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AS CONCEPÇÕES CRÍTICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM ESTUDO 
COMPARATIVO DOS CURRÍCULOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE 

ENSINO DE SÃO PAULO 

Resumo 
O objeto de estudo dessa pesquisa é o currículo oficial da disciplina de educação física, 
proposto para as redes públicas de ensino do município e do estado de São Paulo, no período 
2007-2018.  A definição desse objeto de estudo surge no contexto dos debates que envolvem 
a área, tanto sobre concepções de currículo como de educação. Trata-se de um debate 
amplo, com referências conceituais diversas, bem como diferentes concepções teóricas 
sobre currículo e educação. A questão central que orienta nossa pesquisa pode ser assim 
sintetizada: Quais matrizes teóricas e epistemológicas fundamentam os documentos de 
orientação curricular para a disciplina de educação física das redes de ensino municipal e 
estadual de São Paulo? Essa pergunta central desdobra-se em outras mais específicas: 
Como o debate que ocorre na área de educação física escolar se expressa nos documentos 
de orientação curricular dessas redes? De que forma questões centrais como o conceito de 
cultura, o conhecimento, o papel da escola e da educação física são incorporados nos 
documentos de orientação curricular e que significados assumem? Em que medida, as 
concepções críticas de currículo que orientam os dois documentos, apresentam proximidades 
e distanciamentos? O objetivo geral é, ao estudar os documentos de orientação curricular das 
redes municipal e estadual de São Paulo, explicitar as concepções teóricas e epistemológicas 
que os orientam, especificamente sobre a concepção de educação física, dessa forma, 
mapear o debate conceitual e teórico que demarca a área. As fontes primárias da pesquisa 
se constituem dos documentos de orientação curricular, que foram produzidos para as redes 
públicas municipal e estadual de ensino no período 2007-2018 e entrevistas semiestruturadas 
feitas com os professores responsáveis pela organização do currículo proposto. A análise 
realizada dos documentos e entrevistas foi orientada pela perspectiva do ciclo de políticas de 
Stephen J. Ball, que entende ser a construção das políticas educacionais, um processo de 
produção de significados. A análise dos dados nos mostra, que tanto os documentos, como 
as entrevistas, revelam que o currículo de educação física incorpora de forma significativa 
elementos do debate crítico realizado pela teoria social, mas a forma como a teoria social 
crítica é incorporada, revela elementos epistemológicos distintos. O currículo do estado de 
São Paulo situa a importância da prescrição. O currículo do município é orientado por uma 
perspectiva contínua de construção do currículo, centrado mais incisivamente no trabalho 
diário do professor. Epistemologicamente a pesquisa revela, que os autores responsáveis 
pela organização dos documentos curriculares, são formados por campos próximos, mas 
distintos, no debate da teoria social. Os autores do documento estadual se inserem na 
tradição marxiana, especificamente nas categorias gramscianas, hegemonia, ideologia e 
cultura. A compreensão de educação que manifestam é definida nos moldes da modernidade 
e da importância da ação do Estado. Os autores do documento municipal incorporam de 
forma geral as concepções pós-modernas, especificamente dada pelos Estudos Culturais e 
sua expressão pós-estruturalista, e trabalham com a ideia de que a realidade social é 
moldada pela cultura e pelas disputas de seus significados. Situam assim, o currículo nesse 
contexto de disputas de significados e, com isso, o Estado um dos agentes do processo de 
construção desses significados.  

  
Palavras-Chave: Educação física; documentos curriculares; cultura; São Paulo. 



	

THE CRITICAL CONCEPTIONS OF SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: A 
COMPARATIVE STUDY OF CURRICULUMS OF MUNICIPAL AND STATE SCHOOL 

NETWORK OF SÃO PAULO 
Abstract 
The object of study of the research is the official curriculum of the physical education discipline, 
proposed for public education networks and municipalities of the state of São Paulo, in the 
period 2007-2018. The definition of this object of study is in the context of the debates that 
surround the area, both in the curricular concepts as in the education. This is a broad debate, 
with different conceptual references, as well as different conceptions curriculum and 
education. The core question that guides our research can be summarized as follows: Which 
theoretical and epistemological matrices support the curricular orientation documents for the 
physical education discipline of the municipal and state education networks of São Paulo? 
That the central question runs into more specific ones:  How does the debate that takes place 
in the area of physical education at school express itself in the curricular guidance documents 
of these networks? In which ways do core issues such as the concept of culture, knowledge, 
the role of school and physical education be incorporated into the curriculum guidance 
documents and what meanings do they assume? To what extent do the critical curriculum 
conceptions that guide the two documents present proximity and distance? The general 
objective is while studying the curricular orientation of the municipal and state networks of São 
Paulo, to explain the theoretical and epistemological conceptions that guide them, specifically 
about the conception of physical education, in this way, to map the conceptual and theoretical 
debate that defines the area. The primary sources of research constitute the curriculum 
guidance documents, which were produced for municipal and state public school systems in 
the period 2007-2018 and semi-structured interviews with teachers responsible for organizing 
the proposed curriculum. The analysis of the documents and interviews was guided by the 
perspective of the policy cycle of Stephen J. Ball, which considers the construction of 
educational policies, a process of production of meanings. Data analysis shows that both 
documents and interviews reveal that the physical education curriculum incorporates 
significantly elements of the critical debate held by social theory, but the way critical social 
theory is embodied reveals different epistemological elements. The curriculum of the state of 
São Paulo places the importance of prescription. The curriculum of the municipality is driven 
by a continuous perspective of curriculum development, focused more sharply on the daily 
work of the teacher. Epistemologically research reveals that the authors responsible for the 
organization of curriculum documents are formed by close but distinct fields in the debate of 
social theory. The authors of the state document are part of the Marxian tradition, specifically 
in the Gramscian, hegemony, ideology and culture categories. The understanding of education 
they manifest is defined along the lines of modernity and importance of state action. The 
authors of the municipal document incorporate in general postmodern conceptions, 
specifically given by the Cultural Studies and its poststructuralist expression, and work with 
the idea that social reality is shaped by culture and dispute their meanings.Therefore, the 
curriculum in this context of disputes of meanings and with it, the State, one of the agents of 
the process of construction of these meanings. 
 
Keywords: Physical education; curriculum documents; cultural; Sao Paulo. 
 

 



	

LAS CONCEPCIONES CRÍTICAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: UN ESTUDIO 
COMPARATIVO DE LOS CURRÍCULOS DE LAS REDES MUNICIPALES Y ESTADUAL 

DE ENSEÑANZA DE SÃO PAULO 
Resumen 
El objeto de estudio de esta investigación es el currículo oficial de la disciplina de educación 
física, propuesto para las redes públicas de enseñanza del municipio y del estado de São 
Paulo, en el período 2007-2018. La definición de este objeto de estudio surge en el contexto 
de los debates que involucran el área, tanto sobre concepciones de currículo y de educación. 
Se trata de un debate amplio, con referencias conceptuales diversas, así como diferentes 
concepciones teóricas sobre currículo y educación. La cuestión central que orienta nuestra 
investigación puede ser así sintetizada: ¿Cuáles matrices teóricas y epistemológicas 
fundamentan los documentos de orientación curricular para la disciplina de educación física 
de las redes de enseñanza municipal y estatal de São Paulo? Esta pregunta central se 
desdobla en otras más específicas: ¿Cómo se expresa el debate que ocurre en el área de 
educación física escolar en los documentos de orientación curricular de esas redes? ¿De qué 
forma las cuestiones centrales como el concepto de cultura, el conocimiento, el papel de la 
escuela y de la educación física se incorporan en los documentos de orientación curricular y 
qué significados asumen? ¿En qué medida, las concepciones críticas de currículo que 
orientan los dos documentos, presentan cerca y distanciamientos? El objetivo general es, al 
estudiar los documentos de orientación curricular de las redes municipal y estatal de São 
Paulo, explicitar las concepciones teóricas y epistemológicas que los orientan, 
específicamente sobre la concepción de educación física, de esa forma, mapear el debate 
conceptual y teórico que demarca el área. Las fuentes primarias de la investigación se 
constituyen de los documentos de orientación curricular, que fueron producidos para las redes 
públicas municipal y estadual de enseñanza en el período 2007-2018 y entrevistas semi 
estructuradas hechas con los profesores responsables por la organización del currículo 
propuesto. El análisis realizado de los documentos y entrevistas fue orientado por la 
perspectiva del ciclo de políticas de Stephen J. Ball, que entiende ser la construcción de las 
políticas educativas, un proceso de producción de significados. El análisis de los datos nos 
muestra, que tanto los documentos, como las entrevistas, revelan que el currículo de 
educación física incorpora de forma significativa elementos del debate crítico realizado por la 
teoría social, pero la forma como la teoría social crítica es incorporada, revela elementos 
epistemológicos distinta. El currículo del estado de São Paulo sitúa la importancia de la 
prescripción. El currículo del municipio está orientado por una perspectiva continua de 
construcción del currículo, centrado más incisivamente en el trabajo diario del profesor. 
Epistemológicamente la investigación revela, que los autores responsables de la organización 
de los documentos curriculares, están formados por campos próximos, pero distintos, en el 
debate de la teoría social. Los autores del documento estadual se insertan en la tradición 
marxiana, específicamente en las categorías gramscianas, la hegemonía, la ideología y 
cultura. La comprensión de la educación que manifiestan es definida en los moldes de la 
modernidad y de la importancia de la acción del Estado. Los autores del documento municipal 
incorporan de forma general las concepciones posmodernas, específicamente dada por los 
Estudios Culturales y su expresión post-estructuralista, y trabajan con la idea de que la 
realidad social es moldeada por la cultura y por las disputas de sus significados. Por lo tanto, 
el currículo en ese contexto de disputas de significados y, con ello, el Estado uno de los 
agentes del proceso de construcción de esos significados. 
 
Palabras clave: Educación física; documentos curriculares; la cultura; San Paulo 
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Memorial  
 

Meu interesse em ingressar no curso de graduação em Educação Física surgiu 

em razão de minha uma ampla vivência com o esporte e, em geral, a cultura corporal. 

Ao longo da minha formação inicial, deparei-me com algumas temáticas da área 

escolar, contempladas nas disciplinas de didática, sociologia, história, filosofia, as 

reflexões crítico-pedagógicas, esportes, entre outras  que me faziam refletir sobre a 

Educação, a sociedade, o papel do professor e como a Educação Física poderia ser 

importante neste processo formador. 

Neste período da faculdade, me identifiquei com a possibilidade de trabalhar na 

escola e no ensino superior, compreendendo, ainda eu superficialmente, a 

importância da educação e da educação física na formação crítica do ser humano. 

Em 2005, após terminar minha faculdade, prestei o concurso para o cargo de 

professor da disciplina de educação física da Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo, fui aprovada e assumi meu cargo no início de 2006. 

Em 2006, lembro-me que no planejamento, as referências que os 

coordenadores nos disponibilizavam para organizar o currículo eram os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, que eu já utilizava como material de apoio. Neste período, 

continuei a realizar leituras sobre a área de educação e educação física, porém sabia 

que precisava voltar a estudar. Em 2007 ingressei na pós-graduação em educação 

física escolar e nessa etapa de minha formação, aprofundei meus conhecimentos, 

sendo convidada por um de meus professores a participar do seu grupo de estudos, 

"Professores Pesquisadores", que não tinha vínculo com nenhuma instituição e 

buscava estudar, vivenciar, discutir e produzir a partir das experiências de seus 

participantes, que inicialmente, eram todos da educação básica com uma pequena 

minoria que atuava no ensino superior.  

Em 2008, ocorreu a implementação da Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo, com os materiais e cursos a distância disponível para os professores. Também 

tive a oportunidade de conhecer e estudar pessoalmente com alguns elaboradores 

desse currículo, o que me instigou a estudá-la de forma mais intensa. No início de 

2009, ingressei no Mestrado no Programa de Pó Graduação em Educação: História, 

Política e Sociedade. 
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No Mestrado, partindo de inquietações sobre a área de educação e educação 

física, principalmente no que dizia respeito a implantação da Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo, iniciei meu projeto, tendo a Proposta Curricular como objeto, 

relacionando a autonomia e identidade dos professores de educação física diante da 

proposta curricular, que desde 2010, passou a ser denominada de currículo oficial, 

desta forma, os dados obtidos na minha pesquisa me ajudaram a compreender o 

impacto do novo currículo, especificamente em relação à autonomia e identidade dos 

professores entrevistados. Porém, o mais importante desse processo é a descoberta 

de estudar outros aspectos sobre currículo, que poderiam ser explorados em novas 

pesquisas, o que me levou a pensar na continuidade dos estudos e na realização de 

uma nova pesquisa no doutorado. 

Em 2013 comecei a trabalhar como professora no ensino superior, ministrando 

disciplinas no curso de licenciatura principalmente nas áreas com enfoque na 

formação de professores, como didática, prática de ensino e metodologia de ensino.  

Entre os temas tratados em aula, as propostas curriculares tinham um amplo espaço 

na formação dos alunos, que buscavam observar no estágio a incorporação dos 

currículos por parte dos professores. A partir disso as aulas eram pautadas nas 

discussões sobre o debate da área e o impacto deste nos currículos das redes 

municipal e estado de ensino de São Paulo.  

Neste sentido, a busca por compreender as circunstâncias, o cenário político 

e as teorias que fundamentam os currículos de educação física e a intenção de 

aprofundar o diálogo com os alunos da graduação, me fizeram ingressar no doutorado 

na linha de Políticas Educacionais, dando continuidade aos estudos da minha 

pesquisa no campo curricular, especificamente a forma como o debate curricular se 

expressa nos documentos  da disciplina de educação física.  

 

 

 

 

 

 



	

	

13	

Introdução 
 

A origem de meu interesse em estudar currículo deriva do contato com as 

disciplinas, que ministro no curso de licenciatura em educação física e das questões 

que emanam do debate e discussões com os alunos da graduação. A participação 

em grupos de estudos e o diálogo com colegas, aliado à importância para nós, 

formadores de professores para a educação básica, compreender os currículos que 

foram produzidos para as redes municipal e estadual de ensino de de São Paulo, 

também contribuíram para realizarmos a pesquisa em torno desse objeto. 

 Nesse contexto, busquei por meio de leituras e eventos da área compreender 

melhor os pressupostos dos currículos, a perspectivas dos autores, assim como as 

teorias curriculares que pautam os estudos e debates da área. Em razão disso, passei 

a direcionar minhas leituras e estudo no sentido de procurar compreender o debate 

curricular, os documentos curriculares nacionais que orientam o currículo, as 

propostas curriculares em vigência, especificamente as que foram elaboradas para 

as redes municipal e estadual de São Paulo.  

Essa pesquisa tem como objeto de estudo os documentos curriculares para a 

disciplina de educação física das redes municipal e estadual de São Paulo. A 

definição desse objeto de estudo surge no contexto do debate que envolve a área, 

acerca das concepções de currículo e das concepções de educação que os orientam. 

Trata-se de um debate amplo, com referências conceituais diversos, bem como 

diferentes concepções teóricas sobre currículo. Apresentamos a seguir o contexto 

mais amplo desse debate e as concepções de currículo que o orienta. 

 

A expressão teórica do debate curricular 
 

Partimos da premissa que o currículo não é campo neutro, inocente e 

desinteressado. As dimensões pedagógicas e psicopedagógicas da educação 

sempre serão tributárias de concepções filosóficas, políticas e ideológicas, em relação 

às quais o ideário educacional estará afinado – seja essa vinculação deliberada, 

consciente ou não. Nessa perspectiva, o currículo sempre remeterá a modelos mais 

amplos, a visões de mundo, a percepções acerca dos processos de reprodução social 

e cultural vigentes. E estas distintas leituras sobre o real - que podem se dar de modo 

mais ajustado/adaptado ou de modo mais questionador/crítico - ecoarão, 
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invariavelmente, nos documentos de orientação das propostas curriculares, nos 

conteúdos selecionados, bem como nas metodologias e procedimentos adotados. Em 

suma o currículo é um espaço político, necessariamente parcial, e as diferentes 

propostas curriculares alinham-se - de modo mais ou menos consentido, mais ou 

menos explícito - a diferentes posturas frente à realidade que nos cerca, frente às 

assimétricas e contraditórias relações sociais de poder e de saber.  

Em razão das questões apontadas e tendo em vista as características que o 

cercam, as diferentes formas de compreensão desse debate, produzem diferentes 

concepções teóricas e epistemológicas. Assim duas concepções teóricas têm se 

apresentado como as mais presentes nos debates curriculares contemporâneos, 

denominadas de forma geral como crítica e pós-crítica. 

A contribuição trazida pela teoria crítica já foi objeto de imenso debate, 

apropriação, crítica e objetivação. No início da década de 1970 parte dessa obra 

procurou compreender as proximidades e limitações postas pelo capitalismo aos 

processos de produção e reprodução da vida. Embora não tivessem somente a 

educação como elemento de suas análises, as teses desenvolvidas pelas teorias 

críticas incorporaram o espaço educacional. Assim, no esteio dessa vasta produção 

temos a importante contribuição trazida pela leitura de vários autores marxistas e não 

marxistas, que entendiam a educação como espaço de reprodução das relações 

sociais capitalistas. As relações entre base e superestrutura social são entendidas 

como um processo em que condições objetivas definem os processos produtivos e, 

dessa forma, definem as condições sociais e seus processos de reprodução. Sendo 

a escola espaço da superestrutura sua ação estaria profundamente determinada 

pelas condições dadas pela estrutura. Os trabalhos desse período compõem textos 

variados, produzidos no campo da sociologia e, alguns deles, com preocupações 

mais centradas no currículo. Apenas para registro mencionamos aqui Schooling in 

Capitalist America (BOWLES, GINTIS, 1976), Aparelhos Ideológicos de Estado 

(ALTHUSSER, 1998), A Escola Capitalista na França (BAUDELOUT, ESTABLET, 

1971), A Reprodução (BOURDIEU, PASSERON, 1975) e Knowledge an control 

(YOUNG, 1971).  

Esses trabalhos são de fundamental importância para o campo educacional, 

pois pela primeira vez, e de forma sistematizada, categorias como capital cultural, 

ideologia, hegemonia, contradição, poder, classes, tradição e outras passaram a 

permear os debates sobre as relações entre educação e sociedade. Rompendo com 
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uma lógica em que o predomínio de análises funcionalistas explicava o processo 

social e escolar, a teoria crítica vai produzir indagações que desnudam o caráter de 

classe e questiona concepções sobre cultura, que naturalizam os sujeitos e os papéis 

que lhes são destinados pelo sistema capitalista.  

A partir da crítica elaborada por Michael Apple, especificamente com a 

publicação de Ideologia e currículo, em 1979, o debate sobre as questões curriculares 

se amplia. Para Apple os processos de manutenção do controle social passam, 

necessariamente, por instituições como a escola, pois essas se caracterizam pela 

distribuição desigual do capital simbólico, contribuindo para a produção e reprodução 

das desigualdades. Se a origem das contradições se dá no espaço estrutural, elas, 

no espaço escolar, são mediadas por situações concretas entre os sujeitos e os 

espaços escolares. Apple não abandona os princípios estabelecidos anteriormente 

pela teoria crítica, mas retoma os conceitos de ideologia e hegemonia, tencionando 

as relações entre a escola e a produção das desigualdades sociais sem, no entanto, 

dar a esse processo uma relação de determinação. 

A articulação que Apple realiza permite compreender as questões culturais no 

contexto dos processos de reprodução por meio de duas categorias fundamentais da 

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

partir da leitura que WILLIAMS (1961) faz de Gramsci em The Long Revolution.  Em 

Gramsci a hegemonia explicita um conjunto de sentidos que são presentes e 

dominantes constituindo diferentes formas de senso comum que move e orienta a 

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

saturando o espaço social. Seu caráter de totalidade impregna a experiência social e 

a compreensão de mundo dando sentido e sendo vivenciado como realidade. A 

apropriação que Apple faz da categoria de ideologia, conduz a análise que faz do 

processo ideológico que produz no contexto mais amplo da sociedade, concepções 

de mundo que legitima a especificidade do mundo burguês, apresentado como a 

única forma de mundo.  

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

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

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

compreensão de como os processos de hegemonia das classes dominantes são 

produzidos, disseminados, apropriados e objetivados é necessário estudar mais 

detidamente o interior da escola. Esse movimento permite ampliar seus 
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questionamentos sobre o currículo. Novamente influenciado pela obra de Williams e 

seu conceito de tradição seletiva Apple constrói seus questionamentos afirmando que 

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

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

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

social?   

A produção da teoria crítica não se esgota com esses autores, assim como 

suas análises não ficaram imunes ao tempo. Desnudou as análises positivistas e 

funcionalistas do currículo escolar, mostrando como as relações sociais de produção 

sob o capitalismo cria processos de poder que transformam os valores e interesses 

das classes dominantes nos valores dominantes e, dessa forma, transformam a 

escola e o currículo num meio de imposição consentida de sua concepção de mundo.  

As décadas de 1980 e 1990 marcam um período em que o debate curricular 

incorpora categorias e processos de análise oriundos do pós-estruturalismo, dos 

estudos culturais, do multiculturalismo, dos estudos pós-coloniais, do debate sobre 

gênero, identidade, relações étnico-raciais e outros. Dada a enorme dimensão que 

esse debate possui nossa intenção nessa introdução é mostrar seus aspectos mais 

gerais. Assim conceitos como cultura, descentramento, desconstrução, diferença, 

diversidade, hibridismo, identidade, intertextualidade, multiculturalismo, relativismo, 

signo, subjetividade tornaram se presença comum em textos curriculares. Da mesma 

forma a menção a autores do porte de Michel Foucault, Henry Giroux, Peter 

Maclarem, Stuart Hall, Ernesto Laclau, Homi  Brabha e outros sempre se faz presente.  

Esse amplo e diversificado campo teórico tem em comum sua confluência para 

o chamado pós-modernismo. Definido de forma as mais diversas, e não raro 

contraditórias, as diversas correntes que o formatam tem em comum a crítica ao 

iluminismo, a negação das metanarrativas, especificamente a legitimação da ciência 

e da racionalidade iluminista, a conceitos como razão, verdade, totalidade, sujeito, 

progresso e linearidade.  

Segundo Tomaz Tadeu da Silva (1999) a difusão dos ideais Pós-críticos (em 

suas várias vertentes: pós-modernistas, pós-estruturalistas, multiculturalistas) deu-se 

de modo amplo e intenso nos estudos do currículo – ainda que nem sempre de forma 

claramente percebida ou assumida pelos personagens da educação. Ao explanar 

sobre as diferentes teorias curriculares, o autor expressa uma relativa afinidade por 

certas colocações ligadas a este universo por ele denominado pós-crítico. Muitas 
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abordagens sobre o currículo na perspectiva pós crítica, endossam análises fundadas 

na incerteza, na imprevisibilidade e na não linearidade.  Delimitam um espaço 

analítico que produz intenso ceticismo quanto às possibilidades de a vida social ser 

estudada e compreendida. As críticas que fazem ao sujeito e à razão iluminista, 

esteios da perspectiva moderna, abrem caminho para uma análise que afirma o 

descentramento, a fragmentação e a inconclusão da vida social.  

 

Independentemente do debate e da polêmica acerca das teses defendidas 

pelas teorias pós-críticas sua contribuição ao debate curricular é significativa e densa. 

Cabe aqui mencionar algumas dessas contribuições.  A crítica feita à hegemonia da 

cultura acadêmica nos conteúdos curriculares, às discriminações de classe, de 

gênero e étnicas presentes tanto nos currículos oficiais como nos materiais didáticos 

e nas práticas escolares. A crítica às ideias de centro e margens, de superioridade 

cultural e ao eurocentrismo.  

 

O objeto de pesquisa 
 

As questões acima apresentadas não refletem apenas o debate acadêmico, 

elas também permeiam o contexto das políticas curriculares e os documentos que 

são elaborados nesse processo. Assim, a enorme produção de documentos de 

orientação curricular nos últimos anos, embora profundamente marcados pela 

pedagogia das competências e por uma perspectiva linear e produtivista dos 

currículos, não deixou de incorporar as questões e tensões postas pelas teorias crítica 

e pós-críticas. A dimensão ampla que assume a produção de documentos 

curriculares, mesmo a contragosto, impede que o controle de sua elaboração fique 

restrita a poucos. Sua produção implica discussão, diferentes propostas, diferentes 

interlocutores e, o que talvez seja mais importante, constante ressignificação das 

temáticas que o induz. 

Essa é a impressão que temos quando analisamos documentos como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, os Parâmetros Curriculares Nacionais e as 

propostas curriculares elaboradas para as redes públicas de ensino. Apenas para 

exemplificar o que estamos afirmamos citamos como exemplo o debate dos últimos 

20 anos acerca das diretrizes curriculares para o ensino médio. Se a redação dada 

ao documento em 1998, em sua primeira versão, foi profundamente orientada pela 
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perspectiva das competências, ela não deixou de incorporar temas e questões 

importantes para o pensamento crítico, como as questões de gênero, de raça e 

identidade. Não deixou também de incorporar o debate sobre trabalho e formação, 

embora essa temática apareça de forma tangencial nesse documento.  

Da mesma forma, no documento das Diretrizes, aprovado em 2012, essa 

situação se manifesta. Nesse documento chama a atenção a ênfase com que a 

relação trabalho, cultura, ciência e tecnologia direciona o documento. Grande ênfase 

é dada à importância de o currículo pensar a formação em perspectiva integrada, 

atribuindo ao processo de trabalho elemento de destaque na relação entre os 

processos de produção material da vida e a construção do conhecimento. Trata-se, 

portanto, de um documento com presença significativa das concepções e conceitos 

produzidos pela teoria crítica. No entanto, da mesma forma que no documento de 

1998, grande destaque é dado à necessidade de se inserir nos currículos a discussão 

sobre as questões de gênero, raça e identidade. 

Trata-se, em nosso entendimento, de um processo, em que o debate que ele 

desencadeia em sua produção, embora almeje, não consegue impor uma única e 

determinada compreensão que tem sobre currículo. A dimensão do debate e de seus 

interlocutores, acabam por produzir documentos que mesclam interesse se 

concepções diversas.  

Os documentos que são o objeto desse estudo são também de produção 

recente, na primeira década os anos 2000.  O documento produzido para a rede 

municipal de ensino de São Paulo é de 2007. Da rede estadual de ensino de São 

Paulo é de 2008. Comum a esses documentos é a expectativa que lhes dá origem, 

qual seja, melhorar a qualidade do ensino. 

O documento de orientação curricular da rede municipal de São Paulo surgiu 

como necessidade de resposta aos resultados da avaliação obtidos pelas escolas da 

rede.  Em momento anterior a Secretaria Municipal de Educação havia lançado o 

Programa Ler e Escrever, anunciado como caminho para melhorar a qualidade de 

aprendizagem dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental.  Diante desse 

quadro, a SME anuncia a necessidade de todas as áreas de conhecimento estarem 

comprometidas com o desenvolvimento das competências previstas pelo Programa 

Ler e Escrever. Assim, em 2007, no decorrer da gestão dos Prefeitos José Serra e 

Gilberto Kassab (2005-2008) é anunciado o documento denominado Orientações 
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Curriculares - Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de 

Aprendizagem para o Ensino Fundamental. (SÃO PAULO, 2007) 

Nesse mesmo período, em 2008, tendo José Serra como governador do 

Estado e Maria Helena Guimarães como secretária da Educação, a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo apresentou um conjunto de documentos, 

denominado de São Paulo faz escola. Entre esses documentos se destacava aqueles 

encarregados de dar sustentação à uma nova proposta curricular, hoje denominado 

de Currículo Oficial (SÃO PAULO, 2008). O objetivo anunciado era o de ajudar 

gestores e professores na busca de melhorar a qualidade de aprendizagem dos 

alunos.  

Os documentos de orientação curricular acima mencionados, assim como os 

documentos curriculares anteriores, estão inseridos no debate curricular mais amplo, 

e para os interesses específicos dessa pesquisa, no debate que caracteriza a 

educação física escolar. Eles representam concepções e princípios educacionais que 

permeiam a área, assim como expressam fundamentos conceituais e teóricos 

diferentes. Os dois documentos de orientação curricular de educação física foram 

elaborados por especialistas da área, os quais representam abordagens críticas e pós 

críticas no campo educacional. 

Entendemos que estudar esses documentos pode ajudar no processo de 

melhor compreensão de como a educação física escolar tem sido pensada, bem 

como analisar as divergências e convergências, que produz, qual contribuição trazem 

para a formação dos sujeitos e, assim, identificar o papel que a educação física possui 

na formação do cidadão, que vai atuar e transformar a sociedade. 

Os documentos mencionados permitem problematizar aspectos importantes 

como a autonomia dos professores, a compreensão que possuem da formação e as 

perspectivas que apresentam sobre conceitos tão importantes no debate recente da 

educação física escolar como movimento e cultura. 

 

 

 Problema de pesquisa 
A questão central que orienta nossa pesquisa pode ser assim sintetizada: 

Quais matrizes teóricas e epistemológicas fundamentam os documentos de 

orientação curricular para a disciplina de educação física das redes de ensino 

municipal e estadual de São Paulo?  
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Essa pergunta central desdobra-se em outras, mais específicas: Como o 

debate que ocorre na área de educação física escolar se expressa nos documentos 

de orientação curricular dessas redes? De que forma questões centrais como o 

conceito de cultura, de conhecimento, o papel da escola e da educação física, são 

incorporados nos documentos de orientação curricular das redes municipal e estadual 

de ensino de São Paulo? Que significados assumem na fala de professores, que 

foram responsáveis pelo processo de coordenação e elaboração desses 

documentos?  Em que medida, as concepções críticas de currículo, que orientam os 

dois documentos, apresentam proximidades e distanciamentos? 

 

            Objetivo geral  

O objetivo geral desta pesquisa é, ao estudar os documentos de orientação 

curricular das redes municipal e estadual de São Paulo, explicitar quais concepções 

teóricas e epistemológicas os orientam e, dessa forma, mostrar o que tem 

proximidade e distanciamento. 

Objetivos específicos  

Compreender a forma como os documentos incorporam o debate curricular 

feito pela área de educação física escolar;  

Mapear o debate conceitual e teórico que demarca a área de educação física. 

 

Metodologia 

 Na última década, a teoria sobre política educacional tem sido enriquecida por 

ideias que ajudam a um melhor entendimento sobre sua construção. Uma dessas 

vertentes explicativas têm em Stephen Ball sua principal referência (2002, 2005), com 

vários intérpretes no Brasil (MAINARDES, 2006). O autor situa a formulação e 

implementação de política no âmbito de diferentes contextos que se mesclam e 

articulam mutuamente (“ciclos de políticas”). De um lado, estão os atores sociais que 

influem na formulação de políticas (“contexto de influência”), cujos interesses podem 

ser de diversas origens – movimentos sociais de educadores, sindicais, político 

partidários, empresariais, etc. Tais interesses, por vezes contraditórios, interferem 

sobre a formulação de políticas (“contexto de produção do texto”) para o sistema de 
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ensino e escolas. A implementação de políticas (“contexto de implementação”), por 

sua vez, é um processo que também envolve diferentes instâncias. 

É oportuno observar que não há uma separação estanque entre os diferentes 

contextos de que fala Ball. Ou seja, enquanto construção, as políticas se configuram 

por movimentos diversos que podem, ou não, coincidir no tempo; a influência dos 

atores, por exemplo, é determinante para o tipo de texto produzido. Por outro lado, no 

contexto de implementação, novos atores entram em cena. Em outras palavras há 

mediações que ocorrem todo tempo entre os diferentes contextos e sujeitos de sua 

produção.  

Entendemos que diferentemente do que se pensou no passado, ou do que 

prevê a legislação, as escolas também se configuram como instâncias de formulação 

de políticas. Tanto ao imprimirem significados próprios às políticas governamentais, 

sejam estaduais ou municipais, quanto ao usarem sua autonomia para definirem suas 

próprias ações, as escolas se constituem em contextos de concepção de 

políticas.  Essa temática é tratada por Ball, Maguire e Braun (2012), que afirmam que 

“mais do que implementarem políticas, as escolas as “acionam”, em contextos nos 

quais os professores são sujeitos e atores. 

Essa pesquisa, de caráter documental e bibliográfica, está inserida na lógica 

denominada por Ball de produção do texto. 

Fontes de pesquisa 

As fontes de pesquisa se constituem de três grupos: 

a) as referências bibliográficas, que informam o debate sobre educação física 

escolar;  

b) os documentos de orientação curricular, nacional, estadual e municipal, 

produzidos a partir da década de 1990 sob responsabilidade do Ministério 

da Educação e das Secretarias Estadual e Municipal de Educação de São 

Paulo e;  

c) quatro entrevistas realizadas com professores/pesquisadores, que 

participaram do processo de elaboração das orientações curriculares da 

disciplina de educação física, para as redes municipal e estadual de ensino 

de São Paulo. 
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As referências bibliográficas, podem ser divididas em dois grupos de textos. O 

primeiro, textos que discutem os aspectos gerais e que informam as concepções que 

a área tem de educação física escolar e das teorias críticas e pós críticas de currículo. 

O segundo grupo, são textos produzidos pelos professores/pesquisadores, que foram 

por nós entrevistados, e que são referência no debate curricular da área de educação 

física escolar.  

Os documentos analisados são tanto de origem federal, como estadual e 

municipal. Os documentos de orientação curricular nacional, foram produzidos nas 

últimas duas décadas pelo governo federal, com destaque para os Parâmetros 
Curriculares Nacionais de 1999 e a versão final apresentada em 2017, da Base 
Nacional Comum Curricular, que definiu as referências curriculares para a 

educação infantil e o ensino fundamental.  

Os documentos de orientação curricular para a disciplina de educação física, 

produzidos pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e por nós 

analisados, foram: Orientações curriculares e proposição de expectativas de 
aprendizagem para o Ensino Fundamental: ciclo II: Educação Física, de 2007; 

Direitos de aprendizagem dos ciclos interdisciplinar e autoral: Educação Física, 

de 2016 e; Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: Educação Física, de 2017.   

Desses, o documento de 2007 mereceu destaque maior, por ter apresentado, pela 

primeira vez, a concepção pós crítica de currículo para a área de educação física.   

Os documentos de orientação curricular par a disciplina de educação física, 

produzidos pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e por nós analisados 

foram: Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Educação Física, de 2008; 
Caderno do Professor, de 2012 e o Caderno do aluno, 2012.  

O terceiro conjunto de fontes é composto por entrevistas realizada com os 

professores/pesquisadores, que participaram do processo de elaboração dos 

documentos de orientação curricular para as redes municipal e estadual de ensino de 

São Paulo.  Marcos Neira e Mário Nunes, que coordenaram a equipe municipal e Luiz 

Sanches e Luciana Venâncio, que participaram da equipe responsável pela 

elaboração do documento para a rede estadual de ensino. 

A pesquisa que apresentamos está organizada da seguinte forma. No capítulo 

inicial apresentamos as tendências históricas do debate sobre educação física, 

permeado por diferentes concepções sobre o corpo e movimento. O objetivo é 

localizar, no plano conceitual, o que Stephen Ball denomina de produção do texto foi 
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se efetivando e, assim, como o processo de significação e construção de conceitos 

foi configurando o debate feito pela área. O capítulo seguinte, buscou apresentar os 

documentos elaborados pelo governo federal, que se tornaram referencias 

obrigatórias para os currículos das redes de ensino: os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) e a Base Nacional Comum Curricular Nacional (BNCC). O objetivo 

foi relacionar a incorporação do debate da área de educação física por essas 

diretrizes, assim como, discutir o posicionamento dos professores/pesquisadores 

entrevistados em relação a esses documentos. 

 No terceiro capítulo apresentamos as orientações produzidos pelas 

secretarias municipal e estadual da educação de São Paulo. O capítulo tem por 

objetivo, ao analisar os documentos curriculares, discutir as referências que orientam 

esses documentos, mostrar o cenário mais amplo, em termos teóricos e 

epistemológicos, que define a construção de textos e significados que são 

fundamentais para a área de educação física escolar. Para compreender este 

contexto, o capítulo procura articular as entrevistas, que realizamos com os 

professores/pesquisadores, com trechos dos documentos, bem como trazendo para 

o debate outros autores que são referência na área. 
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CAPÍTULO 1 

CURRÍCULO E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
 

A Educação Física como prática de atividades físicas, expressões e 

manifestações corporais está presente nas formas de organização social desde a 

antiguidade. Os exercícios físicos na Grécia e Roma antigas, as lutas, danças e 

esportes, representam formas de manifestação da cultura corporal ao longo da 

história da humanidade em todo mundo. 

No entanto, o reconhecimento da Educação Física como área de 

conhecimento, ciência, disciplina acadêmica ou escolar é recente, e tem se dado em 

contexto de amplo debate na área escolar, especificamente a partir das últimas 

décadas do século XX. 

No Brasil, a inclusão da educação física na escola ocorreu no final do século 

XIX e sua inclusão foi influenciada pelas escolas de ginásticas europeias, em que 

prevalecia a sistematização de exercícios físicos, chamados de métodos ginásticos. 

Segundo professores do livro “metodologia de ensino em educação física”: 

 
(...) a educação física ministrada na escola começou a ser vista como 
importante instrumento de aprimoramento físico dos indivíduos que, 
fortalecidos pelo exercício físico, que em si gera saúde, estariam mais 
aptos para contribuir com a grandeza da indústria nascente, dos 
exércitos, assim com a prosperidade da pátria. (SOARES et al, 2009, 
p.52)  
 

No Brasil, de acordo com os autores que estudam a história da educação física 

brasileira, a ginástica na escola, (antiga educação física), tinha seu objetivo definido 

por influência da ideologia europeia, em que a educação física na escola seria uma 

ferramenta para o desenvolvimento da nação, que estava em reconstrução identitária, 

devido aos acontecimentos do final do século XIX e início do século XX. 

Nesse momento a educação física era fundamentada nas ciências biológicas, 

que definia sua importância e necessidade de inserção no currículo escolar. Possuía 

amplo respaldo de profissionais da área médica e militar. 

Várias transformações ocorreram no cenário educacional brasileiro ao longo 

do século XX, com consequências para a educação física. Com o golpe de Estado de 

1964 e a imposição da ditadura militar, ocorre uma série de mudanças no contexto 
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amplo da organização social, das diversas instituições, especificamente para os 

interesses dessa pesquisa, na escola. 

No período da ditadura militar, 1964-1985, a educação física passa a 

representar um espaço de ascensão e difusão dos esportes. Conforme nos informa 

Darido, (2008, p 2), “o Brasil observou a ascensão do esporte à razão de Estado e a 

inclusão no binômio educação física/esporte na planificação estratégica do 

governo…”. Com isso, o esporte na escola deveria ser utilizado como meio de 

representação e promoção do país para o mundo, para apresentar uma perspectiva 

de desenvolvimento do país (Idem, p. 2-3). 

A educação física escolar incorpora os valores que o esporte promovia, como 

eficiência, produtividade e valorização da técnica entre outros elementos da formação 

esportiva, como o comportamento e o desempenho em detrimento do processo de 

aprendizagem. 

No momento final da ditadura militar, em razão da abertura política e da 

redemocratização do país, ocorrem encontros que discutem esse período e fomentam 

críticas ao modelo esportivista/tecnicista da educação física. De acordo com os 

autores que participaram e inauguraram a discussão, a educação física vivia uma 

crise de identidade, com a refutação dos paradigmas, a demanda de reformulação e 

de novas concepções para a área. 

A principal influência na mudança desse pensamento é a incorporação na 

fundamentação das discussões, de epistemologias oriundas das ciências sociais, 

com destaque para a antropologia e a sociologia. Vários estudiosos da educação 

física buscam a análise e compreensão do fenômeno do movimento humano, das 

manifestações da educação física, e da educação física, como disciplina, não 

somente sob o aspecto biológico, mas também social. Dessa forma, defendem que a 

educação física deveria ter uma responsabilidade educacional e, portanto, social.  

  
Estudiosos da educação física desenvolveram seus principais 
trabalhos em diferentes matrizes filosóficas, tais como a psicologia, a 
antropologia, a filosofia e a sociologia, e até as teorias da educação. 
Com isso, percebem-se as diferentes considerações de ser humano 
que os autores atribuem ao indivíduo - como um ser motor, um ser 
psicológico, um ser social e um ser cultural. (LAVOURA et al, 2006, p. 
204) 
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Assim, a partir da década de 1980, estudiosos da educação física e que 

ocupavam espaços na área acadêmica, iniciam pesquisas e produzem debates na 

área, defendendo outras concepções de educação física na escola. Apresentam 

possibilidades de abordagens inovadoras em oposição ao modelo tecnicista, 

criticando a concepção biológica e o predomínio dos conteúdos esportivos. Defendem 

também a importância de adotar novo referencial teórico-científico para justificar a 

educação física como área acadêmica e componente curricular. 

 
Todas essas mudanças contribuem para que seja rompida, ao menos 
no nível do discurso, a valorização excessiva do desempenho como 
objetivo único da escola (DARIDO, RANGEL, 2005, p 5). 

 

Partindo dos estudos de Lavoura, Botura, Darido (2006, p.203), a educação 

física escolar foi objeto de intenso debate nos anos 1990, em busca de 

fundamentação científica e conceitos que sustentassem a educação física e sua ação 

pedagógica na escola. A partir desses debates, diversas concepções surgem, 

explicitando novas concepções de organização social, currículo e escola.  

As primeiras concepções que surgem, e que são as principais, também 

denominadas abordagens, são a desenvolvimentista, psicomotricidade, 

construtivista, críticas e cultural.  Neste estudo iremos apresentar com maior detalhe 

as advindas de uma perspectiva histórico-social crítica, por exercerem ampla 

influência nos debates e mudanças curriculares na educação física escolar 

contemporânea. 

 

1.1 – As concepções críticas da educação física escolar 
 

A primeira concepção apresentada, denominada de crítico-superadora, está 

descrita em um livro chamado Metodologia do Ensino em Educação Física, obra de 

um coletivo de autores, publicado no início dos anos 1990, que apresenta uma 

proposta de educação física escolar a partir da teoria crítica. Os autores buscam o 

apoio teórico em pensadores marxistas e discutem a educação física como área de 

conhecimento, que deve ser entendida a partir da análise crítica da sociedade, 

considerando o contexto histórico, as relações de poder, a justiça e a desigualdade 

social.  
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Nesta obra clássica da educação física os autores já trazem para o debate a 

questão de currículo, definindo-o como o processo pelo qual o ser humano vive para 

assimilar o conhecimento historicamente organizado e produzido. Na ótica desses 

autores, esse período se refere a um processo de escolarização, os conhecimentos 

devem caminhar com a psicologia cognitiva no intuito de respeitar os diferentes 

momentos e necessidades da escolarização. 

Soares, et al. (1992, p. 27), enfatiza que a função do currículo é social e tem 

como objetivo organizar o pensamento do aluno sobre a realidade, compreendê-la e 

interpretá-la, e assim desenvolver a reflexão sobre os conhecimentos assimilados. 

Neste sentido, esta abordagem remete a um currículo que leva em 

consideração a realidade dos alunos e os interesses das camadas populares.  Busca 

ampliar a reflexão pedagógica ao tratar a articulação entre todos os componentes 

curriculares, propondo uma dinâmica curricular, que deve promover a transmissão e 

a assimilação do saber escolar, diante da organização e da normatização escolar. 

Esse saber deve levar o aluno a constatar, interpretar, compreender e explicar a 

realidade social. 

 Sendo assim, o conhecimento, os temas ou conteúdos na perspectiva crítico-

superadora, devem ser selecionados a partir de dois princípios: a relevância social do 

conteúdo, seu sentido e significado e a contemporaneidade do conteúdo. Verifica- se, 

portanto, a centralidade do saber no currículo, a organização de como ele deve ser 

tratado, confrontando o saber escolar com o saber (senso comum) dos alunos, para 

os levar à reflexão pedagógica. 

No que diz respeito a educação física escolar, esta abordagem busca refletir 

sobre a cultura corporal como forma de linguagem, sendo assim, as manifestações 

da cultura corporal, expressam a intencionalidade, o sentido e o significado que o ser 

humano dá as práticas corporais. 

As manifestações da educação física, expressas por meio do esporte, do jogo, 

da dança, da ginástica e da luta por exemplo, devem ser analisadas e contempladas 

considerando os fatos históricos, a relevância dos conhecimentos e a participação do 

aluno nesta análise. Os conteúdos devem ser apresentados e vivenciados a partir de 

uma análise crítica das mudanças, significados e representações que eles sofreram 

ao longo da história da humanidade. Conforme Darido (2008, p. 9), a abordagem 

crítico-superadora: 
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Quanto a seleção de conteúdos para as aulas de educação física, os 
adeptos da abordagem   propõem que considere a relevância social 
dos conteúdos, sua contemporaneidade e sua adequação às 
características sócio cognitivas dos alunos. 

 

A abordagem crítico-superadora, conceitua a educação física escolar como 

uma disciplina, que trata de forma pedagógica as manifestações da cultura corporal, 

expressas no jogo, no esporte, na dança, na ginástica nas lutas entre outras formas 

de linguagem corporal, como explica Soares, et al, (2009 p. 62)  

 
Por essas considerações podemos dizer, que os temas da cultura 
corporal, tratados na escola, expressam um sentido/significados onde 
se interpenetram, dialeticamente, a intencionalidade/objetivos do 
homem e as intenções/objetivos da sociedade. 

 

Na concepção crítico - superadora, os conteúdos da educação física escolar, 

devem estar atrelados aos temas da sociedade, que influenciam e são influenciados 

pela e na cultura corporal.   

Esta concepção ainda enfatiza que é uma proposta direcionada à escola 

pública e que defende a possibilidade de transformações sociais a partir da 

problematização dos conteúdos trabalhados assim como a solução desses 

problemas. Enfatiza que: 

 
Defendemos para a escola uma proposta clara de conteúdos do ponto 
de vista da classe trabalhadora, conteúdo este que viabilize a leitura 
da realidade estabelecendo laços concretos com projetos políticos de 
mudanças sociais (SOARES, ET AL p. 63, 2009) 

 

O esporte tem atenção especial, porque, a educação física escolar até nesse 

período, se caracterizava essencialmente pela prática dos esportes, como por 

exemplo, o futsal, o voleibol e o basquete.  

Para tanto os autores da proposta, apresentam o viés pedagógico que os 

conteúdos esportivos devem abordar, levando em consideração o questionamento de 

suas características, origem, significados, normas entre outros aspectos que definem 

o esporte. Entretanto, os autores também apresentam outras possibilidades de 

conteúdos da cultura corporal para serem abordados nas aulas de educação física.  

Muitos autores fizeram e fazem análises dessa abordagem, reconhecendo sua 

importância por um lado, mas, por outro, destacando a ausência de aplicabilidade 
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desta concepção. Mencionam a excessiva preocupação com os temas sociais, em 

detrimento da especificidade da educação física, porém, vale destacar a repercussão 

dessas abordagens para as reflexões sobre a educação, a educação física e a 

perspectiva cultural para área. 
A concepção crítico-emancipatória, representada pelos estudos de Elenor 

Kunz, é outra abordagem que teve impacto no pensamento inovador da educação 

física escolar na década de 1090.  Kunz fundamenta sua análise e proposta de uma 

nova educação física escolar a partir da sociologia e da antropologia, tendo como 

referência autores da escola de Frankfurt, como Habermas e Adorno.  

A abordagem crítico-emancipatória, assim como a superadora, também faz a 

crítica ao ensino tradicional de educação física, com atenção especial ao esporte, 

enfatizando o movimento humano enquanto fenômeno social complexo e que deve 

ser analisado de forma completa.  

Kunz faz a crítica ao modelo esportivo de alto rendimento, em que, como 

fenômeno cultural, se tornou um produto praticado e consumido, e orientado por 

valores como padrão, seleção, norma, performance, rendimento entre outros, que 

reduzem, ou não se preocupam, com a dimensão social do ser humano, mas sim com 

a dimensão técnica, competitiva e de resultados. 

Esse modelo, divulgado pelos meios de comunicação, assume para a 

educação física escolar uma dimensão tecnicista, limitada, porque desconsidera o 

processo de formação educacional que ocorre por meio da prática esportiva. Defende 

que o esporte e outras manifestações da educação física devem ser analisados de 

forma pedagógica, considerando aspectos amplos de sua função, sob a perspectiva 

de um ensino crítico emancipatório, “...uma compreensão enquanto fenômeno 

sociocultural e histórico” (KUNZ, 2006, p. 67), 

O autor se refere ao termo emancipatória, fundamentado em Habermas e Kant, 

que discorrem sobre ações comunicativas, racionalidade e esclarecimento 

respectivamente. Esses conceitos, se referem a capacidade comunicativa de agir e 

falar de forma compreensiva e a capacidade do ser humano de tomar decisões, sem 

orientação, sem um tutor, saindo de sua menoridade intelectual, da preguiça e da 

covardia.  

 
Portanto, pretendo aqui chamar de emancipação esse processo de 
libertar o jovem das condições que limitam o uso da razão crítica e 



	

	

30	

com isso todo seu agir social, cultural e esportivo, que se desenvolve 
pela educação (Idem, p. 33). 

 

Essa proposta de emancipação, conforme Kunz, só pode ocorrer se o ser 

humano buscar reconhecer as determinações, ou seja, buscar compreender a origem 

da coerção, da dominação e da alienação de sua condição social e intelectual. O 

reconhecimento dessas condições deve se dar por meio da reflexão ou autorreflexão, 

que gera a conscientização do sujeito e, assim, o ponto de partida de sua 

emancipação. Assim:  

 
(...) ao induzir a autorreflexão, a pedagogia crítico-emancipatória 
deverá oportunizar aos alunos perceberem a coerção auto imposta de 
que padecem, conseguindo com isso dissolver o poder ou a 
objetividade dessa coerção e assumindo um estado de maior 
liberdade e conhecimento de seus verdadeiros interesses, ou seja, 
esclarecimento e emancipação. (KUNZ, 2006, p. 36). 
 

Ao dar exemplos de como a pedagogia crítico-emancipatória pode ser inserida 

na educação física escolar, defende que os professores devem propor mudanças na 

percepção das manifestações da cultura de movimento, com a necessidade de 

compreendê-las sob outras perspectivas, no seu sentido e significado mais amplo, se 

conscientizando das possibilidades das práticas corporais, sem padronização, mas 

com liberdade, autonomia e criatividade. 

Desta forma, as práticas corporais devem ser contempladas para além do 

desenvolvimento de habilidade e técnicas motoras, considerando a interação social e 

a linguagem de todo o ser corporal, no sentido do movimento ser um diálogo com o 

mundo. 

 
(...) numa concepção critico emancipatória, deverão ser incluídos 
conteúdos de caráter teórico-prático que além de tornar o fenômeno 
esportivo transparente, permitem aos alunos melhor organizar a sua 
realidade no esporte, movimentos e jogos de acordo com as suas 
possibilidades de necessidades. (KUNZ, 2006, p. 36,) 

 

Assim como o conceito de emancipação, o autor utiliza outros dois para 

apresentar sua proposta didático-pedagógica para educação física escolar: o Se-

movimentar e a cultura de movimento ou esporte no sentido amplo.  

O Se-movimentar iniciou-se com autores como Carl C. F. Gordijn, Jan 

Tamboer, A... H. Trebels e esse termo foi trazido para o Brasil, por Kunz em 1991, 
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com o intuito de enfatizar na relação corpo e movimento o diálogo do ser humano com 

o mundo, sua intencionalidade, sentido e significado. 

Esta concepção dialógica do movimento humano, assim chamada por kunz, 

destaca a linguagem corporal, como uma forma de relação do ser humano com o 

mundo, considerando sua forma de sentir, expressar, construir e apresentar 

significados, que muitas vezes, são reprimidos e limitados diante do ensino tradicional 

esportivo nas aulas de educação física. 

 A relação dialógica expressa no conceito de Se-movimentar realiza-se por 

meio da interação do ser humano com o mundo, estabelecendo ações que se 

configuram em perguntas e repostas. Na interpretação de Kunz, e Trebels (2006, p 

40): 

 
A estrutura relacional entre ser humano e mundo, vista por meio de 
um diálogo, realiza-se na forma de um jogo de perguntas e respostas. 
Na ação de movimento o mundo e as coisas, no seu ser/estar, são 
questionados pelo sujeito/ator do movimento. Enquanto isso, o 
movimento próprio do sujeito ajusta-se aos objetos encontrados e 
intencionalmente questionados, ou seja, ele também oferece uma 
resposta ao “ser-assim-do-mundo.  

 

O termo cultura do/de movimento, ou como o autor se refere sobre as 

manifestações esportivas na educação física, esporte no sentido amplo, significa que 

a educação física deve ser vista sob uma perspectiva sociocultural e histórica, 

considerando as manifestações humanas de forma contextualizada, com sentidos e 

significados. (KUNZ. 2006). Assim, é necessário que haja uma pedagogia da 

educação física, comprometida com a formação educacional, crítica e emancipada 

dos alunos. O movimento tem centralidade nos estudos de Kunz, por expressar o 

significado e a relação que o ser humano tem com o mundo.  

No livro “Educação física: ensino & mudanças” Elenor Kunz, 2006, apresenta 

e analisa dois estudos de casos em diferentes escolas, discorrendo sobre as 

perspectivas de educação física e fazendo orientações para possíveis mudanças na 

educação física escolar, no que diz respeito aos métodos, objetivos, temas e 

avaliações. 

Diante do exposto, verifica-se que a concepção crítico-emancipatória, assim 

como a crítico-superadora, tratam de um currículo que deve ser pensado de forma 
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crítica, contextualizada e sistematizada, principalmente qual conhecimento e como 

deve ser tratado no processo escolar. 
Jocimar Daolio, representante de umas das concepções críticas e culturais, 

contribui para o debate da área da educação física escolar desde a década de 1980, 

momento em que a educação física passou por reformulações e lutas por espaço no 

campo político e acadêmico.  

As referências de seus estudos culturais, publicados em livros e artigos, está 

na antropologia social, com base em autores da área como Marcel Mauss, Cliffford 

Geertz e Roberto da Mata. 

Nesta concepção, Daólio enfatiza que a abordagem cultural apresenta um 

contraponto a limitada biologização da educação física e que “podemos até afirmar 

que a natureza do homem é ser um ser cultural” (DAOLIO, 2006, p. 30). 

Para Daolio, natureza e cultura estão diretamente relacionadas às questões de 

expressão do corpo, pois temos um aparato biológico comum, mas nos comunicamos 

corporalmente conforme a nossa cultura, ou seja, com uma variedade de sentidos e 

significados. 

Assim a educação física, que trata do corpo e seus diversos aspectos, deve 

ser analisada a partir desta concepção cultural. Especificamente na escola, a 

educação física deve considerar a cultura nas diversas relações de sua atuação, com 

os alunos e com o currículo por exemplo. A educação física escolar: 

 
(...) deve partir do acervo cultural dos alunos, porque os movimentos 
corporais que os alunos possuem extrapolam a influência da escola, 
são culturais e têm significados (DAOLIO, 2006, p.32). 
 

Nesse aspecto, assim como os alunos possuem um acervo cultural de suas 

práticas corporais, essas práticas ligadas aos esportes, jogos e outras manifestações 

da educação física, são culturais, possuindo valores e significados conforme o 

contexto em que ocorre.  

Na concepção cultural, Daolio defende que a técnica motora não pode ser 

ensinada a partir de um padrão, pois limitaria a capacidade dos alunos, conforme 

explica: 

 
Os gestos esportivos não devem limitar-se aos movimentos 
padronizados, ensinados pelo professor, mas contemplar as 
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experiências dos alunos e incentivar sua criatividade e sua 
capacidade de exploração (Idem). 
 

Além da preocupação com a concepção de educação física e com o gesto 

motor, a abordagem cultural na escola, deve enfatizar a importância de contextualizar 

as práticas esportivas e outros conteúdos ao ensiná-los, não se limitando ao ensino 

das técnicas e regras, mas também abordando o processo de surgimento das 

práticas, sua representação na sociedade, criando a possibilidade de reconstrução e 

não somente de reprodução dessas práticas. 

Daólio também defendeu no debate dos anos 1990, uma concepção de 

educação física denominada plural. Apresenta a perspectiva de uma educação física 

que se contrapõe a universalização do ser humano, principalmente advinda de uma 

análise biológica e não cultural, que reconhece as diferenças.  

Assim, a concepção plural de educação física, deve reconhecer que os alunos 

aprendem de forma diferente, porque são diferentes, em todas as duas dimensões, 

cognitiva, cultural, social e motora.  Nesse sentido, ao tratar dos temas da educação 

física, como jogos, esportes, ginástica, entre outros, é preciso planejar os objetivos 

de forma que respeitem o processo de escolarização.  

Percebemos aqui, a preocupação do autor com a sistematização de um 

currículo para educação física, que ressalta os temas da cultura corporal, aspecto em 

destaque nas outras concepções analisadas. Daolio, (1996, p.41), defende que "os 

elementos da cultura corporal serão tratados como conhecimentos a serem 

sistematizados e reconstruídos pelos alunos". 

Mauro Betti, outra referência importante no debate sobre educação física, 

desenvolveu uma concepção denominada de sistêmica, também entendida como 

abordagem nos estudos da área. Fundamenta seus diversos trabalhos a partir da 

filosofia, da sociologia da educação e da educação física. No âmbito da educação 

física escolar seus estudos se pautam nas teorias críticas educacionais. Nesse 

sentido, o autor, propõe a integração dos alunos na cultura corporal de movimento, 

apresentando pressupostos que visam a “valorização da escola como instrumento de 

apropriação do saber, reavaliação constante dos conteúdos, continuidade dos 

conteúdos na vida cotidiana e subordinação dos métodos de ensino aos conteúdos” 

(SANCHES E BETTI, 2008, p12.)  
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Alguns de seus estudos também estão pautados no ensino reflexivo de Donald 

Schön e na fenomenologia de Merleau Ponty. Juntamente com Luiz S. Neto, 

apresenta uma proposta de integração dos conhecimentos produzidos pelas 

abordagens da educação física escolar. 

Esta proposta, buscou na epistemologia e na hermenêutica, a possibilidade de 

aproximar as abordagens a partir de seus pressupostos e finalidades. Betti e Neto, 

apontam a controversa que essa proposta apresenta, no entanto, argumentam, que 

sob a perspectiva de suas análises, ou seja, como interpretaram as abordagens e 

assim sua integração, a proposta apresentou a superação de limites que permeiam 

os currículos da educação física escolar. 

 
Ademais, entendemos que a perspectiva aqui adotada representa um 
início de superação de uma análise meramente classificatória das 
proposições teórico-metodológicas da Educação Física Escolar, que 
se exime do exame crítico das mesmas, que as imobilizam no tempo 
e no espaço, como se não existissem entre elas movimentos de 
aproximação e afastamento, dissensos e consensos, avanços e 
recuos. (SANCHES; BETTI, 2008, p.20). 
 

Em relação a concepção cultural para a educação física, Betti inicialmente 

trouxe a ideia de cultura física e, posteriormente, adotou o termo cultura corporal de 

movimento.  Para explicar a perspectiva da educação física, traz à discussão dois 

termos, educação do e pelo movimento, apresentando a superação dessa dicotomia, 

a partir da consideração de que o movimento na educação física, ou seja, a cultura 

física, deve considerar os aspectos pessoais personalidade do indivíduo (DAOLIO, 

2007, p.50). 

 Neste sentido, a cultura corporal de movimento, é uma parte da cultura que se 

manifesta nos jogos, esportes, ginásticas e outras práticas da educação física, as 

quais são historicamente construídas, ressignificadas, nas dimensões material e 

simbólica. Desta forma, esses temas devem ser contemplados a partir de todas as 

dimensões dos alunos, considerando sua personalidade, nos aspectos motor, 

cognitivo, afetivo e social.        

        
Para isso, não basta aprender habilidades motoras e desenvolver 
capacidades físicas, aprendizagem esta necessária, mas não 
suficiente. Se o aluno aprende os fundamentos técnicos e táticos de 
um esporte coletivo, precisa também aprender a organizar-se 
socialmente para praticá-lo, precisa compreender as regras como um 
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elemento que torna o jogo possível (portanto é preciso também que 
aprenda a interpretar e aplicar as regras por si próprio), aprender a 
respeitar o adversário como um companheiro e não um inimigo, pois 
sem ele não há competição esportiva. (BETTI, ZULIANI, 2002, p.75) 

 

 Ao pensar a educação física pedagogicamente, os temas e métodos a serem 

tratados, a área devem considerar todos, sem exclusão, assim como a diversidade, 

valorizando as diferentes formas de manifestações da cultura corporal de movimento. 

Para o autor, a educação, como também a educação física, deve estar em 

consonância com o contexto histórico, não para reprodução de valores, mas para 

capacitar os alunos a compreender e analisar as manifestações da cultura corporal 

de movimento presentes na sociedade em que vive. 

 

No que tange às finalidades, a educação física deve preparar o aluno para: 

(BETTI, ZULIANI, 2002, p. 75-76). 

  

➢ Ser um praticante lúcido e ativo; 

➢ Tirar o melhor proveito da cultura corporal de movimento; 

➢ Ser crítico ao consumir o esporte-espetáculo; 

➢ Ser crítico para compreender as informações veiculadas pelos meios de 

comunicação; 

➢ Buscar sentido e significado nas manifestações da cultura corporal de 

movimento.  

 

Betti, também ressalta em seus estudos, a importância de respeitar as fases 

de escolarização/idade dos alunos, para adequar os objetivos e estratégias a serem 

contemplados. Verifica-se a tendência do autor em apresentar uma organização 

curricular para área de educação física escolar, sem romper com sua tradição, mas 

ampliar e aprofundar seu trato pedagógico. 

Cabe aqui, abordar também a influência de outros professores, pesquisadores 

da educação física escolar, que colaboraram na construção do currículo do Estado 

de São Paulo de 2008. Dois desses autores merecem destaque, para que possamos 

compreender a diversidade do currículo. 

Luiz Sanches e Luciana Venâncio colaboraram com a construção da primeira 

versão do Caderno do Professor de Educação Física, um dos documentos elaborados 
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pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo no contexto da implementação 

da reforma curricular em 2008. Fundadores do grupo de pesquisa Professores 

Pesquisadores, têm uma vasta produção de artigos e livros, em que, muito deles, são 

produções oriundas do grupo de pesquisa citado, e foi a partir de uma dessas 

produções, que conheceremos um pouco de suas visões de educação física, assim 

como, a influência deles na elaboração do currículo. 

O artigo acima referido se chama Sistematização de conteúdos temáticos na 

educação física escolar: uma proposta de professores pesquisadores. (SANCHES; 

BETTI, 2008). Nesse artigo, os autores, em conjunto com mais duas colegas do grupo 

de pesquisa, apresentam uma proposta de sistematização de conteúdos para a 

educação física escolar. Apresentam a experiência de quatro professores, que 

trabalhavam em escolas e se propuseram a investigar as intenções e ações na pratica 

pedagógica.  O texto é dividido em cinco partes: Introdução, métodos, conceitos, 

sistematização de conteúdos e resultados. 
Na introdução os autores apresentam a proposta de trabalho de planejamento 

coletivo dos conteúdos, e ressaltam a consideração das diversas teorias da educação 

física escolar para a construção desse planejamento. O método está fundamentado 

na pesquisa ação, em que há a participação do pesquisador, conforme explicam: “os 

próprios autores pesquisaram sua prática no dia-a-dia, encontrando-se 

sistematicamente para refletir e planejar coletivamente sua intervenção. “ (SANCHES, 

et al, 2006, p.2) 

Os conceitos apresentados, teorias de ação (intenções de ação no cotidiano) 

e teorias em uso (ações efetivas no cotidiano), se referem, respectivamente, ao 

conjunto de conhecimentos teóricos que os professores têm sobre determinado 

assunto, e o conjunto de conhecimentos, que de fato são utilizados pelos professores 

em suas práticas pedagógicas. 

As teorias de ação e em uso, conforme os estudos e concepção dos autores, 

devem estar relacionadas, ou seja, o que o professor usa, precisa estar fundamentado 

com o que ele sabe. Os estudos citados pelos autores afirmam que muitos 

professores não estabelecem essa relação, e um fator identificado como 

preponderante nessa divergência, foi a diversidade de teorias na educação física e 

suas diferentes contemplações no âmbito das práticas pedagógicas. Conforme 

ressaltam os autores: 
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Foram percebidas diferentes formas de abordar a efe e identificadas 
quinze abordagens, cada uma com suas teorias da ação, formadas 
por conteúdos pedagógicos e princípios curriculares. Todas foram 
aproveitadas na elaboração de uma proposta para o componente 
curricular, visando a convergência e a integração das teorias distintas 
(SANCHES & BETTI, 2005). A relação entre as teorias da ação e seu 
uso efetivo foi pesquisada em situações cotidianas de prática 
pedagógica, tendo sido identificados problemas e inconsistências na 
intervenção baseada nas quinze abordagens isoladamente 
(CELANTE et al., 2005; SANCHES, MONTEIRO, & ALMEIDA, 2005). 
Se alguns dos resultados fossem analisados à luz da convergência 
entre as tendências, as inconsistências seriam minimizadas uma vez 
que várias teorias em uso identificadas durante a intervenção 
pertencem a conjuntos diferentes de teorias da ação. (SANCHES, et 
al. 2006) 
 

Para os autores, somente considerando a convergência e integração das 

diversas teorias da educação física em uma proposta pedagógica é que irá se 

concretizar a relação entre a teoria de ação e a teoria em uso. Assim, a partir desse 

pensamento os autores elaboram a sistematização de quatro blocos de conteúdos 

para a educação física escolar. 

Os blocos de conteúdos são divididos em: elementos culturais, movimentos, 

aspectos pessoais e interpessoais, e demandas ambientais. Para a construção de 

cada bloco foram considerados dois fatores: o que os alunos devem aprender e as 

relações dos conteúdos com as expectativas e expectativas dos alunos. 

O primeiro bloco apresenta os elementos culturais do movimento do corpo 

humanos, que são expressos nas diferentes modalidades da educação física, como 

os jogos, os esportes, as ginásticas, as lutas e etc. O segundo conjunto se chama 

movimentos e se refere às habilidades motoras e seus níveis de desenvolvimento, 

capacidades e treinamento. No tópico três se refere aos aspectos pessoais e 

interpessoais do movimento do corpo humano, como diversos conhecimentos 

relacionados a noções de anatomia, bioquímica, biomecânica, psicologia, 

antropologia, aprendizagem motora, entre outros. O quarto e último bloco, demandas 

ambientais no movimento do corpo humano, destaca o que acontece no meio 

ambiente físico, biológico, estético, cultural, político, econômico, etc. 

Todos esses intens apresentados pelos autores, são tratados como possíveis 

temas da educação física escolar e que devem e podem ser contemplados pelos 

professores, conforme suas concepções, intenções, realidades e coerência entre o 

que sabem e o quem realmente acontece em suas práticas pedagógicas. 
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1.2. As concepções pós-críticas da educação física escolar 
 

Marcos Garcia Neira e Mário Nunes são referências centrais no debate 

curricular sobre educação física escolar e na defesa do que denominam currículo pós-

crítico.  Fundamentam seus estudos a partir de uma epistemologia que possui 

aderência ao denominado pensamento pós-moderno. Entre os autores que 

referenciam seus trabalhos cabe aqui menção a Tomaz Tadeu da Silva, Peter 

McLaren, Stuart Hall e Jacques Derrida. 

Defendem que, em consonância com as teses gerais do pós-moderno, a 

educação física, deve buscar outras experiências pedagógicas, considerando o 

descentramento do conhecimento acadêmico, a valorização do saber advindo do 

senso comum, da cultura popular, além de considerar as diversas identidades 

existentes na sociedade. 

Neira, se fundamenta no pós-estruturalismo, que é uma corrente filosófica que 

analisa a realidade ou o mundo social, como uma construção subjetiva. Nessa 

perspectiva constrói, confronta e questiona a educação, assim como a educação 

física, principalmente no que se refere às propostas curriculares tradicionais e críticas. 

Para esses autores, as teorias pós-críticas ampliaram as análises já feitas pelas 

teorias críticas, ao tratarem de temas sociais e conceitos que atingem o ser humano. 

Para Neira e Nunes (2009, p. 186), o pós-estruturalismo, por compreender o 

mundo social como uma construção subjetiva e questionar o que é verdadeiro, certo 

e importante, não aceita a sistematização geral, busca a desestabilização ou 

desconstrução das coisas para compreender, identificar os motivos e o valores 

atribuídos, pois acredita nas múltiplas significações. 

No que se refere ao ensino, a escola e a prática pedagógica, na perspectiva 

pós-estruturalista não se trabalha com preconcepções, não se defende a seleção e 

escolha de critérios e conteúdos a determinar o que deve ser ensinado nas escolas. 

O que se pode considerar nesta corrente é uma atitude, que deverá permear o ensino 

e os aspectos que englobam a escola.  

 
O pós-estruturalismo, tal como o pós-modernismo, rejeita qualquer 
tipo de sistematização. Mas há, certamente uma atitude” pós-
estruturalista que poderá influenciar a prática pedagógica. (NEIRA; 
NUNES, 2009. P. 185). 
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Essa atitude pós-estruturalista na educação física, buscaria os motivos pelos 

quais alguns conteúdos são mais trabalhados que outros, quais são os interesses, 

afirmações e valores que os construíram. Ela visa questionar e entender o tipo de 

aluno a escola quer formar e por que desta formação, pois, para essa corrente de 

pensamento, se não há uma única verdade sobre a realidade e os significados 

atribuídos ao mundo social são diferentes, a escola e, assim, a educação física, não 

podem apresentar uma sistematização pré-determinada de currículo. 

Essa corrente, segundo Neira e Nunes, pensa o currículo a partir de uma 

perspectiva democrática, reflexiva e questionadora, buscando, não somente 

compreender o processo de construção das pratica pedagógicas dos professores de 

educação física, mas também, a desconstrução e reconstrução de todas as formas 

de tratar, enxergar, valorizar, praticar as manifestações da cultura corporal. 

 
Ao abarcar todas as tradições culturais, por conseguinte, suas formas 
de ser, pensar, agir, jogar, dançar, etc., o currículo pós-crítico abre 
espaço para a permeabilidade, o contato e o diálogo entre as 
diferentes culturas, nele são se discute ou se atribui valorização a esta 
ou aquela prática corporal. No currículo pós-crítico da Educação 
Física, todas as manifestações culturais são válidas (NEIRA; NUNES, 
2009, p. 1860.) 

 

Outro conceito importante para a compreensão dos estudos e do currículo pós-

crítico é o de linguagem. A linguagem é entendida como algo não fixo, encontrada em 

discursos, que buscam explicar como o ser humano entende a realidade. A linguagem 

está imersa em sentidos e significados diversos, oriundos de relações de poder, que 

influenciam e são influenciados pelos processos sociais e culturais.  Nesse sentido, a 

educação física, como manifestação de linguagens, deve conceber o currículo e suas 

concepções como discursos, que possuem significados e são validados por aqueles 

que os constroem. Conforme afirma Neira, (2018, p.445): 

 

Um olhar pós estruturalista para o ensino da educação física 
concebe o currículo e as próprias teorias que o fundamentam 
como criações discursivas, que influenciam o posicionamento 
do sujeito. O mesmo pode ser dito das práticas corporais.  Elas 
também são produtos da linguagem, neste caso, não verbal. 
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Na continuidade das reflexões que fazem ao proporem um currículo pós-crítico, 

outro campo de investigação que recorrem é o dos estudos culturais, especificamente 

a forma que adquire o conceito de cultura.  

Os estudos culturais surgiram como movimento da nova esquerda, em vários 

países, mas inicialmente na Inglaterra. Segundo Neira e Nunes (2009), seus 

representantes, com formação nas classes populares, são intelectuais críticos da 

leitura e construção do mundo social feito pelas camadas dominantes. São estudos 

importantes para analisar a cultura sob um olhar mais democrático, popular, porém, 

sem deixar de enfatizar a complexidade presente nas relações sociais. 

Os pensadores dos estudos culturais questionam e criticam a concepção de 

cultura da classe alta, refutando a ideia de cultura alta e baixa, melhor ou pior, a partir 

da relação classe alta e classe popular. Afirmam, de acordo com as observações de 

Neira e Nunes (2009, p.188), que a cultura tem diversos sentidos e significados, como 

os oriundos da classe popular, desprivilegiados ou de outros grupos, que foram, ou 

ainda são marginalizados em sua produção cultural. 

 
Para debater a cultura, os Estudos Culturais introduzem a cultura de 
massa, elementos típicos da indústria cultural e da sociedade Techno, 
bem como a cultura e os artefatos oriundos de qualquer outro grupo, 
como a cultura infantil, juvenil, gay, empresarial, escolar, negra, 
étnica, acadêmica, esportiva, etc. No âmbito dos Estudos Culturais, o 
conceito de cultura perde a sua condição maiúscula e singular e 
ganha a pluralidade das culturas (NEIRA; NUNES, 2009, p. 188).  

 

Os estudos culturais ganharam espaço em várias áreas e instituições da 

sociedade, assim como no âmbito educacional. A educação, na concepção dos 

estudos culturais, pode permitir que as manifestações culturais dos diversos grupos 

populares, sejam contempladas, valorizadas e seus anseios compartilhados. Na 

educação e na escola, a cultura deve ser difundida. A valorização de uma cultura 

dominante e ditada por uma determinada classe e grupo social deve ser questionada. 

Nos estudos de Neira e Nunes (2009, p.191): 

 
(...) as investigações promovidas pelos Estudos Culturais, contribuem 
para a construção de uma nova função social para a escola, com base 
no acolhimento e na incorporação ao currículo dos saberes originados 
no seio de outros grupos culturais.  
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Para Neira e Nunes (2009, p. 192), três pressupostos são importantes e relevantes 

para compreender as reflexões tratadas a partir dos estudos culturais, as 

características e concepção de cultura, assim como o olhar sobre o debate 

educacional. Os pressupostos são inseparáveis e interdependentes: 

 

1. Um projeto político: que busca a intervenção social, no sentido de uma 

sociedade que aceita e valoriza a cultura pública, as diferenças e o 

desenvolvimento democrático. Pauta-se na análise das relações de poder e 

visa preparar as pessoas desprivilegiadas para transformar a sociedade. 

2. Inserção pós-moderna: apregoa a negação de uma verdade absoluta, baseada 

em explicações universais, sobre o mundo, o ser humano e a sociedade. 

Acredita ter a realidade diversas interpretações e significados. 

3. Perspectiva interdisciplinar: perspectiva que visa tratar o conhecimento de 

forma temática e que se opõe a divisão das áreas em disciplinas. 

 

Esses pressupostos são as bases de um pensamento pós-crítico para a análise 

da cultura, porém, mas essas bases não são engessadas, mas flexíveis e abertas a 

mudanças, dependendo dos sujeitos e perspectivas envolvidas. Desconstruindo o 

conceito de universalidade da cultura, para a perspectiva pós-critica, a cultura deve 

ser vista a partir de uma rede de relações com a história, os saberes, as práticas e 

representações da realidade produzidos na sociedade como poder, lutas, resistência 

e a interlocução com as práticas da vida cotidiana, ou seja, as formas de viver. 

 
Na análise dos Estudos Culturais a cultura é vista como um território 
contestado, um ambiente de disputas de poder, um campo de luta 
pela definição dos significados. (NEIRA; NUNES, 2009, p. 195). 

 

Neste entendimento de cultura, o capitalismo é responsável pela promoção 

das desigualdades entre vários campos sociais, como etnia, classes, entre outros, e 

a manifestação dessas desigualdades ocorrem no âmbito das produções culturais, 

sendo assim, a cultura é o lugar em que as disputas e dominações são estabelecidas. 

Essas disputas que se estabelecem nas produções culturais, são físicas (em 

ambientes concretos, como escola, academia, shopping) e cada vez mais simbólicas, 

pois que se expressam através de diversos meios de comunicação e retornam para 

o meio físico pois influenciam a visão de mundo de uma sociedade. 
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Esses autores apregoam ainda que, na educação física os estudos culturais 

contribuem para analisar as manifestações da cultura corporal, manifestações 

carregadas de sentidos e significados sob diferentes perspectivas, práticas e valores. 

“...atribuindo a cultura corporal uma dimensão de território em conflito, expresso na 

intencionalidade comunicativa do movimento humano”. (NEIRA; NUNES, 2009, p. 

197). 

Outros dois aspectos ou movimentos intelectuais são importantes para 

compreender os elementos de uma concepção pós-crítica de currículo: o pós-

colonialismo e o multiculturalismo crítico. 

Sabemos, que tradicionalmente, a educação física brasileira privilegiou as 

práticas corporais oriundas dos países europeus e dos Estados Unidos, deixando à 

margem outras matrizes sociais.  Essas nações, ao estabelecem relações de poder 

com países ditos de terceiro mundo ou emergentes, criaram mecanismo de imposição 

de seus valores e padrões culturais.  Neste sentido, o movimento pós-colonial, 

questiona as relações entre o dominante e o dominado em diversos marcadores 

sociais e procura desvelar   o processo de constituição identitária. 

O multiculturalismo crítico é considerado um movimento de reivindicação, 

reconhecimento social e cultural dos grupos minoritários. Coloca em debate a 

diversidade, as diferenças e a hierarquia entre as culturas, pois que, esses aspectos 

não são de ordem natural, mas discursos produzidos socialmente construídos, logo 

devem ser questionados. 

Os aspectos sociais que devem ser colocados em debate se referem a etnia, 

gênero, classe, religião entre outros. Esses marcadores sociais fazem parte de um 

campo de tensões e lutas, que podem ser encontrados na educação física e 

expressos em suas manifestações corporais (jogos, esportes, dança etc.). Na 

definição de apresentada por Neira (2018, p 509.): 

 

(...) um currículo de educação física que se deixa inspirar pelo 
multiculturalismo crítico, além de incluir os estudos das 
manifestações pertencentes aos grupos posicionados em 
desvantagem, promovem uma reflexão acerca do modo como se 
reproduzem e disseminam os discursos pejorativos sobre elas e 
seus participantes, ou seja, como se instituem as diferenças. 
 

A concepção de currículo apresentada por Neira, além de contribuir para o 

debate teórico bastante denso, também apresenta orientações para cada elemento 
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de um currículo. Com o propósito de inspirar os leitores, em seu livro Educação Física 

Cultural: Inspiração e prática pedagógica, o autor busca compartilhar as experiências 

oriundas de um grupo de estudos que fundou e coordena na Universidade de São 

Paulo. No livro, as experiências dos professores participantes do grupo são foco de 

análise e referências, e ao longo do texto, são apresentadas orientações didáticas de 

um currículo cultural ou pós-crítico. 
Diante das diferentes concepções expostas, pudemos analisar as 

proximidades e distanciamentos presentes no debate da educação física escolar, que 

seu deu a partir da década de 1990, representada por diversos autores das chamadas 

teoria críticas e pó-críticas. 

Desta forma, conseguimos desnudar alguns elementos que aproximam as 

concepções de educação física, críticas ou pós-críticas. Elas revelam, em primeiro 

lugar, que se fundamentam nas ciências humanas, especificamente na teoria social.  

Se a educação física teve uma relação estreita com as ciências biológica ao longo de 

sua história, atualmente, poucas são as concepções que as utilizam como 

fundamento ou a atribuem importância. Vale destacar aqui a psicologia e seus 

estudos cognitivos, criticados e deixados à margem dos debates da área por alguns 

representantes da educação física escolar. 

Outro ponto em comum é a perspectiva cultural da educação física, um dos 

pontos mais relevantes na reconstrução da identidade da educação física escolar nos 

séculos XX e XXI. Mesmo que partam de conceitos e matrizes teóricas diferentes (o 

que deve ser considerado), a questão é compreender as práticas corporais na 

perspectiva cultural, dando margem a ampliação dos temas no currículo da educação 

física, a diversidade como  base de um planejamento e a linguagem como 

compressão do movimento, que tem sentido e significado. 

Orientados por concepções fundamentadas nas ciências humanas, que 

analisam o ser humano, as práticas sociais e outros temas da sociedade 

contemporânea, as práticas corporais são analisadas também sob o prisma dos 

acontecimentos sociais, econômicos, políticos e midiáticos. Dessa a forma, a defesa 

de um aluno participativo, de uma aula democrática, que reconheça e considere a 

realidade do aluno, o conhecimento que ele possui e sua cultura, constitui o terceiro 

ponto em comum desses estudos. Vale ressaltar, que outras concepções 

pedagógicas já destacavam alguns desses aspectos, como a concepção 
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construtivista e humanista, como lembrado por Neira em seu livro Educação Física 

Cultural: Inspiração e prática pedagógica. 

O quarto ponto de proximidade que ressaltamos é o público a quem se destina 

os estudos dessas concepções: os alunos das camadas populares, das escolas 

públicas. O questionamento sobre a desigualdade social se encaixa nesse ponto, a 

insatisfação com a ausência da justiça social sob diversos aspectos é consenso nos 

estudos apresentados. 

Por fim, o descontentamento com a denominada educação física tradicional.  

Enfatizado por todos os autores, não obstante, alguns não refutarem sua contribuição 

e a consideraram como ponto de partida para a nova educação física. Outros, no 

entanto, fazem uma crítica obstinada e se empenham em relega-la à história. 

No que tange às divergências, ainda que as concepções sejam decorrentes 

das ciências humanas, suas matrizes teóricas são diferentes, bem como os autores 

de referência, as áreas de conhecimentos que mais informam, embora haja 

consensos em torno da sociologia, da antropologia e da filosofia. 

As abordagens críticas, superadora e emancipatória se diferenciam no objetivo 

que buscam alcançar com a educação/formação educacional.  Como na 

denominação das concepções, a primeira tem o objetivo de superar as questões 

sociais, ou seja, vencer, derrotar as desigualdades, injustiças colocadas para as 

camadas populares. A segunda concepção busca a emancipação do sujeito como 

forma de tratar essas desigualdades, dando-lhe ferramentas para serem 

independentes, livres e protagonistas de suas práticas culturais. 

O movimento, como linguagem corporal é considerado por algumas 

concepções conhecimento universal, um ponto em comum do patrimônio cultural.  

Porém, para a concepção pós-crítica a linguagem é a representação do relativo, do 

sentido e significado diverso.  

Sobre a cultura, a diferença está na definição do conceito e na forma como é 

interpretada. Enquanto a cultura é vista pelas teorias críticas com um patrimônio da 

sociedade, que deve ser transmitido e assimilado pelos alunos, como as 

manifestações da educação física, para os estudos pós-críticos a cultura ocupa a 

centralidade dos processos sociais, o centro de todas a relações humanas, meio pelo 

qual se dá a representação de toda invenção humana. Como está imersa em relações 

de poder, para os pós-críticos, não deve ser entendida sob o ponto de vista da 

dicotomia cultura boa ou ruim, mas sim como culturas apenas diferentes. 
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Outro aspecto a ressaltar é a concepção de currículo que as orientam. As 

teorias críticas entendem o currículo como conjunto de diretrizes e orientações para 

o processo e a prática pedagógica. A princípio, não são contra um currículo prescrito. 

Neira e Nunes, que se situam no campo pós-critico, questionam essa perspectiva de 

currículo, embora, e seus estudos, estejam presentes orientações didáticas nos 

materiais produzidos. 

Como destacado anteriormente, as concepções fazem críticas a tradição da 

educação física escolar. No entanto, alguns autores consideram importante e utilizam 

os conhecimentos produzidos por outras concepções e estudos, que se fundamentam 

em outras ciências ou matrizes teóricas. 

  A despeito da noção de educação, escola e formação dos sujeitos, podemos 

enfatizar que as diferenças estão no trato com o conhecimento, o que, como e por 

que deve ser ensinado alguns temas e conteúdos, assim como para que serve o saber 

escolar na formação do ser humano. Transformação social, reconhecimento das 

diferentes culturas, superação das desigualdades, questionamento do poder, reflexão 

crítica da realidade, entre outros aspectos, estão presentes nas diferentes 

concepções críticas e pós-críticas e, mesmo diante de diferenças significativas, 

podemos concluir que todas almejam a transformação social, mesmo considerando 

os elementos que as diferem. 
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CAPÍTULO 2 

OS DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO CURRICULAR 
 

As reformas curriculares nacionais e suas orientações para a educação física, não 

são processos que remetem somente ao período mencionado nessa pesquisa. Podemos 

constatar normas e processos de regulação já no fim do século XIX, que ressaltam a 

importância da prática da educação física no ambiente escolar.  

Denominada Ginástica, devido aos métodos ginásticos importados da Europa, a 

educação física no início do século XX se tornou parte do currículo escolar, mas somente na 

constituição de 1937 a educação física se torna obrigatória, com finalidade higiênica e militar 

para aperfeiçoamento da saúde e do corpo. Nesse capítulo tratamos dos documentos de 

orientação curricular produzidos a partir da década de 1990. Tal escolha se explica por ser 

esse o período não somente de intensa produção de reformas curriculares, mas também por 

ser aquele em que o debate crítico feito pela educação física encontrou maiores condições 

de expressão e incorporação. 

 

2.1 - Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) 
 

A década de 1980 foi marcada pela abertura política, pela democratização do país e 

derrota da ditadura militar. Com isso, o cenário político apresentou condições que propiciaram 

uma série de debates, questionamentos e críticas. Nesse contexto geral, a crítica produzida 

no campo educacional possui importância considerável.  

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, incorporou o tema 

educação de forma relevante, atribuindo ao Estado papel central nos processos de 

organização, financiamento e avaliação. Com isso, havia a expectativa de que os problemas 

ampliados pela ditadura militar, especificamente sua interferência na organização   dos 

currículos escolares e a imposição de uma concepção tecnicista de educação, poderiam 

agora serem superados.  A educação é então apresentada como dever do Estado e da 

família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, bem como seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Dentre os propósitos básicos da educação, destacam-se a defesa de valores como a 

igualdade, a liberdade de aprendizado, a pesquisa e divulgação do pensamento e o 

pluralismo de ideias, a valorização dos profissionais do ensino e a gestão democrática do 

ensino público. São valores importantes no sentido da construção de um sistema de ensino, 
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que incorpore a defesa da educação crítica, que contribua com a superação das 

desigualdades sociais.   

Mas, parte dessa expectativa começa a ser diluída com ascensão ao poder de 

governos orientados por concepções e fundados no neoliberalismo. A ideologia neoliberal, 

principalmente nos anos 1990, influenciou de forma significativa diversos países da América 

Latina, provocando um redimensionamento do cenário político a partir da descentralização 

organizacional.  

Neste sentido, a ideologia neoliberal impôs aos países em desenvolvimento, valores 

baseados na supremacia do mercado, exercendo influência em diversas instituições sociais, 

dentre elas a escola, com alterações no processo educacional, que concorreram para o 

fortalecimento das demandas resultantes da reestruturação produtiva. (YEDA, 2013) 

Dessa forma, entre o início dos debates em 1989 e a promulgação da LDB em 1996, 

diferentes concepções de educação e de ensino ocuparam o espaço do debate. Se os 

relatórios iniciais incorporaram conquistas populares e democráticas, em razão da ação 

política dos partidos, sindicatos e outras organizações de esquerda, o relatório final, aprovado 

em dezembro de 1996, incorporou várias propostas dos setores conservadores, da direita 

parlamentar e dos defensores da mercantilização da educação. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.394/96, foi aprovada sob o governo de 

Fernando Henrique Cardoso e permitiu a implementação de ações que direcionaram o debate 

curricular no Brasil. Exemplo desse processo é a elaboração dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 

A justificativa anunciada para a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

decorreu de demandas da LDB e da Constituição de 1988. Essa, determina que é dever do 

Estado fixar os conteúdos mínimos para o ensino fundamental, assim como defendem a 

formação de um cidadão participativo e autônomo, oportunizando-o a conhecer, discutir e 

refletir sobre temas baseados na diversidade cultural, regional, étnica, religiosa e política. 

(BRASIL, 1998, p. 41). 

Vale ressaltar que nesse período, o movimento de construção de uma perspectiva 

crítica da educação física escolar estava em processo nos debates acadêmicos, nos livros, 

nos eventos e nas práticas escolares. Os PCN's (BRASIL, 1998) são anunciados como 

síntese de uma pluralidade de concepções, que não desconsideraram as produções e 

experiências que norteavam os currículos anteriores. 

Os PCN’s de educação física (BRASIL, 1998) apresentam no início do documento um 

breve histórico da educação física escolar a partir do século XX, a trajetória militar e higienista, 

até as abordagens ou tendências críticas da educação física.  

Após breve explanação o documento exibe as principais tendências da educação 

física que surgiram no período da década 1980 e 1990, chamadas de movimentos 
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inovadores. Pautado em uma concepção social, o documento faz breve crítica à educação 

física chamada de tradicional ou ultrapassada e ressalta a importância dos debates das novas 

tendências que buscam o enfoque pedagógico da área, conforme apresentado no 

documento:  

Atualmente se concebe a existência de algumas abordagens para a 
Educação Física escolar no Brasil que resultam da articulação de 
diferentes teorias psicológicas, sociológicas e concepções filosóficas. 
Todas essas correntes têm ampliado os campos de ação e reflexão 
para a área e a aproximado das ciências humanas, e, embora 
contenham enfoques científicos diferenciados entre si, com pontos 
muitas vezes divergentes, têm em comum a busca de uma Educação 
Física que articule as múltiplas dimensões do ser humano. (BRASIL, 
1998). 

 

Em seguida, ao tratar das nas abordagens críticas da educação física, enfatiza a 

concepção cultural, mais especificamente a chamada cultura corporal, no intuito de ressaltar 

o reconhecimento das manifestações da educação física como os jogos, esportes, danças 

entre outros, como produções culturais e, que o movimento e os temas tratados na educação 

física escolar, devem levar em consideração não somente os aspectos biológicos, mas 

também, sociais e culturais, visando o desenvolvimento da cidadania. 

A partir deste contexto, a proposta curricular dos PCN’s, seguindo as discussões e 

expectativas que permearam a década de 1990, e o momento histórico brasileiro, propõe nas 

primeiras páginas alguns princípios que norteiam a educação física no ensino fundamental, 

como o princípio da inclusão e da diversidade. 

O princípio da inclusão, refere-se à inserção dos alunos na cultura corporal, em 

detrimento de uma educação física seletiva e fundada no desenvolvimento da aptidão física. 

O segundo princípio enfatiza que o processo de ensino aprendizagem deve ser fundamentado 

na diversidade, a partir das escolhas dos objetivos e conteúdos.  

Na categoria de conteúdos, o documento apresenta as três dimensões de conteúdos: 

conceitual (saber), procedimental (saber-fazer) e atitudinal (ser), em que, os jogos, os 

esportes, as ginásticas, entre outros elementos da cultura corporal, devem ser tratados 

considerando as diferentes características do ser humano, assim como as múltiplas formas 

de aprendizagem. Como exemplo, o conhecimento a ser compartilhado pode ser 

contemplado em sua dimensão teórica, com fatos, conceitos e reflexões; quanto à prática, a 

vivência de habilidades motoras, fundamentos, formas de se movimentar, assim como no 

desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos relacionados a cultura corporal 

adotada nas aulas. 

Outro aspecto importante são os temas transversais, que devem ser articulados com 

os temas específicos da área. Os temas transversais nesse documento, como a ética e o 

meio ambiente, devem ser trabalhados com o objetivo de orientar a realidade social, 
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enfatizando a articulação dos temas da educação física com assuntos relevantes, que fazem 

parte de aspectos da sociedade. 

Entendemos que esses princípios apresentam avanços em relação às tendências 

anteriores, que concebiam o corpo e o movimento com forte viés do aspecto biológico. Ao 

considerar o alcance dos PCN's, os aspectos citados colaboram para compreensão de uma 

concepção social do papel da educação física escolar, conforme analisado no primeiro 

capítulo desse texto. 

Posteriormente, o documento apresenta orientações e conceitos gerais sobre ensino, 

inclusão e o curso noturno. Apresenta os objetivos para o ensino fundamental, nesse caso, 

ensino fundamental I. Em seguida são apresentados os critérios e blocos de conteúdos (o 

conhecimento sobre o corpo, esportes, jogos, lutas, ginásticas, atividades rítmicas e 

expressivas), assim como a organização dos mesmos a partir das dimensões de conteúdos 

e dos aspectos como diversidade e autonomia. Neste sentido, os conteúdos aqui 

apresentados também são vistos como avanço da educação física escolar, que priorizava o 

ensino dos esportes, em detrimento de outras manifestações e práticas corporais. 

Na sequencia o documento apresenta e descreve os objetivos para o ensino 

fundamental II, as possibilidades de avaliação e algumas orientações didáticas. Em síntese, 

os PCN's foram apresentados como um material que buscou fundamentar o trabalho dos 

professores, os elementos para o planejamento e direcionamento da prática pedagógica do 

professor de educação física. 

Vale destacar aqui o posicionamento dos professores por nós entrevistados para essa 

pesquisa, quando questionados sobre a análise que fazem das reformas curriculares 

nacionais na área da educação física. No que tange os PCN’s, Luciana Venâncio e Luiz 

Sanches, participantes do grupo responsável pela elaboração do currículo da disciplina de 

educação física para as escolas da rede pública do Estado de São Paulo, apresentam 

opiniões diferentes das de Marcos Neira e Mario Nunes, responsáveis pela equipe 

organizadora do currículo para as escolas da rede pública do Município de São Paulo. 

Luciana Venâncio e Luiz Sanches situam os PCN’s como um marco importante para 

a educação física, considerando o momento de mudanças em que se encontrava as 

discussões sobre a área.  Para eles os PCN's se valeram das diversas perspectivas da área, 

e a isso atribuem um fator positivo: 

 

A partir dos PCNs e depois com as diretrizes e as suas reformulações, 
a gente consegue vislumbrar algumas possibilidades de organização 
escolar, que justificaria esses conhecimentos. Então os PCNs 
tentaram fazer (no caso da educação física) juntar diferentes visões 
em um documento. Eu acho que até assim para agregar, ou que 
tivesse que reconhecer o trabalho de diferentes autores e autônomos 
da educação física do período anterior do PCN, então seria um 
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documento mais recente. Então vamos reconhecer todo esse esforço 
desses autores e colocá-las em um único documento, para não deixar 
a educação física com alguns excluídos... (Venâncio) 
 
"...então acho que o PCN chamou para isso, onde se congrega tudo 
em um único documento até você vê coisas que são repetidas, mas 
enfim, esse foi um ponto dos PCN,s que eu acredito que tenha sido 
positivo". (Venâncio) 
 
"...com a relação ao PCN, e de certa forma um PCN   está no ponto 
de vista mais avançado do que a BNCC, pensando em proposta 
nacional, por quê? Porque o PCN ele de repente, quando falamos em 
ponto de vista avançado, isso não é necessariamente relacionado 
com progresso ou evolução, então o PCN de certa maneira tem um 
recuo, por que ele tem um recuo? Porque ele considera aquilo que foi 
elaborado antes, então o PCN tem como aproximar algumas 
premissas, então no movimento original do PCN (da primeira à quarta 
série na época) e depois foi ampliado até o quarto ano, mas aparece 
ali elementos que é possível identificar como tinha uma proposta 
desenvolvimentista, proposta construtivista, proposta progressista, 
nuances da proposta crítico superadora, aparece elementos ali que 
teoricamente eles causam problemas, porque tem traços de 
proposições teóricas de grupos que não dialogam, por isso se recuam. 
Por que um recuo? Porque é uma maneira de você dá um passo para 
trás para deslumbrar aquilo que você tem, como fazer uma nova 
síntese a partir disso, então foi um esforço bastante interessante do 
PCN e que influenciou a minha visão com relação a currículo..." 
(Sanches) 

 

Os autores defendem a importância dos PCN's, pois o documento se propõe a 

contemplar as diversas tendências da educação física escolar, que estavam sendo discutidas 

até o momento. Considerar as diferentes visões, como cita Luciana, e o recuo, conforme 

explica o professor Luiz, é reconhecer a contribuição de autores e estudos e a partir do diálogo 

entre eles, vislumbrar uma possibilidade curricular para a educação física. 

É importante admitir, que ao refutar os conhecimentos produzidos na área, negamos 

a contribuição de diversos estudos que compreenderam a educação física sob diferentes 

olhares. Se considerarmos que o ser humano e assim o movimento humano, não poder ser 

visualizado a partir de uma tendência, pois se somos seres culturais e sociais, somos também 

seres biológicos e psicológicos.  

A perspectiva que se tem sobre o currículo da área, perpassa a ideia que se tem sobre 

o objeto de estudo e sobre os aspectos que definem do que uma área curricular é constituída. 

No caso da educação física escolar, ao considerarmos o ser humano e o movimento em suas 

diversas dimensões, biológica, social, cultural e psicológica, temos que assentir a 

possibilidade de estudar, compreender e explicar sob essas diversas dimensões, e não há 

possibilidade de fazê-lo considerando apenas uma forma de olhar. 
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Vale considerar que estamos discutindo sobre uma área da educação física e que está 

relacionada a aspectos educacionais. Dessa forma, o cuidado de filtrar entre as diversas 

dimensões citadas, o que é relevante para a formação escolar e o que se afasta das 

características por ela empregadas, ou seja, a educação física escolar, não pode ter o mesmo 

objetivo da educação física oferecida em clubes e academias. 

Os professores Marcos Neira e Mário Nunes, apresentam opinião e posicionamento 

negativo em relação aos PCN's. Para eles o documento foi uma produção enviesada pelo 

neoliberalismo, e ainda que em seu texto apresente a perspectiva da cultura corporal, o 

material não apresenta de fato uma perspectiva crítica para educação. Conforme afirma 

Marcos: 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foi um movimento 
contaminado pelo neoliberalismo, por um psicologismo, um discurso 
construtivista pedagógico muito problemático, então né, foi um 
documento centralizado em São Paulo, né, o que é um grande 
problema, não traduz as demandas da área, né, ou seja, eu sei que 
se contar tem muita história sobre os PCN´S que não são verdade, 
vou falar isso porque eu participei da produção dos PCN,  eu escrevi 
o documento junto com o Mauro, eu escrevi o documento da 
Educação Física do ensino médio……... a partir daquela confusão que 
estava na área, e eles produziram aquele documento, que no meu 
entender é um documento muito problemático, porque é um 
documento que vai dizer que quase tudo é legal, que vai dizer que 
quase tudo é cultura corporal, e que vai fazer aquela divisão de blocos 
lá né, conceituais atitudinais, procedimentais, que nada mais é que 
cognitivo, afetivo, psicomotor, ou seja, é um currículo baseado na 
proposta de Tyler, lá dos anos cinquenta… (Neira) 

 

Nesta fala o professor Marcos se refere aos princípios de currículo de Tyler (1974), 

exposto em seu livro Princípios Básicos de Currículo e Ensino, Nele, o autor apresenta alguns 

elementos ou aspectos para serem a base do desenvolvimento de um currículo. Os 

elementos que Ralph Tyler propõe para a construção de um currículo, são semelhantes aos 

nomeados por muitos currículos, inclusive os PCN's, como objetivos, conteúdos, 

procedimentos e avaliação.  

Tyler apresenta quatro elementos que devem ser analisados pelas instituições 

educacionais e os coloca em forma de questões a serem respondidas. A partir das respostas, 

deve-se desenvolver o planejamento do currículo. As questões são:  quais objetivos a escola 

deve procurar atingir? Que experiências educacionais serão oferecidas para atingir esses 

objetivos? Como organizar essas experiências educacionais? Por fim, como saber se esses 

objetivos foram alcançados? 

Percebe-se nessa apresentação que as questões explicitadas por Tyler são o que 

denominamos de objetivos, temas/conteúdos, estratégias de ensino e avaliação 
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respectivamente. Neira, classifica os PCN's de currículo tradicional, devido à proximidade que 

apresentam em sua estrutura e outros fatores, como a apropriação do conceito de cultura 

corporal, dos princípios de Tyler. 

É relevante destacar que os currículos propostos, tanto em âmbito nacional como 

regional, desde a década de 1990, utilizam uma estrutura tradicional de currículo para orientar 

o trabalho do professor. Neste sentido, os PCn’s de educação física, não obstante sua 

estrutura convencional, buscaram ampliar os objetivos e, principalmente, os conteúdos a 

serem contemplados ao longo da educação básica. Isso aponta para uma tentativa de 

suplantar as produções e concepções tradicionais ou somente esportivas da educação física 

escolar. 

Cabe aqui trazer a contribuição de Michael Young. Em texto recente, 

provocativamente denominado Teoria do Currículo: O que é e por que é importante, sobre 

considerar a importância de se manter certos aspectos da tradição expressa no conhecimento 

ou objeto de estudo, mesmo tendo uma leitura crítica: 

 

A questão difícil e muito debatida é: o que deve significar exatamente 
essa noção de crítica? Falando da minha própria experiência, uma 
coisa que aprendi nos últimos dez anos é que não se pode ter crítica 
sem uma tradição. Pensada assim, a teoria do currículo é muito 
parecida com música e arte: tem suas tradições, que são rompidas e 
transformadas, mas não podemos viver sem elas – até́ anarquistas 
têm tradições. (YOUNG, 2014, p194.) 

      

    

Ao considerarmos a formação dos professores de educação física podemos 

vislumbrar, a partir dos PCN's e outras produções e debates na área, a possibilidade e 

abertura para se repensar a educação física na escola. Dessa forma, essas produções são 

as primeiras leituras dos futuros professores, assim como as primeiras referências para se 

pensar o plano de ensino. 

O professor Marcos Neira menciona outra crítica ao documento produzido: 

 

A noção de educação que está lá nos PCN´S é uma perspectiva 
instrumental, ou seja, garantir que a gente saiba... saia dominando 
algumas competências básicas, pra inserção no mundo do trabalho, 
então eu não vejo aquele documento como um documento que traz, 
inclusive eu já escrevi isso num artigo né, que traz contribuições pra 
Educação Física, porque eu acho que eles retiraram naquele 
documento, eles retiram o potencial crítico da cultura corporal, e posso 
dizer que eu fiz isso também. (Neira) 
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Nessa declaração, Marcos aponta que o documento tem enfoque na formação para o 

mundo do trabalho (principalmente no ensino médio, material que o autor colaborou na 

construção). De fato, os PCN's assim, com a BNCC, se pautam na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, que apresenta como uma das finalidades da educação e assim da 

escola, a preparação para o mundo do trabalho. Logo, devemos destacar que todas as 

propostas curriculares implantadas, especificamente para o ensino médio, têm como 

premissa ou ponto de partida, incorpora premissas e a ideologia política hegemônica em seu 

processo de elaboração e implantação. Da mesma forma, como o mundo do trabalho é base 

de todas as reformas educacionais contemporâneas, elas refletem em seus princípios, a 

concepção de formação para o trabalho atual. Sobre esse aspecto, assim como sobre sua 

participação na equipe que elaborou a primeira e segunda versões da BNCC, veremos no 

capítulo seguinte, que Marcos Neira também faz essa leitura sobre sua participação na 

construção do documento de orientação curricular para a rede de ensino do Município de São 

Paulo. 

Mario Nunes também demonstra sua insatisfação e se posiciona como crítico dos 

PCN's. Ressalta que o material não tem relevância para ele, como afirma em certo momento 

da entrevista a nós concedida: 

 

(...)aí fui fazer um curso com o pessoal que elaborou o PCN de 
Educação Física, aí pra mim, eu falava assim isso aqui tá tudo errado, 
tem alguma coisa errada com isso aqui, isso aqui tá errado. Eu me 
lembro que eu discutia bastante com os formuladores (…) 
 
Aí nos conflitos que estavam lá, era muito interessante porque 
algumas queriam retomar PCN, não sei o que lá, e eu sou o maior 
inimigo do PCN né, pra mim os PCNs tinham que ser botado fogo em 
tudo quanto é lado né, e no máximo ficar na história, né, mas ainda 
influenciam muito documento (Nunes) 

  

 

2.2 A Base Nacional Comum Curricular 
 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que visa unificar 

aspectos do currículo.  O documento relativo à educação e ao ensino fundamental, aprovada 

pelo CNE e homologada pelo Ministro da Educação em dezembro de 2017, está em fase de 

implantação nas redes de ensino. A versão para o ensino médio encontra-se no Conselho 

Nacional de Educação e seu relatório precisa ser ainda aprovado na Câmara de Educação 

Básica e depois homologado pelo Ministro da Educação.  O processo de discussão teve início 

no Governo de Dilma Rousseff (2011-2016), que em razão do golpe parlamentar, teve sua 
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equipe modificada, com consequências na definição de princípios e objetivos da Base. 

Documento de âmbito nacional e obrigatório, tem a função de nortear os planos de ensino 

das redes públicas e privadas, conforme determina a Constituição Brasileira e A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Vale destacar, que em meio ao processo de construção do documento, ocorreram 

mudanças na composição dos grupos que discutiam o documento,  nas dimensões políticas, 

educacionais gerais e específicas, ou seja, muitos especialistas e responsáveis pela 

condução e  elaboração deste  documento participaram  das três versões da Base curricular, 

porém, em tempos diferentes, nem todos trabalharam  nas três versões do processo de 

construção, conforme está disponível no site chamado Movimento Pela Base Nacional 

Comum.   

 Marcos Neira, ao relatar sua participação na construção da BNCC, confirma a 

mudança nos grupos e nas pessoas convidadas: 
 

(...) eu participei da primeira e da segunda versão né, e ai eu tive uma 
participação, essa ai que foi o debate lá né…...então, ai que vi que as 
pessoas, estavam po, porque esse cara está metendo o pau, porque 
se você pega a Base, segunda versão, e você pega a versão que 
depois foi chamada de terceira, e essa última, gente destroçaram o 
trabalho, fizeram, empurraram goela abaixo a noção de competência, 
habilidade, que é um retrocesso violento. (Neira) 

 

No destaque em que Marcos Neira fala sobre sua ausência na terceira versão do 

documento, a mudança não está apenas nos autores, mas na preocupação em apresentar 

uma proposta de educação física, que considera as necessidades da contemporaneidade e 

não somente metas pedagógicas e instrumentais, conforme veremos no decorrer da 

apresentação e análise do documento. 

Na introdução o documento discorre sobre o currículo, as competências gerais a 

desenvolver, os aportes legais que a fundamentam e o pacto interfederativo e a 

implementação da BNCC. Destaca que é um documento normativo, e tem como objetivo 

assegurar as aprendizagens básicas para todos os educandos da educação básica. Dessa 

forma, visa garantir o desenvolvimento de dez competências gerais, que perpassam a 

mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para a atuação dos educandos 

na vida cotidiana e para o mundo do trabalho. (Brasil, 2017, p.8) 

Em destaque alguns trechos das dez competências gerais:  

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos; 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a abordagem própria das ciências; 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais 
as mundiais; 
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4. Utilizar diferentes linguagens - verbal, corporal, visual, sonora e digital; 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação; 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais; 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis; 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional; 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação; 

10.  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidades, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos. 

((Brasil, 2017, p.9) 

Para esclarecer porque um currículo por competências, o documento realça os 

marcos legais que as legitimam, apoiando-se na Constituição Federal, na LDB e no Conselho 

Nacional de Educação.   

      

(...) a LDB deixa claros dois conceitos decisivos para todo o 
desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro, já́ 
antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é 
básico-comum e o que é diverso em matéria curricular: as 
competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos. O 
segundo se refere ao foco do currículo. Ao dizer que os conteúdos 
curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências, a 
LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais, e não apenas 
dos conteúdos mínimos a ser ensinados. (BRASIL, 2017, p. 11) 

 

Neste sentido, o terceiro tópico de apresentação do documento trata dos fundamentos 

pedagógicos da BNCC, o desenvolvimento das competências e de uma educação integral. O 

documento enfatiza que o foco no desenvolvimento de competências tem subsidiado a 

maioria dos currículos de âmbito nacional e mundial. Além desse destaque, as avaliações 

externas nacionais e internacionais, conforme o documento, também são baseadas na 

exigência do aprendizado de competências, desta forma a BNCC torna o desenvolvimento 

de competências o enfoque necessário para a aprendizagem. 

A educação integral, no documento, está pautada no reconhecimento das diversas 

dimensões do ser humano (não somente a intelectual), da diversidade, pluralidade e 

singularidade, assegurando o desenvolvimento pleno dos educandos, considerando suas 

necessidades e interesses no processo de ensino aprendizagem. 

No tópico sobre o Pacto interfederativo e a implementação da BNCC,  é ressaltado o 

compromisso da BNCC com uma política que se fundamenta na igualdade, por oferecer 

aprendizagens básicas de âmbito nacional, na diversidade e equidade por reconhecer a 

diversidade  das regiões brasileiras e propõe a articulação com os currículos de cada escola, 
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ao estabelecer algumas orientações para assegurar as características das realidades de cada 

sistema de ensino.  

A proposta da BNCC para a educação física é apresentada de forma breve no que se 

refere à concepção e de sua fundamentação na compreensão da área. Diferentemente da 

segunda versão do documento, em que o debate da área foi demarcado e contextualizado. 

Da mesma maneira, verifica-se a ausência à menção dos autores responsáveis pela 

elaboração da terceira versão deste componente curricular. Não há menção no início do 

documento, como ocorreu com a segunda versão, assim como não aparece no decorrer do 

documento. Vale destacar que os Parâmetros Curriculares Nacionais também não destacam 

os autores elaboradores, porém, dão amplo destaque às concepções que os fundamentam. 

Desta forma o documento faz uma curta apresentação sobre a finalidade do 

componente curricular na formação dos educandos, ressaltando que o movimento humano 

está inserido na dimensão cultural, não se restringindo ao deslocamento do corpo no espaço, 

mas visto como uma manifestação das práticas corporais, que se expressam de forma plural 

e ao mesmo tempo singular. Define que a educação física deve garantir aos alunos a 

reconstrução do conhecimento que tem sobre seus corpos e dos outros, de forma autônoma 

e responsável, com o intuito de participarem de diversos contextos em que as práticas 

corporais possam ocorrer, como na busca pelo lazer e pela saúde, considerando que:  

      

(...) esse universo compreende saberes corporais, experiências 
estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas, que se inscrevem, mas não se 
restringem, à racionalidade típica dos saberes científicos que, 
comumente, orienta as práticas pedagógicas na escola. Experimentar 
e analisar as diferentes formas de expressão que não se alicerçam 
apenas nessa racionalidade é uma das potencialidades desse 
componente na Educação Básica. (Brasil, 2017, p. 211) 

     

Como em outros documentos a educação física está situada na BNCC na área de 

linguagens, porém, esse item é apenas comentando, sem nenhuma discussão mais ampla   

sobre essa condição. No item 4.1 do documento é feita a menção de sua finalidade e o 

desenvolvimento de competências específicas da área mencionada.   

     

A finalidade é possibilitar aos estudantes participar de práticas de 
linguagem diversificadas, que lhes permitam ampliar suas 
capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e 
linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas 
linguagens, em continuidade às experiências vividas na Educação 
Infantil. (BRASIL, 2017, p. 61) 

 

 De acordo com o documento, as práticas corporais devem ser pautadas em três 

aspectos comuns: o movimento (elemento essencial), a organização interna (critérios de 
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cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos da ação), e 

o produto cultural, que se refere ao lazer, cuidado com corpo e a saúde. Estes princípios por 

assim dizer, não são aprofundados no documento, mas somente apresentados em alguns 

momentos, sem conotação reflexiva ou conceitual.  

 Após expostas às finalidades e o entendimento da educação física, são apresentadas 

as unidades temáticas, que devem orientar a organização pedagógica ao longo do ensino 

fundamental. Vale ressaltar, que até este momento, o documento não se refere ao 

compromisso que o documento tem de uma formação crítica e participativa dos educandos, 

quando citado, se apresenta de forma tímida e secundárias, fato que destoa dos demais 

documentos analisados anteriormente. 

 Retornando as unidades temáticas, o componente apresenta seis como eixos 

norteadores das práticas corporais: os jogos e brincadeiras, o esporte, as ginásticas, as 

danças, as lutas e as práticas corporais de aventura.  O documento define essas práticas 

corporais, mas enfatiza que não são prescrições, mas maneiras de compreender as mesmas, 

ressalva presente no eixo esporte. (Brasil, 2017, p. 213). 

 De forma sintética segue a forma em que os eixos temáticos são apresentados: 

 

• Brincadeiras e jogos: Jogo como conteúdo, explorando a pluralidades das 

formas de jogar brincar.  

• Esportes: Devem se adaptar aos interesses da instituições e participantes, 

considera o modelo de lógica interna, distribuindo os esportes em 

categorias. 

• Ginásticas: É classificada em ginástica geral, de condicionamento físico, e 

de conscientização corporal. 

• Danças: São movimentos rítmicos organizados em passos e coreografias, 

individuais, duplas ou grupos. 

• Lutas: Disputas corporais de aspectos, técnicos, táticos e estratégicos. 

• Práticas corporais de aventura:  Práticas que ocorrem em ambientes de 

desafios podem ser na natureza ou no meio urbano. (BRASIL, 2017, p. 

212-217) 

Tais práticas corporais podem ser contempladas em todos os ciclos do ensino 

fundamental, considerando alguns aspectos de progressão de conhecimentos. Conforme 

destaca o documento, os eixos temáticos devem ser sistematizados como objetos de 
conhecimentos: 

 

• Brincadeiras, jogos, danças e lutas: Considerar as esferas sociais sobre 

localidade e região, nacional e mundial. 
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• Ginásticas: Considerar a diversidade e suas características específicas. 

• Esportes: Considerar modelo e classificação. 
• Práticas corporais de aventura: Considerar os ambientes: natural e urbano. 

(BRASIL, 2017, 217). 

 

Neste sentido, a Base  apresenta as dimensões de conhecimentos, que tratam das 

possibilidade de conceber e se apropriar dos conhecimentos sobre os eixos temáticos, 

categorizados em oito dimensões: Experimentação (vivência das práticas corporais); Uso e 

apropriação (autonomia para vivenciar as práticas); Fruição (apreciação estética das práticas 

corporais); Reflexão sobre a ação (ato intencional de observar as vivências e refleti-las); 

Construção de valores (aprendizagem de valores e normas); Análise (entender as práticas 

corporais); Compreensão (interpreta as manifestações da cultura corporal); Protagonismo 

comunitário (participação autoral dos estudantes). (BRASIL, 2017, p. 218-220). 

Verifica-se que nesse critério utilizado, as dimensões de conhecimento, apontam 

outras possibilidades de aprendizagem sobre as práticas corporais, numa perspectiva que 

enfoque a formação reflexiva sobre a cultura corporal, porém, voltada a especificidade da 

educação física e não sua articulação com os temas da sociedade.  

Em seguida, o documento apresenta as competências específicas para a educação 

física no ensino fundamental:    

 

• Compreender a origem da cultura corporal de movimento; 

• Planejar e empregar estratégias para resolver desafios; 

• Refletir criticamente, sobre as práticas e a relação com a saúde; 

• Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza 

e estética corporal; 

• Identificar as formas de produção de preconceito, compreender e 

combater; 

• interpretar  recriar valores e os significados atribuídos às práticas 

corporais; 

• Reconhecer as práticas como elementos da identidade cultural de 

povos e grupos; 

• Usufruir da práticas corporais de forma autônoma; 

• Reconhecer o acesso às práticas como um direito; 

• Experimentar, desfrutar, apreciar e criar as diferentes práticas 

corporais, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. (Brasil, 

2017, p. 221) 
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O componente curricular da educação física é finalizado ao apresentar os quadros 

contendo as unidades temáticas, os objetos de conhecimento de cada ciclo do ensino 

fundamental assim com as habilidades a serem desenvolvidas, que podem ser pensadas 

como os objetivos de aprendizagem a serem alcançados. 

 

Podemos perceber que a BNCC se estrutura nas chamadas pedagogia das 

competências, buscando orientar os componentes curriculares, inclusive a educação física, 

a formação para o trabalho e para cidadania. Nesse sentido, temos a valorização das 

competências em detrimento dos saberes e conhecimentos que deveriam ser 

problematizados, pensados e compartilhados na escola. 

A Base Nacional Comum Curricular de 2017, assim como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de 1999, como o próprio nome diz, é uma base para que os currículos da educação 

infantil, ensino fundamental e médio. Apresenta um conjunto de conhecimentos e 

objetivos, para todas as escolas brasileiras e conforme previsto em Lei, os currículos 

Municipais e Estaduais devem incorporar seus princípios e sua parte obrigatória. 

O debate sobre termos ou não um currículo nacional e regional no Brasil não é novo. 

De um lado do debate estão os que defendem que haja um currículo nacional, que determine 

os conteúdos que devam ser ensinados. De outro estão os que garantem que propostas 

assim são de difícil implementação, dada às dimensões territoriais do país e a diversidade 

cultural. 

Nesse sentido, os documentos expressam discursos, que são a síntese de interesses 

diversos, como dos especialistas da área de educação, da burocracia do Estado, dos 

interesses corporativos e, parte que expressa as necessidades da população. Desta forma, os 

conteúdos comuns e as competências a desenvolver em cada ciclo de ensino, são mantidas 

e ao menos na escrita, os textos dos materiais produzidos anunciam o respeito às 

diversidades encontradas nos Estados e Municípios. 
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CAPÍTULO 3  

OS DOCUMENTOS CURRICULARES EM PESRPECTIVA  
  

Nosso trabalho de pesquisa teve, como um de seus principais objetivos, 

comparar documentos curriculares para a disciplina de educação física das redes 

estadual e municipal de ensino de São Paulo e, ao fazê-lo, mapear concepções que 

tem definido o debate na área. O início do período definido para o estudo, 2007, se 

mostrou viável, pois nesse ano, tanto no munícipio, como no Estado de São Paulo, 

processos de elaboração de novos documentos curriculares estiveram em curso. Se 

no caso do Estado de São Paulo, o currículo implementado a partir de 2008 continua 

em vigência, com pequenas modificações, no caso da Prefeitura Municipal a situação 

não é essa.  

Mudanças políticas na gestão da prefeitura e a consequente mudança nos 

quadros de direção da secretaria de educação, implicaram na produção de novos 

documentos de orientação curricular. Assim, em 2007, na gestão de Gilberto Kassab, 

temos a apresentação dos Referenciais Curriculares, em 2016, na gestão de 

Fernando Haddad temos uma nova proposta curricular e, finalmente, no final do ano 

de 2017, outro documento, já incorporando princípios da BNCC.  

Para os objetivos dessa pesquisa o documento municipal que mais nos 

interessa é o de 2007, pois, apresenta uma concepção de currículo para a disciplina 

de educação física, que pode ser definida como pós-crítica. No entanto, faremos 

também a análise dos demais documentos, pois entendemos que eles incorporam 

aspectos do documento de 2007, embora o façam de forma parcial ou mesclada com 

outras demandas. 

Os documentos analisados são: 

a) Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem 

para o Ensino Fundamental: ciclo II: Educação Física. (SÃO PAULO. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2007) 

b) Direitos de aprendizagem dos ciclos interdisciplinar e autoral: Educação 

Física. (SÃO PAULO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

2016) 

c) Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: Educação Física (SÃO 

PAULO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2017) 
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d) Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Educação Física. (SÃO 

PAULO (ESTADO). SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 2008) 

 

Definimos que a análise dos documentos fosse feita mediada, tanto pela 

produção acadêmica, que orienta o debate curricular, como articulada pelas quatro 

entrevistas que realizamos com professores pesquisadores, que atuaram diretamente 

no processo de elaboração desses documentos.  

Os professores entrevistados foram Luciana Venâncio e Luiz Sanches, que 

participaram da equipe responsável pela elaboração do currículo de educação física, 

para a rede de ensino do Estado de São Paulo e que foi implementado a partir de 

2008.  Marcos Neira e Mário Nunes, que foram responsáveis pela equipe que produziu 

o documento de orientação curricular para as escolas da rede municipal de ensino de 

São Paulo a partir de 2007 e que foi a referência curricular do município até 2016. 

A primeira parte do capítulo, construída a partir das entrevistas realizadas,  

apresenta a trajetória profissional percorrida pelos professores que foram 

entrevistados em nossa pesquisa, visa apresentar as concepções e matrizes teóricas 

presentes em sua formação, que se expressam na produção acadêmica e nos 

debates que realizam sobre educação física escolar, destacando a visão que 

possuem sobre o papel da educação escolar. 

Na sequência do capítulo, e para facilitar a leitura e compreensão do texto, 

faremos a exposição articulando os documentos curriculares e as referências teóricas 

dos professores. Assim, Marcos Neira e Mário Nunes direcionam a discussão e o 

debate, quando tratamos dos documentos de orientação curricular do município de 

São Paulo.  Luciana Venâncio e Luiz Sanches, na sequência, ocupam o centro do 

debate, ao tratarmos do documento de orientação curricular da rede estadual de 

ensino de São Paulo.  

 

3.1 - A trajetória profissional dos professores entrevistados: uma breve 
análise 
 

Verificamos que o percurso de formação e trajetória profissional dos 

entrevistados apresenta características semelhantes. Todos os entrevistados 

possuem doutorado, são professores concursados em universidades públicas, atuam 
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no ensino superior como professores/pesquisadores e têm ampla produção expressa 

em artigos e livros. No entanto, não são somente esses fatores que exprime os pontos 

em comum entre os autores, conforme apresenta o quadro a seguir. 

 
 
Quadro 1: Formação e influências teóricas dos entrevistados. 
 

ENTREVISTA AUTORES/RESPOSTAS 

TEORIAS/AU
TORES QUE 
INFLUENCIA
RAM NA 
FORMAÇÃO 

 
NEIRA João Batista Freire, educação do corpo inteiro... 

... Paulo Freire, e aí, claro, o que aconteceu comigo, veio 
uma paixão pela pedagogia crítica... 
...saiu coletivo de autores, aí eu vou ler aquele livro né, e 
aí também né, ou seja, aí eu comecei muito influenciado 
por essa coisas... 

NUNES ...e na época surge o texto de João Batista Freire e era 
aquilo que ia constituindo a gente… 
...o livro chamava Metodologia do Ensino da Educação 
Física  e eu nunca tinha lido 

VENÂN
CIO 

...da educação física é, seria da Crítica superadora né...  

...autores que citei que escreveram diferentes 
proposições no caso Jocimar Daolio,  fui aluna dele na 
UNICAMP, João Batista Freire, a Carmem Lúcia Soares... 

SANCH
ES 

de uma perspectiva educacional a partir da escrita de 
Paulo Freire 

 

ATUAÇÃO NA 
ESCOLA 

 

NEIRA ...assumi a rede estadual, e aí eu trabalhei na rede 
estadual de 86 até 91... 
...Ai eu fiquei, aí eu deixei a rede estadual e trabalhei na 
prefeitura até 2003 de 1991 a 2003... 

NUNES ...eu era professor de escola... 

VENÂN
CIO 

...eu trabalhei na rede municipal durante 18 anos né, 

SANCH
ES 

...eu trabalhei durante 5 anos, é... na rede municipal de 
São Paulo... 

 

GRUPO DE 
ESTUDOS 
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NEIRA ..é que em dois mil e quatro, a gente começa com as 
reuniões sucessivas do grupo né... 

NUNES ...montamos o grupo em 2004, o grupo foi crescendo, os 
professores foram escutando as coisas que a gente trazia 
e discutia... 

VENÂN
CIO 

 

SANCH
ES 

...fazíamos sobre a Educação Física ele já sabia que nós 
tínhamos um grupo de estudo... 

 

PAPEL DA 
EDUCAÇÃO 
E DA 
ESCOLA 

 
NEIRA ...hoje eu penso que o papel da escola, é formar pessoas 

que saibam ler o que está acontecendo, para que essas 
pessoas possam agir de outra maneira… 
...que o papel da escola é fazer essa leitura da sociedade, 
né, ajudar as crianças a lerem a sociedade, para isso as 
crianças precisam acessar outros tipos de conhecimento, 
não só o científico...  

NUNES ...Eu penso que a escola precisa, é necessária, como esse 
espaço de você se apropriar de outras formas de viver… 
Por que que a escola não faz sentido? Porque a escola, 
ela é, historicamente, um lugar, primeiro de sequestro, né? 
As crianças são obrigadas a ir pra escola. 

VENÂN
CIO 

...As pessoas precisam vislumbrar novas possibilidades de 
viver, a partir da Educação formal.  
...e a gente vai desmistificar que a escola vai salvar né, 
discurso dos anos 60, 70, em que a escola iria salvar as 
pessoas né. Não é... Salvar da marginalidade, salvar da 
pobreza, é... a escola ela precisa fazer com que as 
pessoas pensem nas suas vidas e tenham opções de 
mudar suas próprias vidas né,  com tudo aquilo que a 
humanidade conseguiu elaborar até esse dado momento  
do seu processo histórico... 
...a escola ela precisa fazer com que as pessoas adquiram 
determinados conhecimentos para poder, elaborem né, 
elaborem conhecimentos para as pessoas transformarem 
suas próprias vidas…. 

SANCH
ES 

Que seja um espaço para problematização das questões 
da vida, das questões do cotidiano, das questões do 
mundo, das questões da resistência, é...  
...que eu vejo acontecer na escola, é que é um espaço de 
confinamento, então, eu não acredito nisso, isso me 
incomoda… 
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É... mas, de uma escola que ela... que o mundo ele esteja 
na escola, que a vida esteja na escola, de que maneira...  

 

 
A partir da análise dos dados do quadro acima, conseguimos observar algumas 

semelhanças na trajetória profissional dos autores. De certo, vale destacar que esses 

trechos são retirados de um contexto mais amplo das respostas dos autores aos 

questionamentos apontados no quadro, os quais podem ser melhor visualizados 

contemplados no apêndice deste trabalho e que julgamos relevantes para 

compreensão da presença dos mesmos no debate educacional. 

Na primeira questão, acerca da incorporação que fizeram das concepções e 

teorias sobre educação que tomaram contato e estudaram ao longo de suas 

formações, os autores manifestam influência de várias concepções de educação 

física, desde as mais tradicionais, até aquelas com enfoque crítico, tanto na educação 

como na educação física. Ao ressaltar estas influências, afirmam a importância destas 

em sua prática pedagógica, porém, conforme analisaremos nos tópicos a seguir, 

divergem sobre o entendimento que delas possuem no contexto do debate sobre 

currículo e educação atualmente. 

Todos os entrevistados tiveram experiência profissional em escolas, conforme 

verificamos na segunda questão. O que observamos de diferente é o tempo que 

trabalharam como professores e o período em que atuaram na rede pública estadual 

de São Paulo. Na terceira questão, verificamos que os autores participam de grupos 

de estudos e pesquisa. Na íntegra da entrevista, expressam de forma intensa a 

importância desses grupos, sendo que todos eles, Neira e Nunes, como Venâncio e 

Sanches, são fundadores dos grupos que atuam. Conforme relatado pelos 

entrevistados, os grupos de estudos que participam, são importantes por serem 

também laboratórios da articulação entre as teorias e as práticas pedagógicas que 

estudam, assim como o grupo foi referência fundamental para o processo de 

elaboração dos documentos de orientação curricular tanto das redes municipal e 

estadual de ensino. Dos entrevistados, Venâncio é o que menos fala sobre sua 

atuação em grupos de pesquisa. 

Vale destacar que o envolvimento de outros professores nos grupos de 

pesquisa foi de fundamental importância, pois, permitiu contato amplo com a 

realidade escolar e um melhor dimensionamento dos professores envolvidos no 
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debate.  Tal situação mostra, que um dos elementos centrais na formação desses 

professores foram esses grupos de estudos, embora as formas como relatam essa 

experiência seja diferente.   Neira afirma que as teorias críticas não se consolidaram 

na área, porque nunca conseguiram apresentar dados empíricos consolidados e 

sustentar suas teses e concepções a partir dessa empiria. Mostra assim, uma das 

razões pelas quis irá trilhar caminho diverso. Sanches relata a experiência anterior 

dos entrevistados ao serem convidados a participar do grupo de estudos. Uma das 

condições feita por Mauro Betti era de serem professores que trabalhavam com outras 

perspectivas de educação física, e que não se limitavam às perspectivas dadas pela 

biologia e pela esportividade.   
Você vê, as pedagogias críticas, elas tentam né, e outra as pedagogias 
críticas na Educação Física elas têm um grande problema Tatiana, 
elas não têm uma base empírica consolidada, entendeu?  (Neira) 
 
(...) alguns professores que nós sabíamos, conhecíamos entre eles 
professores do próprio grupo dos professores pesquisadores, eram 
professores que já trabalhavam além da perspectiva que foi apontada 
na proposta… (Sanches)  

 
Na última questão, sobre o papel da escola e da educação, podemos observar 

semelhanças importantes nas respostas dos entrevistados e a visão que apresentam 

sobre o papel da educação e da escola, corresponde à convicção que têm de currículo 

e de educação física escolar. Ao afirmarem que o papel da escola deve contribuir para 

que o aluno possa buscar novas formas de viver e agir, e para isso a escola deve 

apresentar condições para essas propostas, defendem que o currículo seja elemento 

fundamental para que isso se realize. Young defende essa perspectiva educacional, 

ao firmar a relação entre currículo e formação crítica, currículo e conhecimento do 

mundo. Para ele o conhecimento deve "fornecer explicações confiáveis ou novas 

formas de se pensar a respeito do mundo. “ (2007, p. 1294) 

Nesse sentido, os professores entrevistados concordam que a escola atual 

precisa ser repensada, questionam muitos aspectos de como ela é organizada, 

regulada e o papel que possui coo espaço de transmissão da cultura. A consideração 

de que o papel da escola é problematizar o conhecimento, ampliar a dimensão de 

sociedade/ mundo, e encorajar o pensamento dos alunos sobre novas formas de viver 

é ponto comum na em suas falas.  
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3.2 –   O currículo pós-crítico e seus críticos. 
 

O documento central por nós analisado, ao tratarmos do currículo proposto 

paras escolas da rede municipal de ensino de São Paulo foi coordenado por dois de 

nossos entrevistados: Marcos Neira e Mário Nunes. Neira e Nunes defendem a 

presença de uma concepção pós-crítica na área da educação física, pois segundo 

eles, essa concepção apresenta elementos que melhor atendem as necessidades da 

sociedade atual. Ao defenderem essa tese, questionam os supostos das pedagogias  

críticas na formação escolar, especificamente pelo fato de elas reduzirem o debate 

aos contextos econômico e político, e também por não possuírem estudos empíricos 

que dê sustentação a seus argumentos.  

O documento tem grande representatividade, influência e importância na rede 

municipal de ensino de São Paulo e foi a referência a orientar o trabalho dos 

professores de educação física entre os anos (de 2008 a 2015). 

Como tratado no capítulo 1 desse texto, a concepção pós-crítica de currículo, 

abarca um campo amplo de referências, com estudos, conceitos e categorias que 

derivam do pós-colonialismo, do multiculturalismo crítico e do pós-estruturalismo. A 

incorporação dessas referências modificou a forma como definem e analisam a 

cultura corporal. Na fala de Neira a questão é assim expressa: 
São campos teóricos das chamadas teorias pós-críticas, né. O que 
estes termos, o que estes campos teóricos nos ajudam a repensar? 
Uma outra noção de cultura, uma outra noção de linguagem e uma 
outra noção de conhecimento. (Neira) 

 

A concepção pós-crítica de currículo, base epistemológica da concepção de 

currículo do Município de São Paulo, propõe uma educação física que questione os 

fundamentos do denominado conhecimento científico e que acolha o conhecimento 

popular, dando a esse o mesmo valor dado ao primeiro. Esta concepção defende que 

o currículo deve inspirar o professor a valorizar a cultura como eixo central do 

processo de ensino-aprendizagem, buscando compreender as manifestações da 

cultura corporal como uma forma de linguagem, logo constituída de valores, códigos 

e significados, que são apropriados por grupos, e construídos socialmente. 

No livro Educação Física Cultural: inspiração e prática pedagógica, Neira 

menciona o que considera os limites da pedagogia crítica e discorre sobre as razões 

pelas quais ela não atende mais às demandas dos sujeitos do século XXI. Para ele a 
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concepção crítica foi importante em determinado momento, contribuindo na 

elaboração aguçada acerca dos conhecimentos (valores e conteúdos) e concepção 

de mundo transmitidos na escola. Porém, na interpretação do autor, essas não dão 

conta de contemplar as demandas postas na sociedade, pois seu escopo analítico 

mantem se focado nos aspectos econômicos e políticos dos processos sociais. Afirma 

que o pensamento crítico, ao centrar sua análise nos aspectos da desigualdade  e da 

injustiça, não leva em consideração os meios pelos quais eles são construídos, 

mediados por relações de poder, que são definidas por diferentes discursos e 

linguagens, que se configuram e se expressam na sociedade.  

 
A eclosão da teorias pós-crítica deve- se ao esgotamento das 
ferramentas conceituais disponibilizadas pelas teorias críticas para 
explicar as questões que afligem os sujeitos desde o final do século 
XX. (NEIRA, 2018, p.417) 

 

 Na entrevista, Marcos Neira e Mário Nunes discorrem sobre as referências 

conceituais e teóricas, bem como os limites do pensamento crítico, que tem 

influenciado a construção de uma concepção de currículo na educação física fundado 

na perspectiva cultural: 

 
Então, por exemplo, quem teve a ideia de que é “currículo cultural”? 
Não foi nem minha, nem dele. Porque “currículo cultural” é uma ideia 
que vem desde os anos (19) 60. Abordagens culturais da educação 
tem desde os anos (19) 60. Foram os próprios professores que foram 
né, falando... A gente escreveu um livro chamado ‘Pedagogia da 
Cultura Corporal’, a partir dali alguém, que chamou este de currículo 
cultural e a gente também, né, a gente assumiu. (Nunes) 

 
(...) é, exatamente essas promessas, elas já se mostraram falhas, né, 
ou seja, as relações de classes elas existem, sim, mas também são 
permeadas por outras relações(...) (Neira) 
 
O grande lance das pedagogias pós-críticas, é que elas reconhecem 
as insuficiências de força que nós temos, e que ai elas apostam nas 
outras leituras que a gente pode fazer. Quer ver uma coisa bem 
interessante, as pedagogias pós-críticas, elas entendem o 
conhecimento como mais um discurso, conhecimento científico como 
mais um discurso, enquanto que as pedagogias críticas, elas não 
fazem uma crítica do conhecimento científico(...) (Neira) 
 
(...)as pedagogias pós-críticas vão dizer olha, conhecimento científico 
e não científico, são as mesmas coisas, estão equiparados, né, as 
pedagogias pós-críticas querem que os currículos também tenham 



	

	

68	

conhecimento não científico né, conhecimento popular, midiático, do 
senso comum, né, etc. (Neira) 

 
Neira afirma que as pedagogias críticas não questionam a centralidade 

atribuída ao conhecimento científico. O faz mencionando, em seu entendimento, os 

limites dessa concepção, que denomina de falhas, especificamente o fato de não 

possuírem elementos explicativos, que nos ajudariam a entender a sociedade atual. 

Ao não conceberem o sujeito do século XXI no contexto das diferenças e culturas, a 

teoria crítica deixa de considerar aspectos que são fundamentais para o entendimento 

humano. Faço aqui uma primeira observação: as teorias críticas e pós-criticas, não 

estariam defendendo a mesma coisa, embora por meios e uso de concepções 

distintas?  

 O posicionamento de Neira sobre as teorias críticas, especificamente a forma 

como abordam o conhecimento e o não questionamento desse conhecimento, realça 

a importância de se considerar outros conhecimentos nos processos escolares, que 

são produzidos em contextos distintos e que não podem ser apreendidos por meio da 

imposição curricular centralizada e produzida longe desses espaços.  Michael Young, 

um estudioso do currículo e que situa seu pensamento no campo das teorias críticas, 

no artigo, Para que servem as escolas? Apresenta considerações sobre quais 

conhecimentos a escola deve ensinar, dando destaque ao conhecimento científico, 

mas não somente ele. Afirma a importância de considerar o conhecimento dos alunos, 

assim como o que acontece no cotidiano dos mesmos, propondo ainda a articulação 

entre esses conhecimentos.  Segundo ele: 

 
O currículo tem que levar em consideração o conhecimento local e 
cotidiano que os alunos trazem para a escola, mas esse 
conhecimento nunca poderá́ ser uma base para o currículo. A 
estrutura do conhecimento local é planejada para relacionar-se com o 
particular e não pode fornecer a base para quaisquer princípios 
generalizáveis. (YOUNG, 2007, p. 1299) 

  

Michael Young afirma a importância do conhecimento local, porém, o situa no 

contexto do particular, portanto, incapaz de dar conta da totalidade, do universal.  O 

que vemos aqui é uma das questões que separam de forma absoluta pensadores 

críticos e pós-críticos: a relação entre o particular e o universal.   
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 Nunes situa o processo de elaboração de documentos curriculares no 

contexto das relações de poder que o permeia, como uma ferramenta de controle 

social. Ao relatar sua experiência, afirma que: 

 
E nós vivemos isso na pele na proposta do, quando a gente vai lá 
apresentar nossa proposta de currículo é que a gente entende o que 
são essas políticas curriculares. Então há uma relação sempre, 
bastante relacionada com o controle da população, então quando 
você pensa toda a sociedade moderna, a sociedade moderna se 
instaura sob uma lógica de liberdade, mas ao mesmo tempo, de 
regulação, então você não pode ser livre para fazer o que você quiser. 
(Nunes) 

  

Ao discutir as relações de poder, expressas no currículo, Marcos Neira realça 

a importância das concepções pós-críticas em afirmarem a importância da discussão 

sobre identidade, ou seja, situa as teorias críticas no contexto amplo do debate sobre 

a definição dos temas e significados que a elaboração de documentos curriculares 

revela.  
 

(...) e muito por conta da contribuição das teorias pós-críticas, que o 
currículo forma identidades né, então, e que o currículo é resultado de 
relação de poder(...) (Neira) 

 
Venâncio, ao discorrer sobre os processos de elaboração de documentos 

curriculares, no aspecto relativo à prescrição, concorda com Neira e Nunes: 
E se formos pensar na palavra currículo todos eles são impostos, 
independente da concepção que ele assine, ele é impositivo, seja os 
estudos culturais, ou crítico superadora, quando você abre um 
documento, abre coisas formas de organização, temas que você tem 
que tratar, perguntas sugestivas. Ele é impositivo… (Venâncio) 

 
Reafirma, assim, que o que expressa as diferenças entre as concepções 

críticas e pós-críticas de currículo situa-se no campo do conteúdo e menos da forma. 

Entendemos que a prescrição é presente em qualquer proposta curricular, mesmo 

quando ela não se anuncia como proposta diretiva.  Questionar a diretividade 

presente no conteúdo e defender que os documentos curriculares não sejam 

propositivos é, em nosso entender, uma forma de diretividade e de proposição.   

Ainda sobre as concepções de currículo, Neira e Nunes, ao discorrerem sobre 

os conceitos que incorporam e os significados que atribuem no campo pós-crítico, 
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manifestam diferentes compreensões, tanto conceitual, como nos processos interno 

dos grupos de pesquisa:  

 
Sim, eu eu acho, que o nosso grupo, não vou me colocar sozinho, o 
nosso grupo tem um papel importante nisso, não é, mas a gente, não 
está sozinho. (Neira) 
 
(...) o que que é, ou seja, eu fui estudar como é que eles fazem a 
prática, como é que é uma prática pós-crítica, porque ninguém sabia 
né, esses caras estudam as teorias pós-críticas depois pensam em 
coisas pra prática, por isso que a gente fala né, que ao contrário das 
outras vertentes da Educação Física, essa vertente ela nasce na 
escola..." (Neira) 

 
São campos teóricos das chamadas teorias pós-críticas, né. O que 
estes termos, o que estes campos teóricos nos ajudam a repensar? 
Uma outra noção de cultura, uma outra noção de linguagem e uma 
outra noção de conhecimento. (Neira) 

 
(...) então, por exemplo, ele vai dizer que o multiculturalismo crítico é 
uma teoria pós crítica, eu já não concordo, eu acho que 
multiculturalismo crítico é uma teoria crítica. Aqui no grupo, nós 
estamos muito mais ancorados com a tendência ... numa perspectiva 
de multiculturalismo crítico pós- estruturalista, que é mais complicado 
e etc. E é um embate que eu, particularmente, tenho dentro do grupo 
né?" (Nunes) 

 
É, o pós-estruturalismo é uma filosofia né? Que tá mais associada a 
autores, do que propriamente você dizer que é uma corrente, né? 
Então, aí tem o Foucault, que a gente tá estudando, de um tempo pra 
cá, uns no grupo estão lendo Deleuze. Agora, como você pega essas 
ferramentas conceituais e pensa a prática, aí já vai um... anos luz né... 
Mas no grupo a gente tem essa questão, mesmo eu e ele né, a gente 
escreve junto né, e quando a gente escreve junto também tem 
negociação do que se escreve. (Nunes) 

 

Nunes afirma que a maior referência em seus estudos e da concepção 

curricular que defende são os estudos culturais. Neira, por sua vez, se apropria de 

conceitos teóricos de campos amplos da teoria pós-crítica, como o multiculturalismo 

crítico, o pós-colonialismo e aquele a que o autor mais se refere, o pós-estruturalismo. 

Nesse sentido, o que observamos é que a cultura é o termo central e unificador 

do debate, tanto na concepção de currículo, como também na proposta de currículo 

para a rede municipal de São Paulo.  A seguir, Marcos Neira e Mário Nunes analisam 

o processo de implementação do currículo pós-crítico na rede municipal de ensino de 

São Paulo a partir de 2007. 
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3.3 - A expressão do pensamento curricular pós-crítico na rede municipal de 
ensino de São Paulo: as Orientações Curriculares de 2007. 

 
A implantação do Currículo na Rede Municipal de São Paulo em 2007, se deu 

em meio a instituição de uma série de programas e projetos, contemplados nas 

gestões dos prefeitos José Serra e Gilberto Kassab, no período de 2005 a 2008. 

Segundo a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, os resultados das 

avaliações da rede obtido à época, entendidos como insatisfatórios, implicou a 

necessidade de mudanças. Entre elas, foi apresentado em 2005 Programa Ler e 

Escrever, voltado às necessidades e a superar as defasagens detectadas nesse 

período nas escolas públicas municipais. Nesse programa, todas as áreas de 

conhecimento, tinham que estar comprometidas com o desenvolvimento das 

competências de leitura e escrita. Visava, assim: 
 

(...) desenvolver projetos para reverter o fracasso escolar ocasionado 
pelo analfabetismo e pela alfabetização precária dos alunos da Rede 
Municipal; implementar o processo de ensino e aprendizagem em 
ciclos; investir na melhoria da qualidade de ensino; superar os altos 
índices de defasagem idade/ano dos ciclos; solucionar as dificuldades 
apresentadas pelos alunos, com relação às competências de ler e 
escrever. (AGUIAR, 2017, p10.). 
 

No decorrer de sua implantação na rede, além do programa ler e escrever, 

outros projetos foram constituindo o sistema educacional do Município de São Paulo, 

visando a melhoria do ensino. Nesse contexto, com a justificativa de organizar e 

melhorar os projetos pedagógicos das escolas, a prefeitura de São Paulo apresentou 

em 2007, um documento denominado Orientações Curriculares e Proposição de 

Expectativas de Aprendizagem para o Ensino Fundamental. O documento, na 

apresentação, informava atuar em consonância com os objetivos dos outros 

programas, em que a busca pela qualidade de ensino é o eixo central. Assim, tratava-

se de um documento que propunha e orientava os professores sobre as expectativas 

de aprendizagem e a organização dos conteúdos. 

O documento anuncia que sua elaboração contou com especialistas das 

diversas áreas contempladas pelo currículo municipal e com os educadores da rede, 

a quem foi atribuído a palavra no sentido de orientar e reorientar o currículo, a partir 

de avaliações realizadas nas escolas. Assim, esse programa buscou discutir e refletir 

sobre o aprendizado e a seleção dos conteúdos que devem ser contemplados no 
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ensino fundamental.  

Marcos Neira e Mário Nunes falam sobre a participação dos professores da 

rede municipal nesse processo e da estrutura que foi construída para a formação dos 

professores no processo de implantação do novo currículo. 

 
Os professores leram os documentos, leram as versões preliminares, 
fizeram alterações, foram feitas muitas reuniões, pra isso. Reuniões 
de DRE em DRE, reuniões com coordenadores pedagógicos, 
reuniões com supervisores, reuniões com os professores, reunião 
com as professoras dos anos iniciai. Elas leram o documento e deram 
sugestões. Então a gente estava o tempo inteiro e a gente não abria 
mão de certas coisas... (Neira) 
 
A gente conseguiu fazer o documento no 1 ano, né, ele saiu bem no 
fim de 2007 e depois a gente ficou, olá, 2008, 2009, 2010, 2011 e 
2012, 5 anos fazendo formação. (Neira) 

 
Então no primeiro momento a gente fez uma formação com esse 
grupo de professores, que foi bastante instável, porque quando 
começou a apertar o calo do que era pra ser feito, as pessoas não têm 
tempo, as pessoas não querem né, as pessoas têm mil coisas né... 
eu não critico ninguém, né. Aí a, esse grupo ficou meio mambenga e 
a gente começou também a levar pessoas que a gente conhecia pra 
participar desses grupos. (Nunes) 

 

 

O documento, dividido em cinco partes, define as orientações e diretrizes do 

para a disciplina de educação física. As cinco partes são divididas e subdivididas nas 

seguintes etapas e temáticas apresentadas a seguir: 

A Parte I é composta pelas seguintes seções:  

 
➢ Apresentação do programa 
➢ Articulação do programa com projetos em desenvolvimento 
➢ Articulação do programa com o projeto pedagógico das escolas. 

(SÃO PAULO, 2007) 
 

Essa etapa do documento anuncia que os objetivos da proposta incorporam as 

preocupações e expectativas de um currículo educacional de qualidade em relação a 

aprendizagem, a seleção e organização de conteúdos a formação para cidadania, 

que visam atender as demandas do século XXI. Defende uma educação que seja 

meio de inserção do aluno do ponto de vista social e cultural: 
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Construir uma escola que seja um espaço educativo de vivências 
sociais, de convivência democrática e, ao mesmo tempo, de 
apropriação, construção e divulgação de conhecimentos, como 
também de transformações de condições de vida das crianças que a 
frequentam. Esse é o principal motivo desta proposta. (SÃO PAULO, 
2007, p. 11) 

O documento menciona outros fatores importantes para a construção de um 

currículo de qualidade:  

➢ Organização inovadora, aberta e dinâmica nas escolas, traduzidas 
por projetos pedagógicos;  

➢ Infraestrutura adequada nas escolas, com acesso a tecnologias e 
a informação;  

➢ Docentes motivados e comprometidos com a educação de seus 
alunos, bem preparados intelectual, emocional, comunicacional e 
eticamente; 

➢ Alunos motivados a estudar para aprender, com capacidade de 
gerenciamento pessoal e grupal, respeitados em suas 
características e vistos como capazes de aprender. (Idem) 

 

  Ainda na primeira etapa o material ressalta a importância do Programa Ler e 

Escrever, implantado desde 2005 nas escolas da rede Municipal de São Paulo. Define 

que os projetos pedagógicos visam atender a diversidade e a realidade das escolas, 

considerando as necessidades de ensino e aprendizagem. 

 

A Parte II do documento é dedicada a apresentar os fundamentos da 

organização curricular, são eles: 
➢ Fundamentos legais e articulação entre áreas de conhecimento 
➢ Aprendizagem, ensino e avaliação 
➢ Critérios para seleção de expectativas de aprendizagem 
➢ Aspectos a serem organizados para a organização de 

expectativas de aprendizagem nas U.E. (SÃO PAULO, 2007) 
 

Essa etapa compreende critérios de organização e seleção de conteúdos, e 

sua proposta é organizar a grade curricular de forma a aproximar as áreas de 

conhecimentos, promovendo um diálogo entre as mesmas, com foco na 

interdisciplinaridade. 

Defende que a formação seja voltada para a cidadania, que deve considerar 

um conjunto de valores, normas e conhecimentos para seu exercício. Porém, essa 

formação, deve ser pautada nas experiências dos estudantes, oportunizando uma 

trajetória educacional para uma aprendizagem significativa e: 
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(...) permitindo a formulação de problemas que os incentivem a 
aprender mais, como também o estabelecimento de diferentes tipos 
de relações entre fatos, objetos, acontecimentos, noções e conceitos, 
desencadeando mudanças de comportamentos e contribuindo para a 
utilização do que é aprendido em novas situações. (SÃO PAULO, 
2007, pp. 20-21) 

Outro aspecto anunciado e que permeia a discussão sobre a formação para a 

cidadania, são os critérios para a seleção dos conteúdos, que devem se pautar e 

considerar a: 

 
➢ Relevância social e cultural; 
➢ Relevância para a formação intelectual do aluno e potencialidade 

para a construção de habilidades comuns; 
➢ Potencialidade de estabelecimento de conexões interdisciplinares 

e contextualizações; 
➢ Acessibilidade e adequação aos interesses da faixa etária. (Idem)  

 

A Parte III do documento trata das finalidades, objetivos, pressupostos e 

critérios a orientarem o currículo de educação física no ensino fundamental. Esta 

etapa, ao tratar dos pressupostos e finalidades da educação física para o ensino 

fundamental, afirma que a educação física no ensino básico é marcada por uma série 

de fatores, transformações, significados e valores que delimitam seu papel na escola 

em consonância com o momento histórico-político de cada época.  

Nas palavras de Nunes, a definição dessa etapa não foi fácil, pois no diálogo 

com os professores, as divergências de significados e de compreensão afloraram: 

 
A gente faz uma explicação breve, esse é o outro problema porque as 
explicações breves não explicam nada, né. (Nunes) 
 
Ai era essas discussões, o coro comia né, ai, ou seja, na hora de 
escrever, a gente também não escreveu aquilo que a gente queria 
escrever.		(Nunes) 

 

O documento apresenta uma síntese do debate e das questões que envolvem 

a área, os estudos feitos e a realidade escolar, principalmente ao longo do século XX 

e início do século XXI.  Neste sentido, a motricidade humana (movimento humano), é 

analisada por meio de suas diversas representações nas práticas da educação física, 

essencialmente na escola. Assim, o documento enfatiza o percurso que a motricidade 

passou, desde a concepção biológica, esportiva e a busca pelo o aperfeiçoamento do 
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gesto motor, os estudos da psicomotricidade e desenvolvimentista, até as práticas 

mais atuais, pautadas na dimensão cultural. 
 

Num currículo pautado por princípios psicobiológicos, a ação motora 
isola-se do seu contexto sociocultural, e a Educação Física é 
empregada como meio para atingir finalidades educativas alusivas 
aos domínios do comportamento humano, contribuindo para a 
construção metafórica do corpo-máquina. (SÃO PAULO, 2007, p 31). 

De acordo com o documento, a perspectiva cultural ganhou espaço após 

diversos questionamentos a essas concepções anteriores, que não atendem as 

necessidades de um currículo escolar e as demandas sociais, que incorporam as 

expectativas e a realidade dos alunos, especificamente sua cultura corporal.  

A educação física e a motricidade, a partir de uma concepção cultural, mais 

especificamente da cultura corporal, é apresentada da seguinte forma: 

 
Neste viés, entende-se que homens e mulheres por meio dos seus 
gestos (movimentos com significados culturais) socializam e 
transmitem seus modos de ver o mundo, seus sentimentos, valores, 
enfim, sua cultura, consubstanciados nas manifestações corporais 
sistematizadas, produzidas, reproduzidas e transmitidas de geração a 
geração, ou seja, a sua cultura corporal. Resumidamente, essa cultura 
reúne todas as produções relacionadas ao corpo e sua gestualidade. 
A cultura corporal é uma das possibilidades de interação entre os 
diversos grupos que constituem a sociedade, independentemente dos 
seus valores, normas ou padrões. (SÃO PAULO, 2007, p.33) 

A motricidade, na concepção do currículo da rede municipal de São Paulo, 

deve ser entendida como práticas corporais, que tem intencionalidade e são 

construídas e ressignificada no seio das diferentes comunidades ou grupos sociais, 

práticas são expressas por meio dos jogos, esportes, ginásticas, lutas e danças em 

uma diversidade de significados e manifestações. 
No sentido de consolidar essa perspectiva, o documento ressalta a importância 

de ser romper com a forma como o ensino de educação física foi feita ao longo de 

todo século XX e início do século XXI:  
 

Rompendo com a tradição que atribuía ao ensino da Educação Física 
uma característica exclusivamente prática, a ação pedagógica pautada 
nesta perspectiva cultural amplia o leque de possibilidades para a 
tematização não só da vivência motora, como também, dos diversos 
saberes e sentimentos relacionados às práticas corporais que se 
configuram como patrimônio da cultura corporal dos diversos grupos 
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que constituem a sociedade contemporânea. (SÃO PAULO, 2007, p 
34.) 

No entendimento da cultura corporal a motricidade é a gestualidade do ser 

humano que expressa, seus sentimentos e emoções, é uma forma de linguagem sob 

influência histórico-social, logo cultural. Desse modo, segundo o documento, a 

educação física escolar, não pode tolerar a classificação de um gesto como certo ou 

errado, assim como, refuta a ideia da busca por um padrão de movimento. Para tanto, 

o currículo de educação física deve ser compreendido como lugar de pensar, 

expressar, reinventar e expandir o conhecimento da cultura corporal, que contribua 

para a busca da transformação da sociedade, visando a experimentação, análise e 

reflexão das mais variadas práticas corporais e todos os aspectos que a envolvem, 

considerando o contexto e a influência dos meios de comunicação. (SÃO PAULO, 

2007) 

Mas todo esse processo, como alerta o documento, não pode se dar de forma 

impositiva, prescrita. A atuação do professor não deve ser definida a priori, pois ela 

será construída a partir da realidade do aluno e da multiplicidade de realidades. Com 

isso, torna-se fundamental:  
 

(...) considerar o contexto sociocultural da comunidade escolar, e, por 

conseguinte, as diferenças existentes entre os alunos para, a partir 

delas e dos saberes culturais construídos fora dos muros escolares, 

desenvolver condições de equidade. (SÃO PAULO, 2007, p.36). 

 

Em consonância com os princípios e finalidade da educação física escolar, o 

documento apresenta os objetivos gerais da educação física para o ensino 

fundamental. Mencionamos aqui alguns desses objetivos: 

 
➢ Vivenciar e interpretar o maior leque possível de manifestações 

corporais presentes no universo cultural. 
➢ Compreender as práticas da cultura corporal como forma legítima 

de expressão dos grupos sociais.  
➢ Valorizar e compreender as manifestações da cultura corporal 

como movimento de resistência e luta pelo reconhecimento da 
equidade social.  

➢ Contemplar as manifestações da cultura corporal, atribuindo-lhes 
valor estético.  

➢ Ampliar e aprimorar estratégias de comunicação gestual.  
➢ Promover a discussão e reflexão dos aspectos que envolvem a 
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produção de conhecimentos sobre a cultura corporal e a sua 
relação com o mundo numa abordagem colaborativa e 
investigativa.  

➢ Compreender a necessidade e a importância dos acordos 
coletivos para a concretização das práticas corporais, bem como 
o atendimento ao acervo de conhecimentos historicamente 
acumulados. (SÃO PAULO, 2007) 

 

São objetivos que contemplam, em sua maioria, aspectos da dimensão 

conceitual atitudinal, definidos sempre de forma aberta, fragmentada, local e 

particular. Reforça, assim, a perspectiva de tratar os fenômenos escolares como 

fenômenos particulares, afetos à realidade especifica dos alunos e, portanto, não 

generalizáveis. Fenômenos cujo significado não devem ser, a priori, definidos, mas 

sim, no contexto de sua experimentação.  

Chama a atenção esse tópico do documento um aspecto, que em nosso 

entendimento, é uma aparente contradição. A concepção pós-critica de currículo é 

crítica da definição de objetivos, pois entende nesse mecanismo o meio pelo qual se 

dá a definição do que deve ser apreendido. Afirma que, tão logo os objetivos sejam 

definidos, é apresentado uma lista de elementos que devem guiar esses objetivos. 

Seria esse o pecado original das concepções críticas, que ao definirem os objetivos, 

definem o que deve ser ensinado e, portanto, sem considerar os alunos e sua 

realidade, definem os conhecimentos que são importantes e que acabam por ser 

legitimados na escola.  

Nosso questionamento é: ao definir a cultura corporal e suas práticas como 

eixo articulador do currículo, o currículo de educação física da rede municipal de 

ensino não está prescrevendo uma determinada forma de conceber currículo, 

aprendizagem e, de forma ampla, uma determinada compreensão de educação? Não 

estamos aqui, nesse momento, questionando os fundamentos e a concepção em si 

da proposta, mas sim, o que nos parece uma contradição. Isso nos leva ama terceira 

questão: é possível elaborar uma proposta de currículo sem definir a priori sua 

concepção, objetivos, fundamentos e perspectiva? 

Voltemos ao documento, que ao apresentar os critérios de seleção das 

expectativas de aprendizagem, que se referem às temáticas que serão contempladas 

no currículo, menciona algumas questões que devem ser consideradas para que os 

professores possam usufruir e organizar as temáticas, são elas: 

 



	

	

78	

➢ O equilíbrio na distribuição das temáticas de estudo tomando 
como referência os grupos culturais onde elas se originaram;  

➢ O entendimento de que as diferenças entre grupos e 
pessoas são culturalmente construídas; 

➢ A contextualização das práticas corporais no seu espaço de 
produção e reprodução;  

➢ O cuidado para não homogeneizar ou uniformizar a 
diversidade cultural apresentada pelos alunos;  

➢ Uma ação pedagógica sociocultural da Educação Física 
implicará uma séria análise sócio histórica e política das 
práticas corporais tematizadas no decorrer do currículo 
escolar. (SÃO PAULO, 2007) 

 

Apresentamos a seguir, para ilustrar nossa argumentação anterior, uma figura 

extraída do documento, que expõe de forma melhor organizada, as expectativas de 

aprendizagem para o 1º ano do ciclo II do ensino fundamental: 

 

Figura 1: Expectativas de aprendizagem 1º ano - ciclo II 

 
Fonte: Caderno de Orientações Curriculares (São Paulo, 2007, p. 54) 
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A Parte V, última etapa do documento, está estruturada em seções que visam 

orientar os professores, fornecendo subsídios para a elaboração do plano de ensino. 

São elas: 
➢ Orientações didáticas 
➢ A interdisciplinaridade 
➢ Organização das atividades de ensino 
➢ Avaliação 
➢ Projetos 
➢ Relatos de experiência (São Paulo, 2007) 

 

Define o documento que as orientações didáticas têm como premissa os 

objetivos delineados pelo documento, que mencionam ao longo do texto, que as 

características da comunidade, reconhecidas por meio do trabalho coletivo entre os 

sujeitos da comunidade escolar, deve ser a baliza. Cabe aos professores organizarem 

os planos de ensino, selecionar os conteúdos e definir as estratégias e/ou atividades 

a serem desenvolvidas nessa lógica. 

 O documento apresenta um explicito direcionamento didático que tem como 

referência a cultura corporal. Apresenta um roteiro para ajudar o professor na 

organização de seu plano, em que as etapas sugeridas são: 

 
➢ O mapeamento dos conhecimentos referentes à cultura corporal 

presente na comunidade, aspecto importante para avaliação 
diagnóstica do grupo; 

➢ O desenvolvimento das atividades de ensino que promoverão pela 
prática e leitura da gestualidade manifesta;   

➢ A ressignificação/produção de novas possibilidades de vivência;  
➢ A ampliação e o aprofundamento dos conhecimentos sobre a 

prática corporal;  
➢ A relação desses conhecimentos com o capital cultural dos alunos 

visando à construção de um posicionamento crítico e o registro 
das ações, descobertas, informações; 

➢ Os registros das experiências e descobertas. (São Paulo, 2007) 
 

      

Em caráter ilustrativo, segue abaixo exemplos que o documento apresenta de 

mapeamento, também utilizado como avaliação diagnostica no tocante as regras do 

judô̂. (São Paulo, p. 69, 2007). 
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Figura 2: Modelo de mapeamento para o judô. 

 
Fonte: Caderno de Orientações Curriculares (São Paulo, 2007, p. 69) 
 

Outro exemplo, agora sobre a temática ginástica: 

 

Figura 3: Modelo de mapeamento para a ginastica. 

 
Fonte: Caderno de Orientações Curriculares (São Paulo, 2007, p. 70) 

 

Ao tratar do desenvolvimento das atividades, o documento propõe articular os 

objetivos com as expectativas de aprendizagem, refletindo sobre a temática escolhida 

a partir de algumas questões que são expostas no texto, como: 

 
➢ Materiais e recursos 
➢ Relação da temática com a vida cotidiana dos alunos   
➢ Modificações que devem ser implementadas afim de ressignificar 

as manifestações da cultura corporal 
➢ Possíveis locais para a vivência (São Paulo, 2007) 

 
No que tange a organização das aulas, o documento apresenta exemplos de 
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como devem ser estruturadas as atividades, ou seja, como devem ser as estratégias, 

conforme descrito no pequeno trecho a seguir: 

      
Ao iniciar a temática “lutas” no segundo ano do Ciclo II, por exemplo, 
o professor pode solicitar aos alunos que comentem e demonstrem 
mimicamente as lutas conhecidas, na sequencia poderá́ desafiá-los a 
apresentar e executar algumas brincadeiras que promovam contato 
corporal visando ao desequilíbrio. Estas ações permitem a 
socialização dos saberes culturais. Todos aqueles que conhecem 
uma ou mais atividades com estas características (cabo de guerra, 
queda-de-braço, briga de galo e outras) poderão apresentá-las aos 
colegas e experimentá-las. (São Paulo, p. 74 2007). 

     

Apresentamos a seguir uma figura extraída do documento, que delineia o 

processo e orienta o professor, elencando um conjunto de atividades: 
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Figura 4: Modelo de atividades e experiência para escalada e descida de 

corda. 

 
 Fonte: Caderno de Orientações Curriculares (São Paulo, 2007, p. 78) 

 

Como podemos observar, ao apresentar reflexões e exemplos sobre as 

atividades, o documento orienta e sistematiza conteúdos e atividades do professor, 

mas não somente isso, define todos os aspectos e elementos que envolvem um plano 
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de aula.  

Nas últimas páginas deste tópico e do documento, são apresentados alguns 

relatos de experiências com cada etapa, como deve ser organizado um plano de aula 

para o professor, a partir do currículo proposto. 

 Marcos Neira e Mário Nunes, responsáveis pela organização geral do 

documento, apresentam uma proposta curricular, que expressa, na perspectiva de 

Stephen Ball, diferentes   discursos e grupos de poder. Dessa forma, coordenadores 

de ensino, diretores de escola, secretários de escola, alunos, pais de alunos, 

comunidade escolar e outros, que expressam interesses e diferentes compreensões 

do processo escolar, ganham vida no documento. Essa deixa de ser a expressão de 

professores especialistas da área da educação física, que como especialistas, 

constituem mais um grupo de poder e disputam a construção do currículo no terreno 

de disputa pelos significados. 

 Observamos nas entrevistas, que eles ficaram satisfeitos com o resultado final 

e a proposta apresentada, embora façam menção a certos limites que os impediu de 

escrever como gostariam.   

Em livro já citado em capítulos anteriores, Marcos Neira apresenta propostas 

e orientações bem específicas de como planejar a aulas. Chama nossa atenção, e 

isso deve ser destacado, que uma das críticas dos autores às concepções críticas de 

currículo é justamente seu caráter de prescrição. 

Essa questão, que não é menor, a predeterminação do currículo, é abordada 

da seguinte forma ao tratarem do documento municipal: 

 
(...) é uma proposta curricular né, uma proposta curricular é um texto, 
produzido em meio a um contexto imenso de tradução, de 
recontextualização, de influência, que pode isso, não pode aquilo, dá 
um jeito aqui ou dá um jeito acolá, e sai essas propostas que tão aí 
né. E na época tinha que escrever as expectativas de aprendizagem 
e nós somos contra expectativas de aprendizagem. (Nunes) 

 
O discurso é o mesmo, mas na prática... ‘Ah, eu fiz mapeamento’, mas 
como você fez o mapeamento? E como é que você tratou os dados 
do mapeamento? Né. ‘Ah, eu fiz a ampliação’, ta o que você fez com 
a ampliação? Que resposta que a ampliação deu e como você tratou 
com essa área? ‘Ah, eu dei voz pros alunos’, tá mas como é que você 
pensou a voz desses alunos? Então, cada professor tem o campo 
teórico, onde ele né, teoricamente faz essa receita, mas essa receita 
não da conta de fazer o bolo. (Nunes) 
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Neste trecho da entrevista, Nunes explica que mesmo diante das orientações 

dadas para a elaboração das atividades de ensino, das expectativas de 

aprendizagem, entre outros aspectos, o professor que recebe o documento terá uma 

leitura própria e singular do mesmo, pois esse professor tem uma identidade pessoal 

e profissional, assim como uma realidade em sua escola.  

Corroborando com a análise de Mário Nunes, Freitas, ao estudar a autonomia 

dos professores, diante do currículo do Estado de São Paulo, observa que os sujeitos 

entrevistados (professores), apresentam características específicas para articular o 

currículo com os conhecimentos que possuem e com a concepção que carregam em 

suas identidades. Dessa forma, os professores demostraram autonomia ao 

elaborarem seus planos de aulas, que não somente copiaram o que os cadernos dos 

professores apresentavam e, assim, redefiniram a partir de suas concepções 

aspectos importantes do currículo. Nas palavras de Freitas: 

 
(...) ao longo das análises aqui realizadas, verifica-se que os 
professores não recorrem apenas à proposta para organizar e 
conduzir sua prática pedagógica, mas mobilizam também seus 
saberes, oriundos de suas experiências para articular com os saberes 
da proposta (…) (FREITAS, 2011, p. 114) 

     

Entendemos que as concepções que orientam os currículos, como as 

apresentadas tanto no currículo para a rede municipal como a estadual, carregam 

concepções de educação física que seus autores defendem. Nesse sentido, 

entendemos que cada leitor, especificamente os professores, mediante contato atento 

e crítico será, de alguma forma, influenciado, inspirado, mesmo que de forma a negar 

o documento.    

Neira, ao discorrer sobre a influência do currículo, reafirma seu caráter político 

e de escolha, portanto, de relação de poder. 

 
Assim, definir o tema de estudo e organizar, desenvolver e avaliar as 
atividades de ensino adquirem conotação política, uma vez que a 
depender da brincadeira, dança, luta, ginástica ou esporte abordados 
e como isso é feito, determinadas representações serão postas em 
circulação, enquanto outras não. (2018, p447.) 

 

No tocante à definição especifica dos conteúdos, o currículo para a rede 

municipal de ensino direciona mas não seleciona o que o professor deve trabalhar, 
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apresenta as temáticas da educação física, como já mencionado ao tratarmos da 

parte III do documento: 

 
Nós não delimitamos os conteúdos...porque é um currículo pós crítico 
né. Então, tem expectativas de aprendizagem, mas não tem 
conteúdos a serem ensinados e também não tem material apostilado, 
não é pra ter, porque se tiver material apostilado mata a proposta. 
(Neira) 

 
Existe uma lista de exemplos, onde pode ser funk, black, lambada, 
forró, o professor é que vai definir o segmento. Não é o curriculista 
que vai definir o que o professor seguir naquela escola. Até porque a 
gente não está la… (Neira) 

 

Cabe aqui uma pequena antecipação. No currículo proposto para a rede de 

ensino estadual, os conteúdos são apresentados como sugestão e acabam 

contemplando a ideia do currículo mínimo a ser estudados em cada ano de ensino. 

Sobre esse aspecto do currículo, Venâncio se posiciona da seguinte forma: 

 
Eu entendo que um país, não que a nossa condição atual seja essa, 
mas num estado democrático de direito onde o estado é responsável 
pelos seus cidadãos e nós temos a educação, saúde, habitação como 
um dos focos centrais, a educação ela é responsabilidade do Estado, 
então se ela é responsabilidade do Estado, é dever do Estado 
organizar ou propor uma organização do ensino básico do Brasil, isso 
de uma maneira geral. (Venâncio) 

 

O que chama a atenção na fala é a forma como a educação é entendida no 

contexto social. Depreende-se dela, que a responsabilidade do Estado com a 

educação implica que ele seja responsável pela definição mínima do que deve ser 

ensinado. Fica aqui mais uma questão: como responsabilizar o Estado pela 

educação, se defendemos que aquilo que é a essência da escola, o currículo, seja 

feito de forma a relativizar essa importância? 

Voltemos ao documento do município. No âmbito da avaliação, ao 

incorporar em seu plano as expectativas de aprendizagem orientadas pelo 

documento, o professor deve seguir algumas etapas em que denote as seguintes 

avaliações: 

 
➢ Avaliação diagnóstica que se dá a partir do mapeamento dos 

conhecimentos dos alunos sobre cultura corporal; 
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➢ Avaliação reguladora que deve ocorrer após o registro e 
observações do que precisa ser modificado, mantido ou 
melhorado 

➢ Avaliação final que deve mensurar a ampliação dos 
conhecimentos vivenciados e assim verificar a apropriações dos 
alunos. (São Paulo, 2007) 

 

Para fechar essa etapa, são apresentados os projetos elaborados pelos 

professores, a partir dos relatos de experiências, descritos no último tópico dessa 

etapa. Alguns desses relatos são de professores que já faziam parte do grupo de 

estudo dos professores Neira e Nunes. Como explica Nunes: 

 
E ai você nem lê aquilo né, porque é tudo igual e não entende nada, 
você lê as aulas. E aí a gente fez esse caderno, e esse caderno era 
uma série de relatos, né, de experiência... e um relato de experiência 
ali, que era o do futebol society, ele vai, a gente vai trazer pra escrever 
um outro texto e dali o grupo sai, né, isso já tava com os professores 
nossos que é... nossos que eu digo é que frequenta o grupo né… 
(Nunes) 
 
O que que o ideal faz? O ideal faz com que você, ao chegar na aula, 
encontre alunos que não são os mesmos alunos que eu tive na 
experiência que eu relatei, né. Então se eu quiser aplicar aquilo ali, eu 
não sei o que aquilo ali vai dar de resposta. A gente tem escrito 
bastante isso né, que esses relatos de experiência servem não pra 
normatizar, né, mas eles servem pra dar um panorama daquilo que os 
professores tão fazendo e quem sabe inspirar os professores a fazer 
outras coisas, que realmente, você aprendeu… (Nunes) 
 
...é trazendo outros discursos de fora pra dentro da escola, vai sempre 
ter resistência e também em alguns lugares vai ter aproximações, 
então o relato ele tem essa função... de inspirar o professor.  (Nunes) 

 

 

Ao final do documento é exposta a bibliografia utilizada, que apresenta um 

conjunto de autores que são base não só para o documento, como referência para o 

debate realizado pela educação crítica e pós-crítica. 

3.4 - O Currículo da Rede Municipal de Ensino de São Paulo em 2016. 
 

O documento de orientação curricular para a disciplina de educação física, 

publicado em 2016, é marcado pela transição dos governos de Gilberto Kassab 

(2006-2012) e Fernando Haddad (2013-2016).  Segundo a Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, o currículo foi elaborado e apresentado às escolas da rede 
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municipal de São Paulo em 2016, mas desde 2013 estava sendo pensado, discutido 

e reelaborado para sua implantação. 

Dois aspectos chamam a atenção. As primeiras páginas apresentam a   

extensa equipe que elaborou o material.  O primeiro tópico, a concepção de currículo 

que fundamenta o documento. 

 Segundo o documento, além de gestores, secretários e coordenadores da 

Secretaria Municipal, o texto foi produzido por um coletivo de professores, 

representando as diversas diretorias de educação do Município. Tal processo foi 

possível a partir de encontros e debates realizados no período de 2013 a 2016, 

quando ocorre a implementação. Os nomes das diretorias e dos professores são 

destacados nas primeiras folhas do material. 

 O primeiro tópico trata da história da educação física e do currículo na rede 

Municipal de São Paulo. Após a explanação das tendências da educação física 

escolar, destaca-se a mudança de paradigmas na formação dos professores de 

educação física, ocorrida a partir da década de 1990. Destaca publicações que 

influenciaram a elaboração dos PCN`s, em especial, o livro Metodologia do ensino da 

educação Física, de 1992, conhecido como Coletivo de autores, que apresenta uma 

concepção cultural de educação física, denominada de crítico-superadora. 

 O documento enfatiza, que mesmo diante das mudanças nos estudos da 

educação física escolar, o currículo e as referências da rede municipal, ainda não 

tinham sido repensadas, e ainda se baseavam no modelo econômico de 

administração de empresas. Afirma que:  

 
O ideário neoliberal da Qualidade Total e individualização da condição 
de saúde encontram apoio nas propostas curriculares das gestões do 
período de 1993 a 2000 na Rede Municipal de Ensino de São Paulo... 
(São Paulo, 2016, p.13) 

 

 Na proposta apresentada para a disciplina de educação física, fica expressa a 

influência do pensamento de Marcos Neira e Mário Nunes, e a defesa que fazem do 

currículo cultural e das teorias pós-modernas e do multiculturalismo, que se 

expressam nas concepções pós-criticas de currículo.  

 Incorporando como referência os direitos de aprendizagem, pouco acrescenta 

nesse sentido, pois essas questões estavam já presentes no documento anterior. 

Assim, anuncia que: 
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A base deste novo documento são os Direitos de Aprendizagem, que 
vem no rastro das lutas empreendidas pelos novos movimentos 
sociais que buscam o reconhecimento dos direitos culturais para os 
diferentes grupos identitários que sempre foram silenciados. (São 
Paulo, 2016, p. 14). 

  
 No documento é feita menção à presença de diferentes concepções de 

educação física e que se evitou fundamentar em uma só teoria ou concepção de 

educação e educação física. Anuncia assim, sua preocupação em evitar o 

reducionismo. Defende que:   

 
Este projeto de formação e transformação curricular não se restringe 
a um único campo epistemológico, visto que ele busca refletir os 
diferentes grupos presentes na Rede Municipal. (São Paulo, 2016, p. 
14) 

 
O documento destaca com veemência, os aspectos culturais, sociais e 

democráticos de sua concepção e reforça elementos do currículo anterior, 

enfatizando a crítica às relações de poder, a importância dos movimentos de 

resistência e o enfrentamento de conceitos e hierárquicas ditadas na sociedade. 

 O segundo tópico apresenta a concepção de educação física, entendida a 

partir da perspectiva ditada pela linguagem, definida como instrumento de 

representação da realidade, que atribui significados, mas não os naturaliza. O 

documento incorpora a leitura expressa por Stuart Hall, em texto hoje clássico1, 

explicando que os significados atribuídos às coisas pela linguagem, não são naturais 

ou fixas, mas uma representação da realidade atribuído pela linguagem, que pode ser 

desconstruído e renomeado, assim como na cultura corporal. 

Além de Stuart Hall, o documento menciona Marcos Neira, Valter Bracht e 

Carmem Lucia Soares, do coletivo de autores, para destacar o movimento, como 

forma de linguagem, comunicação simbólica, que possui significado e que precisa ser 

compreendido, a partir de seu contexto histórico e cultural. Assim, os jogos, os 

esportes e outras manifestações podem apresentar significados diferentes para 

diferentes pessoas e lugares. 

                                                
1O artigo A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções culturais do nosso tempo, foi 
publicado no Brasil em 1997 e tornou-se referência obrigatória nos debates curriculares. Pode 
ser consultado em sua versão digital no endereço  
http://www.seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/71361 
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No fim desse tópico, apresenta-se a função social da educação física, no 

sentido de contribuir com a emancipação e humanização, e na construção de uma 

sociedade justa e democrática. A contribuição da educação física nesses processos, 

passa pela incorporação no currículo da cultura e da cultura corporal, pela produção 

e ampliação do conhecimento, em detrimento dos processos de reprodução social. 

 Em seguida, no terceiro tópico, o documento, discorre sobre o currículo e a 

educação física, fundamentando o conceito de currículo a partir dos escritos de 

Moreira e Candau (2007), compreendido de forma ampla, a partir dos planos, 

conteúdos, objetivos, avaliação e as experiências vividas no cotidiano escolar.  

 O tópico também destaca o conceito de currículo oculto, que expressa 

aspectos e situações que existem, mas não estão planejadas, não estão no papel. O 

documento enfatiza que o currículo oculto tem uma função reguladora e que pode 

reproduzir as relações hierárquicas, influenciando atitudes e valores, definindo as 

formas de relações e significados das coisas. 

 Desta forma, o documento entende que a escola deve construir um currículo 

democrático e apresenta um conjunto de orientações e objetivos, que são a seguir 

apresentados:  

 
➢ Expansão dos conteúdos curriculares usuais que gravitam em 

torno da vida dos estudantes; 
➢ O currículo como espaço de crítica social, abrindo as portas da 

escola para cultura popular; 
➢ O currículo deve ser uma escolha coletiva; 
➢ O Currículo deve partir do cotidiano dos educandos, mas não se 

esgotar nele; 
➢ Proporcionar o diálogo crítico entre as múltiplas culturas, com o 

objetivo de ampliar as possibilidades daqueles que foram 
subjugados. (São Paulo, 2016, p. 26-27) 

 

 Outros conceitos presentes no documento são importantes para compreensão 

de seus pilares teóricos, como o de descolonização, de culturas e de saberes. Em 

primeiro plano é apresentada a defesa da descolonização do currículo, no que implica 

compreender os processos de colonização dos países hegemônicos sobre os países 

colonizados e o impacto desse processo na definição do que é conhecimento. Além 

de considerar a colonização territorial menção também é feita às diversas formas de 

influência, domínio e transmissão de códigos e símbolos, como exemplo, por exemplo 

dos meios de comunicação. 
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 No documento, menção importante é feita ao defender a necessidade de 

analisar os processos e relações sociais produzidas pelo capitalismo, elemento 

importante para compreender o processo de colonização.  Sobre essa questão, a 

crítica é feita ao afirmar que: 

 
Nas sociedades contemporâneas capitalistas a educação esteve 
predominantemente pautada em princípios técnicos assegurando a 
formação do sujeito acrítico e adaptado às necessidades de 
produção". Neste contexto, sobressai a defesa do indivíduo e do 
consumidor como o novo modelo de cidadão. (São Paulo, 2016, p. 28) 

 

Nesta citação é possível verificar a crítica feita à presença nas escolas, de uma 

pedagogia que ao longo do tempo se encarregou da constituição de uma identidade 

voltada aos interesses imediatos do capitalismo. A perspectiva que apresenta é de 

que essa formação identitária deve ser refutada, pata tanto, defende que os estudos 

fundados na descolonização do currículo são fundamentais. Para ilustrar o que 

afirma, mostra como o campo da educação física incorporou essa lógica, expressa 

no Brasil desde os métodos ginásticos europeus.   
A seguir, para ampliar a premissa crítica que defendem, apresentam as 

seguintes reflexões, pautadas nos estudos de Marcos Neira e Mário Nunes: 

 
➢ As propostas psicomotora, desenvolvimentista, esportivista e da 

saúde, divulgam a identidade cultural dos povos colonizadores, 
diminuindo as práticas dos colonizados; 

➢ o currículo descolonizado valoriza e reconhece a diversidade 
identitária da população 

➢ o currículo descolonizado cria um ambiente propício para aqueles 
que foram silenciados; 

➢ A descolonização do currículo da educação física visa 
desestabilizar o domínio das práticas corporais euro-americanas, 
burguesas, cristãs e heteronormativas; 

➢ É necessário um diálogo contínuo entre as práticas da escola e a 
realidade social; 

➢ Considerar elementos da cultura corporal que representa 
interesses de grupos dominantes, porém, problematizá-los e 
diminuir seu espaço. (São Paulo, 2016, pp. 28-29) 

 

 

Para concluir o debate sobre descolonização, o documento apresenta um 

relato de experiência de uma professora, que segue as diretrizes já vistas acima. O 

mapeamento revela as práticas corporais de seus alunos e percebe que muitos 
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tinham origem nordestina. Propõe então com o intuito de desconstruir preconceitos e 

valorizar as manifestações, rítmicas do Nordeste, um trabalho teórico-prático do tema 

em questão, ressaltando a ideia de destacar grupos que são historicamente 

marginalizados. (São Paulo, 2016) 

O segundo elemento de discussão e conceituação é a cultura, entendida no 

documento por meio dos estudos de Stuart Hall (1997), que destaca a centralidade 

da cultura na vida social, econômica e material do ser humano. A cultura, nesse 

contexto, atribui significados ao difundir e regular valores, hábitos e conceitos, 

principalmente quando mediada pelo poder dos meios de comunicação nesse mundo 

globalizado do século XXI. 

No processo de regulação e difusão que faz dos modos de vida, a cultura é 

influenciada pelos movimentos de resistências, pelas culturas locais de regiões e 

comunidades e pela problematização que resulta de sua imposição. Isso implica:  
(...) a permanente problematização das possibilidades impressas 
pelos elementos históricos, políticos, econômicos e culturais que 
produzem, condicionam e determinam a construção, permanência e a 
transformação das manifestações da cultura corporal. (São Paulo, 
2016, p. 33) 

  

O terceiro tópico trata dos saberes escolares, entendidos como conteúdos na 

produção do conhecimento escolar. Este conteúdo não deve ser imposto, e sim 

construído, compartilhado, considerando a participação ativa dos educandos, num 

processo de constituição coletiva dos saberes a serem estudados.  

Esses saberes ou conhecimentos escolares, devem partir da cultura local, 

compreender, problematizar, contestar os aspectos políticos, desiguais e 

classificatórios das sociedades com o intuito de abrir possibilidades para nova visão 

sobre o mundo, e buscar contemplar uma sociedade mais justa e democrática.  

No quarto tópico, o tema é direitos de aprendizagem. A temática é apresentada 

ressaltando, inicialmente, o direito social na fase da infância e da adolescência, 

responsabilizando o Estado pelas políticas públicas, por uma formação democrática, 

que zela pela proteção, pelos direitos e pela justiça social. 

No que se refere aos direitos de aprendizagem na educação física, o 

documento defende que as práticas corporais, em suas diversas dimensões e 

manifestações, devem ser por direito acessadas pelos estudantes, não para 
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reproduzi-las, mas para interpretá-las e ressignificar, construir novas formas de 

compreendê-las e vivenciá-las. 

O documento também afirma que é direito dos estudantes conhecer e vivenciar 

as práticas corporais presentes em sua cultura, para serem contempladas, 

reconhecidas e valorizadas. Com isso, não desconsidera as práticas hegemônicas, 

mas as situa em um contexto de crítica e de disputa. 

A seguir o documento apresenta os direitos e diversos, itens que devem ser 

contemplados como objetivos a serem desenvolvidos, vivenciados, problematizados 

e considerados nas aulas de educação física. Apresentamos, a seguir, alguns desses 

direitos:  

 
➢ Direito de desenvolver sua gestualidade por meio de 

manifestações da cultura corporal tais como: brincadeiras, 
danças, lutas, esportes, ginásticas entre outras.  

➢ Direito a conhecer, vivenciar e criticar múltiplas manifestações da 
cultura corporal presentes na sociedade brasileira, na de outros 
povos e grupos culturais... (São Paulo, 2016, pp. 37-38) 

 

Paralelamente aos itens citados é apresentado um relato de prática de uma 

professora de nome Clarissa, exemplificando como seria uma aula, com a 

participação de um aluno usuário de cadeira de rodas. Comisso, espera contribuir 

para que os professores incorporem princípios sobre o direito da pessoa com 

deficiência, transtorno e altas habilidades.  

 Após a apresentação dos direitos a serem considerados como objetivos da 

educação física, a página seguinte demonstra as manifestações ou temas da cultural 

corporal que podem ser contemplados, são eles: 

 
➢ Jogo, como manifestação central da cultural corporal e base das 

outras manifestações  
➢ Brincadeiras 
➢ Danças 
➢ Esportes 
➢ Ginásticas 
➢ Lutas 
➢ Novas práticas corporais 
➢ Práticas corporais redescobertas (São Paulo, 2016, p. 39) 

Ainda no quarto tópico é mencionado os eixos estruturantes que pretendem 

orientar as estratégias didáticas dos professores. Fundamentado em Paulo Freire, 
esses eixos apresentam as seguintes etapas de aprendizagem: 
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I. Acesso às manifestações da cultura corporal: Este eixo reafirma, 

como citado em momentos anteriores do documento, a 
importância do acesso e a escolha das diversas práticas da cultura 
corporal, seja local, de outros grupos ou povos, com o intuito de 
vivenciar, estudar, e ampliar o conhecimento dos educandos. 

II. Interpretação dos significados atribuídos às práticas corporais: 
Como descrito no próprio tema, este eixo orienta que os 
educandos devem analisar, refletir, questionar, compreender entre 
outros objetivos, as diversas práticas corporais. (Entre uma etapa 
e outra é apresentado um "relato de experiência", sobre como a 
professora Carla pede aos alunos que investiguem a origem de 
uma brincadeira e a ressignifica a partir da pesquisa e participação 
dos alunos). 

III. Problematização das relações de poder presentes nas 
manifestações da cultura corporal: Este eixo orienta a 
problematizar e desconstruir valores, conceitos e temas 
relacionados às práticas corporais que influenciam na constituição 
das identidades sociais. (Item seguido de relato de experiência) 

IV. Ressignificação e criação: Esta etapa visa propor que os 
estudantes devem ressignificar, atribuir significados e se 
empoderar das práticas corporais, conforme suas necessidades e 
anseios. (Item seguido de relato de experiência).  (SÃO PAULO, 
2016, p. 41-42). 

 

 O quinto e último tópico deste material trata das estratégias e ações, e 

estabelece quatorze critérios para orientar a prática pedagógica do professor, são 

eles: 

 
1. Professores pesquisadores: O professor deve possuir uma prática 

investigativa, de pesquisa para atender as demandas de seus 
alunos, do currículo e das transformações, sociais e políticas que 
permeiam a ação educativa. 

2. Avaliação: Neste documento as práticas avaliativas, são tratadas 
de forma qualitativas, considerando diversas facetas do processo 
de ensino-aprendizagem. 

3. Documentação pedagógica: Diz respeito aos registros que o 
professor deve realizar, antes, durante e depois de sua prática 
pedagógicas, esses registros podem ser nos diários, cadernos, 
portfólios, entre outros. 

4. Plano de ensino: Deve ser construído de forma dialógica com 
diversos atores da escola, deve ter possibilidade de ser revisado 
e alterado, deve possuir objetivos para orientação, mas não 
imutáveis e deve ter a perspectiva de descolonização do currículo. 

5. intervenção social: Os educandos participar de forma ativa do 
processo de ensino- aprendizagem, desenvolvendo a criticidade e 
emancipação para atuar na sociedade. 

6. Interdisciplinaridade: Relações entre diferentes componentes 
curriculares para desenvolvimento de projetos. 

7. Projetos interdisciplinares: Construção de projetos de forma 
colaborativa, sobre questões que se destacam na sociedade atual. 
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8. Tema gerador: Seleção das manifestações da cultura corporal, 
realizada pelos professores e pelos alunos de forma conjunta e 
democrática. 

9. Justiça curricular: Relacionada a justiça social, busca contemplar 
de forma equilibrada as diversas manifestações da cultura 
corporal. 

10.  Olhar monocultural: Desconstruir modelos tradicionais de práticas 
pedagógicas, diante dos processos de ensino-aprendizagem. 

11.  Reconhecer as manifestações das culturas locais:  Reconhecer e 
valorizar as práticas corporais locais - dos educandos. 

12.  Organização de tempos e espaços: explorar, utilizar diferentes 
espaços dentro e fora da escola, assim como desconstruir a ideia 
de que os temas devem ser trabalhados dentro do limite de 
bimestres ou semestres. 

13.  Leitura do mundo: Compreender e compartilhar as leituras de 
mundo, considerando o desvelamento da realidade de forma 
coletiva, porém, diferente. 

14.  Vivência, experiência e a argumentação crítica: Vivenciar a 
experimentar as práticas corporais, de forma crítica, 
reconhecendo, compreendendo e significado essas práticas. 
(SÃO PAULO, 2016, p. 47-76) 

 

3.5 - O currículo do município de São Paulo em 2017 

 
Empossado prefeito, João Doria (2017-2018) anunciou a necessidade de um 

novo currículo para a Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Segundo ele, o objetivo 

era atender e adaptar o currículo da cidade às diretrizes educacionais definidas pela 

Base Nacional Curricular Comum, homologada para a educação infantil e para o 

ensino fundamental em dezembro de 2017. Como é destacado na introdução do 

documento:  

 
O Currículo da Cidade busca alinhar as orientações curriculares do 
Município de São Paulo ao processo de construção da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), documento que define as aprendizagens 
essenciais a que todos os estudantes brasileiros têm direito ao longo 
da Educação Básica. (SÃO PAULO, 2017, p.10) 

 

  Ainda na introdução, o documento ressalta a participação de todos atores 

envolvidos direta (professores, e gestores) e indiretamente (diretorias, secretarias e 

autores da área da educação física) na escola, inclusive alunos, afirmando que eles 

foram ouvidos na construção do novo currículo.  

O documento afirma que não rompeu com as produções curriculares 

anteriores, mas que deu continuidade aos materiais já produzidos. Nossa análise 
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entende de outra forma. Os responsáveis pela disciplina de educação física, Suraya 

Darido e Luis Henrique Vasquinho, não fazem referências as concepções presentes 

nos currículos anteriores, que foram produzidas sob a influência de Marcos Neira e 

Mário Nunes. O que encontramos são elementos semelhantes aos currículos 

anteriores, principalmente no que se refere aos temas e objetivos propostos.  

Sobre esse aspecto, Neira afirma que: 

 
Esse currículo é a cópia da base.  
Não se destruiu, se produziu outro documento. É bem complicado se 
mudar uma proposta curricular.  
Esse novo documento curricular, chamado currículo da cidade, tem 
muito problema. Quando você copia outro documento, mas do seu 
jeito, se o anterior já havia problemas, provavelmente este terá. Mas 
de fato, o documento deve ser estudado para demais entendimentos. 
Mas em minha visão é problemático! (Neira) 

 

O documento inicialmente expressa a preocupação em esclarecer que é um 

currículo que considera a diversidade e que não tem como objetivo moldar o 

estudante, mas que é aberto às necessidades das mudanças da sociedade 

contemporânea e que respeita as características comuns e locais de cada região 

(SÃO PAULO, 2017). Nesse sentido apresenta os conceitos que devem permear os 

componentes curriculares: Educação integral (dimensões, sociais, físicas, intelectuais 

e culturais), equidade (considera e valoriza as diferenças) e educação inclusiva 

(escola para todos). 

Define, a seguir, seus fundamentos:  

 
- A pluralidade de saberes e culturas; 
- A orientação do caminho a percorrer; 
- a consideração dos assuntos e problemas cotidianos, ou seja, não 

e linear; 
- Processos normativos, mas não imutáveis, ele é permanente, mas 

não acabado; 
- Os professores são protagonistas do currículo, ou seja, tem o 

papel principal; 
- Deve ser centrado nos estudantes, ou seja, considerar suas 

realidades e assegurar seu pleno desenvolvimento. (SÃO PAULO, 
2017, p. 17-19) 

 

Em consonância com essas concepções o documento apresenta as matrizes 

de saberes, que orientam a organização dos temas e conhecimentos que serão 
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compartilhados nas salas de aula. Essas matrizes, segundo o documento, levam em 

consideração:  

 
➢ Princípios éticos, estéticos e políticos 
➢ Saberes historicamente acumulados 
➢ Abordagens que dão voz aos estudantes 
➢ Valores da contemporaneidade (solidariedade, singularidades, 

entre outros) 
➢ Concepções de educação integral, inclusiva e a equidade. (SÃO 

PAULO, 2017, p.28-30). 
 

Nas páginas seguintes o documento apresenta o que se espera que os 

estudantes aprendam em cada ciclo do ensino fundamental, indicando metas e 

objetivos para o desenvolvimento de suas competências. Além dos objetivos, são 

apresentados temas gerais da sociedade contemporânea, para todos os 

componentes curriculares. 

O documento é dividido por áreas de conhecimento, estando a educação física 

na área de linguagens. Após apresentar as orientações didáticas do currículo, inicia-

se a apresentação da educação física. 

Na introdução, segue o já visto em outros documentos curriculares, 

apresentado brevemente a história da educação física escolar. Realça o caráter 

biológico e esportivista presente em suas primeiras formulações, até chegar aos 

meados da década de 1990, momento em que a educação física incorpora a cultura 

como centro de seus estudos. 

O documento ressalta a importância do Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN's) como norteador do currículo da Rede Municipal de São Paulo e precursor da 

concepção de cultura corporal, fato que não encontramos nos currículos anteriores 

aqui apresentados. Apresenta o currículo de 2007 e de 2016, enfatizando a 

concepção cultural, pós-crítica e pós-estruturalista desses currículos, reafirmando a 

educação física nesse contexto e nessas concepções, e assim, informando que esta 

é a concepção que orienta o novo documento.  (São Paulo, 2017) 

O documento reafirma a compreensão da educação física como linguagem e 

como compreende essa questão:  

 
Nessa perspectiva da Educação Física como linguagem, espera-se 
que qualquer estereótipo não seja utilizado para não permitir ou 
impedir a experiência da cultura corporal na escola. Ensinar apenas 



	

	

97	

as quatro modalidades esportivas (futsal, basquetebol, voleibol e 
handebol) não são suficientes para mobilizar o interesse, a 
participação e a aprendizagem de todos os estudantes nas aulas de 
Educação Física e tampouco deixar a “aula solta” vai gerar o 
conhecimento e os sentidos presentes na vivência das práticas 
corporais. (SÃO PAULO, 2017, p. 64) 

 

Ao final apresenta o tópico Direitos de aprendizagem na educação física, em 

que explica o direito ao aprendizado das diversas e diferentes prática corporais que 

devem ser reconhecidas e valorizadas. Vale ressaltar que este tópico também consta 

no documento anterior, como eixo norteador das práticas pedagógicas do professor. 

O segundo tópico, após a introdução, se refere ao ensinar e aprender na 

educação física no ensino fundamental.  Neste espaço o documento apresenta 

diversos conceitos, diretrizes e orientações para o professor utilizar e refletir em sua 

ação pedagógica. 

Apresenta, inicialmente, uma citação do currículo de 2007, sobre o 

entendimento e o espaço da educação física na escola, se contrapondo a redução da 

mesma ao saber-fazer de suas práticas corporais, e salientando na citação que a 

educação física deve desenvolver a reflexão, a valorização, compreensão e a 

possibilidade de transformação dessas práticas.  

Afirma que a interdisciplinaridade também é eixo norteador das práticas 

pedagógicas e a educação física deve considerar o trabalho conjunto com os diversos 

componentes curriculares. Outro eixo relevante no documento são os temas 

apontados e selecionados, que devem nortear as escolhas das manifestações 

culturais ao longo dos nove anos do ensino fundamental: os jogos/brincadeiras, lutas, 

esportes, danças, ginásticas e práticas corporais de aventura.  

Os temas das manifestações da cultura corporal, devem ser contemplados sob 

a ótica do movimento entendido como linguagem, portanto, deve considerar as 

influências, diferenças e peculiaridade dessas manifestações em cada grupo, cultura 

e situá-las no âmbito do processo de ensino, promovendo a vivência, reconhecimento, 

interpretação, compreensão e ampliação dos saberes sobre elas. 

 
A compreensão do mundo, por meio da linguagem corporal, perpassa 
também pelo vivenciar e interpretar os signos da linguagem 
estruturados no que chamamos aqui de eixos temáticos, ou seja, 
Jogos/Brincadeiras, Esportes, Lutas, Danças, Ginásticas e Práticas 
de Aventuras Urbanas e na Natureza, analisando, interpretando e 
criticando os padrões de estética e consumo veiculados pela mídia, 
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compreendendo o sentido de sua produção, correlacionando-os à sua 
experiência pessoal e reconhecendo sua influência na formação de 
identidades. (São Paulo, 2017, p. 73) 

 

Sobre os objetivos de aprendizagem, o documento afirma fundamentar-se nos 

documentos anteriores para sistematizar tais eixos para cada ciclo. Assim, os 

objetivos são apresentados no terceiro tópico do documento, por meio de quadros 

contendo os temas, os objetos de conhecimento sobre o tema e os objetivos de 

aprendizagem.  

Neste sentido, em cada ano do ensino fundamentado é organizado esses 

elementos para orientar o trabalho do professor, a referência se estende da página 

78 até a página 122. Vale ressaltar aqui que esse quadro é similar as orientações 

definidas pela Base Nacional Comum Curricular. 

No quarto e último tópico do documento, denominado Orientações para o 

trabalho do professor, o documento reafirma fundamentos presentes nos currículos 

anteriores. Defende que a educação física deve ser pensada no contexto escolar, 

contribuindo com a construção de identidades e autonomia dos estudantes, com a 

possibilidade de intervenção social na busca pela justiça, democracia, de movimentos 

de resistência, na compreensão das relações de poder. Assim: 

 
O desafio está em reorganizar as estratégias de ensino para atender 
às diferenças dos diversos grupos sociais que foram silenciados no 
cotidiano escolar. As experiências pedagógicas das práticas corporais 
proporcionam situações em que a interpretação dos significados a 
elas atribuídos possam ser analisados, pesquisados, classificados e 
apreciados, refletindo e agindo sobre as diferentes formas de praticar 
as múltiplas manifestações da cultura corporal. (SÃO PAULO, 2017, 
p. 125) 
 

 Encerramos aqui a apresentação dos documentos de orientação curricular da rede 

municipal de ensino de São Paulo, e que foram produzidos no período ente 2007 e 2017. 

Como acima mencionamos, o interesse maior e análise mais densa, foi feita no documento 

de 2007, por ser ele o que mais amplamente incorporou o que vem sendo denominado por 

vários autores de currículo pós-critico. Entre os autores que defendem essa concepção de 

currículo encontram-se os professores Marcos Neira e Mário Nunes, por nos entrevistados.  

Na sequência do texto nossa atenção dirige-se ao currículo que foi proposto 

em 2008 para a rede estadual de ensino de São Paulo. A metodologia de exposição 

será a mesma feita até aqui. Primeiro, discutimos os referencias teóricos com os quais 

Luiz Sanches e Luciana Venâncio, tendo como referência, as entrevistas que 
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realizamos e a obra que produziram. Na sequência, a discussão é feita tendo como 

referência o documento que define o currículo oficial paulista, implementado a partir 

de 2008. 

 

3.6 –   O currículo crítico e seus pós-críticos. 
 

O currículo oficial paulista para a disciplina de educação física, que orienta os 

professores da rede estadual de ensino de São Paulo, foi implementado em 2008, no 

contexto de uma série de outras ações anunciadas pela Secretaria Estadual de 

Educação, que tinha como projeto maior o Programa São Paulo faz Escola. O 

Programa foi elaborado e implementado parcialmente no segundo ano da gestão do 

então governador José Serra, sob a direção de Maria Helena Guimarães, secretaria 

de educação à época. 

   A reforma curricular anunciada foi objeto de vários estudos, que analisaram 

seus supostos, orientações, contextos, diretrizes e objetivos2. A ela retornaremos 

quando tratarmos da proposta curricular da rede estadual de ensino. Nesse ponto, 

vamos discutir ideias e conceitos de seus formuladores. 

O documento de orientação curricular para a disciplina de educação física da 

rede estadual de ensino de São Paulo foi elaborado pelos professores Jocimar Daolio, 

Mauro Betti, Luciana Venâncio e Luiz Sanches. Daolio e Betti não foram entrevistados 

neste estudo, no entanto, no primeiro capítulo desse trabalho, apresentamos as 

principais ideias e concepções que definem a concepção de educação e de educação 

física desses autores.  

Luciana Venâncio e Luiz Sanches são professores/pesquisadores com vasta 

produção e atuação no debate educacional e da educação física. Em nosso 

entendimento, podem ser inseridos no que estamos denominando de teoria crítica da 

educação. Todas as menções que aqui faremos, sobre o currículo de educação física 

                                                
2 No âmbito das atividades do Grupo de Pesquisa em Política e Gestão Educacional a reforma foi 
objeto de interesse assim que foi anunciada em 2008. A partir daí três grandes pesquisas foram 
realizadas com financiamento do CNPq. são elas: A reforma da educação no Estado de São Paulo e 
sua objetivação na prática escolar: dimensões curricular, avaliativa, gestionária e laboral (CARVALHO, 
RUSSO, 2008); Reforma da educação no Estado de São Paulo e produção da qualidade do ensino: 
dimensões avaliativa, curricular e gestionária. (RUSSO, CARVALHO, 2011); A nova regulação das 
políticas de educação no Estado de São Paulo: dimensões gestionária, curricular e avaliativa, (RUSSO, 
CARVALHO, 2014).  
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da rede estadual de ensino, expressam a perspectiva e leitura deles sobre o currículo 

estadual. Deixamos aqui registrado que não estendemos suas falas a Jocimar Daolio, 

Mauro Betti, que não foram entrevistados.  

Podemos observar a partir do documento curricular e das entrevistas 

realizadas com Venâncio e Sanches que a proposta curricular3 de educação física 

estadual apresenta uma concepção de ensino e da disciplina educação física, 

diferente da proposta acima analisada do município de São Paulo, especificamente a 

que teve vigência no período 2008-2015, e foi coordenada por Marcos Neira e Mário 

Nunes.  Tais diferenças, não necessariamente, eliminam proximidades. 

Nossos entrevistados defendem uma concepção de crítica de educação física, 

como observamos nas referências e produções, apresentados no primeiro capítulo 

do nosso texto. Sanches e Venâncio analisam a educação física escolar, o currículo, 

os problemas e as possibilidades de práticas pedagógicas sem a intenção, em nosso 

entendimento, de disseminar uma concepção única da educação física. Afirmam que: 

 
(...) por exemplo, o Currículo de São Paulo se você olhar ele acena 
para duas preposições né, crítico superadora e crítico emancipatória, 
que dá mais luz para a emancipatória se pegarmos os conceitos que 
lá estão (Se-movimentar e cultura de movimento), mas isso não 
significa que outras possibilidades existam dentro do documento. 
(Venâncio) 

 
(...) percebo esse certo “recuo” para apoiar o que já temos em 
educação física, (...) essa premissa de considerar o que já se 
caminhou, fazendo um paralelo com o currículo, o que já se caminhou, 
o que já se percorreu na educação física, eu vejo que é bastante 
comprometedor no sentido de impedir qualquer tipo de avanço 
quando o olhar é simplesmente “pra frente”, (Sanches) 

 
Os professores expressam a matriz teórica do currículo, crítico superadora e 

crítico emancipatória, no entanto afirmam a possibilidade de influências de outras 

matrizes teóricas, que foram consideradas importante em outros documentos 

curriculares da rede estadual de ensino. Acerca dessa opção teórica, Mário Nunes 

faz a crítica, questionamento as diversas influências que o documento apresenta: 
 

O que a gente vê é todo mundo misturando tudo por que o negócio é 
misturar e ver o legal de cada. (Nunes) 

                                                
3 No documento que apresentou a reforma em 2008 (SÃOPAULO, 2008) a expressão utilizada era 
proposta curricular. Em 2010, a nomenclatura oficial passa a ser Currículo Oficial Paulista. Nesse 
trabalho, a menção feita a proposta curricular e currículo oficial tratam da mesma coisa. 
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Compreender as concepções teóricas com as quais os professores por 

entrevistados se identificam, implica não a situar apenas no campo da disputa política, 

pela definição curricular do que deve ser ensinado em educação física. Stuart Hall, 

ao abordar as transformações que ocorreram nas ciências humanas e sociais, nos 

conceitos e paradigmas que a representam, como a cultura por exemplo, defende a 

importância de considerar o conhecimento anteriormente produzido, sua contribuição 

na construção de novos conhecimentos. 

 
Analistas mais recentes têm começado a reconhecer não apenas as 
verdadeiras rupturas e mudanças de paradigma, mas também algumas das 
afinidades e continuidades entre as velhas e as novas tradições de trabalho. O 
que tudo isto sugere é que a ―virada cultural é produto de uma genealogia 
mais complexa do que aquela que se tem admitido e poderia ser interpretada 
como uma retomada — em um novo registro, por assim dizer — de algumas 
tendências subordinadas e há muito negligenciadas do pensamento crítico, no 
interior das ciências humanas e sociais. Sua consequência esmagadora tem 
sido, não — como sugerem seus críticos — a de substituir um tipo de 
reducionismo (idealismo) por outro (materialismo), mas de forçar-nos a 
repensar radicalmente a centralidade do cultural e a articulação entre os 
fatores materiais e culturais ou simbólicos na análise social. (HALL, 1997, p. 
12) 

    

A concepção crítica da educação física apresenta uma perspectiva social e 

cultural de currículo, no sentido de buscar uma formação que considere o contexto, a 

realidade dos alunos e que visa colaborar para uma aprendizagem crítica dos temas 

escolares. A educação física, como cultura de movimento, é uma forma de linguagem 

que comunica sentidos e significados a tudo que se relaciona às práticas corporais. 

Nesta concepção os temas da educação física devem se relacionar com as 

questões que envolvem a sociedade, no intuito de problematizar, reconhecer e se 

posicionar diante do que ocorre no mundo, prioritariamente sobre a cultura de 

movimento, buscando compreendê-las e se necessário transformá-las, assim como 

criar outras possibilidades de leitura e vivências das práticas corporais.  

Assim como Marcos Neira e Mário Nunes se posicionaram sobre a perspectiva 

crítica da educação física, Venâncio e Sanches também expressam sua crítica e se 

posicionam sobre o debate acerca das concepções críticas e pós-críticas de currículo. 

Para eles:  
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(...) se nós somos críticos ou pós críticos né  é, uma vez eu ouvi de 
um professor durante o doutorado, que a expressão pós crítica ela 
causa um certo estranhamento, principalmente quando umas pessoas 
da sociologia fazem o seguinte questionamento né, tudo que é pós, 
pressupõe que você superou a etapa anterior né, então, nós 
aparentemente, nessa expressão, parece que superamos a 
modernidade, então agora somos pós modernos né. Nós somos pós 
modernos que ainda temos que viver com fome, as pessoas morrem 
de fome, as pessoas não têm acesso a escolas de qualidade ou de 
uma quantidade que consideramos razoável, as pessoas não têm 
saúde as pessoas não têm casa então, se isso é uma preocupação 
da modernidade, com a pós modernidade, tem a impressão que isso 
foi superado né, então é uma palavra que eu preciso compreender o 
que é isso né…  (Venâncio) 

 
(...) e algumas pessoas vão dizer currículos éhh, descolonizar um 
currículo então como se fosse a América Latina, e o Brasil não 
pudesse usar referência de outros países, então nós temos que 
eliminar, por exemplo, nos estudos culturais, todos autores que são 
ingleses por exemplo, porque eles, do ponto de vista da colonização 
brasileira, os ingleses influenciaram, então, nós teremos que elaborar 
um currículo somente com autores que são brasileiros ou a partir de 
experiência exitosas no Brasil né… (Venâncio) 

 
Algo que eu aprendi muito com professor Mauro Betti, é assim: crítica 
tem que ter critério, então, se eu sou crítico, eu sou crítico a partir de 
quais critérios? quais critérios eu escolho para ser crítico diante de 
uma demanda diante uma necessidade? Então, o pós-crítico significa 
que agora tenho outros critérios para compreender a realidade?  
(Venâncio) 

 
(...) quando se pensa na ideia de pós criticidade, ou de pós 
modernidade a partir daí, por isso a nossa ressalva, não superamos a 
necessidade de criticidade e a modernidade é porque nem se quer 
alcançamos de fato a autocrítica. (Sanches) 

 

Não obstante as diferenças epistemológicas anunciadas sobre as concepções 

curriculares, os professores entrevistados concordam que um documento de 

orientação curricular, sempre tem uma intenção de controle, de prescrição de 

determinado conhecimento e de certa concepção de formação. Segundo Sanches: 

 
(...) todo o currículo é prescritivo, até aí é algo que é inerente à própria 
composição curricular, já que é um caminho, e esse caminho, a não 
ser que seja a primeira vez que ele é apontado (...) ele é apontado por 
alguém, que tenha alguma ideia sobre esse caminho, alguém que já 
fez esse caminho. É como se fizéssemos uma trilha: quando você vai 
fazer uma trilha você tem minimamente um caminho, uma trilha, mas 
essa trilha não elimina o seu potencial de experiência. (Sanches) 
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Quando o currículo é mais sugestivo do que prescritivo, há mais 
abertura para a experiência do sujeito que trilha esse currículo e essa 
foi uma tentativa, de fato, de realizar um currículo de São Paulo em 
2008. Então, a fórmula de organização desse currículo foi uma 
fórmula bastante sugestiva...  (Sanches) 

 

Neste sentido, Sanches afirma o currículo que foi proposto para a arde 

estadual de ensino de São Paulo apresenta características de prescrição:  

 
Porém, se pensarmos que isso currículo ao longo desses últimos 10 
anos foi colocado como um itinerário único, então mesmo tomando 
determinados cuidados para que fosse um currículo mais sugestivo, a 
maneira como ele é incorporado no cotidiano a partir da política 
pública, amplia a prescrição desse currículo, aliado também às 
avaliações. (Sanches) 

 

Vale destacar, que embota considerem a cultura como dimensão fundamental 

para compreender as práticas corporais ou a motricidade, os documentos elaborados 

paras as redes estadual e municipal de ensino incorporam essas práticas de forma 

diferente. Como mencionado Neira e Nunes, eles incorporam no documento municipal 

o termo cultura corporal.  No documento estadual o conceito utilizado é cultura de 

movimento.  

Neira, em sua entrevista, cita essa diferença e a situa no campo da disputa 

pela construção de significados. Para ele: 

 
(...) o conceito de cultura corporal, que a gente trabalha é outro 
conceito. A gente não usa de movimento, a gente usa só cultura 
corporal, por que? Porque cultura, na noção que a gente trabalha, é 
um campo de lutas pra validar significados, cultura é produção 
discursiva… (Neira) 

 

 A diferença de nomenclatura presente nos documentos e citada por Marcos 

Neira, no entanto, não parece ser para Venâncio e Sanches uma questão que 

expressa significados e sentidos tão diferentes. Eles se referem, em vários de seus 

textos, à cultura corporal, assim como o fazem também Jocimar Daolio e Mauro Betti. 

A fonte de referência ao tratarem o conceito de cultura corporal encontra-se na obra 

de Elenor Kunz, que utiliza o termo cultura de movimento, conforme analisado no 

primeiro capítulo deste estudo. 

Daolio (2007), ao estudar o conceito de cultura em diversas obras da educação 

física, explica a preferência de Elenor Kunz pelo termo cultura de movimento ao termo 
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cultura corporal. Para Kunz, se referir a educação física como cultura corporal, é dizer 

que existe outra cultura humana, que difere do corpo, como a intelectual, e que isso 

corrobora a dicotomia corpo/mente. Porém, toda cultura é manifestada 

corporalmente. Dessa forma, utilizar o termo cultura de movimento, significa dar 

sentido próprio as manifestações da educação física, ou seja, as práticas corporais. 

Os autores da concepção crítica de currículo (Elenor Kunz, Valter Bracht e 

Mauro Betti), mesmo utilizando denominações diferentes para a dimensão cultural na 

educação física e atribuindo a ela caminhos diferentes, apresentam reflexões que 

convergem. Segundo explica Daolio (2007, p. 65) 

 
Embora os caminhos utilizados por esses três autores  para discutir o 
conceito de cultura sejam diferentes, eles chegam a alguns 
denominadores comuns, como a crítica à racionalidade científica, a 
importância da dimensão simbólica no comportamento humano, o fato 
de a educação física contemplar, ao mesmo tempo, um saber fazer e 
um saber sobre esse saber fazer, a necessidade de equilíbrio entre a 
identidade pessoal e a identidades social, a consideração da 
subjetividade…. 

 

No campo das concepções pós-críticas, como menciona Neira, cultura corporal 

se refere a linguagem e gestualidade. Assim: 

 
(...) eu penso que mais importante que a noção de cultura corporal, a 
noção de cultura, né que tá lá colada nesse corporal e a noção de 
educação física na área de linguagem né… (Neira) 
 
Então se a gente entender o movimento, como uma forma de 
linguagem, agente já não pode mais falar movimento. Tem que falar 
gesto, se a gente entender, que uma dança, uma ginástica, um 
esporte, uma luta, são textos produzidos pela linguagem corporal. 
(Neira) 

A partir desta exposição geral apresentamos alguns conceitos que orientam a 

perspectiva de professores que participaram da elaboração do currículo oficial para a 

rede de ensino do Estado de São Paulo, bem como diferenças e semelhanças em 

relação a professores que organizaram o currículo da rede municipal de ensino de 

São Paulo. Todos incorporam e analisam a educação física escolar a partir de uma 

perspectiva cultural, mesmo que percorrendo caminhos diferentes e relatando 

influências distintas ne elaboração conceitual.   

No documento da rede estadual de ensino, a seguir analisado, percebemos 

que há uma estrutura didática desenhada de forma diferente a da rede municipal, 
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porém, com elementos pedagógicos semelhantes na orientação do planejamento. 

Vejamos agora o que propõe o currículo oficial de educação física para a rede 

estadual de ensino.  

 

3.7 - O currículo oficial de educação física da rede estadual de ensino de São 
Paulo 

 

Nessa parte do nosso estudo doutoral, analisamos a estrutura dos documentos 

que definem o currículo oficial do Estado de São Paulo, especificamente para a 

disciplina de educação física, tendo como referência a organização didática que 

propõe e a concepção de currículo que o informa. Inicialmente faremos uma breve 

digressão para situar o contexto que levou à elaboração do currículo oficial paulista 

em 2008.  

As políticas de educação do Estado de São Paulo, na segunda metade da 

década de 1990, foram elaboradas tendo no comando da Secretaria de Educação a 

professora Rose Neubauer, que lá permaneceu no período de 1995 a 2001. Nesse, 

foram produzidas mudanças profundas e com grande impacto sobre a organização, 

a gestão e o ensino nas escolas da rede estadual paulista. 

No período 2007 a 2010, sob a administração de José Serra, assumiu 

primeiramente a secretária, a professora Maria Helena Guimarães de Castro, que foi 

posteriormente, substituída em 2009, por Paulo Renato de Souza, ex-ministro da 

educação nos oito anos de governo de Fernando Henrique Cardoso.  

No início da gestão do governador José Serra a Secretaria de educação 

apresentou o Programa de Ação do Governo para a Educação, denominado São 

Paulo faz escola. No contexto desse programa de ação destacava-se a nova proposta 

curricular para a rede estadual de ensino. A reforma curricular anunciada, 

compreendia um conjunto de ações na esfera do currículo, da organização didática e 

nos procedimentos didático-pedagógicos de funcionamento da escola.  

A proposta curricular (hoje, formalmente, denominada de currículo oficial) foi 

anunciada como meio a orientar os gestores e professores no objetivo de melhorar a 

qualidade de aprendizagem dos alunos. Os três documentados apresentados 

contemplam, respectivamente, os objetivos e princípios educacionais gerais para 



	

	

106	

todas as áreas, o caderno do professor e do aluno, para cada disciplina. A seguir, 

apresentamos os três documentos.  

 
- As orientações gerais do currículo para todas as disciplinas: objetivos e princípios 

norteadores 

 
O documento informa inicialmente, que após realizar um estudo sobre a 

realidade educacional das escolas do Estado de São Paulo, a equipe da secretaria 

de educação, decidiu elaborar uma base comum de conhecimentos para todas as 

escolas. Para isso, o documento ressalta que foram realizadas duas ações para a 

construção do material: inicialmente um levantamento de documentos e produções já 

existentes na área da educação; posteriormente as escolas e assim os professores 

foram convidados a relatar e compartilhar as experiências que deram certo em seu 

trabalho. 

O currículo apresenta seus princípios norteadores, anunciando que eles buscam 

auxiliar no preparo da formação do jovem, diante de uma sociedade com tantos 

desafios e diversidades. Os documentos são direcionados, não somente aos 

professores e alunos, mas também aos gestores, para orientá-los na implementação 

do novo currículo. Um dos pilares da aprendizagem é o desenvolvimento da 

competência da escrita e da leitura, que segundo o documento, deve entender que a 

“escola como espaço de cultura e de articulação de competências e de conteúdos 

disciplinares.” (São Paulo, 2008 p. 09) 
 

Nas orientações e princípios norteadores do documento é feita menção à 

expectativa que se tem do papel da escola: Uma educação à altura dos desafios 

contemporâneos. Nesse item é ressaltada a tese de que vivemos a era da tecnologia, 

que o século XXI é marcado por um mundo que visa a democratização do acesso ao 

conhecimento, mas que apresenta diferenças e desigualdades sociais. Diante dessa 

realidade, o documento ressalta que somente uma educação de qualidade poderia 

acabar com as desigualdades. Afirma que: 
 

Para que a democratização do acesso à educação tenha função 
inclusiva, não é suficiente universalizar a escola: é indispensável 
universalizar a relevância da aprendizagem. Criamos uma civilização 
que reduz distâncias, tem instrumentos capazes de aproximar 
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pessoas ou distanciá-las, aumenta o acesso à informação e ao 
conhecimento, mas, em contrapartida, acentua consideravelmente 
diferenças culturais, sociais e econômicas. Apenas uma educação de 
qualidade para todos pode evitar que essas diferenças se constituam 
em mais um fator de exclusão. (SÃO PAULO, 2008 p. 11). 

 

A educação de qualidade a que o documento se refere, precisam estar 

fundamentas em ações solidárias, cooperativas, que visam a promoção do diálogo, o 

respeito as culturas e a valorização da diversidade, do mesmo modo, o 

desenvolvimento de competências também se torna fundamental para a promoção 

da qualidade. 

 Na sequência são apresentados os Princípios para um currículo comprometido 

com o seu tempo. São seis os princípios: uma escola que também aprende, o 

currículo como espaço de cultura, as competências como referência, a prioridade para 

a competência da leitura e da escrita, a articulação das competências para aprender 

e a articulação com o mundo do trabalho (SÃO PAULO, 2008).   

Na sequência, o documento discorre sobre temas presentes no debate 

contemporâneo, especificamente a preparação para o mundo do trabalho. Ao fazê-lo, 

apresenta os fundamentos norteadores do currículo para todas as disciplinas, são 

eles:  a compreensão dos significados das ciências, das letras e das artes; a relação 

entre teoria e prática em cada disciplina do currículo; as relações entre educação e 

tecnologia e a prioridade para o contexto do trabalho. 

Expressão de um pensamento que procura ser crítico da escola tradicional, a 

concepção de escola definida incorpora o princípio de que, mais do que ensinar, a 

escola também deve aprender a ensinar. A responsabilidade pela aprendizagem, 

deve ser mediada pela problematização e significação dos conhecimentos sobre sua 

prática (SÃO PAULO, 2008). Prática essa, que orientada pelos modelos de 

competência, explicita a preocupação em vincular aquilo que deve ser ensinado ao 

cotidiano que cerca o aluno, especificamente aqueles que o preparam para o mundo 

do trabalho. Na citação seguinte essa perspectiva é mais bem apresentada: 
Como estão na escola, preparando-se para assumir plenamente sua 
cidadania, todos devem passar pela alfabetização científica, 
humanista, linguística, artística e técnica para que sua cidadania, além 
de ser um direito, tenha qualidade. O aluno precisa constituir as 
competências para reconhecer, identificar e ter visão crítica daquilo 
que é próprio de uma área do conhecimento e, a partir desse 
conhecimento, avaliar a importância dessa área ou disciplina em sua 
vida e em seu trabalho. (SÃO PAULO, 2008 p. 22). 
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Vamos agora tratar mais especificamente do que nos move nesse trabalho: o 

currículo para a disciplina de educação física. No documento, essa questão aparece 

de forma mais definida, inicialmente, no tópico que trata da concepção do ensino na 

área de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, que incorpora também as 

disciplinas de língua portuguesa.  

Inicia afirmando e definindo um elemento que tem sido central no debate 

curricular contemporâneo, qual seja, que a educação física seja compreendida como 

uma linguagem, que expressa a diversidade, os sentidos e significados que existem 

na cultura corporal de movimento. Assim, o aluno deve usufruir da cultura para: 

 
(...) não só vivenciar, experimentar, valorizar e apreciar os benefícios 
advindos da cultura de movimento e deles desfrutar, mas também 
perceber e compreender os sentidos e significados das suas diversas 
manifestações na sociedade contemporânea. (SÃO PAULO, 2008 p. 
28). 

 

Vale destacar aqui a forma como Venâncio e Sanches tornaram-se membros 

da equipe que organizou o currículo de educação física. Eles foram convidados para 

participarem da construção do currículo, pelo professor Mauro Betti, que recomendou 

que considerassem as experiências e produções decorrentes dos grupos de estudos 

que integram. Conforme explica Sanches: 

(...) durante o período de junho para julho de 2007, essa foi a data 
precisa, houve um contato do professor Mauro Betti, e o contato foi no 
sentido de nós comparecermos com grupo de estudos para falarmos 
a respeito daquilo que fazíamos sobre a Educação Física. Ele já sabia 
que nós tínhamos um grupo de estudo e foram convidados também 
outros grupos. Houve um encontro no prédio da antiga CENP4, com 
pessoas desses grupos. O nosso grupo de professores 
pesquisadores, foi o grupo que tinha mais pessoas, se não me engano 
9 pessoas… (Sanches) 
 
A partir desse encontro eles buscaram indícios. O Mauro Betti e 
também o Jocimar Daolio estavam presentes naquele dia. Buscaram 
indícios de como esses trabalhos já tinham sido organizados em 
educação física, professores que trabalhavam na rede, como isso 
estava contemplado o que imaginavam como Proposta para o 
currículo de educação física da própria rede. O que quero dizer com 
isso: não havia proposta alguma. Tinha algo no pensamento e 
procuravam saber o que nós fazíamos de fato na rede, não apenas 
na rede estadual, mas também em outras redes... (Sanches) 

 
                                                
4 Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP). 
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Assim como Marcos Neira e Mario Nunes, relataram na experiência que 

vivenciaram com a rede municipal, a equipe de Luciana Venâncio e  Luiz Sanches 

também contou com a experiência do grupo de estudo que participam, na construção 

do currículo estadual de educação física. Neste sentido,  os autores buscavam fazer 

do grupo um “Laboratório” de Práticas Pedagógicas5,  que trabalhava em consonância 

com as concepções, visões e ideias que compartilhavam 

 É certo que no caso de Venâncio e Sanches, havia um grupo mais 

heterogêneo, ou com mais diversidade de concepções, e esta era a ideia da proposta 

curricular no estado, pelo menos inicialmente. No capítulo 1, apresentamos um artigo 

deles sobre a sistemática de conteúdos na educação física, em que buscam 

contemplar a multiplicidade das concepções da área, no sentido de considerar a 

convergência e integração das diversas teorias da educação física.  

 Sobre esse aspecto, os idealizadores da proposta, Venâncio e Sanches 

afirmam que os professores da rede estadual de ensino, participaram do processo de 

elaboração do currículo, assim como os coordenadores e mediadores indicados pelas 

diretorias de ensino. Demonstram em suas falas a insatisfação com o tempo e contato 

com os professores, que não havia organização para tais encontros, e que o retorno 

às dúvidas e sugestões dos professores, foram inviabilizadas. O que havia, afirmam, 

era uma proposta de formação de professores na plataforma on-line, e que alguns 

cursos foram realizados em diferentes regiões. Como explica Venâncio: 

 
(...) nós procuramos, não só nós dois, mas o Mauro e o Jocimar, 
manter o contato com vários professores (...) a rede tinha um canal e 
os professores faziam um tipo de sugestão, mesmo não sabendo que 
o documento estava sendo elaborado. Mas os professores tinham a 
liberdade de encaminhar os e-mails para a secretaria, daí tinha um 
funcionário na secretaria que lia esses e-mails e depois transferia pra 
gente. Nós não sabíamos toda quantidade, quantos eram, mas nós 
recebíamos perguntas desses professores e, ao mesmo tempo, nós 
recebíamos em nossos e-mails particulares sugestão de professores, 
também algo que não se conta. (Venâncio) 

Ao tratar especificamente das orientações e concepção da área de educação 

física, o documento apresenta os fundamentos e a concepção de educação física 

para o currículo do ensino fundamental II e ensino médio6. Defende uma concepção 

                                                
5 Grupo de estudos que os autores participam. Marcos Neira e Mario Nunes (Grupo pesquisa em educação física 
escolar) e Luciana Venâncio e Luiz Sanches (professores pesquisadores) 
6 A proposta curricular para a rede estadual de ensino apresentada em 2008 não contemplava o ensino 
fundamental I, que foi objeto de outra reforma, ocorrida com a incorporação pela rede estadual de 



	

	

110	

de educação física a partir da perspectiva cultural, enfatizando as manifestações de 

jogos, esportes, danças, ginasticas e lutas, assim como a ascensão do fenômeno 

esportivo, difundido nos meios de comunicação. Justifica, assim, essa, opção: 

 
O enfoque cultural ganhou relevância na educação física, por levar 
em conta as diferenças manifestas pelos alunos em variados 
contextos e por pregar a pluralidade das ações, sugerindo a 
relativização da noção de desenvolvimento dos mesmos conteúdos 
da mesma forma. (SÃO PAULO, 2008 p. 223-224).  

 

No documento é feita a menção à necessidade de se repensar a educação 

física escolar, seus fundamentos e objetivos. Afirma que não se pode negar a 

tradição da área e seus conhecimentos acumulados, mas sim buscar a 

ressignificação e um repensar e educação física, que amplie o seu trato 

pedagógico e didático. 

 

O documento apresenta dois conceitos para subsidiar a visão de educação 

física veiculado pelo currículo: cultura de movimento e o Se-movimentar: 

Define cultura de movimento da seguinte forma como: 

(...) o conjunto de significados/sentidos, símbolos e códigos que se 
produzem e reproduzem dinamicamente nos jogos, esportes, danças 
e atividades rítmicas, lutas, ginásticas etc. Os quais influenciam, 
delimitam, dinamizam e/ou constrangem o Se movimentar dos 
sujeitos, base do nosso diálogo expressivo com o mundo e com os 
outros (SÃO PAULO, 2008, p. 224) 

 

Defende que a educação física, nessa perspectiva, deve considerar as 

manifestações da cultura de movimento dos alunos, o sentido e o significado 

advindos do contexto em que vivem. Assim, a educação física deve considerar as 

diversas manifestações e conhecimentos dos alunos sobre esta cultura de 

movimento e ajudá-los a ampliar, aprofundar e qualificar criticamente seus 

conhecimentos. Seu objetivo deve ser o de: 

 

(...) levar o aluno ao longo de sua escolarização e após, a melhores 
oportunidades de participação e usufruto no jogo, esporte, ginástica, 

                                                
ensino, do Programa Ler e Escrever, que havia sido elaborado para a rede municipal de ensino de São 
Paulo. 
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luta e atividades rítmicas...intervenção e transformação desse 
patrimônio humano relacionado à dimensão corporal. (SÃO PAULO, 
2008, p. 224) 

 

Na sequência define -o conceito de Se-movimentar e sua importância para a 

compreensão das relações do indivíduo e do grupo com a cultura. Afirma que: 

     (...) pode-se definir os Se-movimentar como a expressão individual 
e/ou grupal no âmbito de uma cultura de movimento; é a relação 
que o sujeito estabelece com essa cultura a partir do seu repertório 
(informações/conhecimentos, movimentos, condutas etc.), de sua 
história de vida de suas vinculações socioculturais e de seus 
desejos (São Paulo, 2008 p. 225). 

 

O termo Se-movimentar, na concepção de educação física de Elenor Kunz, 

define que o sentido do S antes da palavra e com letra maiúscula se refere aos 

alunos como sujeitos/autores de seu movimento, sendo esse movimento, único e 

próprio de cada um. 

Além dos conceitos acima mencionados, o documento discorre sobre as 

possibilidades de conteúdos e metodologias a orientar a prática pedagógica do 

professor. Elas são apresentadas e definidas com o seguinte enunciado:  O trato 

com os conteúdos no ensino fundamental II e médio; A organização dos conteúdos; 

A metodologia de ensino-aprendizagem dos conteúdos básicos; Os subsídios para 

implantação do Currículo proposto e A organização das grades curriculares 

(série/ano por bimestre): conteúdos associados a habilidades  

A bibliografia básica mencionada ao final do texto enfatiza livros e artigos dos 

autores elaboradores do currículo: Mauro Betti, Jocimar Daolio, Luciana Venâncio 

e Luiz Sanches. Ao final do documento, os conteúdos a serem trabalhados com os 

alunos são apresentados em um quadro denominado Conteúdos e Habilidade a 

serem desenvolvidas, que são apresentados e organizados por ano e subdividido 

por bimestres. Na versão atual do documento essa organização passou a ser 

semestral. 

O Caderno do professor 
 
Este documento (SÃO PAULO, 2012), foi elaborado com a intenção de orientar 

o trabalho do professor, apresentando os elementos do planejamento das aulas em 
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cada bimestre. O caderno contém as etapas para o desenvolvimento das aulas e 

define os conteúdos, os objetivos (competências e habilidades), as estratégias 

(situações de aprendizagem), a avaliação e a recuperação. 

 As etapas propostas apresentadas e que devem ser seguidas pelo professor 

são as seguintes: 

➢ Orientações sobre o conteúdo do caderno; 
➢ Temas abordados: contextualização, conceitos e curiosidades; 
➢ A metodologia denominada de situações de aprendizagem; 
➢ A descrição do objetivo assim como as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas; 
➢ Atividades de avaliação; 
➢ Atividades de Recuperação; 
➢ Referências de artigos, sites e filmes sobre os temas abordados. 

 
Para melhor visualizar, apresentamos a seguir uma figura com a organização 

dos conteúdos e habilidades propostos para o 9º ano do ensino fundamental II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

	

113	

Figura 5: Conteúdos e habilidades propostos para o 9º ano do ensino fundamental II 
 

 
             

    Fonte: Caderno do Professor (São Paulo, 2012, p.245) 

 
Como já verificado na discussão que fizemos sobre o currículo proposto para 

a rede municipal de ensino, o documento para a rede estadual também apresenta os 

conteúdos bimestralmente, na forma dos cadernos do professor. Embora apresente 

aos professores a lista dos conteúdos a serem trabalhados, os autores do documento 
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deixam claro que ela é uma sugestão, que não deve ser vista como indutora do 

trabalho do professor A esse respeito é feita a seguinte menção: 

 
          

(...) o Futebol de Campo, por sua incorporação de todas as camadas 
da população, permite iniciar a abordagem do trato do esporte na 
comunidade escolar e em seu entorno. No tema Atividade Rítmica, 
propõe-se abordar a Streetdance, com ênfase na elaboração de 
coreografias. Porém, o projeto político-pedagógico da Escola 
poderá́ optar pela abordagem de outra modalidade coletiva neste 
bimestre, bem como de outra manifestação rítmica da cultura 
jovem. (São Paulo, p. 9, 2008) (negrito no original) 

     
 
Sobre esse aspecto Mário Nunes chama a atenção para o fato de que, assim 

como no documento curricular da rede estadual, o documento da rede municipal de 

ensino também tem aspectos de prescrição: 
 

(...) porque todas as atividades, todas as práticas estão selecionadas. 
Que é bem diferente de como a gente propôs o currículo da prefeitura, 
que também é atravessado por outras coisas, nenhum currículo como 
eu falei pra você é puro. (Nunes) 

  
    
A questão acerca da prescrição merece ser mais bem refletida.  Considerar um 

equívoco, a seleção de conteúdos para as disciplinas, parece um contrassenso. 

Como instituição educacional, a escola tem como finalidade específica a transmissão 

de conhecimento e deve definir os conteúdos mínimos a serem ensinados. Mário 
Nunes discorda dessa tese quando se refere ao currículo da rede estadual: 

 
Então, ele tá alinhado a um pressuposto crítico, que também eu tenho. 
(...) mas ao mesmo tempo ele não é crítico. Não é só porque você põe 
atividades de análise do esporte, da mídia, que isso te torna crítico. 
Você precisa também proporcionar situações e vivências e 
experiências críticas, então não daria para ser crítico a partir do 
momento que alguém diz o que eu tenho que estudar. (Nunes) 

 
Entendemos que o conhecimento que a escola contempla, tem características 

específicas e direcionamentos diferentes daquilo que o aluno apresenta, a partir do 

seu senso comum. Articular tais conhecimentos e determinar um conjunto mínimo de 

saberes a serem contemplados é posicionamento assumido pelos autores que se põe 

no campo da teoria crítica.   

Nas palavras de Michael Young:   
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(...) alguns tipos de conhecimento são mais valiosos que outros, e as 
diferenças formam a base para a diferenciação entre conhecimento 
curricular ou escolar e conhecimento não-escolar. Existe algo no 
conhecimento escolar ou curricular que possibilita a aquisição de 
alguns tipos de conhecimento. Portanto, minha resposta à pergunta 
“Para que servem as escolas?” é que elas capacitam ou podem 
capacitar jovens a adquirir o conhecimento que, para a maioria deles, 
não pode ser adquirido em casa ou em sua comunidade, e para 
adultos, em seus locais de trabalho. (YOUNG, 2007, p.1294) 

 
 

No que tange às discussões sobre o currículo e, portanto, sobre o 

conhecimento que é selecionado, as políticas públicas implantadas e a cultura que 

pretende ser disseminada, não desconsideramos que existe diversas e diferentes 

pressões no processo de elaboração de qualquer política educacional.  Como os 

nossos entrevistados afirmam, toda prescrição pressupõe uma finalidade, e neste 

sentido, toda finalidade é ideológica. Mas isso não significa considerar, que diante da 

força das instituições e do poder que exercem, não haja possibilidade de disputas e 

resistências. O currículo é um campo em disputas constate.  Aqueles que estão 

envolvidos diretamente com a educação, como professores, pesquisadores, alunos e 

pais, criam movimentos de resistência e de também de aceitação adiante dos 

processos de regulação e implementação de políticas públicas. O que importa, nesse 

debate, é considerar os processos de definição dos conhecimentos a serem 

ensinados. Como problematiza Michael Apple: 

 

Qual é o conhecimento de mais valor? Trata-se, contudo, de uma 
questão enganosamente simples, pois os conflitos sobre o que 
devemos ensinar são agudos e profundos. Não é apenas uma 
questão educacional, mas inerentemente ideológica e política. 
(APPLE, p. 21, 2008). 

 
     

Nos Cadernos do Professor encontramos a sugestão de situações de 

aprendizagem, que direciona didaticamente da aula, da mesma forma como se 

apresenta no documento da rede municipal. A figura, as seguir, é um exemplo dessas 

situações de aprendizagem: 
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Figura 6: Desenvolvimento da situação e aprendizagem 
 

 
          Fonte: Caderno do professor. (São Paulo, 2008, p.15) 

 
 

Do que até aqui apresentamos, é possível afirmar que, embora a estrutura dos 

documentos da rede municipal e estadual sejam diferentes, encontramos neles 

diversos pontos em comum, com denominações diferentes, com o intuito de sugerir 

ou inspirar práticas pedagógicas aos professores. 
  

 
O Caderno do aluno 

 

 No documento direcionado ao aluno (SÃO PAULO, 2012), anuncia-se que seu 

objetivo é o de orientar e auxiliar nos conteúdos que irão ser tratados no bimestre. 

Assim como o caderno do professor, há uma apresentação inicial sobre o material. 

Em seguida, os temas, são apresentados de forma articula ao caderno do professor. 

São problematizados por meio de um texto didático, com perguntas, imagens e 

exercícios para serem realizados no caderno ou em grupos para discussão em aula.  

Outras etapas são contempladas no caderno para a orientação do conteúdo, 

como pesquisas, atividades sobre o tema pesquisado, educativos de passatempo, 
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indicação de leituras, filmes e, ao final, uma folha de resumo para que o aluno coloque 

o que aprendeu no bimestre. 
 

Vale ressaltar que esse material foi produzido por outros professores e não 

pela equipe que elaborou o currículo. Conforme explica Venâncio: 
 

(...) nós não fomos autores do material do aluno, nem na primeira 
versão e nem na segunda. Os nossos nomes aparecem na primeira 
versão do material do aluno e o Mauro foi taxativo, que era para retirar 
nossos nomes do material do aluno. (...) mais recentemente, nós 
recebemos a tarefa de revisar todo esse material, mas não podia 
alterar. O conteúdo era só revisando em busca de alguma atualização. 
Nós aparecemos apenas como revisor da última versão. (Venâncio) 

 
Como já mencionado, embora tenhamos encaminhamentos, orientações e 

intenções distintas nos documentos analisados e no discurso dos autores, podemos 

constatar aspectos similares.  

Marcos Neira e Mário Nunes afirmam, que o conhecimento tratado na escola 

deve considerar, não somente o saber científico, ocorre que o conhecimento do senso 

comum, sendo papel da escola acolhê-lo e disseminá-lo. Venâncio e Sanches 

também consideram o conhecimento não-científico, afirmando ser papel da escola 

preparar o aluno a partir do conhecimento mais elaborado produzido e acumulado 

pela humanidade. Não o conhecimento manipulado por determinados grupos, 

defendendo o conhecimento que permite ao aluno se apropriar, compreender e refletir 

sobre o mundo em que vive. O posicionamento de Venâncio e Sanches apresenta a 

possibilidade de atribuir mais atenção para determinados conhecimentos, que 

correspondem ao papel da formação escolar. As escolas, nas palavras de Young 

(2007, p.1297): 

   
(...) precisam considerar seriamente a base de conhecimento do 
currículo, mesmo quando isso parecer ir contra as demandas dos 
alunos (e as vezes de seus pais). As escolas devem perguntar: “Este 
currículo é um meio para que os alunos possam adquirir 
conhecimento poderoso? “. Para crianças de lares desfavorecidos, a 
participação ativa na escola pode ser a única oportunidade de 
adquirirem conhecimento poderoso e serem capazes de caminhar, ao 
menos intelectualmente, para além de suas circunstancias locais e 
particulares. Não há nenhuma utilidade para os alunos em se construir 
um currículo em torno da sua experiência, para que este currículo 
possa ser validado e, como resultado, deixá-los sempre na mesma 
condição. 
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Nas entrevistas, o posicionamento dos autores sobre essa questão é 
divergente: a prescrição é questionada por Neira e Nunes e aceita por Venâncio e 
Sanches.  Não obstante, na estrutura dos documentos analisados, nota-se que os 
elementos didáticos, em ambos os currículos, são apresentados. De forma direta no 
documento da rede estadual de ensino, e de forma indireta na rede municipal. Eles 
apresentam, não somente os elementos para orientação didática, mas de modo 
semelhante, o passo a passo de como pode ser elaborado um plano de aula. O 
quadro a seguir ajuda na visualização: 

 

Quadro nº 2:  Orientações didáticas curriculares 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Currículo da 
rede 

municipal de 
ensino São 

Paulo 

 
 

OBJETIVOS Vivenciar e interpretar o maior leque possível de 
manifestações corporais presentes no universo cultural.  
Compreender as práticas da cultura corporal como forma 
legitima de expressão dos grupos sociais. 

TEMAS ...pelas expressões hoje conhecidas por brincadeiras, 
esportes, ginásticas, lutas, danças e outras manifestações 
culturais expressas pela motricidade humana. 

ESTRATÉGIAS  

Mapeamento 

Diálogo 

Problematização 

Etapas de desenvolvimento das atividades: ressignificação, 
aprofundamento e ampliação.  

Registro 
 

AVALIAÇÃO No decorrer do processo, as análises realizadas sobre as 
observações das aulas ou sobre a documentação elaborada 
pelo grupo ou pelo professor possibilitarão a avaliação 
reguladora 
A avaliação pode ser constituída pela análise do produto que 
os alunos elaboraram: uma apresentação, um registro mais 
cuidadoso, uma coreografa a uma exposição, um relatório, 
um portfólio etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVOS Identificar e analisar as diferentes possibilidades de espaço e 
o número de participantes na organização do Futebol de 
campo; compreender… 
valorizar as ações técnico-táticas no Futebol de campo; 
compreender e valorizar a função do árbitro na prática do 
Futebol de campo. 

TEMAS ...partindo dos cinco grandes eixos de conteúdo (jogo, 
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Currículo da 
rede estadual 
de ensino de 

São Paulo 

esporte, ginástica, luta, atividade rítmica) 

ESTRATÉGIAS  

Mapeamento  

Discussão  

Novas possibilidades/alternativas de vivência e 
compreensão 

Direcionamento das atividades 

Correções 
 

AVALIAÇÃO Não valorize a realização em termos de execução perfeita das 
ações específicas do jogo ou se a ação proposta culminou na 
consecução de gol, em caso de demonstração da solução na 
quadra.  
Avalie a compreensão por parte dos alunos da situação de 
jogo proposta e das iniciativas para solucioná-la. 

 

 
Cabe ressaltar que sabemos que o formato e a organização dos documentos 

são previamente orientados pela equipe geral que coordena a construção dos 

currículos. Em ambos os casos, os professores que entrevistamos, tiveram que se 

submeter a orientações, que nem sempre concordavam. Ainda assim, ao elaborarem 

cada etapa do documento puderam apresentá-las, de acordo com suas concepções 

e convicções. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
   

Esta pesquisa se propôs apresentar de forma contextualizada, os documentos 

de orientação curricular das redes municipal e estadual de São Paulo, investigar as 

concepções teóricas e epistemológicas que os orientam, especificamente a 

concepção de educação física, e dessa forma, mapear o debate conceitual e teórico 

que demarca a área.  

Para tanto, a pesquisa buscou estudar quais matrizes teóricas e 

epistemológicas fundamentaram os documentos de orientação curricular para a 

disciplina de educação física das redes de ensino municipal e estadual de São Paulo, 

assim como, compreender como o debate na área da educação física escolar, sobre 

cultura, educação e conhecimento, são incorporados nos documentos de orientação 

curricular e que significados assumem. Outra questão que orientou esta pesquisa, foi 

identificar em que medida, as concepções críticas e pós-críticas de currículo, que 

orientam os dois documentos, apresentam proximidades e distanciamentos. Para 

analisar essas questões, além dos documentos curriculares, utilizamos as entrevistas 

com os autores dos currículos citados. 

A análise dos dados, extraídos dos documentos e das entrevistas, revelam que 

o currículo de educação física incorpora de forma significativa elementos do debate 

crítico realizado pela teoria social, mas a forma como a teoria social crítica é 

incorporada, revela elementos epistemológicos distintos.  

O currículo do para a rede estadual de ensino de São Paulo é orientado pela 

teoria crítica da educação, influenciada pelos pensadores da tradição marxiana. As 

concepções de educação física escolar que representam essa teoria são tituladas de 

crítico-superadora e crítico-emancipatória. O documento de orientação curricular para 

a rede municipal de ensino de São Paulo revela fundamentos das teorias pós-

modernas, na perspectiva pós-estruturalista, e que na educação física escolar é 

identificada por estudos culturais ou concepção pós-crítica. 

Os documentos expressam e repercutem o debate, marcado por diferentes 

concepções de educação e ensino, bem como acerca do papel do Estado, da escola, 

dos professores e dos documentos de orientação curricular da área na organização 

didática dos currículos. Não obstante a diferença na estrutura e concepção adotada 

nos documentos, verificamos que eles mostram a preocupação de seus autores em 

direcionar o trabalho do professor para aspectos específicos de um currículo crítico e 
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pós-crítico. Nesse sentido, o currículo para a rede estadual de ensino de São Paulo, 

situa a importância da prescrição, da valorização de saberes e objetivos, que devem 

ser específicos da educação escolar. O currículo para a rede municipal de ensino de 

São Paulo, mesmo apresentando em sua estrutura uma organização didática, é 

orientado por uma perspectiva contínua de construção do currículo, centrado mais 

incisivamente no trabalho diário do professor e na valorização do conhecimento dos 

alunos.  

Embora os documentos analisados apresentem distintas matrizes teóricas, 

pudemos verificar que há alguns pontos em comum entre eles. A consideração da 

dimensão social da educação e do papel da educação física, importante no debate 

da área, está presente nos documentos de forme incisiva. Com isso, a crítica à relação 

unilateral com a ciências biológica, presente ao longo da história da disciplina, que 

restringia a visão de ser humano e movimento humano, está presente em ambos os 

documentos de orientação curricular.   

Outro ponto que as aproxima é a perspectiva cultural da educação, que 

compreende as práticas corporais na perspectiva cultural, propondo a ampliação dos 

temas a serem objetos da educação física, a diversidade como a base do 

planejamento e a linguagem como compressão do movimento. O público que os 

documentos privilegiam, também é ponto comum, direcionando o enfoque nos 

estudos sobre as classes populares que frequentam a escola pública estadual e 

municipal de São Paulo.  

É possível afirmar que os documentos revelam preocupação com uma 

educação que valorize a participação ativa dos alunos, reconhecendo a importância 

do conhecimento que eles já possuem, considerando o diálogo a base do processo 

de ensino-aprendizagem.   

Outro aspecto importante, que os documentos e as entrevistas com os 

professores/pesquisadores revelam, é a defesa do papel da escola e da educação 

física em valorizar a leitura do mundo, a partir da realidade que os alunos vivem e, 

assim, construir novas formas de agir. Os documentos apresentam essa 

intencionalidade, ainda que o façam por meios distintos e em momentos diferentes 

das orientações didáticas que propõem. Nas entrevistas realizadas, essas questões 

também podem ser identificadas. 

Em síntese, embora tenhamos aproximações, ao tratarmos de questões 

centrais, como o conceito de cultura, o trato com o conhecimento e a consideração 
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ou refutação dos estudos tradicionais da educação física, presentes nas concepções 

teóricas e nos documentos analisados, eles apresentam aspectos distintos. 

O que extraímos desse estudo é a riqueza que caracteriza o debate da área 

de educação física. Por diferentes meios, concepções, referencias teóricas a área 

constrói um caminho que visa, e isso é o mais importante, oferecer o que de melhor 

a educação física possui, no sentido da formação dos alunos.  

Nesse itinerário, os enfrentamentos e debates teóricos, que encontramos em 

nosso percurso, revelam proximidades e distanciamentos de concepções teóricas 

que, há tempos, caracterizam o embate, que na teoria social, explicita formas distintas 

de entender nossa sociabilidade.  

As concepções presentes no debate educacional, que tem como referência a 

tradição marxiana, ocupam, desde a década de 1980, espaço importante na crítica às 

formas como as forças políticas, que sustentam o capitalismo, tem organizado e 

estruturado a educação brasileira. Nesse sentido, a incorporação de conceitos e 

categorias marxianas foi fundamental para desvelar o caráter de classe que molda 

nossa educação, bem como os mecanismos que fazem da escola, espaço de 

disseminação de valores, ideias e concepções de mundo que visam legitimar o 

capital. 

A partir da década de 1990, a presença no debate educacional, de concepções 

pós-criticas, trouxe elementos novos de compreensão e interpretação da realidade 

escolar. A presença de autores e textos, cuja fundamentação tem origem no 

multiculturalismo crítico, no pensamento pós-colonial, na filosofia pós-estruturalista, 

nos estudos culturais é significativa.  Sua presença potencializou o debate em torno 

de questões como cultura, gênero, identidade, etnicidade, que embora presentes em 

momentos anteriores, não possuíam a expressão que hoje possuem.  

Um dos objetivos de nosso trabalho, foi explicitar esse debate à luz de 

documentos de orientação curricular produzidos pera as redes de ensino, estadual e 

municipal de São Paulo. Outras questões, que poderiam ser melhor estudadas e 

analisadas, não o foram, mas que se constituem em aspectos importantes do debate, 

como estudos sobre a trajetória profissional dos autores de documentos curriculares, 

bem como o processo interno de elaboração desses documentos. 

Outro aspecto relevante é a leitura e análise dos documentos a luz das 

entrevistas com os professores/pesquisadores que participaram da elaboração dos 

documentos de orientação curricular. Vale ressaltar o quão fundamental foi esse 
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processo para compreendermos, as aproximações e os distanciamentos que os 

documentos apresentam sobre currículo, educação física e outras questões 

analisadas. Esperamos que contribua para a formação dos professores e dos 

professores que atuam na área. 

Diante dessas considerações, a pesquisa sobre o debate da área de educação 

física e a análise dos principais documentos curriculares das redes municipal e 

estadual de ensino de São Paulo, que permanecem orientando as práticas 

pedagógicas nas escolas, se constituem em aspectos, que em nosso entendimento, 

justificam e valorizam o que realizamos. 
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APÊNDICES 
 
Entrevista com o Professor Marcos Garcia Neira 

 

 

1. Primeiramente, gostaríamos que você falasse especificamente: 
 
a. De sua formação e trajetória acadêmica; 
b. De sua trajetória na educação em geral; 
c. De sua inserção na área da educação física escolar. 
 
 

 

- Tati: bom, então estou aqui com Marcos Garcia Neira, dois de abril de dois mil e dezoito, é, começar a entrevista, 

agradecendo já esse tempo que você está disponibilizando para gente Marcos.  

Vamos começar então com a primeira pergunta que vai falar é, vai questionar primeiramente sobre a sua formação, 

trajetória acadêmica, a sua formação na educação, não só na Educação Física, e também a sua inserção na Educação Física 

Escolar especificamente. 

 

- Marcos Neira: tudo bem, então eu sou, eu sou Professor de Educação Física, também fiz Pedagogia, depois eu fiz 

mestrado e o doutorado em educação, e ai fiz, é uma experiência formativa muito importante, eu fiz um pós-doutorado em 

currículo lá em Portugal, no departamento de currículo da Universidade do Minho ... que foi assim um divisor de aguas na 

minha vida, e ai continuei, né, depois que você chega nesse ponto da carreira você fica se formando em pesquisa e no trabalho 

né, ai então depois eu fiz a livre docência aqui na faculdade da educação, em dois mil e onze, onde eu pesquisei a prática 

pedagógica no currículo cultural da Educação Física, e ai, continuo desde então, trabalhando, nessa, desde então, desde antes 

né, desde dois mil e quatro que eu to, né, vamos dizer assim, me formando continuamente e aprendendo com os professores e 

professoras que trabalham nessa vertente, nessa perspectiva. E eu comecei na Educação Física escolar  1986,  em 1986 eu 

assumi é, como ACT, que é admitido em caráter temporário, hoje é categoria Ó, né, assumi a rede estadual, e ai eu trabalhei 

na rede estadual de 86 até 91, é, em 88 eu também comecei a trabalhar na prefeitura de São Paulo, né, primeiro como substituto, 

depois em noventa e um me efetivei na prefeitura de São Paulo, no concurso de noventa e um. Ai eu fiquei, ai eu deixei a rede 

estadual e trabalhei na prefeitura até 2003 de 1991  2003, e simultaneamente trabalhando em duas escolas privadas, né, 

trabalhava então eu tinha uma jornada muito grande, né, porque eu era na época JTI, jornada de tempo integral na prefeitura, 

que agora tem outro nome né, e trabalhava também na rede privada, sempre na Educação Física escolar, e na rede privada 

também como eu fui fazendo pedagogia, eu também tive chance de trabalhar em sala de aula como professor alfabetizador, e 

na prefeitura, é eu tive uma oportunidade, um período que eu fiquei também trabalhando na antiga diretoria de orientação 

técnica que agora é de DPED, diretoria pedagógica, então na orientação técnica eu estava afastado da escola e estava 

trabalhando lá na prefeitura, na secretaria municipal, pensando em politicas de formação de professores. E também durante 

uma época eu também, eu sai da escola privada, e fui aprovado em um concurso na escola de aplicação, então eu fiquei na 

escola de aplicação e na prefeitura, mais eu ganhava mais tão pouco, mas tão pouco, mas tão pouco, na escola de aplicação, 

que ai eu resolvi abrir mão da escola de aplicação e aumentar minha carga na prefeitura, e é eu fiquei trabalhando na escola, 

até que eu entrei aqui, já na condição de professor efetivo, em dois mil e três, e ai eu fui obrigado a me desvincular da rede 

Municipal, porque eu entrei em um concurso de dedicação exclusiva, então de dois mil e três até agora dois mil e dezoito, eu 

sou professor aqui nessa instituição, e nela já tive muitas boas experiências, eu sou professor em um curso de licenciatura em 

Educação Física, licenciatura em pedagogia, na pós-graduação, né, tenho duas disciplinas na pós-graduação, então tenho 

orientações mestrado e doutorado, com quem eu aprendo muito, na iniciação cientifica também, e o meu trabalho assim, minha 

paixão que é o trabalho com o grupo, aonde agente experimenta práticas pedagógicas, avalia estuda as teorias pós-criticas, 

tenta pensar em uma Educação Física a partir desse campo teórico. 
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2. Nesse bloco gostaríamos de conversar sobre sua inserção no debate educacional  
. 

a. Que concepções teóricas que mais influenciaram e influenciam na elaboração de sua compreensão da educação escolar 
em geral; 

 

- Tati: muito bom, não vou fazer mais perguntas ainda, se não já entra nas outras temáticas. É a segunda temática é 

a ideia que você tem de educação de forma geral, não de Educação Física escolar, né, é, exemplo: as suas concepções teóricas, 

quais concepções te influenciaram, eu vou utilizar a palavra concepção, tem gente que fala tendência, abordagem, eu lembro 

até que em um desses congressos você falou sobre isso, mas a ideia de teorias né, que te influenciaram educacionais, quando 

você trabalhou por exemplo na escola, quando entrou aqui na USP, na educação, na Educação Física escolar, e quais foram 

suas principais referencias, assim autores? 

 

- Marcos Neira: eu, eu, que bom, essa pergunta é muito boa, muito boa mesmo, é bom porque agente tem chance de 

resolver algumas coisas que vão adiante. Eu fui formado para ser um bom técnico desportivo, né, então eu tenho noção que as 

aulas que eu tive na faculdade, até porque era outro tempo, né em outra época, as aulas que eu tive na faculdade, elas me 

ajudaram nisso né. Então, só que a minha primeira responsabilidade com as crianças, foi trabalhando na época que o estado 

tinha o que agente chamava o ciclo básico, então as crianças da primeira série, eu estou falando a linguagem da época, ta, as 

crianças da primeira série e da segunda série não havia repetência, né, as crianças iam direto, e essas crianças da primeira e da 

segunda série elas tinham aulas, além das aulas do currículo, espera ai, eu estou querendo evitar o seu trabalho, o seu barulho, 

o barulho da gravação. 

- Tati: mas tá calor né? 

-Marcos Neira: estou querendo evitar o barulho na gravação, mas se eu fecho a porta, se eu fecho a porta, agora tem 

um helicóptero. 

- Tati: mas vai passar. 

- Marcos Neira: bom, então nessa, beleza? 

- Tati: beleza. 

- Marcos Neira: ai nessa, ai, o que aconteceu, eu fui trabalhar na rede estadual, com a molecadinha lá da primeira e 

segunda série, e eu não sabia o que fazer, mesmo porque eu não tinha tido na faculdade ainda, porque era uma outra época, 

então agente assumia as aulas, assumia as aulas no primeiro ano da faculdade, agente assumia as aulas, puxa, bastava querer 

né, porque a rede se expandiu tinha gente pra caramba, tinha turma, sala de aula pra caramba e professor de menos. Então eu 

fui à escola para pedir estágio, e nem era estagio, era uma atividade da disciplina de sociologia, e ai a diretora falou, mas você 

não quer dar aula aqui, porque agente ta com turma sem aula, e ai eu comecei a pegar aula, comecei a pegar aula no dia 

seguinte, hoje é todo uma, CREF essa coisas toda né. 

- Tati: uhum. 

- Marcos Neira: naquela época era outra coisa. 

- Tati: até na escola. 

_ Marcos Neira: ai eu estava lá, beleza, só que ai o que aconteceu, o que eu tive que fazer, eu tinha que aprender com 

os professores mais antigos, porque eu não tinha feito ainda Educação Física infantil na faculdade,  então eu só, eu só tive as 

aulas esportivas, e ai eu logo percebi que as técnicas esportivas não faziam menor sentido para aquela molecada, e foi na escola 

que um professor, pela primeira vez falou em Piaget pra mim, né, e ai ele me perguntou em um dia conversando, ele me falou 

de Piajet etc., professor de matemática, e ai, eu po, mas quem é esse cara né, ai no outro dia, no dia seguinte na faculdade, eu 

fui na biblioteca peguei algumas coisas claro que eu não entendi nada né, peguei aquele nascimento da psicologia na criança, 
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ai eu não entendi nada, ai, mas ai eu comecei a ficar mais atento, então tinha uma coisa, naquela época tinha bastante, agora 

eu estou meio afastado não sei, mas tinha cursinho de tudo quanto é coisa todo final de semana, eu fiz muitos desses cursinho, 

ai depois já, ai claro, quando eu cursei Educação Física infantil na faculdade, eu já sabia o que estava fazendo, ai a professora 

na época, já falecida, Maria Rodrigues me ajudava bastante, o livrinho dela que eu tenho até hoje, eu fazia planos de ensino e 

tudo mais, eu participei de muitas atividades formativas, na Cenp, que é na João Ramalho, né, antiga Cenp do estado lá, aonde 

eu ia lá e fazia cursos lá também, então isso foi me ajudando, mas assim, um encontro, que eu vou dizer assim, um encontro, 

você percebeu eu estava trabalhando na educação infantil mas eu não sabia o que eu estava fazendo né, um encontro de amor 

pra mim, foi quando eu fui fazer um curso na escola da vila, em mil novecentos e noventa e um, né, e ai o professor que deu o 

curso é o Marcelo Barros da Silva, que mais tarde veio escrever os Parâmetros Curriculares, né, o jabu, e ele apresentou pra 

gente lá, não foi pra mim, foi pra gente, ele apresentou o texto do, o livro do João Batista Freire, educação do corpo inteiro, e 

quando eu li aquele livro, eu falei nossa, é isso aqui que eu quero ser, e ai eu comecei a fazer um trabalho, sabe, trabalhava 

com brincadeira, pensando em objetivos educacionais com as brincadeiras, etc. Então ele foi, vamos dizer assim uma grande 

influencia, até que eu fui fazer um concurso para a prefeitura de São Paulo, e quando eu fui fazer o concurso para a prefeitura 

de São Paulo, e era gestão Erundina, tinha todo uma literatura que eu nunca tinha ouvido falar na faculdade, que era uma visão 

da Educação Física a partir das ciências humanas. 

- Tati: e isso era em que ano? 

- Marcos Neira: isso foi! O cursinho que eu fiz para entrar na prefeitura foi em mil novecentos e noventa. 

- Tati: tá. 

- Marcos Neira: então em mil novecentos e noventa eu li: “conversando sobre corpo”, “acelerado marcha pra onde”, 

“Educação Física cuida do corpo e mente”. Ou seja, eu peguei os livros, e estudei os livros para passar no concurso, e ai, eu 

devorei aquele material, e também o material que caía no concurso, que tinham muita coisa, documentos pedagógicos da gestão 

Paulo Freire, e ai, claro, o que aconteceu comigo, veio uma paixão pela pedagogia critica, então eu comecei a me enfronhar 

na educação critica, na pedagogia critica a partir dali, e também pensando em numa outra Educação Física. Na época o Valter 

Bracht tinha escrito um texto, a “criança que pratica esporte, respeita as regras do jogo Capitalista”, que pra mim foi tipo um 

marco também, então eu comecei a me envolver, mas claro né, acho que tudo isso ficou, depois muito forte, quando em noventa 

e dois, saiu coletivo de autores, ai eu vou ler aquele livro né, e ai também né, ou seja, ai eu comecei muito influenciado por 

essa coisas, só que ao mesmo tempo eu não conseguia viver uma distancia no fazer entre aquilo e a perspectiva do João Freire, 

a psicomotricidade, então lá no Miguel Cervantes, quando eu trabalhei lá na escola, eu até assumi a coordenação da área numa 

época lá na educação infantil, em anos iniciais na área da Educação Física, onde todo mundo lá estudou, e agente preparou até 

um material em cima da perspectiva da  psicomotricidade, porque agente via muito sentido, achava que aquilo era muito 

importante, então eu estava assim toda hora sofrendo essas influenciais da área, que era o que estava acontecendo naquele 

momento. E ai, foi indo, foi indo, foi indo, quando eu vou fazer o pós-doutorado, ai eu chego em Portugal e eu tenho um puta 

de um impacto, né com as discussões de currículo que lá estava acontecendo, aqui em dois mil e quatro, a partir de dois mil eu 

quatro agente começa a fazer um trabalho, eu vou fazer uma pesquisa numa escola de Osasco, ai eu me toquei que a pedagogia 

critica não fazia sentido lá né, não respondia aquilo que eu estava vendo lá, né. 

- Tati: uma escola pública?  

- Marcos Neira: é uma escola pública, uma escola da rede municipal, Anezio Cabral, e ai eu me dou conta que lá 

agente precisava de um outro referencial, eu tinha lido um texto da Vera Maria Candau, “educação e culturas”, construindo 

caminhos, e eu fiquei muito impressionado com aquele texto em dois mil e três, onde ela fala de multiculturalismo, onde já 

começava uma outra noção de cultura, e eu falei meu, vamos tentar transformar isso aqui em Educação Física né, então 

começou nesse esforço, ou seja, isso saiu aquele livro, desse esforço saiu aquele livro, claro, ai eu já estava trabalhando com 

o Mario desde dois mil e quatro, ai saiu aquele livro “pedagogia da cultura corporal”, né essa experiência feita nessa escola 

municipal, claro ai, lá era um monte de ideias, agente estava tentando colocar tudo pra fora né, hoje agente tem alguma ressalvas 

com aquele livro, e ai beleza, então, em dois mil e quatro que agente começa a ter um primeiro olhar né, essas leituras que eu 
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acabei de mencionar, Tomas Tadeu da Silva, agente lê aquele livro lá, “documentos de identidade”, de Tomas Tadeu da Silva, 

que nossa, esclarece um monte de coisas né. 

 

- Tati: já a partir de dois mil e quatro? 

 

- Marcos Neira: sim, em dois mil e quatro, é que em dois mil e quatro, agente começa com as reuniões sucessivas do 

grupo né, as reuniões assim, frequentes do grupo, e essa busca, então, o grupo primeiro ele namora com as questões culturais 

e com o multiculturalismo critico né, e quando eu vou pra Portugal era só multiculturalismo critico, ou seja, lá eu estudei 

multiculturalismo crítico pra caramba, lá eu escrevi aquele livro “ensino da educação física”, que eu estava tentando fazer uma 

discussão da Educação Física com o multiculturalismo critico né, e lá eu tive contato com o João Paraskeva, Armelindo Afonso, 

Michael Apple, Torres Santomé né, os caras que estavam naquele momento em dois mil e seis trabalhando nessas vertentes. 

- Tati: Michael Apple você falou? 

- Marcos Neira: Sim, Michael Apple, porque o Michael Apple, tinha sido orientador do João Paraskeva, e ele vivia, 

é ele fez muitos seminários lá na época que eu estava lá, eu acho que ele estava em ano sabático, sei lá, e ele vivia lá né, então 

bom foi um período assim bem, e ai de lá pra cá agente vem... mas eu dei muito destaque ao papel que os meus orientandos, 

que tem na minha formação, porque eu não aprisiono as pessoas né, e ai nós temos aqui na faculdade, nós estamos vivendo 

um momento aqui na faculdade, que agente tem gente muito boa aqui né, a professora Cintia Ribeiro, o professor é Ju...? 

(14:51), a Ana do Boque, a Ana Laura, são pessoas que tem trabalhado com essas correntes né, e que os meus orientandos 

fazem disciplinas com eles entendeu, então eu vou me realimentando com as próprias analises dos meus orientandos, pelas 

conversas, pelos debates, pelas discussões, a Flavia Shirley, ou seja, agente ta sempre assim, se alimentando com isso, então 

isso ta sendo muito bom, porque eu tenho noção que o que os meus orientandos estão produzindo agora, supera o que agente 

escreveu né, em dois mil e seis, dois mil e nove, claro que a base está ali né, mas o que eles estão fazendo é muito mais 

importante do que agente fez. 

- Tati: é você teve então o contato com o currículo educacional antes de pensar o currículo da Educação Física? 

- Marcos Neira: sim, sim, sim, então o que aconteceu agente entendeu essas teorias, e começou a pensar as práticas, 

mas que colocou essas práticas em ação foi o pessoal do grupo, e ai agente começou a estudar os resultados dos trabalhos 

deles, entendeu, então a minha tese de livre docência escolar, o que que é, ou seja eu fui estudar como é que eles fazem a 

prática, como é que é uma prática pós-critica, porque ninguém sabia né, esses caras estudam as teorias pós-criticas depois 

pensam em coisas pra prática, por isso que agente fala né, que ao contrario das outras vertentes da Educação Física, essa 

vertente ela nasce na escola, porque ela primeiro aconteceu na escola, o que que nós fizemos na universidade aqui foi analisar 

o que estava acontecendo na escola, não é, ou seja quando agente vai pensar em uma outra noção de cultura, em uma outra 

noção de linguagem, em um outro papel da linguagem e numa outra noção de conhecimento, isso muda o que é cultura corporal, 

o que é Educação Física, isso muda né, então é de lá que agente começa a falar né, nossa, mas o que que esses caras estão 

fazendo, é, vamos ver todos esses caras aqui, o que eles estão fazendo, ou seja, como é que todos esses caras aqui organizam 

as aulas, como é que todos eles avaliam, como é que todos eles sabem, agente começou a fazer esse tipo de pesquisa e falar 

assim, nossa ó lá, e ai agente sacou, os princípios, os procedimentos didáticos, as noções importantes nessa proposta. 

- Tati: que paralelamente vocês já estavam estudando as noções pós-criticas ai? 

- Marcos Neira: isso, isso, agente estudava as teorias pós-criticas, e os professores e professoras, da rede municipal 

e estadual pensavam como fazer isso na escola, ai eles iam pra escola e faziam, e ai agente analisava esse material que eles 

produziam, ou observava e analisava. 

- Tati: que é o que tem um pouquinho no final do currículo, né, do município, tem as experiências. 

- Marcos Neira: isso, exatamente. 

- Tati: são dos alunos do seu grupo, são dos seus orientandos, ali.  

- Marcos Neira: isso, exatamente, foram pra escola fazer isso né, não fazer, não colocar em ação no currículo, tentar 

fazer uma Educação Física a favor das diferenças, tentar fazer uma Educação Física mais democrática.  
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- Tati: não aplicar a concepção. 

- Marcos Neira: não aplicar, porque não existia 

 

 

2. 
 
C.  Sua perspectiva sobre o papel da escola e da educação escolar em geral. 
 

 

- Tati: isso, não tem como não ter uma ideologia também, que é a próxima questão de educação e papel da escola 

né, antes da gente ir pra Educação Física, pra fechar essa parte da educação em geral, qual a sua perspectiva sobre o papel da 

escola e a educação? 

 

- Marcos Neira: ótimo, então, é, tudo isso ai, ou seja, eu já achei, vamos retomar, pra que se deixou influenciar, pela 

psicomotricidade lá de João Freire, eu já achei que o papel da Educação Física, da escola, era formar pessoas pra se dar bem 

na sociedade, eu já pensei isso, né, quem trabalhou com esporte sabe disso né, eu já achei que o papel da escola era transformar 

a sociedade, fui lá e estudei o coletivo de autores né, hoje não penso nada disso, hoje eu penso que o papel da escola, é formar 

pessoas que saibam ler o que está acontecendo, para que essas pessoas possam agir de outra maneira, entendeu, ou seja, eu não 

acho que as pessoas vão mudar a sociedade, né, o que eu acho é que as pessoas podem agir de outra maneira na sociedade, 

então, e como é que isso é possível, a partir do momento, por exemplo, vou te dar um exemplo né, eu me considero um cara 

machista sexista, mas eu me considero menos machista e menos sexista do que eu era quando eu tinha vinte anos, do que eu 

era quando eu tinha quarenta anos, bom, o que aconteceu comigo, eu aprendi mais sobre as coisas do mundo, sobre como as 

coisas funcionam, sobre como funcionam as relações de poder, as hierarquias, etc. Entendeu, então, por exemplo, hoje quando 

eu vejo as meninas do vôlei, jogando com um uniforme, e os meninos do vôlei jogando com outro desenho de uniforme, eu 

fico com raiva dessa modalidade, entendeu então eu quero ensinar as crianças a lerem isso, mas só da pra ensinar as crianças 

a lerem isso, se as crianças entenderem o que está acontecendo ali, entendeu, ou seja, e ai as meninas e os meninos podem 

lutar para que os atletas de vôlei se vistam de outra forma, ou podem se recusar a se vestir dessa maneira se eles quiserem 

jogar, entendeu. Você percebe, se eu quero entender né, o papel da Tiffany no vôlei, se eu quero entender é, se eu quero 

defender que todas as mulheres tem o mesmo direito a jogar futebol que os homens, por exemplo, na escola ou fora da escola, 

gente, isso passa por uma leitura da sociedade, passa por entender como essas coisas foram produzidas, porque a tendência 

que agente tem é naturalizar certos comportamentos, não, não, a mulher tem que mesmo brincar de bambolê, enquanto o 

menino joga futebol na quadra, ou seja, que interessa a Educação Física, quando está com o terceiro ano, quarto ano, quinto 

ano, oitavo ano, tem de achar que é assim, ora, pera ai né, vamos questionar, então hoje eu penso que o papel da escola é fazer 

essa leitura da sociedade, né, ajudar as crianças a lerem a sociedade, para isso as crianças precisam acessar outros tipos de 

conhecimento, não só o cientifico, para isso as crianças precisam um tipo de atividade, que ajudem a programatizar o que está 

acontecendo, e ai pensar, a Educação Física é fácil, porque a Educação Física vai fazer isso só que na Educação Física, o papel 

da Educação Física é ajudar as crianças a lerem as práticas corporais como elas acontecem né, não é pré-desportivo, não é jogo 

cooperativo, essas coisas não né, ou seja, como que acontece, a brincadeira, dança, luta, e o esporte, e a ginastica na sociedade, 

e agora, vamos tentar reelaborar isso, na escola de outra maneira, o que é legal agente se apropria, o que não é legal agente 

rejeita, mas sabe o que está rejeitando né, então, isso da pra gente pensar em outra forma de ocorrência, do esporte, da dança, 

da ginastica, da luta, da brincadeira.  

 

 

2. 
 
B. Sua leitura  e posicionamento diante do debate curricular e das diferentes concepções de currículo; 
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- Tati: muito bom! É vou aproveitar o que você falou, pra você colocar então qual a diferença da concepção critica 

que busca a transformação da sociedade, porque de certa forma a Educação Física nessa perspectiva, também vai auxiliar o 

aluno que é formado por essa perspectiva transformar a sociedade que ele vive, seja no âmbito mais micro familiar, ou no 

momento de lazer ali, clube, etc, seja numa forma de impacto maior dependendo da onde essa criança vai chegar e qual vai ser 

o poder de influencia né, e qual a diferença? 

- Marcos Neira: muita diferença, uma diferença central, a Educação Física critica assim como as pedagogias criticas, 

o que elas tentam fazer, primeiro que elas são uma pedagogia da modernidade, são alinhadas a sociedade moderna, nós estamos 

vivendo outra sociedade pra quem pensa as pedagogias pós-critica, e a sociedade moderna é uma sociedade de classes, a 

sociedade de classes tem aqueles que detêm os bens de produção, e tem aqueles que detém a força de trabalho, o que as 

pedagogias criticas, e a Educação Física critica tenta fazer, é empoderar as crianças das camadas populares, para elas 

disputarem em condição de igualdade, e eu já vou dizer logo Tatiana, essa igualdade nunca vai existir, porque nós dois não 

somos iguais também, né, então, e eu não sou igual o meu irmão, né, ou seja,  eu tenho um irmão que é um ano mais novo que 

eu, e nós pensamos o mundo a vida, os horizontes, totalmente diferente, ou seja, essa, essa, esse sonho, essas promessas das 

pedagogias criticas, lá com Saviani, Libaneo. 

- Tati: marxista de forma geral. 

- Marcos Neira: é, exatamente essas promessas, elas já se mostraram falhas, né, ou seja, as relações de classes elas 

existem, sim, mas também são permeadas por outras relações,  

 

....nas pedagogias pós-criticas, a questão das pedagogias pós-criticas, não é dizer assim pras crianças como as criticas 

querem, olha, o esporte está envolvido em uma ideologia, a partir do momento que eu retirar a ideologia eu me liberto, me 

emancipo, me conscientizo, não, filho, o esporte funciona desse jeito, agente tem que identificar como funciona, pra gente 

tentar pensar em fazer de outra maneira, não é que agora ele deixa de ser menos cruel, menos ruim, ou o esporte, a brincadeira, 

seja lá o que for né. O grande lance das pedagogias pós-criticas, é que elas reconhecem as insuficiências de força, que nós 

temos, e que ai elas apostam nas outras leituras que agente pode fazer, quer ver uma coisa bem interessante, as pedagogias 

pós-criticas, elas entendem o conhecimento como mais um discurso, conhecimento cientifico como mais um discurso, 

enquanto que as pedagogias críticas, elas não fazem uma critica do conhecimento cientifico, né, porque elas querem que as 

crianças se apropriem do conhecimento cientifico, para que de posse desse verdadeiro conhecimento elas possam lutar, porque 

é o conhecimento das culturas dominantes, as pedagogias pós-criticas vão dizer olha, conhecimento científico e não científico, 

são as mesmas coisas, estão equiparados, né, as pedagogias pós-críticas querem que os currículos também tenham 

conhecimento não científico né, conhecimento popular, mediático, do senso comum, né, etc. Porque essa é uma maneira de 

trabalhar com as nossas identidades, né, ou seja, valorizar as diferenças, porque afinal de contas, as mulheres também 

produzem conhecimento na Educação Física, mas a bibliografia é só homem né, as pessoas mais humildes também produzem 

conhecimento, mas agente finge que eles não têm. A partir do momento que eu trabalho com capoeira na escola, não de um 

jeito romantizado né, as crianças estão entendendo que aquela é uma forma de expressão, de um determinado grupo, em uma 

condição de opressão, e com isso você fortalece as identidades dos grupos subalternizados, mas você também ajuda os grupos 

emponderados a entender o conhecimento do outro, entendeu, porque é um grande engodo, as crianças vão pra escola, e se os 

professores não estiverem atentos a essas coisas, as crianças pensam que só os homens são bons, que só os brancos, cristãos e 

europeus produzem ciência, então, ai é claro que esse pessoal, se tem uma mulher dirigindo, se tem uma mulher que é chefe, 

se tem uma pessoa de outro grupo étnico que aparece na televisão, a tendência é olhar pra ela de forma pejorativa, porque essa 

narrativa está dentro dos produtos da cultura dominante. Você vê, e as pedagogias críticas, elas tentam né, e outra as 

pedagógicas críticas na Educação Física elas tem um grande problema Tatiana, elas não tem uma base empírica consolidada, 

entendeu? E eu já! Olha! eu estou nesse debate há muitos anos, eu já tentei colocar o coletivo de autores em prática, né, e ai 
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eu vi, agora eu consigo ler o coletivo de autores, e eu falo nossa pelo amor de Deus né, eu acho que há outros textos da 

Educação Física crítica que são menos conhecidos, mas que são, ajudam a pensar mais nas práticas, entendeu? Mais faltou 

isso, mais ai claro, como nessa vida agente aprende de tudo, o que agente não está deixando fraquejar é isso, ou seja, produzir 

muito, no nosso trabalho né, produzir muito conhecimento sobre a prática, entendeu? Então hoje não da pra gente dizer que 

não tem experiência empírica no currículo cultural, porque tem né, agora se você me disser, tem experiência empírica 

consolidada, olha, eu já tive nos centros da pedagogia crítica lá em Recife, em Juiz de Fora, lugares que tem gente que fala e 

coloca em prática, e eles não tem, sabe assim, acumulo de empiria consolidada! Pelo menos por enquanto. 

- Tati: entendi! Estou me segurando para não fazer as perguntas e atropelar aqui! 

- Marcos Neira: não, mas pode perguntar! É que você tem a sua ordem né? 

 

3. Nesse bloco trataremos especificamente da educação física escolar. 
 

a. Fale um pouco de como você analisa a educação física escolar em tempos de reformas 
curriculares, BNCC etc...; 

 

 

 

- Tati: é, porque senão. Sobre a Educação Física escolar, como você analisa, pra Educação Física escolar agente pode 

colocar ai dois parâmetros curriculares, talvez você conheça até anteriormente a isso, mas na década de noventa, até a Base 

Nacional Curricular Comum, como você analisa essas reformas curriculares pra Educação Física? 

- Marcos Neira: então, é o seguinte né, olha, o problema de um documento, o primeiro né, vamos tentar entender um 

pouquinho das reformas curriculares, vamos voltar um pouco, as reformas curriculares dos anos oitenta. Então enquanto 

História, Arte, Língua Portuguesa, lá nos anos oitenta viveram produções de currículos muito interessantes, a Educação Física 

foi àquela coisa né, esporte, etc., lá nos anos oitenta, então não teve assim um impacto muito importante, embora o movimento 

de renovação curricular lá nos anos oitenta, sobre tudo a partir do movimento de redemocratização do Brasil, etc foi importante, 

se você pegar o documento, o famoso verdão do estado, nos anos oitenta, em termos de Educação Física não sai nada ou seja, 

, não teve impacto nenhum porque é naquilo que se vinha fazendo, mas se você pega o documento de História, de Língua 

Portuguesa o de Artes, de Geografia, você sabe que tinha gente lá pensando em outra educação lá nos anos oitenta. Só pra 

gente pensar assim. Os Parâmetros Curriculares Nacionais foi um movimento contaminado pelo neoliberalismo, por um 

psicologismo, um discurso construtivista pedagógico muito problemático, então né, foi um documento centralizado em São 

Paulo, né, o que é um grande problema, não traduz as demandas da área, né, ou seja, eu sei que se contar tem muita história 

sobre os PCN´S que não são verdade, vou falar isso porque eu participei da produção dos PCN, né, ou seja. 

- Tati: você estava na equipe? 

- Marcos Neira: eu escrevi o documento junto com o Mauro, eu escrevi o documento da Educação Física do ensino 

médio, então poxa, quem escreveu o documento do ensino fundamental, foi o Jabu e o Caio, né, ou seja, a partir daquela 

confusão que estava na área, e eles produziram aquele documento, que no meu entender é um documento muito problemático, 

porque é um documento que vai dizer que quase tudo é legal, que vai dizer que quase tudo é cultura corporal, e que vai fazer 

aquela divisão de blocos lá né, conceituais atitudinais, procedimentais, que nada mais é que cognitivo, afetivo, psicomotor, ou 

seja, é um currículo baseado na proposta da Taylerana lá dos anos cinquenta, ou seja, fica aquela coisa lá, só que esse 

documento, uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que esses documentos eles tem muito impacto, então esses documentos, 

Parâmetros Curriculares nacionais, principalmente no terceiro e quarto ciclo, ou seja, no ensino fundamental dois, ele acaba 

influenciando muito, caindo em concurso, etc., né. A editora Artmed enriquece né, graças a esses documentos né, tem toda 

essa discursão a partir dai, nova escola e tudo mais, e um grupo politico na época, que agora recupera o poder né, o grupo uma 

ala do PSDB que estava no poder na época e que agora esta no poder de novo, e então, que ficou aqui em São Paulo no poder 

durante muito tempo, então eles defendem uma noção de educação né, e ai agente não pode se queixar, ou seja, é o que agente 

pode fazer é criticar e falar que existem outras coisas que podem ser mais interessantes. A noção de educação que esta lá nos 
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PCN´S é uma perspectiva instrumental, ou seja, garantir que agente saiba, saia dominando algumas competências básicas, pra 

inserção no mundo do trabalho, então eu não vejo aquele documento como um documento que traz, inclusive eu já escrevi isso 

num artigo né, que traz contribuições pra Educação Física, porque eu acho que eles retiraram naquele documento, eles retiram 

o potencial crítico da cultura corporal, e posso dizer que eu fiz isso também, no documento do ensino médio né, quando agente 

vai fazer uma discussão de saúde lá, porque era uma forçação de  barra da época,  e que vai tentar elencar isso com a cultura 

corporal, e fica uma coisa, um Frankenstein  muito problemático. Então eu acho que a um problema naquele documento, só 

que de lá pra cá, o que aconteceu, muitos municípios, e muitos estados, e muitas redes privadas, também produziram propostas 

curriculares né, porque, desde a LDB, as escolas, os sistemas, etc., perceberam, e muito por conta da contribuição das teorias 

pós-críticas, que o currículo forma identidades né, então, e que o currículo é resultado de relação de poder, então o que 

acontece, tem havido, produções curriculares em massa, quem vem das redes privadas, elas também produzem suas propostas, 

então você percebe, né, ou seja, nesse estudo que o Marcilio fez, trabalhei junto com ele, e agente percebeu como é que é esse 

movimento, deu pra mapear o Brasil inteiro, os estados e o Distrito Federal, outro estudo da Lilian que estudou o conceito de 

cultura corporal e todas as propostas estaduais.  

- Tati: é eu acho que eu estou com essa... 

- Marcos Neira: então, ai da pra perceber bem, ou seja, quais são as regras que estão valendo-nos vários estados né, 

dependem das universidades que estão bancando né, ou seja, das equipes das universidades, dependem dos sistemas, com 

quem que os sistemas estão alinhados, depende de uma série de coisas né. Então vejo assim uma coisa muito grande na proposta 

de Alagoas, na proposta de Mato Grosso né, Mato Grosso mesmo, não Mato Grosso do Sul, vejo uma coisa muito grande na 

proposta de Pernambuco, ou seja, vejo coesões né, tem um artigo que eu fiz esse estudo, esta lá na revista do cempeq onde eu 

fui analisando várias propostas, então eu vejo como positivo o debate curricular, eu vejo também como positivo o debate 

curricular que a Base Nacional impulsionou de dois mil e quinze pra cá, impulsionou um debate curricular interessante, é uma 

pena que nós, é, agora eu consigo perceber que as escolas, estão se mobilizando né, porque eu tenho recebido alguns convites 

de escolas, pra debater a base, ou seja, lá em dois mil e quinze, a faculdade fez, nós aqui na faculdade né, os professores aqui, 

organizamos vários debates em dois mil e quinze da Base né, sobre varias perspectivas, poxa lotava o auditório etc., mas agente 

não conseguia contagiar a rede, porque a rede mesmo né, estava assim tipo alheia a Base né, ai quando o governo começa a 

fazer propagando sobre a Base na televisão, ai as pessoas começam a ficar atentas. 

- Tati: a mídia lançou. 

- Marcos Neira: ai esse documento da Base, que eu também acho muito problemático, então se você pega a segunda 

versão da Base, e pega agora esse documento que foi aprovado em dezembro do ano passado, é um documento problemático 

né, mas, eu prefiro Tatiana, eu prefiro com ele, porque ai você planta os debates né, planta a discussão, obriga as escolas a 

pensarem, mas por outro lado também você submete muito as redes, porque em muitas redes que eu já passei recentemente, 

mas tem que seguir, ou seja, as pessoas ainda não aprenderam por incrível que parece, que documentos como esses, PCN, 

Base, Proposta Estadual, Proposta Municipal, são documentos para serem discutidos nas escolas, não são documentos para 

serem cumpridos, e executados né. Ontem eu vi uma entrevista da Maria Guimarães de Castro, que ela dizia da unificação do 

currículo, a Base não é isso, a Base não é um currículo único, do jeito que eles estão vendendo né, a base é outra coisa, mas é 

claro que cada gestor quer fazer do seu jeito. 

- Tati: você não participou do debate pra construção da Base Nacional? 

- Marcos Neira: eu participei da primeira e da segunda versão né, e ai eu tive uma participação, essa ai que foi o 

debate lá né, não foi na UNESP que você me viu? 

- Tati: foi na UNESP, foi verdade. 

- Marcos Neira: então, ai que vi que as pessoas, estavam po, porque esse cara está metendo o pau, porque se você 

pega a Base, segunda versão, e você pega a versão que depois foi chamada de terceira, e essa ultima, gente destroçaram o 

trabalho, fizeram, empurraram goela abaixo a noção de competência, habilidade, que é um retrocesso violento. 

- Tati: que o currículo do estado está muito presente né? 
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- Marcos Neira: isso, mas se você pega o currículo do estado e pega a Base, você vê que a base teórica é a mesma, 

porque o grupo é o mesmo. 

- Tati: quem mais foi chamado?  (35min) 

- Marcos Neira: não, esquece, esquece Educação Física não muda nada né, ou seja, e não é assim que funciona 

Tatiana, então olha, quem determina. 

 - Tati: eles determinam e vocês tem que executar? 

- Marcos Neira: é exatamente. 

- Tati: no formato. 

- Marcos Neira: quem determina são as equipes de coordenação, então a equipe de coordenação da Base, era uma 

equipe né, o Ítalo Dutra, a Margarete, a Micarello de Minas, eram certas pessoas, que falavam, olha gente, agente vai trabalhar 

assim, assim, assim, vai ser direitos de aprendizagem e desenvolvimento, vai ter tal cara, vamos agrupar por seguimento assim, 

assim, assim, agora vai pras áreas. Eu trabalhei com a Maria Ines Fini, nos PCN´S do ensino médio, gente, já era discurso de 

competência lá em noventa e oito quando agente se reunia, em noventa e oito já era discurso de competência, pra ela o 

Perrenoud é Deus no céu e Perrenoud na terra, tudo bem é uma visão de educação né, então na primeira e na segunda versão 

da base, tem uma discussão de direito de aprendizagem e desenvolvimento, tem uma visão de Educação Física, que namora, 

vai, com as teóricas críticas e pós-críticas, tudo isso desaparece no último documento e vem né, outra concepção ai. Por isso 

que eu acho um erro, né, eu acho um erro, agente ficar pensando, é, em fulano e beltrano entendeu? por isso eu sempre falo 

né, a Base é Brasil, dois mil e dezessete. 

- Tati: a ideia é ouvir isso mesmo né. 

- Marcos Neira: a Base é Brasil, dois mil e dezessete, ou seja, porque as pessoas exercem muita pouca influencia, até 

porque muitas que estão lá não sabem né, entendeu? Ou seja, o convite para chamar as pessoas, às vezes é um convite 

complicado também, entendeu? Na Base pra mim isso ficou claro. Claro, claro, claro, assim, ou seja, tinha gente que estava lá 

que eu sabia essas pessoas não tinham a menor noção do que estão fazendo! Gente da Matemática, gente de outras áreas né, 

não da pra achar que o pessoal sabe.  

- Tati: eu entendo isso, é isso que agente precisa ouvir. É no currículo do estado eu acompanhei um pouquinho mais 

esse processo, e como é atropelado assim, o tempo de construção de implantação, porque na época eu fazia parte do grupo da 

Luciana e do Luizito, e eles estavam juntos com o Jocimar e com o Mauro né, então foi assim, é pra ontem. 

- Macros Neira: então, mais só uma coisa, o que eu vou ti falar eu falei pra eles também, só uma coisa que não vale, 

é depois ficar falando Brasil afora ai, que não sabia, sabia sim né, porque as regras eram essas. Gente você vai deitar com uma 

pessoa, você vai deitar com uma criança você sabe que a criança vai acordar molhada, depois você vai dizer que não.  

- Neira: Ou seja, eu acho que eles foram lá e fizeram o melhor que eles podiam, e qual o problema? 

- Tati: é dentro do que foi colocado, e representado. 

- Marcos Neira: e na semana retrasada, eu assisti à aula inaugural, o Mauro Betti veio dar a aula inaugural, e fez à 

defesa né, ele apontou lá os eixos que eu acho complicado aqueles eixos né, eixos da saúde, da mídia. 

- Tati: os eixos temáticos. 

- Marcos Neira: é então, ele apresentou os eixos, eu acho que aquilo lá é complicado, mas, ou seja, ele endossou o 

que está ali, né, e até ele falou, então eu acho que aquilo é complicado. 

 

 

      3. 

B. Fale sobre as tendências teóricas que são mais presentes no debate da  educação física escolar; 
 

C. Comente sobre os principais temas que são debatidos na área da educação física escolar atualmente, a relevância 
desses temas, as polêmicas que produzem e outras questões que julgar pertinente; 
 

 
D. No contexto desse debate com quais questões, temas e autores você se identifica e que são objeto de seus estudos;  
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E. Em termos gerais fale como você se localiza teoricamente no debate que envolve as concepções denominadas de 
críticas e pós -críticas do currículo; 
 

 
 

 

- Tati: ok. É, aqui ainda sobre ainda as tendências, as concepções da Educação Física escolar, a influencias de 

algumas concepções no currículo né, agente está nessa linha de pensamento, dentre essas concepções de Educação Física, que 

estão inseridas, mesmo que dessa forma, nas propostas curriculares, quais são os grandes temas ali que estão colocados sobre 

Educação Física escolar, você já falou sobre um por exemplo, cultura corporal. Tem algum outro tema polêmico de debate, 

que traz uma ideologia, que fundamenta ai os debates sobre Educação Física, e que estão no currículo? 

- Marcos Neira: tem. Então, a questão central, você não fez ainda a pergunta central, eu vou te dar a pergunta, tá? 

- Tati: tá bom. 

- Marcos Neira: você poderia perguntar assim: Marcos, porque que vocês foram chamados para escrever o currículo 

do município? Essa que é a pergunta chave, porque essa pergunta tem uma explicação teórica por trás. Ou seja, a questão é a 

seguinte, é bem simples, Tatiana, se eu colocar cem professores de Educação Física, do ensino superior, da educação básica, 

do que você quiser, e explicar pra eles, filho, me explica ai! Porque que a Educação Física desde os esportes populares 

nacionais, esta na área de linguagens e códigos? A maioria eu suspeito que não saibam responder, ou cada um vai dar uma 

resposta mais atravessada. Então essa é que é a questão, a politica educacional do município de São Paulo em 2006 era gestão 

Kassab, em 2006 era, ler e escrever em todas as áreas, essa é que é a questão. Então eles precisaram chamar pra escrever um 

documento da Educação Física, alguém que tivesse um diálogo com isso, e agente tinha acabado de escrever aquele livro A 

Pedagogia da Cultura Corporal, onde isso está claro lá, porque a Educação Física está na área de linguagens e códigos, 

entendeu?  

Ou seja, se você bater um olho com calma no currículo do estado, tem problema lá quando um bimestre tem discussão 

de saúde, porque discussão de saúde não é discussão da área de linguagens e códigos, ou seja, tem problemas lá, percebeu. A 

obra de João Freire não está nas linguagens e códigos, a obra de Go Tani não está na linguagens e códigos, ou seja, a obra do 

Kunz não esta na linguagens e códigos    

 

agora... e a obra do coletivo e autores começa a fazer um namoro, não estou dizendo pra aqueles caras que eles estão 

errados, não, porque não era essa a questão, a questão é que se agente, é uma se o Brasil falou, olha, se a Educação Física era 

aquela disciplina que vai ajudar as pessoas, olha bem, a ler as práticas corporais, e a produzir textualmente com a linguagem 

corporal as práticas corporais, certa concepção de Educação Física, ou seja, não cabe todas as concepções, então, o conceito 

de cultura corporal de movimento, é um conceito, o conceito de cultura corporal que agente trabalha é outro conceito, agente 

não usa de movimento, agente usa só cultura corporal, por que? Porque cultura, na noção que agente trabalha, é um campo de 

lutas pra validar significados, cultura é produção discursiva também, então, na aula de Educação Física, discutir o que se fala 

das meninas que dançam funk, é um problema da Educação Física, é uma questão da Educação Física, então, na Educação 

Física estudar um desenho tático do jogo de vôlei, estudar a gestualidade das pessoas que jogam boxa, bolinha de gude, vídeo 

game, gente, tudo isso constituem conhecimento da Educação Física, e isso não está no conceito de cultura corporal de 

movimento. Então se agente entender o movimento, como uma forma de linguagem, agente já não pode mais falar movimento, 

tem que falar gesto, se agente entender, que uma dança, uma ginastica, um esporte, uma luta, são textos produzidos pela 

linguagem corporal, o que eles falam, o que as pessoas pensam, as técnicas empregadas, o vestuários, as regras, o formato, 

tudo isso constitui em conhecimento da cultura corporal. 

- Tati: são os códigos né? 

- Marcos Neira: exatamente, essa é que é a sacada né, ou seja, e ai a linguagem, ela é instituinte da realidade, a 

linguagem também é uma forma de produzir as pessoas de um jeito ou de outro, a linguagem ela também é contaminada pelas 

relações de poder, e se agente lembrar o exemplo antes da mulher, eu posso lembrar o exemplo agora do futebol, por exemplo, 
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né, ou seja, a cem anos atrás, ou vai, a cinquenta anos atrás, o jogador de futebol era tido como alguém vagabundo, né, hoje o 

jogador de futebol é um cara respeitado né, ou seja, tem cara que se elege só porque era jogador de futebol, ou seja não fez 

nada, só jogou futebol. Então como ele é representado né, então a capoeira era proibida, e agora a capoeira é exaltada, você 

percebe como a linguagem, como uma coisa que é muito importante nas teorias pós-críticas, como a produção de significados, 

ela é relevante. Então, se agente pensar Educação Física como linguagem, que agente não é obrigado a fazer isso né, ou seja, 

dos documentos curriculares que nós estudamos com a Lilian, agente percebeu que cinco ou seis estados, não colocam 

Educação Física lá, eles tem outra opção, ou seja, ai tem sentido você trabalhar com a melhoria em aptidão física, trabalhar 

nutrição na proposta, tudo bem, agora, se você entende Educação Física como linguagem, não tem nada haver estudar valor 

calórico dos alimentos nas aulas de Educação Física, você percebeu?  

Né, ou seja, aí você começa a pegar as contradições, né, então, é eu penso que mais importante que a noção de cultura corporal, 

a noção de cultura, né que tá lá colada nesse corporal e a noção de educação física na área de linguagem né, então eu acho que, 

pô, se a gente entendesse isso e as faculdades por incrível que pareça elas não trabalham isso decentemente, né e como eu sei 

isso, porque, gente, né  quando eu pego professor recém formado, quando eu vou trabalhar em cursinho que prepara pra 

concurso. Dia desse, teve um concurso aí com muitos inscritos, o concurso para a prefeitura de São Paulo o ano passado. Né? 

Tatiana: 

Ah perfeito. 

Neira: 

Tinham inscritos para caramba. 

Vira e meche me chamam para dar aula no cursinho, ou seja, eu tô pegando a galera zerada né, galera que vem da faculdade, 

galera que ainda não foi aprovada em nenhum concurso, galera que está lá, às vezes eu me pergunto assim, gente levanta a 

mão aqui quem estudou, quem fez o debate na faculdade, lembra de ter lido, estudado a crise de identidade da área, o 

movimento renovador lá dos anos 80, levanta o braço, às vezes 5 ou 6 levantam o braço numa sala de 100, ou seja, gente né, 

ou se.. a gente chega na faculdade dá aula de basquete pros moleque, dá aula de natação pros moleque, dá um monte de aula 

de saúde e quer que os moleque aprenda a ler a proposta curricular? 

Não vai dar. Então eles pegam esta proposta curricular e não sabem patavina. 

Tatiana: 

Entendi, mas se você 

Neira: 

Viu professora, agora falei para você professora 

Tatiana: 
 
Não, já tô, já tô, já tá entrando. Já estou me vendo dando aula, já. 

Éhh. 

Isso eu sabia que seria interessante para mim mesmo, pra minha formação continuada 

Neira: 
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Não tô brincando 

Tatiana: 

Não, fica tranquilo, Imagina. 

Neira: 

Mas aí é como eu vejo isso 

Tatiana: 

Eu sei, eu compreendo. Então, vamos colocar esta temática saúde. Você acha que não cabe o tema saúde no currículo de 
Educação Física, ou teria que está vinculado a questão da linguagem do corpo? 

Neira: 

Não, oh, quando vale a questão da linguagem? Eu acho que um tema da saúde, o professor chega lá e diz, agora eu vou falar 
para vocês como é que faz atividade física pra adquirir ou manter, ou né, ou combater a obesidade essas coisas todas, eu acho 
que isso não tem que estar no currículo, agora. 

Tatiana: 

Descolado 

Neira: 

Agora, quando você estiver, tematizando eh, ginásticas, quando tematizar não é ensinar né, quando você tiver tematizando por 
exemplo, corrida de rua, gente, uma leitura dessas práticas corporais é uma leitura do discurso da saúde, ou seja, meu, não tem 
como você tematizar ginástica na na eh ginástica, por exemplo, não tem como você tematizar musculação. 

Tatiana: 

No Ensino médio né? 

Neira: 

Exatamente. Sem fazer essa discussão, ou seja, mas são conhecimentos que ajudam a entender a manifestação, porque olha, a 
ginástica ela pode ser usada como forma de preparação física, ela pode ser usada como forma de competição, ela pode ser 
usada como forma de aquisição e manutenção da saúde e da estética, ou seja gente, a gente vai dizer que não 

Tatiana: 

Ela é uma forma de linguagem quanto prevenção e manutenção da saúde 

Neira: 

Exatamente, isso. 

Ou seja, ela é, ela uma, um significado atribuído a ginástica ou a corrida, ou a atividade física, né, é esse se, tem gente que vai 
dançar pra queimar calo caloria, tem, então é importante que as crianças saibam. 

Tatiana: 

Hum. 

Neira: 
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Tem gente que vai fazer ioga, pra desestressar,  ou seja, então quer dizer, que quando a gente for tematizar ioga, não vai falar 
disso? 

Tatiana: 

Tem que estar contextualizado. 

Neira: 

Vai, exatamente. Ou seja, mas, mas pras as crianças e jovens da escola precisam entender que esses são significados atribuídos 
aquilo, você percebeu? O Tati, oh lá, não é que aquilo tá colado, essa é uma discussão, pós estruturalista, não é que a ginástica, 
a saúde tá colada na ginástica, não, porque os caras que trabalham de segurança eles fazem ginástica para ficar mais forte para 
dar porrada nos outros, eles não estão preocupados com a saúde. 

Tatiana: 

Hum hum. 

Neira: 

Agora pô, eu, que eu, na idade que eu tenho, quando eu vou lá, fazer ginástica, eu estou mais preocupado, claro né, em garantir 
a minha funcionalidade né. 

Tatiana: 

Hum hum. 

Neira: 

Então eu estou preocupado com a saúde. 

Tatiana: 

Entendi. Muito bom. Tem algumas questões aqui mas eu acho que na sua fala a gente já contemplou. O debate são temas e 
autores que você se identificou.  É as concepções então, a gente fez essa pergunta porque você consegue, eh a gente consegue 
tanto nas leituras nos seus livros como claro que na sua fala e quando você participa dos congressos a gente sabe que você se 
localiza na linha pós crítica.  

Neira: 

Agora, sim. 

Agora. 

Tatiana: 

A gente colocou essa questão aqui porque eu sei que por exemplo quando foi entrevistado currículo do estado não fica bem 
claro, porque tem o Jocimar,  Mauro Betti, Luciano, então é uma formação ali é uma,  não é claro, ali na fala deles, até no no 
currículo, eles falam de Elenor Kunz, se movimentar, a cultura do movimento, mas é o Jocimar também que tem outra linha 
antropológica,  então a gente. 

Neira: 

Pois é. 

Tatiana: 

Então a gente colocou assim, mas eu acho que você já se posicionou, já deu para a gente colocar. 
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Neira: 

O que eu tô, o que eu tento, por que tem uma uma, por que tem um papel aqui é acho que você já deve ter conversado com 
outras pessoas, que elas falam assim, não estou nem me referindo ao Jocimar e ao Mauro né é para falar a verdade nunca os vi 
falando sobre isso né, mas com outras pessoas. Ah eu não sei, as pessoas ficam dizendo, eu assumo, eu tenho feito questão de 
escrever isso nos textos nos artigos né, na perspectiva pós crítica, etc, etc etc, até porque também é é uma, como eu acredito 
naquilo que eu estou escrevendo né, na produção da que a linguagem produz na realidade, também é um jeito de cavar o 
espaço, entendeu? É um jeito de marcar posição. Eh, eu, o que eu já percebia, até porque eu sou, tenho mais, tenho mais idade 
que você, o que eu já percebia é as pessoas mudando de posição, então, eu já mudei de posição, né, ou seja e as vezes as 
pessoas falam, mas pô, naquele livro lá mas eu, as vezes falo. Meu, eu não penso o que está naquele livro, já pensei agora não 
penso mais no que está naquele livro, né então eh, então não tem problema as pessoas mudarem de posição. 

Tatiana: 

Não 

Neira: 

Né, nós trouxemos aqui o Michael Young num seminário aqui há 3 anos atrás e o cara desdisse tudo que ele disse lá atrás e 
ficou todo mundo assim, nossa, mas ele está falando exatamente o contrário do que ele falava. Tudo bem, né, ou seja, as 
pessoas mudam com o tempo e estão pensando em outras coisas. Atualmente não é que eu sou pós crítico, atualmente eu 
defendo essa ideia de educação física Mas eu defendo que as pessoas conheçam todas, porque quem tem que definir o que vai 
acontecer na escola é o projeto da escola, né, então eu não acho que o moleque tem que chegar na escola lá e falar o que vai 
fazer. 

Tatiana: 

Até pra ter autonomia intelectual para isso. 

Neira: 

É exatamente, e todo mundo tem que saber criticar tudo e é um exercício que aqui com os meus alunos, quando eu trabalho 
com eles todas as obras, né, as obras principais e quando eu eh, chega na pós crítica e fala é, ele sempre falam é, quem você 
vai trazer para criticar? Eu trago Dantas que é professor aqui na EFE que é o maior crítico da proposta pós crítica ele vem aí, 
ele crítica, na minha frente, ele mete o pau, etc. fala, aponta os problemas, etc e é isso.Só que tem um uma questão, a gente 
continua produzindo, né, ou seja, a gente está sempre tentando melhorar, então eu sempre recomendo que as pessoas leiam os 
trabalhos mais recentes, né, porque tem coisa lá que está naquele Pedagogia da cultura corporal que, meu! Que quando eu leio 
aquilo dá até raiva, “puta que o pariu”, não penso mais isso, né? 

Tatiana: 

Hum hum. 

Neira: 

Então agora eu estou vendo de um outro jeito, entendeu? 

Esse é um exercício que tem que ser feito na academia, né. 

3. 
 
F. Ainda no contexto desse debate teórico curricular  como você entende a influencia no debate da educação física 
escolar de concepções epistemológicas amplas como Estudos Culturais, Multiculturalismo, Pós-Estruturalismo, Pós-
Modernismo e Pós-Colonialismo.  

 

 

Tatiana: 
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Denovo. 

É algo, eu vou falar alguns termos aqui e aí você pode comentar aqueles que mais te influenciam, que mais tá presente no seu 
nas suas publicações naquilo que você compartilha com o seu grupo, nas palestras é estudos culturais, multiculturalismo, pós 
estruturalismo. 

Neira: 

Pos estruturalismo crítico. 

Tatiana: 

Multiculturalismo crítico. 

Neira: 

Que são vários multiculturalismos, né. 

Tatiana: 

Ah, tá. 

Neira: 

Multiculturalismo crítico. 

Tatiana: 

Eh, pós estruturalismo, que você acabou de citar. 

  

Neira: 

Beleza, isso. 

Tatiana: 

Pós modernismo e pós colonialismo 

Neira: 

Isso. 

Tatiana: 

Tem algo a comentar sobre estes termos, são termos que.. 

Neira: 

São campos teóricos das chamadas teorias pos críticas, né.O que estes termos, o que estes campos teóricos nos ajudam a 
repensar? Uma outra noção de cultura. Uma outra noção de linguagem. E uma outra noção de conhecimento. As pessoas que 
trabalharam, as pessoas que produziram nesses campos. Eu não sou ninguém tá Tati? O que eu que eu faço .Eu leio isso aí, 
para tentar pensar, nossa como é que dá aula de educação física? Isso que eu tento e ajudo os professores e depois vejo como, 
né como é que eles responderam a isso. É, as pessoas que escreveram sobre isso, Romi Baba, Stuart Hall, Peter Mclaren, né, 
esses caras todos, esses gênios que escreveram sobre isso, eles estavam mobilizando outras noções de cultura, ou seja,  quando 
você lê esses caras, você aprende que criança produz cultura e que cultura, né é é, ela vai, nada mais é que uma disputa para 
validar as coisas do mundo, pô, nossa, você consegue entender um monte de coisa que acontece na vida e nas aulas e na escola 
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e no currículo, quando os pós, quando o pós colonialismo vai dizer que a visão que nós colocamos em circulação é a visão do 
colonizador e que nós precisamos criar espaços e condições para que as vozes dos colonizados apareçam, quem é o colonizado? 

É a mulher, é o cara da periferia, é a população negra, é a população trans. 

Tatiana: 

Grupos minoritários.Pelo menos de voz. 

Neira: 

Isso.Que eles eles não tem a sua voz representada, então eles precisam ter esse espaço, precisam lutar para isso, a gente precisa, 
então por exemplo.Cara eu defendo a política de cotas e eu vou em todos os movimento de políticas de cotas.Por que?Porque, 
se não tiver cotas, não tem, ou seja, eu defendo a escola pública, com transporte gratuito, com alimentação, com uniforme, 
porque é uma perspectiva multicultural.Ou seja, se você não criar condições para que essas pessoas, né participem da das 
experiencias culturais, pô, não dá né?Então esse campos teóricos que você identificou, ele ajudam a pensar o currículo e ajudam 
a pensar mais é o Peter Mclaren tem um livro  de 1995, em inglês, chamado pós modernismo e pós colonialismo, ou seja o 
Souza Santos em 1987 ele já defendia uma outra noção de conhecimento, né o paradigma emergente, não essa noção que a 
gente trabalha da né, da pesquisa científica. 

Então só para você perceber que isso vem lá de trás né. Então quando, pô, várias redes organizam propostas curriculares das 
questões étnicos raciais para a educação de jovens e adultos elas estão sensíveis a estas coisas, né.Então você percebe, é 
interessante você perceber tem uma um trabalho muito importante de duas curriculistas do Rio de Janeiro, né é que elas vão 
identificando como a discussão pós crítica vai penetrando nos currículos desde o finalzinho dos anos 90 até agora entendeu?É 
que na Educação Física, ela chegou recentemente, mas no documento curricular como um todo, pô ela tá lá né.Né, ela já já tá 
forte às vezes. 

Tatiana: 

Muito bom. É, tô tendo que estudar estes termos aí, junto com o Celso. 

Neira: 

Muito bom, embora o Celso seja marxista. 

Tatiana: 

Eu sei, Ele sempre fala isso. 

Neira: 

Entendeu? 

Tatiana 

Mas o Censo, dentre dos professores, os professores excelentes que eu tenho lá, mas ele consegue dialogar, ele fala: Tem que 
ter a ponte né. 

Neira: 

Sim. 

Tatiana: 

E ele fala muito de você, ele a 

Neira: 
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O Celso ele fala assim é o Celso sempre, sempre me diz: É mas eu  o início do dos estudos culturais foi marxista, foi com 
Raymond Willians, etc.Só que os estudos culturais romperam com o marxismo e foram beber no pós estruturalismo e aí se 
ressignificaram. 

Tatiana: 

Aquela aquela, o movimento da nova esquerda né, the new left, né como eles falam. 

Neira: 

Exatamente. 

Tatiana: 

Você falou de alguns autores da educação da pós crítica.Você é o precursor? A gente poderia dizer que você é o precursor da 
educação pós crítica, é escolar, né, da Educação Física escolar no Brasil? 

Neira: 

Na Educação Física? 

Tatiana: 

Escolar, é. 

Neira: 

Sim, eu eu acho, que o nosso grupo, não vou me colocar sozinho, o nosso grupo tem um papel importante nisso, não é, mas a 
gente, não está sozinho.Todo professor, toda professora, né que trabalha com as práticas corporais e os grupos minoritários e 
reconhece o papel das crianças, etc.Ele está fazendo isso. Por isso que eu sempre falo, isso começou primeiro na escola, né. 

Tatiana: 

Vem da prática.Mesmo sem saber. 

Neira: 

Mesmo sem saber. 

Tatiana: 

Mesmo as vezes  sem saber dar um nome a uma, uma concepção.  

Neira: 

Sem saber, isso, mas poxa, por exemplo, quer ver uma coisa bem simples.Imagina uma professora de Língua Portuguesa 
trabalhando com literatura de cordel.Gente isso tem um efeito nas crianças gigantesco, ainda mais aqui em São Paulo, onde a 
gente aprende a falar que o pessoal do nordestino do nordeste atrasa São Paulo, afunda São Paulo. Quando ela está trabalhando 
com literatura de cordel ela está fazendo isso.Só que imagina um professor de de Educação Física que é colega dessa professora 
e ele resolve também trabalhar com a capoeira ou uma escola que eu acompanhei aí eles nunca estudaram pós estruturalismo 
né mas essas teorias mas eles fizeram um trabalho com a cultura nordestina lá no no em São MiguelGente você percebe mas 
as pessoas inventam isso, aí que, por isso que as teorias pós-críticas se ajuda, elas não inventam.Isso está se dissemina, entendeu 
isso se dissemina e as vezes as pessoas nem sabem Você sabe que no ano passado, no ano retrasado com a discussão do 
currículo para a rede municipal que foi produzido no último mês no apagar das luzes, né, o o na gestão do Haddad.Eu dava 
tanta risada, dava tanta risada é porque às vezes eu sentava com o pessoal que tava mexendo no currículo e ele ficavam falando 
descolonização do currículo, descolonização e eu tava feliz que eles estavam usando aquilo.Só que eles eram da pedagogia 
crítica e defendiam descolonização do currículo.Descolonização do currículo é uma expressão extraída do pós-colonialismo 
dos estudos pós críticos.Você percebeu? 

Tatiana: 
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Hum hum. 

Neira: 

Ou seja, por isso é legal ver como essas coisas vão se misturando, misturando, misturando, misturando, por isso que as vezes 
você tá vendo um cara lá na academia, na academia de ginástica, falando de cultura corporal, né mas ou seja, mas cultura 
corporal nasce do contexto das teorias críticas mas ela é apropriada de outras maneiras e vai se disseminar. 

Tatiana: 

Deixa eu aproveitar, a gente vai começar a falar da construção do currículo da elaboração, é não sei se vou conseguir elaborar 
e talvez já fizeram essa pergunta para você.Com essa concepção de acho que era uma visão de mundo de Educação de formação 
do Cidadão de forma geral né o que acontece dentro da escola é a preocupação com a formação do cidadão que vai estar na 
sociedade.É me me parece que a concepção pós crítica também não aceita pré determinar o currículo.É isso? 

Neira: 

Isso. 

Tatiana 

E aí você começou a falar com a ideia de que a teoria crítica ela acaba querendo é igualar né, isso é uma Utopia, mas iguala 

quem vem de uma classe mais é desfavorável e que não tem tanto acesso... aí que nem quem tem um poder aquisitivo maior e 

isso não é possível por isso que tem que valorizar a cultura da minoria, das classes sociais desprivilegiadas... que eu falo mais 

economicamente não de Cultura também não pensa dessa forma, nunca, mesmo porque a gente tem a nossa história de vida 

né então a gente tem que pensar nisso em primeiro lugar.Mas isso não faz com que essa escola pública de forma geral, porque 

existe essa diferença gritante entre formação de objetivo é que se a gente pegar um currículo pós crítico. Se você conseguisse 

implantar, implantar um currículo pós crítico já é contraditório né, mas numa concepção pós crítica, né num debate primeiro 

professores comunidade alunos etc e acontecer o currículo pós crítico ali simbolicamente, pela concepção ideologia. Isso não 

faz com que essas pessoas continuem não é não é inferior a palavra não é atrasada mas assim não conseguindo... mesmo a 

gente vive num país capitalista eu não sei se isso vai mudar talvez mude mas eu acredito que não as pessoas também não 

consigam se apropriar de outros conhecimentos, como se valorizasse o que elas tem, se apropriar dos conhecimentos que são 

mais valorizados pela elite por exemplo a burguesia para poder não lutar mas para poder também tem o poder de influência de 

por exemplo você tem poder de influência é por estar é tem um status né professor da USP tem tá por meio do seu grupo de 

estudos você acaba influenciando pessoas, ou  ajudando a pensar e difundir a teoria pós crítica. Mas você conseguiu chegar 

aqui, então você teve que ter um certo conhecimento que é mais valorizado por ser a classe social e o conhecimento e acesso 

algumas culturas aí. Essas se a gente pensar no currículo pós crítico como ele deve ser trabalhado sem para determinar a partir 

das discussões ouvir a partir do conhecimento do aluno da cultura do aluno, isso não faz com que ele sempre fique, não que 

isso seja pejorativa ou ruim, mas sempre fica naquela cultura dele? Não sei se eu foi clara na pergunta. 

Neira: 

Então ó lá.Vou responder para você o que eu sempre, você falou. Você já respondeu? 

Tatiana: 

Alguém já perguntou isso, tenho certeza. 

Neira: 

Eu sempre estou respondendo assim, desde Paulo Freire que a gente sabe que não é assim ou seja, não é assim né Tatiana ou 
seja, se eu for para a sala de aula de primeiro aninho do ensino fundamental, uma coisa que eu já e cada criança me disser um 
jogo, uma brincadeira, uma ginástica,  eu trabalhar com aquilo, tem gente que tá lá na sala que nunca ouviu aquilo, ou seja, 
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não é ficar na cultura deles, só que a pedagogia pós crítica ela não é ficar no que criança fala é fazer atividade de 
aprofundamento e atividade ampliação.Então vamos lembrar, as pessoas, por exemplo, vou te falar uma coisa bem séria, os 
maiores Defensores da cultura corporal da Elite são as camadas populares, sabia? 

Tatiana: 

De cultura geral você está falando, não da educação física? 

Neira: 

Não, da educação física.Os maiores defensores, eu falei da cultura corporal de elite. 

Tatiana: 

Ah tá. 

Neira: 

Os maiores defensores da cultura corporal da elite, são as crianças.Porque é o que eles acessam pelos meios de comunicação, 
pela tv. 

Tatiana: 

Tá na mídia. 

Neira: 

 
Quando você chega na escola mais humilde e você fala para prá eles que o Forró que os avós fazem lá é tão importante quanto 
o balé. Nossa, pra eles não, pra eles tem que ser o balé, porque se tem uma coisa que a literatura nos ensina né é que o oprimido 
aprende a amar a cultura do opressor. Entendeu?Então, e o currículo pós crítico não é um currículo Robin Hood que tira dos 
ricos para dar para os pobres não é isso é trabalhar por que precisa ter, me diga, voleibol em todos os bimestres? Precisa? Não, 
não precisa né, não é legar ter também um pouco de skate? Não é legal ter também um pouco de sinuca? Não é legal ter 
também um pouco de pipa?Entendeu? Então se você observar, gente as mães das crianças das camadas mais humildes, assistem 
televisão, sabem o que é ioga.As crianças das camadas mais humildes, vê jiu jitsu.Então, é um engano a gente pensar que ficar 
na cultura corporal deles é ficar numa coisa que ninguém vê que ninguém sabe que ninguém acessa, é um engano. 

Tatiana: 

Mas eles sabem, mas não tem acesso. 

Neira: 

Mas é isso, é isso faz parte da cultura corporal.Não, ou seja, o que está na proposta da prefeitura e o que está em todas os 
nossos livros é, mapear o universo cultural corporal e em alguns a gente até escreve assim:Isso não significa ficar no que eles 
fazem.Não interessa o que eles fazem.  

Tatiana: 

Hum Hum 

Neira: 

Ninguém vai perguntar o que você faz. Mas a gente vai mapear o que você acessou, o que você viu.E quando você foi viajar? 
E no final de semana? E não sei o que? Não sei o que lá. Ou seja, você vai mapear o universo cultural corporal. Então se você 
entra lá no site e vê as nossa experiências. Acho que você deve ter visto. 

Tatiana: 



	

	

148	

Já. 

Neira: 

Tem de basquete, tem de Vôlei. 

Tatiana: 

Tem, tudo. 

Neira: 

Tem de natação, tem de não sei o que. Ué?Não é a cultura deles. 

Tatiana: 

Esportes radicais. 

Neira: 

Não, não é a cultura deles 

Tatiana: 

Mas é também o que eles conseguem contemplar por meio da mídia. 

Neira: 

É claro, isso faz parte do referencial, então oh.Eu nunca, nunca, nunca pulei de paraquedas, mas eu sei que existe. 

Tatiana: 

Hum hum. 

Neira: 

Né, então, eu eu acabei de publicar nesses dias um relato de experiência de um professor que trabalhou com arco e flecha na 
escola. Quer coisa mais elitizada do que isso? 

Tatiana: 

Hum hum. 

Neira: 

E o professor trabalhando numa escola pública arco e flecha. Tem um relato lá que é um dos maiores sucessos de acesso é o 
do tênis. Um professor trabalhou com tênis durante quase um ano numa escola estadual. 

Tatiana: 

 Tenis de quadra? 

Neira: 

Tenis de quadra  

Tatiana: 
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É foi, eu tive também a oportunidade de trabalhar. 

Neira: 

Lob de direita né, o nome do projeto dele lá. Ué, mas ele não são pobres? E a professora Jaque fez um trabalho com golf. E 
sabia? As pessoas da educação jovens e adultos sabiam que ela golf, por que viam nos filmes. Você percebeu, ou seja. É um 
engano as pessoas pesarem isso, que vai ficar na cultura deles. 

Tatiana: 

 É reduzir a ideia do currículo pós crítico. 

Neira: 

E uma das coisas legais e quando a gente está dando, vamos supor que a gente está trabalhando um tema, videogame. Porra a 
molecada toda joga. Mas eles entendem como isso é produzido? Eles realmente conhecem a voz da fábrica? O que pensa, 
porque as crianças as vezes não sabem porque alguns videogames são travados, né. Porque que não libera o direito, pro que 
não sei o que. Ou seja, há muita coisa para se estudar no videogame, tem lá alguns trabalhos com vídeos games no site né, 
muita coisa para se estudar no vídeo game que é, não é só porque a criança vivencia aquilo que ela sabe. Entendeu? Então, eu 
gosto para cacete de futebol.  E cada livro de futebol que eu pego na mão, eu aprendo uma coisa. Pô mas a quanto tempo eu 
gosto de futebol e a quanto tempo eu acompanho futebol, então eu tenho muita coisa para aprender do futebol. E quanto mais 
eu aprendo do futebol mais e melhor é a leitura que eu faço do futebol.   Entendeu?E por aí vai, né? 

Tatiana: 

Muito obrigada por responder essa questão. Sabia que já fizeram esta pergunta mil vezes e é. 

Neira: 

Mas sempre fazem 

Tatiana: 

E é por uma questão as vezes de não se aprofundar naquilo que tá não material de vocês mas gostei de ouvir de vocês. Vamos 
lá para a construção dos currículos. Eu falo currículo porque no Estado se fala currículo, mas na Prefeitura proposta. 

Neira: 

Orientações curriculares. 

Tatiana: 

Orientações curriculares. 

Neira: 

Não, mas no Estado eles falam propostas curriculares. 

Tatiana: 

Não, mas agora eles mudaram, agora eles falam assim.O que era proposta e agora a partir de 2008 e, mas agora é tudo currículo. 

Neira: 

Tudo currículo 

4. Nesse bloco gostaríamos de conversar sobre sua participação no processo de elaboração de documentos de 
orientação curricular (da SEE/SP ou da SME/SP) 
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a. Primeiro gostaria que você falasse sobre o processo geral que  levou a fazer parte da equipe de 
elaboração do documento; 

b. Definida a equipe de elaboração do documento/proposta curricular como se deu a definição das 
linhas gerais do documento; 

c. Fale sobre o processo de elaboração da proposta, abordando a definição de concepções de 
currículo que orientou a proposta, de temas, autores e referencias gerais; 

d. Em seu entendimento o que essas propostas representam em termos de novas temáticas, questões, 
objetos, temas, autores, concepções etc... 

 

 

 

Tatiana: 

É tudo currículo. Eu gostaria que você falasse sobre o processo geral que levou você a fazer parte da equipe aí do documento 
da prefeitura, primeiro localiza o ano quando você entrou na equipe 

Neira: 

Tá. 

Tatiana: 

E como foi esse processo de convite e tudo mais. 

Neira: 

Foi. 

Tatiana: 

E como foi montada a equipe. 

Neira: 

 Foi assim. 

Nós é tínhamos em 2006 escrito publicado aquele livro lá né que trabalha com a perspectiva da linguagem e nós tínhamos a 
gente nem sabia mas a Prefeitura de São Paulo tinha montado um grupo com professores naquela época chamava grupo de 
referência. Montado um grupo de professores que estavam produzindo este documento aqui oh. Mas eu acho que eu tenho, só 
que é de educação física, esse aqui é de geografia. Estavam produzindo o referencial de expectativas para o desenvolvimento 
das competências leitora escritora, em 2006 estavam produzindo isso aqui e aí é o grupo que estava lá com uma pessoa de 
educação física, não vou saber dizer pra você quem era o nome dela, porque era uma pessoa que eu não conheço. Tava tendo 
algumas dificuldades, etc, etc, etc. Aí era gestão Kassab que eu já falei né. Aí um belo dia um professor da rede municipal, 
falou assim. A gente está isso, isso aí, o cara que vem no grupo né. Falou: Eu posso indicar o seu nome? Falei: Claro, mas 
olha, leva lá esse livro, mostra lá para a pessoa que está coordenando o trabalho, porque é esta vertente aqui que a gente acha 
que dialoga com ler e escrever em todas as áreas.  O seja. Não é que a educação física vai ajudar a ler e a escrever.  O que é 
ler e escrever em educação física? O que é ler e escrever em matemática? Acho que é essa a discussão, né. Aí ele levou, passou 
um tempo. Essa pessoa, fez contato conosco .Ah que seria legal que você viesse , etc. Aí beleza, fui lá , participei de uma 
reunião, e falei: Posso chamar um amigo, para dividir os trabalhos, trabalhar junto? Ai beleza, chamei o Mario. Então, o que 
que nós fizemos lá? E foi um trabalho, que eu acho muito legal. Nós ajudamos um grupo de professores a produzir um 
documento curricular. Tinha gente de todas as DREs, das diretorias regionais de educação. Tinha gente de todas as DREs, 
tinha supervisor, tinha não sei o que, era grupo de mais ou menos umas 20 pessoas. E aí depois que a gente produziu aquele 
documento.Aí no ano seguinte, era para produzir o currículo. Aí sim, renovaram o contrato né, a gente fazia um contrato de 
assessoria. Renovaram o contrato e a gente começou a participar de reuniões e aconteceu um movimento muito legal, todos os 
assessores, uma coisa que não aconteceu nos PCN e quase não aconteceu na base. Todos os assessores se reuniam para fazer 
um trabalho junto. Os assessores de língua portuguesa, matemática. 
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Tatiana: 

Todas a áreas 

Neira: 

Nó tínhamos encontros só de assessores e encontros com os nossos grupos. E aí surgiu essa ideia genial de fazer dos anos 
iniciais da educação básica, fazer só um texto. Então não é um texto de caderninhos.  Tinha uma proposta de fazer só um 
caderninho e meu, isso vai ser horrível para a educação física pra arte, pra disciplinas menos.  Então vamos fazer só um 
documento que saiu mais grossinho um rosinha. E pro maiores, né que é o professor específico para Educação Física aí vamos 
fazer este aqui, para a educação fisica né. E aí foi legal, porque a gente teve muitas chances de primeiro estar com os professores 
das escolas. 

Tatiana: 

 Das Escolas. 

Neira: 

É das escolas. A gente já tinha este grupo que era de professores. Os professores leram os documentos, leram as versões 
preliminares, fizeram alterações, foram feitas muitas reuniões, pra isso.Reuniões com de DRE em DRE, reuniões com 
coordenadores pedagógicos, reuniões com supervisores, reuniões com os professores, reunião com as professoras dos anos 
iniciais. Elas leram o documento e deram sugestões.Então a gente estava o tempo inteiro e a gente não abria mão de certas 
coisas.Uma coisa que eu já aprendi nisso é assim ó: Não, mas a gente trabalha com competição! Mas a gente também quer que  
apareça competição. Não não vai ter. Mas na Educação Física também pode. Apareceu umas coisas assim. Não mais e 
primeiros socorros? Falei, gente, uma proposta curricular, não é para continuar validando o que a gente faz. Uma proposta 
curricular ela tem como objetivo também gerar uma mudança, então não é para a gente fazer uma proposta curricular que lá 
tenha tudo isso vivo. Tem uma galera de Santo André que está fazendo a disciplina comigo, eles estão produzindo o documento 
deles e eles estão fazendo, cada um dizendo o que é para fazer, ou seja, só os professores fazendo, meu vai dar problema. As 
experiencias que existem no Brasil com os próprios professores escrevendo o currículo, sem nenhuma ajuda, os currículos 
saem mais autoritários. Por cada professor vai querer fazer a sua, ou seja, aí não tem uma linha, fica uma “puta” de uma zona, 
né, fica aquela confusão.Então a ideia, lá na gestão foi essa. E aí o que eu acho que teve lá e que tem na secretaria estadual de 
educação de São Paulo também, mas lá teve com uma força muito grande, foi o processo de formação depois do documento 
pronto. Que a gente conseguiu fazer o documento em 1 ano, né, ele saiu bem no fim de 2007 e depois a gente ficou, olá, 2008, 
2009, 2010, 2011 e 2012, 5 anos fazendo formação. 

Tatiana: 

É presencial? 

Neira: 

Presencial. 

Tatiana: 

É no estado não teve isso.Teve 1 ano de presencial, mas serviu para o concurso e teve o primeiro ano em 2008, 2009, teve 
online. Mas nem todo mundo acessava. 

Neira: 

 É eu sei como é que é. 

Tatiana: 

Foi assim, foi a maior crítica.No meu mestrado, eu entrevistei os professores. Eles não tiveram formação pra compreender o 
currículo, muitos professores, se formaram na década de 90, né e estavam assim. Ó eu gostei do currículo, mas pra mim está 
fora da minha realidade, não tem nem formação. E ainda alguns professores lidarem aquele ano com a ferramenta tecnológica, 
questões EAD, educação a distância, não era, ainda para muitos ainda fica muito complexo difícil, lembro que naquela época, 
os professores não acessavam, nem sabiam que tinha essa opção de entrar no site, acessá-lo lá. Tem fórum de debates, eles 
nem sabiam que tinha essa opção. Então é legal ouvir que no município teve né. 
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Neira: 

Teve, teve e teve, meu, o que teve de curso, por isso é que é legal, Maria Emília, lê a tese da Maria Emília, você vai ver porque 
ela é, como a Maria Emília era supervisora da rede que tava fazendo esse trabalho, ela guardou todos os registros, então teve 
cursos teve seminários, o inclusive na Uninove  mesmo, a gente deu, deu, fez trabalhos lá, usando a Uninove como espaço de 
formação, aqui a prefeitura faz muita negociação  com as universidades, né. Aqui mesmo, na EACH, ou seja, para atender a 
cidade inteira, nossa.  E aí gente esse grupo referência, ele foi se fortalecendo e esses próprios professores começaram a dar 
curso, né, para formar os professores.  Então que Marcos e o Mario ficavam rodando a cidade, não era isso, a gente tinha 
também as nossas turmas, mas eles tinham as turmas deles. E aí foram feitos dois concursos que caiu essa bibliografia e a 
proposta caiu e aí os professores entraram e logo em seguida a gente também teve com eles conversou com eles, trabalhou 
com formação. Então acho que deu, é engraçado você perceber isso. Não é? Porque quando você, isso não sou eu que estou 
inventando, Sonia Kramer já falou isso faz tempo, né, quando você tem proposta e junto da proposta você faz política de 
formação continuada, né, abraçando a proposta. Eu vou te falar uma coisa da Estadual, achei que você não precisa me 
perguntar, mas eu vou falar, porque o meu orientando estudou a propost..formação, né a a, como é que é? 

Tatiana: 

Currículo do Estado. 

Neira: 

Não, em rede, não.  Ele estudou a formação dos professores, é. 

Tatiana: 

Ah na na no processo de implantação? 

Neira: 

É teve lá um curso específico que era, não sei o que em rede, né. 

Tatiana: 

Tem tem. 

Neira: 

É logo o primeiro que teve né. Então, é gente. Teve uma pisada na bola muito grande naquele, naquela ação formativa que a 
gente pesquisou, né. 

Tatiana: 

Você lembra que ano que foi isso aí? 

Neira: 

Foi em 2009. Foi logo no começo da rede. Foi logo depois do começo, do currículo, né. Muitos professores que estavam 
trabalhando como tutores, não sabiam porcaria nenhuma de educação física. Você percebeu ó. 

Tatiana: 

Nesse curso online que eu estou falando. 

Neira: 

Nesse curso online...Eu não sei que se esse é o mesmo que eu estou falando. 

Tatiana: 



	

	

153	

É sim, conheci até é é, só teve esse. 

Neira: 

Curriculo em rede ou rede em redes, sei lá. 

Tatiana: 

Eu também não vou lembrar. 

Neira: 

Então, tinha alguns vídeos, eram feitos com o Luis, com a Luciana, com o Mauro. Era uma coisa, mas o tutor, as vezes não 
sabia nada. 

Tatiana; 

Que participara do debate do fórum. 

Neira: 

É, não sabiam nada. 

Tatiana: 

Conheci alguns colegas que. 

Neira: 

É e outra, eu já fui professor da rede, né, então eu sei um pouquinho as coisas. Gente o pessoal da  PCOP, né na época, professor 
coordenador de oficina pedagógica que agora tem outro nome. 

Tatiana: 

Tem, eu também não 

Neira: 

Gente, eles as vezes eles estão lá, mas não é a pegada dos caras, entendeu? Cada um está lá na diretoria de ensino por várias 
razões. 

Tatiana: 

Por formação mais esportiva. 

Neira: 

É, então eles estão lá pra fazer o campeonato, estão lá pra não sei o que, então, pô. Então, gente, tinha cara que estava nessa 
função que na época que eu estava no Estado o cara já estava no Estado e estava em funções assim, apartadas da sala de aula, 
fazendo tabelas de competição. 

Tatiana: 

 Sim, campeonatos regionais, turmas de treinamento. 

Neira: 
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Aí esses caras vão fazer oficina pedagógica para formar professor? Complicado né. Então e também, Tatiana, eu não estou 
inventando a roda né. Eu estou falando só isso, porque, sempre que se cogitou, na rede municipal né, na época que eu estava 
lá né. Sempre que se cogitou, fazer curso a distância, os assessores vetaram.  Falaram, não. 

Tatiana: 

No município  

Neira:  

Porque. O que as pesquisas já dizem sobre o assunto? Você vai ver como eu vou voltar. O que as pesquisas já dizem sobre o 
assunto? Que os cursos é a distância eles podem ter um material bom. Eles podem ter material, né os vídeos excelentes, etc. 
Mas a alma é o tutor. Se você não tem tutor bem preparado o curso naufraga. Isso está em várias pesquisas, que a fundação 
Carlos Chagas faz. Aqui na faculdade mesmo, tem um grupo que fez pesquisa sobre isso. Então, quando você tinha um Estado, 
eu já dei videoconferência para a rede estadual. Presidente Prudente, Barretos, Mongaguá. Gente, quando você pega uma rede 
desse tamanho. Você tem que fazer um investimento em educação a distância. Você não encontra os professores. Você não 
ouve os professores Você não discute os professores e você tem na figura de coordenador de de tutor, alguém que não domina 
o negócio, fica complicado, mas você tem, tem aluno meu, é orientando meu que eu conheço que trabalhou de tutor, pô eu 
acho que esses caras sabiam o que estavam fazendo. 

Tatian:  

Hum hum    

Neira: 

Entendeu? Agora eu acho que, porque as vezes os tutores ganham super mal, entendeu, com salário comp... tem várias coisas. 

Tatiana: 

Tem vária coisas. Eles meio que fizeram um curso presencial, não vou lembrar o ano, mas foi num concurso. Então eles deram 
um ano de cursos sobre o curriculum pro pra todas as áreas é claro, mas eu lembro que meus colegas de educação física 
fizeram, pagaram os professores, pagaram o curso deles e eles tinham que prestar o concurso para depois passar, ou seja, a 
ideia era prepará-los, claro que eles não estavam focados na educação física. 

Neira: 

Escola do professor, não é escola do professor? 

Tatiana: 

Eles não focados, eu acho na Educação Física porque a ideia da preocupação de trabalhar o currículo, porque cai no SARESP, 
os conteúdos do Estado, pelo menos nos últimos anos que eu trabalhei, a preocupação em tirar uma boa nota do SARESP era 
muito grande.  Por conta do bônus, do décimo quarto lá. Então eles fizeram isso 1 ano, eu lembro que eu prestei um concurso 
do Estado em 2006 é não foi, não teve este processo, tudo bem que não estava a implantação do currículo, mas eu lembro que 
presencialmente só teve esse. E o online foi em 2009, foi esse mesmo que você está falando.Que o currículo foi implantado 
em 2008. 

Neira: 

Nossa imagina de lá pra cá já quantos professora já não entraram e não saíram . 

Tatiana: 

E está lá .Os cadernos estão lá, né. É você tá contando que processo de implantação parece que foi é, a equipe funcionou né.O 
processo de implantação, o diálogo com os professores de escola, com as práticas deles, com os supervisores, isso funcionou. 

Neira: 
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Sim, sim, eu acho eu foi, das experiências que eu conheço, né e que eu já acompanhei etc. Claro que eu conheço municípios 
que todos os professores 100% dos professores participaram da formação do currículo, porque são municípios que tem 8 
professores. Inclusive foi eu que fiz o trabalho.Em Amparo, são 8 professores de Educação Física na rede municipal , que 
fizeram o currículo, tivemos 8 e tivemos que tiveram formação. 

Tatiana: 

100% 

Neira: 

Aí você fala pô 100%. Mas num município como São Paulo, não é? Que tem gente que pô que de um lugar até o outro fica a 
60 quilômetros, pô. 

Tatiana: 

 É Essa formação também aconteceu e existiu um formato pro pro currículo né, existia. As questões das competências, né que 
também. 

Neira: 

Não. 

Tatiana: 

Não tem esta questão. 

Neira: 

O currículo da prefeitura tem expectativas de aprendizagem  

Tatiana: 

Expectativas de aprendizagem, mas tinha um formato dos elementos que você tinham de preencher.  

Neira: 

Sim, o que precisava ser, é. 

Tatiana: 

E aí o que foi falado ali de Educação Física, partiu da equipe de vocês. 

Neira: 

Sim, sim. 

Tatiana: 

Isso está claro, lá no currículo. 

Neira: 

Então, por exemplo uma defesa nossa que eu acho que ficou bom no currículo como um todo, né. Nós não é é delimitamos os 
conteúdos. Porque é um currículo pós crítico né. Então, tem expectativas de aprendizagem, mas não tem conteúdos as serem 
ensinados e também não tem material apostilado, não é pra ter, porque se tiver material apostilado mata a proposta.  

Tatiana: 
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Você fala pros alunos? 

Neira: 

É aluno, pra professor, né. Ou seja, se você meter apostila para o professor, né. Você é currículo pós crítico. 

Tatiana: 

Entendi bimestral, igual tem no Estado. 

Neira: 

Porque, qual é a ideia? O que a gente quer é que o professor leia lá, que é importante que as crianças, né conheçam o esporte, 
funcionamento as regras, quem participa, etc. Agora, que esporte? 

Tatiana: 

Mas tem temas lá.Lá tem temas. 

Neira: 

Temas, brincadeira, dança, luta, esporte e ginastica. 

Tatiana: 

 Eu vi. 

Neira: 

 O que não tem é. 

Qual esporte, nem qual brincadeira, nem qual dança... Existe uma lista de exemplos, onde pode ser funk, Black, lambada, 
forró, o professor que vai define o segmento.Não é o curriculista que vai definir o que o professor seguir naquela escola. Ate 
porque a gente não esta la 

Tatiana Freitas: Você citou em uma palestra na USP, a definição de tema e conteúdo? 

 
Marcos Garcia Neira: Conteúdo é o que emerge a partir das aulas. Falei isso no seminário...nossa aquele dia fiquei frustrado, 

já que você estava la,...vai ser penalizada... eu sabia que o que eu estava falado lá era um negócio bem importante e 

diferente...tinha acabado de fazer a pesquisa daquilo e as perguntas foram tao assim, xoxas...Meu sabe que sai de la... uma 

pessoa falou, Marcao cara você falou um negocio complexo de um jeito...o Oswalto que e apaixonado pelas teorias pos-

criticas.. então  nossa vc conseguiu fazer um negocio tao legal, mas é que as pessoas sei la ne... Apareceram perguntas, porque 

a discussão era sobre conteúdo, o tema da mesa era esse...mas as pergunts não estavam coladas na palestra, mas tudo bem. 

 

5. Nesse bloco gostaríamos de conversar sobre a relação entre os documentos curriculares e o trabalho do 
professor. 
 

a. Fale sobre a relação entre as propostas curriculares e o trabalho do professor em termos de aceitação, 
resistência, mudanças, incorporação  etc... 

 
b. Dê um modo geral qual é sua leitura da relação entre professores e documentos curriculares, que tem sido 

apresentada, em trabalhos de pesquisa e outros estudos feitos pela área de educação física escolar;  
 
 

c. O que as pesquisas têm mostrado quando estudam as condições de trabalho do professor e o processo de 
implementação dessas propostas curriculares.  

 



	

	

157	

 

 

 
Tatiana Freitas: O que vocês que elaboraram currículo conseguem enxergar essa relação do processo de implantação, cursos 

dados anualmente, a possibilidade dos professores trabalharem com a concepção pós-critica? 

 
Marcos Garcia Neira: Um exemplo, em uma pesquisa da Maria Emilia, onde a mesma localizou um professor, que tinha apenas 

participado da formação, mas ele passou em um concurso, fez a formação e foi trabalhar lá. Durante os cursos o que a gente 

mais fazia era mostrar as praticas, por escrito e gravado, para se debater as práticas dos professores. Como a formação era 

longa, muitas horas ao semestre, dava tempo dos professores fazerem experiências e valorizar a pedagogia pós critica. Tenho 

uma aluna da pedagogia que a mãe dela é professora de Educação Física do estado. Um dia ela me falou: Marcos, fiz a 

disciplina optativa com você , agora vou fazer a obrigatória; Posso trazer minha mãe porque ela sempre fala e gosta de você. 

Vieram, a mãe dela tem uma ideia de Educação Física de recreação. No final do curso ela fez um filme do trabalho dela sobre 

atletismo e apresentou na sala, genial. Ela percebeu que era possível, não é um bicho de sete cabeças, ela levou uma corredora 

de rua pra falar com as crianças.  

As vezes quando você pega trabalhos sobre o currículo cultural, de lugares do Brasil, que nunca vi e nem fui, mas as pessoas 

pegam e reproduzem. Uma das coisas que a gente não tinha era obrigação de obrigar as pessoas fazerem, se todos só fizerem 

só porque é um currículo oficial, todos perdem, esse currículo é pros professores saberem e conhecerem.Tenho alunos que 

passam o ano inteiro brigando comigo, por não concordarem com as ideias, mas tudo bem. Às vezes tenho aluno que tem outra 

visão de mundo. Quando chegam ao fim do ano, começam a entender melhor as ideias, mas no começo é mais complicado. 

Mas no final ficam todos felizes!Falei pra eles na semana passada: Gente tem manifestação dos professores e vocês tem q ir 

porque vocês são professores.  

 
Tatiana Freitas: Você da aula de Educação Física também? 

 
Marcos Garcia Neira: Sim, fazem metodologia do ensino, psicologia, didática e política.  

 
Tatiana Freitas: Sobre a indicação sobre ir nas manifestações é bom que eles precisam acordar, sair da bolha e encarar a 

realidade.  

 
Marcos Garcia Neira: Na hora de fazer estagio eu obrigo todos a fazer em escolas publicas. No fim, eles relatam que não 

sabiam o tanto de problemas que há nas escolas publicas.  

Tatiana Freitas: O novo currículo da prefeitura que foi pelo conjunto de professores da rede, é uma continuidade do currículo 

que você participou ou é diferente? 

 
Marcos Garcia Neira: Esse currículo é a copia da base.  

Tatiana Freitas: Desconstruiu o currículo anterior que ficou por anos? 

Marcos Garcia Neira: Não se destruiu, se produziu outro documento. É bem complicado se mudar uma proposta curricular.  

Tatiana Freitas: Até que ano você participou? 

Marcos Garcia Neira: Oficialmente até 2016. De 2017 até 2016 é um bom tempo, isso acaba consolidando novas visões. Esse 

novo documento curricular, chamado currículo da cidade, tem muito problema. Quando você copia outro documento, mas do 

seu jeito, se o anterior já havia problemas, provavelmente este terá. Mas de fato, o documento deve ser estudado para demais 

entendimentos. Mas em minha visão é problemático! 

 
Tatiana Freitas: Você participou da base nacional? 

Marcos Garcia Neira: 1° e 2° versão. Nestas 1° e 2° versões eu tenho ressalvas com o resultado final por conta dos embates 

que existem. 
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Tatiana Freitas: Participou da última versão ? 

Marcos Garcia Neira: Não. 

Tatiana Freitas: Queria que você falasse um pouquinho sobre técnica, no sentido padrão motor e se você acha que o professor 

do municio precisa compreender a concepção pós critica para aprender o currículo pós-critico? Porque às vezes eles vêm 

formados e não conseguiram compreender o debate de identidade da educação física na era de 80, 90. 

Marcos Garcia Neira: Primeiro, as coisas não são em ordem. Há professores que começam a trabalhar com a ideia pós-critica, 

então você não precisa ter sido tradicional ou critico para se tornar pós-critico. Tem coisas que são desestabilizadas na hora. 

Por exemplo: a gente coloca um atleta super famoso, a bruna marquezine, pega um menino jogando bola na rua, pega a menina 

dançando funk, pega essas imagens e se pergunta.. qual teoria responde isso? quais são as teorias que te ajudam a explicar essa 

sociedade? A gente ta trabalhando nessa sociedade para formar para essa sociedade. Outro exemplo: criança rica, criança atleta, 

criança que trabalha.. qual noção de criança que vocês estão pensando aqui?  Porque essa criança cheia de fantasia criada pelo 

Freire não existe. Qual a noção de criança ?  

As vezes é preciso da um choque de realidade nas pessoas. ‘’Oh professor, tenho um filho traficante, não sei o que lá.. ai eu 

pergunto: levanta a mão quem tem celular melhor que o seu? um monte de gente levanta a mão, você quer mais o que ? Ou 

seja, a gente vive no contexto da globalização, da desigualdade, valores, lógicas. Esses professores estão vivendo isso, então 

esses professores precisão de teorias para se tornar um professor pós-critico.  

 
Tatiana Freitas: Mesmo que ele já faça isso na pratica? 

 
Marcos Garcia Neira: Sim, ele precisa pensar sobre o que esta fazendo, simpatia pela concepção de sociedade.  

Alguém que não entende que a escola publica é até para aqueles que não gostam da escola. Por exemplo: um professor que faz 

seleção para levar a uma competição, não se encaixa nessa proposta. Um professor que chega ao congresso técnico e diz ‘’gente 

vamos tentar trazer todas as crianças que quiserem’’. Esse professor ta defendendo todo mundo. Um professor que acha que 

uma criança deficiente tem que participar da aula como os outros, um aluno que maltrata uma aluna; o professor que para sua 

aula e debate o assunto, esse professor ta entendendo a proposta.  

As técnicas, o vôlei, bandeja, passe por cima, que são utilizados como gestos, as crianças precisam saber o contexto e meio 

que são utilizados. Podemos fazer um jogo no vôlei que a turma conduz a bola? Podemos, mas devemos também mostrar 

vídeos aonde o pessoal não conduz. Eles precisam entender que aquela linguagem usada em quadra no dia da competição é 

uma gestualidade, é um signo, que utilizado apenas o signo não vai adiantar. O que podemos fazer é: pegar aquele signo e falar 

esse signo é valido, mas como vai fazer com uma criança deficiente? O que fazer com uma criança que não consegue sacar?  

A gestualidade é uma construção corporal, o que os professores podem fazer é analisar vídeos e reproduzir com seus alunos 

em prática. Por exemplo: joguei xadrez com meu sobrinho no fim de semana, ele tem 11 anos, mas quando ele tinha 8 anos eu 

jogava de um modo diferente. Se ele tivesse um irmãozinho eu poderia jogar de um jeito e com ele de outro. 

 
Tatiana Freitas: A técnica seria um conteúdo dentro do tema futebol, voleibol e outras modalidades? 

 
Marcos Garcia Neira: As teorias confundem como se todos os professores estivessem lá impondo a técnica. Uma coisa 

importante é a vivencia, uma reelaboração das práticas.  Os meninos e meninas precisam saber que para existir o jogo, eles 

precisam entrar em alguns acordos. As crianças precisam perceber a linguagem, na temática skate, vai ter uns acelerando, 

outros sentados etc., mas vamos mostrar alguns vídeos  que alguém filmou fazendo em pé. Eles precisam entender que a 

técnica é uma construção, que é temporária.  

Quando eu era criança existiam técnicas que hoje não existem mais. Porque as práticas corporais vão mudando com o tempo, 

existem outros gestos. Então, quando eu era criança a gente não poderia rebater a bola de vôlei com o pé, agora pode.  

Tatiana Freitas: As condições de trabalho do professor, lotação de salas, ausência de material, condições do local, são questões 

que podem ser justificativas para não acontecer a Educação Física? 
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Marcos Garcia Neira: Não, por exemplo: trabalhei em uma escola estadual que a quadra era compartilhada com a sociedade. 

Era uma negociação terrível, mas com o tempo a gente foi conquistando. Mas certo dia tive que puxar minhas crianças pra 

dentro da escola, pois quando cheguei tinha um pessoal usando droga, então, achei perigoso.  Por outro lado, se o professor 

acha que o papel é ensinar modalidades esportivas, vai viver brigando por material. As escolas recebem verba de uma forma 

ou de outra, mas o material precisa ser bem cuidado e guardado. Eu já tirei colchão que colega deixou na chuva, você deixa a 

bola na mão da criança e vai tomar seu café, na volta vê que ela perdeu bola, são situações pequenas que precisam ser evitadas. 

A maior parte das escolas em São Paulo, pela rede municipal a maioria tem quadra fechada, materiais legais. Mas o professor 

é maltratado, sobretudo na rede estadual, por carga horária, salário, plano de carreira etc. Então, vejo professores saindo do 

estado e indo pra prefeitura. Ou seja, salário melhor, condição melhor, mas claro, existem prefeituras horríveis, como as do 

interior, as de São Paulo tem melhores condições de trabalho, plano de carreira. 

 
Tatiana Freitas: É um tema muito debatido, a maioria dos alunos que voltam com o relatório de estagio é o que eles observam. 

Parece que rola bola e aula livre virou um método de ensino.  

 
Marcos Garcia Neira: Existe um relato de experiência do Luis Alberto, que as crianças só queriam rolar bola e ele disse não. 

Passou um ano brigando com as crianças, pois essa era a visão que eles tinham em relação a professores anteriores. Às vezes 

a gente fala que as crianças só querem isso, mas, os alunos querem o que os professores dão.  

O que leva o professor a rolar bola é uma maioridade imensa de fatores, um dos grandes problemas são as experiências 

formativas que eles tiveram.  

 
 

     6) Por fim uma última questão:   Como você define o papel que a educação física escolar cumpre no contexto geral 
da educação? 
 
 

 

Tatiana Freitas: Como você defende a educação física no âmbito geral da educação? 

Marcos Garcia Neira: Se a gente lembrar que o objeto de estudo da educação Física é a cultura corporal, não cultura do 

movimento, e que Educação Física é a única disciplina do currículo que vão temáticas as práticas corporais e as práticas 

corporais são patrimônios dos povos, se tirarmos a Educação Física essas crianças jovens e adultos irão acessar sim 

conhecimentos da cultura corporal, só que apenas pelos meios de comunicação, familiares etc. A presença da educação física 

nas escolas garante que as crianças vão ver na TV, no videogame, internet, com amigos, as praticas corporais e vão saber o 

que se trata, se posicionar, porque foi visto na escola. Ou seja, é sim importante que na escola as crianças busquem as 

brincadeiras infantis, mas também a ginástica de academia, contudo, que elas saibam que as gerações dos tataravos já 

brincavam antes delas, que as crianças aprendam na escola que o esporte é forma de fazer política, ou seja, para q as crianças 

possam fazer uma leitura do rio 2016, copa do mundo, precisa ter o professor de Educação Física. O professor é alguém que 

ta na cultura há mais tempo e consegue oferecer olhares, perspectivas, entendimentos, que se não foi referencias escolares não 

vão entender, ou seja, prefiro que não tenha Educação física a ter uma Educação Física em que os alunos escolhem o que 

acontece, prefiro que não tenha Educação física a ter uma Educação Física que os professores dividem dança, lutas, e os alunos 

escolhem o querem.  

É importante que as crianças vivam na Educação Física frustrações e sucessos, então, isso só acontece se diversificar as práticas 

corporais. Se você der sempre a mesma coisa, pra formação como cidadã é horrível, isso detona a Educação Física. As pessoas 

pensam que é importante que tenham e façam alguma coisa, se o professor não escolhe com cuidado o que ser feito os efeitos 

são terríveis.   

 
Tatiana Freitas: Ao fim da entrevista, você acha que faltou dizer algo que não foi perguntado ou dito? 
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Marcos Garcia Neira: Acho importante citar que conste, Steven Ball, um cara que mexe com Políticas educacionais, ele diz: 

existe um contexto de influencia na produção do currículo, as teorias, as ideias, as concepções de pessoas, grupos políticos e 

mundo empresarial. Existe um contexto de produção onde as guerras aparecem!Já participei de várias construções e propostas 

curriculares, em nível federal, municipal, nível de escola privada, e sempre da briga, desconforto, porque as pessoas têm 

opiniões diferentes na base e PCN’s não foi diferente. O que sai no papel que se torna publico, é uma parte disso, mas a parte 

mais bonita é que o professor leitor, o professor também reelabora. Fiz uma analise do caderno dos alunos e conversei com 

professores, percebi que os professores não conhecem o currículo do estado e mesmo assim cada um faz do seu jeito. Tenho 

em meu grupo vários professores da rede estadual que não dão nem bola ao caderno, ou seja, pra gente não ficar pensando que 

naquele currículo acontece tão coisa.  

É legal se estudar as políticas curriculares para se ter conhecimento e discutir sobre isso, mas saber que o professor que ta lá 

não está passivo, ele existe, escreve de seu modo, le, tem seus conhecimentos, concorda e discorda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrição da ntrevista com o Professor Mário Nunes 

1. Primeiramente, gostaríamos que você falasse especificamente: 
 

a. De sua formação e trajetória acadêmica; 
b. De sua trajetória na educação em geral; 
c. De sua inserção na área da educação física escolar. 

 

 

Tati: Fale um pouco da trajetória acadêmica e a sua inserção na Educação e Educação Física de forma geral. 
Mario: Obrigada pelo convite. É sempre legal trocar essas ideias, já sou velho hein.. então fiz educação física  no começo dos 
anos 80, sou mais velho que o Marcos, ele foi meu “bicho”, fizemos na mesma faculdade mas em tempos diferentes, em outras 
perspectivas e etc. Eu tinha uma imersão no mundo do esporte, apaixonado mais pelo futebol do que por qualquer outra coisa, 
e a minha entrada na faculdade eu gosto muito de contar para os alunos porque ela é bastante pitoresca, porque eu tinha vontade 
de fazer geografia, história, eu tenho um vínculo muito grande com isso. Eu sou de Santos e vim para São Paulo e fiz o 3º 
colegial em São Paulo no colégio Marista – Arquidiocesano e um dia na saída da escola, eu estava no portão, com os moleques 
também esportistas, e um cara perguntou o que você tá fazendo, e eu não estava fazendo nada e ele disse “Vamos lá se inscrever 
na FEFISA?” E eu falei “o que é Fefisa?”, ah tem tudo a ver com você e tá bom, então vamos. E fui e me inscrevi, acabei 
passando no vestibular bem e entrei aqui (USP) para fazer geografia e desisti e aí fui para a Educação Física. Apesar de ser 
um esportista eu nunca tive vontade de cursar nada relativo a isso, então às vezes as pessoas falam que a trajetória tem a ver, 
Jocimar escreveu sobre isso, não tem nada a ver acontece muito ao acaso. Ai nessa, minha intenção foi sempre trabalhar com 
futebol, jogava, comecei dando treino de futebol e também fui “capotar” na escola, tudo ao acaso, sem nenhuma vontade, abriu 



	

	

161	

uma vaga lá vamos trabalhar, eu não estava nem a fim de dar aula em escola. E aí vou me constituindo neste espaço e aí vou 
transitar acho que isso é legal de falar, me formei no começo dos anos 80, aí vou transitar exatamente nesse momento de 
transformação do pensamento pedagógico da educação física. Então eu saio da faculdade com viés técnico de ensino do esporte 
e vou trabalhar em uma escola que já estava pensando, uma das poucas escolas que já estava trabalhando no discurso 
construtivista, com coisas sobre o desenvolvimento e aquilo.. nunca tinha ouvido falar nada disso e o professor na época, que 
trabalhava lá nesta escola que eu fui trabalhar, todo cheio do papo da psicomotricidade e eu nunca tinha escutado falar em 
nada disso, tinha feito faculdade e nunca tinha ouvido falar nisso, e aí vai criando essa necessidade. Eu acho que ele fazia um 
trabalho bem feito, era um cara sério, eu acho que a educação física naquela época os professores não tinham, ou no espaço 
que eu estava não tinham engajamento com as questões administrativas, etc, mais ou menos por aí, e eu muito menino com 23 
anos ou 24 anos, eu me formei com 20 ou 21 anos e com 23 anos fui convidado para ser coordenador pedagógico de uma 
escola na parte da educação física curricular e extra curricular. Aí vai como? Vai fazer o que lá? Aí eu tive que começar a 
estudar, aí fui estudando todas as questões do discurso da psicomotricidade e colocando em prática, e na época surge o texto 
de João Batista Freire e era aquilo que ia constituindo a gente, Le Bouch, eu lembro que esses discursos todos começou a 
aparecer quando a FEF foi criada em 86, 87 e eu fui fazer um curso lá. Umas coisas muito engraçadas assim, vai do nada, aí a 
coisa foi indo e começa a crítica ao discurso psicomotor e aí brota o discurso da desenvolvimento motor, começa a andar tudo 
separado, você não consegue entender o que é uma coisa e o que é outra. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, uma vez 
eu fui em uma feira de livros e encontrei que tinha sido demitido de uma outra escola que eu trabalhava e ele falou assim 
“Você já leu esse livro?” o livro chamava Metodologia do Ensino da Educação Física e eu nunca tinha lido e, então para você 
ver como as coisas são muito ao acaso. Aí quando eu li aquilo, junto com aquele eu comprei na mesma banca um livro chamado 
Sentir, Pensar e Agir: a Corporeidade da educação física que também é uma leitura crítica do corpo e da prática da Educação 
Física e aquilo me transtornou. Não entendi muito na época, mas comecei a perceber que aquilo que eu defendo eu estou 
atacando, que essas práticas do ponto de vista individual não fazem a crítica que eu achava como todo jovem, como todo 
professor que a gente vai salvar o mundo, que o professor é aquele que conduz o cara para a emancipação.. todos esses discursos 
estavam na minha cabeça e aí comecei a tentar a fazer uma prática neste viés crítico, mas que se misturam com os outras, aí 
no meio dos anos 90, já com quase 10 anos de coordenador de escola, começa a aparecer o PCN e quando o PCN surge, o fato 
de eu estar trabalhando em escolas que sempre tentaram estar na ponta, a diretora da escola (eu coordenador de outra escola) 
a diretora falou vai fazer o curso disso aqui que agora é isso aqui. E tudo vai capotando na vida da gente, igual a Base agora, 
aí fui fazer um curso com o pessoal que elaborou o PCN de Educação Física, aí pra mim, eu falava assim isso aqui tá tudo 
errado, tem alguma coisa errada com isso aqui, isso aqui tá errado. Eu me lembro que eu discutia bastante com os formuladores, 
inclusive eu tenho amizade com um deles né, que é o Caio que trabalha no “Rainha da Paz”.  
Aí foi essa trajetória de incerteza, de não achar que aquilo valia e como eu estava dando aula também na escola, eu era 
coordenador e também dava aula na outra escola, eu vim transitando nisso, eu fui professor que ensinava esporte, depois fui 
professor psicomotor, depois eu fui professor desenvolvimentista, depois eu fui professor crítico e o que eu fui percebendo o 
tempo inteiro é que nada disso dava conta dos problemas da escola. Por que a escola não é aquele boneco, aquele corpo 
anatômico, os meninos tem vida, a escola não é aquelas aulas prontas que têm nos livros, os meninos têm vida e as meninas 
têm vida, outros corpos têm vida e a pedagogia crítica também não ajudava porque na verdade aquilo mais irritava todo mundo 
do que outra coisa, porque era sempre você achar que tudo que você faz você é um manipulado, você é bobo.. tem a ver como 
a gente conduz e etc, então era uma coisa muito da insatisfação. Aí muito louco isso tudo, também em 2000 o discurso 
neoliberal vai ocupando as escolas, com essa trajetória minha de escola particular mais ou menos em 2002, 2001 a escola que 
eu trabalhava contratou uma moça para fazer uma reengenharia da escola, aí eu me lembro muito bem que a minha esposa 
falou se prepara que você vai “rodar”, tinha 10, 12 anos de coordenador na escola porque naquela época o discurso era assim: 
os cargos de administração era excesso, porque o discurso era você ser mais eficiente com menos custo. Aí a mulher ficou um 
ano lá dentro, perguntava o que a gente fazia, que horas entrava.. chegou no fim do ano em 2002, se não me engano minha 
esposa foi fazer mestrado por conta das dificuldades, ela também é professora, não de educação física, e sim de ciências, e na 
busca de resolver os dilemas da sala de aula ela foi estudar, não para fazer carreira acadêmica, mas tentar resolver um problema 
e ela veio fazer aqui na faculdade de Educação o mestrado dela. Durante o mestrado dela o papo tava rolando e ela falava 
assim pra mim: “Olha vem assistir umas disciplinas, se apropria do que tá acontecendo, porque você tá sempre incomodado 
tal, mas vem estudar.”  
Eu estudava aquilo que estava no alcance e a gente na escola não sabe qual é o alcance, a gente alcança aquilo que a gente 
circula em poucos espaços. Na época não tinha tanto evento assim, que você tem conversa entre os professores e tal .. não 
tinha esse movimento de formação tão forte. Aí aconteceu um lance legal porque eu vim fazer uma disciplina aqui com a 
professora Katia Rubio, que viria a se tornar minha orientadora no mestrado e aí eu acessei os textos que vamos chamar de 
pós moderno. Fui lá ler Stuart Hall, já tinha uma leitura pouca de Foucault. aí eu vi que “aqui tá” – “aqui tá” Aqui que tem 
uma resposta para as coisas que a gente enfrente na escola que é essa multiculturalidade, esses conflitos onde a gente tenta 
homogeneizar os moleques o tempo inteiro, a gente homogeneizar as ideias, as práticas, os gestos e esses caras estão dizendo 
para gente outras coisas.  
E aí nessa coisa de sacar que eu ia ser mandado embora eu procurei uma pós graduação dessas lato sensu no intuito de aparecer, 
minha ideia era ir lá chegar para os professores que davam os cursos que eu achava que eram os “bambambams” e dizer assim 
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“eu penso outra coisa” quem sabe esses caras ficam de olho em mim, ao mesmo tempo fui fazendo um projeto com a Katia, 
um projeto para o mestrado, apresentei o projeto para o mestrado e na mesma época que apresentei o projeto do mestrado eu 
tive aula com o Marcos, que eu não conhecia a não ser dos livros, eu achava até que ele era um cara velho porque geralmente 
quem escreve livro é velho. Aí isso faz 17, 18 anos atrás, quase 20 anos, não um pouco menos de 20. Conheci o Marcos e ele 
entrou para dar aula, na época ele era todo construtivista, mas também já estava antenado que as coisas já estavam mudando 
na produção de conhecimento, na escola. Aí ele entrou, a gente sempre brinca disso, eu sempre conto isso para todo mundo, 
aí ele entrou no curso, metade do curso era ele, ele abriu o curso e foi perguntando do curso – aí eu levantei a mão e falei “Vem 
cá porque que a gente continua aqui com textos de psicologia e no curso não tem absolutamente nada desses pós-críticos, dessa 
discussão contemporânea de pós modernidade e tal..” aí ele ficou assim e me convidou para tomar um café e do café até hoje 
a gente tá junto. Nos tornamos bastante amigos, isso  foi no intervalo que a gente foi conversar e a gente começou a conversar 
sobre as coisas e se aproximou, aí eu entrei no programa do mestrado aqui, mas ao entrar no mestrado junto com  a Katia na 
verdade a gente começou a trabalhar junto, ele dava curso de formação para professor e no final minha profecia deu certo e eu 
fui mandado embora e quando eu fui mandado embora eu falei com ele e ele falou vem trabalhar comigo, vamos começar a 
pensar outras coisas juntos. Ele dava curso e eu comecei a dar curso com ele, mas ainda em uma outra perspectiva e a gente 
foi.. eu era professor de escola e ele também acompanhava professores da escola e a gente foi junto pensando o que os 
professores estavam fazendo, coisas que a gente estudava e aí foi surgindo essa ideia, foi se construindo essa ideia do currículo 
cultural, a partir dessas leitura que eu estava fazendo e das coisas que ele também estava indagando esses professores que 
estavam na prática, também influenciados nesses discursos confusos que nos atravessam, a gente começou a pensar uma 
pedagogia.  
 
E aí a gente em 2003, 2004, ele falou “vamos escrever sobre o que a gente está discutindo”, aí vai sair um livro em 2006 que 
é o Pedagogia da Cultura Corporal e aí a gente fez um curso de extensão lá na USP Leste, pela primeira vez, isso no final de 
2003 e começo de 2004, aí a gente foi levar essas ideia, mas foi muito engraçado, porque nem a gente tinha domínio daquilo 
que a gente estava falando, mas os professores escutam aqui “O professor Marcos Neira, e tal..” vai escutando, e aquilo foi 
atraindo gente, atraindo gente, aí ele montou um curso de extensão aqui, eu fiquei de parceiro dele, estamos até hoje. O curso 
de extensão começou a trazer essas coisas e começou a vir gente, e quem são essas pessoas, são pessoas que estão na escola e 
vêm que tudo aquilo que é produzido de conhecimento não dá conta dos problemas cada vez maiores que a escola trazia, que 
é esse conflito de culturas. Eu acho que essa discussão da escola, aquela que tem um pensamento universal, que homogeiniza 
contra um grupo que resiste a homogenização e a heterogeneidade que é a sala de aula, e que é nós todos. Aí saí do curso de 
extensão, não sei se ele te contou isso, a partir do curso de extensão no ano seguinte a gente deu uns 2 ou 3 anos, fizemos o 
livro, montamos o grupo em 2004, o grupo foi crescendo, os professores foram escutando as coisas que a gente trazia e discutia, 
eu era professor de escola fazia minha prática e tentava fazer essas coisas que hoje estou muito bem feitas, e ele também 
acompanhava isso, e aí no grupo saiu o Seminário, e acho que o Seminário foi a grande alavanca porque aí outras pessoas 
começaram a escutar. E o fato dele ser professor aqui também, já tinha uma produção interessante, ele já circulava.. aconteceu 
o convite, eu fiz o mestrado nesta discussão de tentar entender as questões da diferença, mas não olhando pela prática 
pedagógica, mas olhando pelas pessoas que estiveram na escola antes e aí foi isso.  Até que surgiu o convite da prefeitura pra 
gente, a partir daquelas coisas que a gente, eu nem sei se o convite da prefeitura veio, alias o convite da prefeitura não veio a 
partir do que a gente estava pensando, o convite veio por causa de uma coisa muito louca, que foi o programa do Ler e Escrever 
da Prefeitura, que era ler e escrever em todas as áreas e onde todo mundo tava pensando assim “como é que eu vou ensinar o 
aluno a ler textos que são de português, por que essa ideia que está hoje, português e matemática, como é que eu ensino o 
aluno a ler texto na aula de educação física?” E a prefeitura organizou um grupo de professores para pensar isso, contratou 
uma pessoa para ser a capitã, e aí alguém chegou e falou assim “Nós vamos fazer um curso porque tem ler regra, tem que ler 
isso e aquilo” e uma pessoa que estava no curso, que é uma pessoa que estava com a gente, que estava no nosso grupo já a 
bastante tempo que é a Maria Emilia, a Maria Emilia levantou a mão e disse “ Não, essa ideia de leitura na Educação Física 
que tá sendo pensada e discutida é a leitura dos códigos que estão nos gestos, por causa disso, e disso..” E aí, disse que todo 
mundo ficou meio assim né, e aí a gente foi chamado, a gente foi chamado para fazer o que que é Ler e Escrever na Educação 
Física. Mas esse conflito também aconteceu em outras áreas, porque o pessoal de geografia também falou “Ler e escrever não 
é isso, é ler mapa.”, o ler em artes é ler uma obra de arte, então as pessoas também começaram a trazer outras ideias e aí é que 
vai sair a produção do documento. Neste inter eu termino o mestrado, aí vou fazer o doutorado, aí já estudando como é que o 
currículo pode ser um dispositivo, e do doutorado depois passei no concurso da Unicamp.  
Tati: Quando foi que você prestou na Unicamp? 
Mario: 2013, 2014.. já estou lá há 3 anos. Mas sem tirar o pé daqui, sem tirar o pé do grupo, de estar junto toda sexta-feira 
aqui, discutir, de estar junto formulando, pensando, organizando, escrevendo e o grupo deu um salto incrível, porque era um 
monte de professor que vinha e não entendia nada do que estava sendo discutido, porque essas teorias não são facieis, aí muitos 
fugiam, muitos ficavam e os mais legais foram os que tentaram fazer aquilo que a gente entendia que tinha que ser na prática 
e ao fazer eles foram construindo o que era prática.  
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2. Nesse bloco gostaríamos de conversar sobre sua inserção no debate educacional.   
 

a. Que concepções teóricas que mais influenciaram e influenciam na elaboração de sua 
compreensão da educação escolar em geral; 

b. Sua leitura  e posicionamento diante do debate curricular e das diferentes concepções de 
currículo; 

 
 
Tati: E os autores de base de vocês era o Stuart Hall e quem mais? 
Mario: Então, o que acontece é assim.. Stuart Hall não é um autor da Educação, Stuart Hall é um autor das teorias da cultura, 
um teórico dessa teorização cultural contemporânea. Quando eu comecei a ler esse texto que tinha a ver com o que a Katia, 
nem a Katia estava pensando essas coisas, a Katia trazia várias discussões sobre corpo, e aí trouxe as leitura mais 
contemporâneas sobre corpo, e nessa, quando comecei a ler a internet ainda não tinha essa coisa toda, mas já dava para a gente 
brincar um pouquinho com ela, eu comecei a ler essas coisas aí a gente começou a ver que já havia uma discussão no campo 
da Educação Física, na área do currículo, no campo do currículo, que até então a gente nem sabia que existia, a gente só 
pensava em didática, em avaliação, em planejamento, a gente não sabia.. eu tinha uma visão de currículo, que currículo era 
uma visão que a gente chama de currículo tradicional. E aí a gente começou a acessar essa produção sobre currículo do pessoal 
do Sul, que é capitaneada pelo Tomaz Tadeu da Silva. Tomaz Tadeu Silva é um autor que nos anos 90 traz mais o pensamento 
do Foulcaut para dentro da Educação, depois Deleuze vai trazer os estudos culturais, aí traz o Stuart |Hall para dentro da 
Educação. Então é esse grupo que começa a discutir currículo, mas isso é engraçado né, porque isso é lá nos anos 90, final dos 
80 e inicio dos 90 e a gente foi acessar isso e 2003, 2004.  
Eu lembro que teve uma vez que a gente fez um encontro aqui do grupo e nós trabalhamos com um texto chamado Alienígenas 
na Sala de Aula, aí ficou todo mundo impactado com o texto aí o Marcos falou “ Vocês viram de que ano é o texto? O texto é 
de 83” então, lá na Austrália em 83 os caras estavam discutindo isso, e fica a gente vendo essa novidade né. Ainda era muito 
restrito, eu acho que hoje já se expandiu bastante, aí ao mesmo tempo a gente via, porque a gente via pela produção, o pessoal 
do Rio né, começou a trabalhar com politicas curriculares, e ai o pessoal começa a se apropriar dessas discussões colonialistas, 
aí são vários campos teóricos que vão.. as discussões de gênero, essas coisas elas estão todas alí acontecendo naquele momento, 
mas é um momento de grito, eu entendo assim.  
Então, eu acho que os anos 90 é um marco muito importante para gente, porque ao mesmo tempo em que a gente tem a 
ascenção do pensamento neoliberal, essa unificação desse modo de pensar, principalmente das questões econômicas, você tem 
ao mesmo tempo todos os movimentos sociais no Brasil, fortalecendo aquilo que já tinha começado nos anos 60 fora daqui. 
Então você tem o ECA, você tem o Estatuto do Idoso, você tem a própria LDB com questões de atender a todos, você começa 
um discurso nos anos 90 aqui, que ao mesmo tempo é de resistência, então é esse momento que vai ebolir essas ideias.  
 

3. 
 

a. Fale um pouco de como você analisa a educação física escolar em tempos de reformas curriculares, BNCC 
etc...; 

b. Fale sobre as tendências teóricas que são mais presentes no debate da  educação física escolar; 
c. Comente sobre os principais temas que são debatidos na área da educação física escolar atualmente, a 

relevância desses temas, as polêmicas que produzem e outras questões que julgar pertinente; 
d. No contexto desse debate com quais questões, temas e autores você se identifica e que são objeto de seus 

estudos;  
 

 
Tati: E dentro desse período qual é a sua leitura das propostas curriculares de Educação Física? 
Mario: Aí é outro jogo. Eu trabalho bastante com política curricular, eu oriento uma menina que esta estudando, estudou isso 
e está estudando iniciação científica no TCC e agora tá no mestrado dela fazendo isso, e a gente também trabalhou bastante 
com a questão da política curricular, porque não adianta a gente entender o currículo se não entender de que forma ele chega. 
E nós vivemos isso na pele na proposta do, quando a gente vai lá apresentar nossa proposta de currículo é que a gente entende 
o que são essas políticas curriculares. Então há uma relação sempre, bastante relacionada com o controle da população, então 
quando você pensa toda a sociedade moderna, a sociedade moderna se instaura sob uma lógica de liberdade, mas ao mesmo 
tempo, de regulação, então você não pode ser livre para fazer o que você quiser. Assim, de uma maneira bem rápida, durante 
a idade média, os reis mantinham o controle na base da opressão, alguém faz alguma coisa errada põe em uma fogueira, em 
uma forca, etc; a medida que a sociedade foi crescendo e vai se constituindo e a gente vai chamar de sociedade moderna, é 
muita gente em um espaço para você governar desse modo, desse modo você não consegue governar. Então é nesse momento 
que vai surgir a escola como uma instituição em que o sujeito tem que aprender a se governar dentro daquilo que ele tem que 
ser governado, então a escola ela é um aparelho do estado, então ela funciona como um mecanismo que assim “ei, você sujeito, 
você criança, você tem que aprender a fazer isso e ao aprender a fazer isso, você se controle, se regule e se governa dentro 
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disso”. Então quando você tem a educação pública, a educação pública é ao mesmo tempo uma defesa e ao mesmo tempo ela 
é um problema, porque ela é sempre um órgão de controle, a gente é que fica atrapalhando, tentando produzir outras formas 
de regulação. Então você tem esses currículos, sempre essa ideia de você formular um currículo com um problema curricular 
ele está nessa lógica de você produzir um sujeito que você quer que seja, que seja mais fácil, que seja mais governável que 
dentro daquela lógica que naquele momento tá dominante e é interessante para aquele grupo que tá no controle do estado. E 
ao mesmo tempo isso não é tão forte no estado, por isso que Foucault é importante para gente, porque o Foucault não atribui 
esse poder e essa força toda ao estado, ele vai sempre dizer que essas coisas acontecem nas pequenas relações nas micro 
relações, porque  e que depois lógico tem o estado e os processos de dominação e são fortes e etc. Mas que é possível você 
articular, então quando você olha a trajetória da Educação Física, essa que a gente vai chamar de teorias pedagógicas no séc 
XX para cá, você sempre consegue entender cada ideia de educação física associada a uma certa ideia de momento da 
sociedade, então o que que a gente defende, que nessa sociedade que a gente tá, em que todo mundo tá lutando pelo seu 
reconhecimento, pelo direito a diferença, nenhuma proposta anterior dialoga com isso, não é que ela seja por mal, que elas 
sejam ruins.. mas elas não dialogam com isso, elas não dão certo na maneira que a gente pensa.  
Tati: Aproveitando que você já está falando isso, e o currículo do Estado que leitura você faz? 
Mario: Então, o currículo do estado eu vejo como mais um currículo que ele é formulado em meio a essa tensão de ideias, 
quando a gente olha qualquer proposta curricular ela tá em um conflito, que conflito é esse? Existe um contexto maior de 
influência, esse é um autor  Stephen Ball que vai dar essa ideia pra gente, há um contexto de influencia, que esse contexto é 
que se produzem as ideias, então a academia, o banco mundial, os empresários, os movimentos sociais.. tudo isso aí vai dando 
ideias de tudo que a gente entende que vai produzindo na sociedade. Essas ideias de maior ou menor grupo ou de outro, ela 
vai influenciar o estado a produzir um currículo que se adequa a essa influência, então por exemplo, no governo Fernando 
Henrique foi muito forte a influencia do banco mundial exigindo reformas na educação brasileira então, toda reforma foi 
coordenada por essa diretriz, a produção de determinado sujeito que fizesse certas coisas, que a educação fosse assim, assim 
assado. Como a gente vai ter um governo, ainda mais agora que o Lula vai ser preso, como a gente tem um governo que depois 
o Fernando Henrique vai ser um governo hibrido, que ao mesmo tempo negocia e tem certos pressupostos liberais, e ao mesmo 
tempo abre essa possibilidade para uma multiplicidade, pra essa multiculturalidade, você vai abrindo essa possibilidade de que 
ao formular o currículo essas ideias todas circulem. No campo da Educação Física acho que é muito claro e eu tenho estudado 
isso, as ideias não são claras de que essas diferenças de proposta de educação física, de teorias pedagógicas elas não são claras 
para os alunos e muitas vezes, na maioria das vezes para os professores da própria faculdade. O que a gente ve e todo mundo 
misturando tudo por que o negócio é misturar e ver o legal de cada.  
Então eu vejo o currículo do estado, eu não fiz uma análise critica dele, eu trabalho com ele por que eu sou professor da 
disciplina de currículo, a gente trabalha com texto, analisa e percebe alí.. ele reflete ele retrata, não gosto da ideia de reprodução, 
mas ele tem alí um pouco desse lugar desses conflitos de ideias, ao mesmo tempo ele vai se ancorar na teoria de se-movimentar, 
que hipoteticamente, ela ta ancorada em um referencial crítico porque o Kunz se você ler toda a obra dele, em quem ele se 
pauta, o Kunz sempre vai dizer assim “O teu interesse de se-movimentar tá enganado, tá falsificado por uma ideologia 
dominante” você tem uma prática de se movimentar que rompa com isso, você vai atender ao seu interesse de fato, isso é 
basicamente o que é isso, e tem todo os referenciais que sustentam isso. Essa é uma ideia né, quando você vai fazer a parte do 
que é a prática não é nada disso, então toda a formulação daquilo que é o currículo em ação, não dialoga com o referencial que 
tá ali, que é do se-movimentar. Se você ler o Kunz, inclusive ultimamente ele andou produzindo bastante coisa, saiu bastante 
artigo, em que ele tenta, acho que ficou preocupado pela forma com que se apropriaram dele, não sei, não conversei isso com 
ele, mas ele tenta e cada vez mais fundamenta da onde ele fala, da fenemologia – Merlau Ponty, aquele alemão ... Trebels ele 
se fundamenta aqui, aí quando você o currículo do Estado, o que é o currículo do Estado, é uma serie de práticas corporais 
escolhidas pelos especialistas e esses especialistas ao escolherem essas práticas, formularem e sugerirem as atividades, eles se 
dizem que isso é crítico mas se você for olhar na história do currículo, na história da didática em educação, você vai ver que 
isso se remete ao pensamento de Ralf Tyler  que é dos anos 40, que é um pensamento ancorado em uma racionalidade técnica 
que visa o ajustamento do sujeito a sociedade, quando a gente lê o livro chamado Princípios do Curriculo, você lê e você vai 
ver que todo o processo dele está ancorado na dimensão do ajuste do sujeito, tanto é que a preocupação não é mudança de 
comportamento. Então, esse se-movimentar que teria sido colocado alí como uma forma de emancipação do sujeito, ele não 
tá na emancipação do sujeito.. ele tá ali na verdade imposto para o sujeito ser certa coisa, porque todas as atividades, todas as 
práticas estão selecionadas. Que é bem diferente de como a gente propôs o currículo da prefeitura, que também é atravessado 
por outras coisas, nenhum currículo como eu falei pra você é puro. Então eu olho assim, eu já conversei isso algumas vezes 
com o Jocimar porque parece que há uma separação entre quem propôs o campo teórico e quem foi formular a prática, a gente 
tem colegas que estudaram isso mas eu nunca me detive nisso. Então, eu acho que olhando para ele, uma proposta curricular 
ela esta sempre presa a uma produção de um determinado sujeito que aquele grupo que propõe o currículo tá pensando “ esse 
sujeito é o sujeito ideal para a sociedade, a ideia dessa sociedade e essa é a sociedade ideal”. Então ele tá alinhado a um 
pressuposto crítico, que também eu tenho minhas questões, mas ao mesmo tempo ele não é crítico, não é só porque você põe 
atividades de análise do  esporte, da mídia que isso te torna crítico, você precisa também proporcionar situações e vivencias e 
experiências criticas, então não daria para ser critica a partir do momento que alguém diz o que eu tenho que estudar.  
Tati: E a Base Nacional Comum? 
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Mario: Outro engodo né .. eu acho que a pergunta melhor é para o Marcos, o Marcos participou e os conflitos lá ele pode te 
falar melhor, eu acho que fica mais apropriado que ele te diga. Agora o que está aí, é... como é que se fala? É a Pedagogia do 
Improvável, na verdade hoje estava discutindo com meu pai que é um cara mais reacionário e tal.. falei “Pai..” era proposto 
que as pessoas fizessem isso, agora ta determinado o que tem que ser. Uma coisa muito legal que eu acho, não sei se é legal 
você colocar no seu trabalho.. quando você pensa em uma pedagogia que o foco são as habilidades de pensamento, e quando 
você pensa em uma pedagogia que o foco é o conhecimento é coisa bastante diferente, então, desenvolver competência e 
habilidades é simplesmente você trabalhar o raciocínio, isso mostra o objetivo e a eficiência, o objetivo e a eficácia, você não 
trabalha o conhecimento. Então quando você abdica de trazer o conhecimento e põe ênfase nisso e aí a psicologia, a 
psicomotricidade, a desenvolvimento motor show de bola. Aí as pessoas acabam as vezes misturando, eu vou trabalhar com 
esporte, vou analisar o esporte mas vou desenvolver a competência, a competência cognitiva.. então, o conhecimento fica de 
lado. Por outro lado ainda tem outra questão, o que é conhecimento? Na pedagogia o conhecimento critico é algo que você vai 
descobrindo e existe uma relação com um sujeito racional com aquele objeto e tal.. para gente que trabalha com outro campo 
teórico o conhecimento é sempre uma invenção e essas discussões é que deixam os alunos pirados, quando a gente vai falando 
assim “olha a educação física é linguagem” o que é linguagem? Na semiótica é uma coisa, na fenemologia é outra, nos estudos 
culturais é outra, no pós estruturalismo é outra ... de quem você tá falando? Qualquer movimento humano depende, o 
movimento humano pode ser uma ação motora, pode ser energia produção de energia, pode ser linguagem .. se a gente não 
trabalhar isso vira o que a Educação física está hoje.  
Tati: Isso mesmo. O Marcos faltou também um pouquinho da Base Nacional e da participação dele.  
Mario: Só pra falar.. eu acho legal porque é sempre um espaço de luta, então ter pessoas lá, isso que é legal nas politicas, as 
pessoas quando contratam alguém para fazer política curricular, não contrata a partir do campo teórico da pessoa, contrata a 
pessoa.. então, quem nós vamos contratar na educação física? Quem são os nomes? Os nomes são fulano, beltrano e ciclano 
se o cara aceita, muitas pessoas rejeitam, eu se fosse convidado para trabalhar na Base eu rejeitaria, porque eu não acredito 
nela. O Marcos, por exemplo, ele acredita que é importante ir lá e lutar para fazer uma marca que também é uma ideia bastante 
interessante, mas ao mesmo tempo fica esse atravessamento, porque outras pessoas tem outras ideias, aí tem jogo de força. 
Tati: Atualmente existem estudos, debates sobre um currículo critico e pós-critico na Educação Física, você acha que isso esta 
sendo contemplado nas escolas por esses professores, o entendimento desse debate, dessas propostas curriculares no sentido 
dessas produções críticas e pós críticas? 
Mario: Quando a gente analisa, eu faço uma atividade na sala de aula que eu ponho varias aulas, eu dou para os alunos várias 
aulas.. são 5 aulas que eu ponho no papel para eles, perdão são 6 aulas, 4 delas estão num livro, 2 eu tiro da prática real. Aí eu 
peço para os alunos identificarem o objeto, qual é o objeto dessa educação física? Qual é a teoria pedagógica? Qual é o 
objetivo? O conteúdo? Qual é a estratégia? Beleza. Aí eles vão lá e acontece uma coisa muito legal, isso acontece a 10 anos, 
para você ver.. 10 não, 14 anos. Com todas as turmas que eu trabalho a resposta é a mesma, eles conseguem perceber que nos 
livros as aulas estão certinha, o objeto tal alinhado com o objetivo tal, a gente trabalha aquele texto do Valter Brach das teorias 
pedagógicas, eles conseguem identificar nossa a teoria tal, quando chega nas aulas propostas pelos professor que a gente tira 
da prática, as vezes a gente baixa da internet vê vídeo e tal, não dá para localizar da onde o professor tá falando, o que dá para 
localizar é uma grande confusão e as vezes um nada. Então o que a gente percebe aqui, que na academia tá muito claro, pra 
quem produz a teoria pedagógica ta muito claro o que é o que, quando isso chega no professor a gente tem uma distancia muito 
grande. Aí quando vou trabalhar isso com os alunos, e eu to falando de faculdades que trabalhei to falando da FEFI que é uma 
faculdade de ponta do Brasil Unicamp, os alunos que estão lá não consegue identificar quando eles tem que pensar educação 
física, aí a gente começa, é o que eu to fazendo agora tô fazendo uma pesquisa o currículo que eles são sujeitados, então dentro 
do próprio currículo da educação física os professores quando trabalham esses elementos eles não identificam, então parece 
que tudo é a mesma coisa, parece que tudo é legal. E principalmente o pessoal que trabalha com metodologia do esporte, 
simplesmente ensina como se ensina esporte, e para eles não há uma discussão epistemológica, não há uma discussão política, 
não há discussões de que conhecimento é esse. Então o aluno pega aquilo, então isso aqui é legal para ensinar isso, isso aqui é 
legal para pegar não o que lá.. ele chega na escola, ele vai pegar, a gente já analisou várias propostas curriculares de vário 
municípios e a Base, e do Estado, a miscelânea tá lá. Mesmo quando ele pega uma proposta como a da prefeitura de São Paulo, 
que não tem miscelânea, ele não consegue identificar, ele só vai enxergando aquilo que ele tá formado, aquilo que ele põe em 
prática.. ele põe em prática essa confusão. Ainda atravessado pelo rola bola, pela aula livre.. o que ele usa para negociar o que 
ele acha que quer fazer e etc. Isso tudo ainda atravessado pela concepção que ele tem de disciplina, pela concepção que ele 
tem de aluno, ainda atravessado por valores morais que não tem nada haver com as propostas. Então a fila, por exemplo, você 
vai na faculdade em que aula você teve alguém para te ensinar a fazer fila.. nenhuma. Se olhar na faculdade se faz fila.. então 
você chega na escola e faz fila, onde é que você aprende a fazer fila? Aula livre? Se na faculdade isso não existe. Então o 
professor lá na escola eu acho que ele é a maior vitima desse processo malfadado, mal esclarecido que está nos currículos de 
formação inicial. E nas faculdades ainda mais distantes da produção de conhecimento aí é pior ainda, porque aí a gente já sabe 
porque eu trabalhei nelas, eu estudei nelas, eu li sobre elas tem professor que dá aula de tudo, que ele tem que encher a carga 
dele, quem tá pega aquela aula aí o que ele faz, ele pega o livro texto, copia, joga no antigo retroprojetor, hoje no slide tal, 
então fica falando.. então a formação nossa fica pra lá de precária, então esse professor lá ele pode até se dizer crítico, porque 
acho que todo professor gosta de se assumir como crítico, professor não gosta de se assumir como reprodutor, como tradicional 
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e tal.. mas ele é tradicional, porque nem sabe o que é isso, ele não sabe que dar uma aula pautada em objetivo, seleção de 
estratégia, organização e  avaliação se torna tradicional, ele acha que isso é legal, então tá faltando na formação, acho que 
nosso problema maior ta na formação, na formação inicial.  
Tati: O Neira comentou isso também. Atualmente dá para perceber um debate curricular na educação física escolar, alguns 
anos a gente acessava artigos, publicações e as temáticas eram as abordagens, você acha que o hoje o tema contemporâneo de 
debates, conferências é o currículo? As propostas curriculares de forma geral, mas o currículo de educação física? Ou você vê 
outros temas importantes fomentados dentro da educação física escolar? 
Mario: Eu acho que nós temos vários problemas, problema número 1: a Educação física escolar ela tá na educação física, que 
em termos de localização em termos de conhecimento na Capes maldita ela tá área da saúde, então nós estamos muito mais 
dominados pelo discurso da saúde do que qualquer outra coisa, a educação física que está na faculdade de pedagogia que tá na 
Educação, que é onde o Marcos tá, ela não essa preocupação de produtividade, da mesma linha que a gente tá na educação 
física, então pra deixar mais claro o que eu to falando, quase toda minha produção acadêmica ela tá em artigos de Educação, 
em termos de carreira pra mim, eu tenho pontos baixos, porque os artigos de educação que eu publico que são todos A1, A2 
na Educação física não vale nada, é peso lá embaixo. Em compensação nós não temos na educação física no Brasil revistas 
significativas para trabalhar sobre isso, então você pega a Movimento, que é nossa principal revista sobre ciências humanas e 
educação física, ela trata de vários assuntos, não só da escola. Então acho que aí começa um problema nós não temos revistas 
de educação física escolar na educação física, então a educação física escolar, isso já diz muita coisa, ela tá pulverizada nas 
produções das revistas de educação, muito pouco, aí sim eu diria pra você que cada vez mais ela ganha mais espaço, e nas 
revistas de educação física ela também tá pulverizada porque ela tem menos espaço que as revistas de outros assuntos. Então 
eu acho que ai é um primeiro nó que a gente precisa trabalhar. Aí em relação ao que você comentou, lá no final dos anos 90 e 
tal uma obra que eu critico muito, e não só eu, que vem com esse papo de abordagem ela também contribuiu com a disciplina 
de educação física fosse um monte de coisa e eu nem acho que teve esse debate todo, eu acho é que as pessoas, assim do jeito 
que eu to falando, nas faculdades se apropriaram daquilo e reproduziram aquilo, não houve debates se isso é abordagem, se 
não é abordagem, se é currículo, se não é currículo. O campo do currículo na educação ele foi ganhando mais força.. 
Tati: Foi uma briga política também..  
Mário: Também.. tudo é político, queira ou não queira, todo mundo luta por hegemonia, todo mundo luta pelo controle. Eu to 
aqui tentando afirmar minha ideia, eu vou falando de um jeito.. eu vou dizer para você que a minha ideia é a mais legal apesar 
de eu saber que ela não é, é mais uma, mas eu continuo defendendo que ela é. Sou eu que digo que minha verdade ela é legal, 
mas eu acho que esse discurso da abordagem é um discurso muito fraco do ponto de vista da conceitual, argumentativo.. é 
muito ridículo na minha opinião, ele não teve debate, o que teve foi uma replicação disso, então quando você pega trabalho de 
professores, eu trabalho muito com trabalho de professores, quase todo mundo fica escrevendo conteúdo conceitual, atitudinal, 
procedimental e eu pergunto da onde vem isso, e ninguém nem sabe, o que que é isso? Se alinha ao o que? O cara se diz crítico 
mas trabalha com isso, peraí mais isso aqui é comportamentalista, século passado, anos 50. Então falta esse conhecimento 
didático. Agora eu acho que a discussão no campo do currículo foi ganhando mais força por que também as ideias foram 
entrando nesses espaços de congresso científico, porque sempre tem a ver  com isso, então durante muito tempo, se você pegar 
o CBCE, ele foi expurgando todas as discussões de saúde, foi expurgando todas essas discussões desenvolvimentista e foi 
ficando com as discussões críticas, se tornou núcleo do pensamento crítico na academia, mas não chega na escola. Eu não 
conheço nenhum professor em escola que faz uma pedagogia crítica, quando você vai ver não é.  
Aliás uma vez eu quase sai na mão com umas pessoas quando disse que ninguém fazia pedagogia, eu e ele né, a gente foi em 
um curso e disse que ninguém faz pedagogia crítica .. nossa falaram um monte. Aí toda vez que a gente vê a gente fala então 
traz, que a gente não conhece. Não é. Quando a gente vai ver não segue os princípios de uma pedagogia crítica. Aí tem isso 
que eu to te falando, essa briga por espaço, nós particularmente, a gente também vai produzindo e brigando, aí você tem que 
ver esse fenômeno que eu falei lá no começo, como as coisas vão acontecendo? Essa semana lá no grupo que a gente coordena, 
eu tenho um grupo similar a esse em Campinas, essa semana apareceram 3 professores novos, é aberto também, lá é mais 
endógeno.. a gente tá tentando romper que tem a cultura do interior, tem todas essas coisas, aí chegou os caras lá eu falei 
porque vocês estão vindo aqui? Ah porque a gente participa de outros grupos e tal e a discussão que tá lá não contempla aquilo 
que a gente tá vendo na escola. Então esse professor já acessando discurso de que olha.. isso aqui não é legal, tem outra coisa 
lá, aí os caras vão correr pra cá, é o momento né? O momento da gente trabalhar, mas a gente tem que saber isso também.  
 

3. 

 
E. Em termos gerais fale como você se localiza teoricamente no debate que envolve as concepções denominadas de 
críticas e pós -críticas do currículo; 
 
F. Ainda no contexto desse debate teórico curricular  como você entende a influencia no debate da educação física 
escolar de concepções epistemológicas amplas como Estudos Culturais, Multiculturalismo, Pós-Estruturalismo, 
Pós-Modernismo e Pós-Colonialismo.  
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Tati: Neste debate do currículo você se localiza no debate pós crítico né? As produções, as leituras, o grupo de vocês está 
dentro da dimensão pós crítica .. temos como mais ou menos? 
Mario: Mais ou menos.. posso falar disso?  
Tati: Claro 
Mario: Então assim, primeiro isso é uma classificação feita por um autor, Tomaz Tadeu da Silva, hoje particularmente eu faço 
crítica a classificação que ele fez, eu tenho mais estudos sobre isso né.. então, por exemplo, ele vai dizer que o 
multiculturalismo crítico é uma teoria pós crítica, eu já não concordo, eu acho que multiculturalismo crítico é uma teoria 
crítica. Aqui no grupo nós estamos muito mais ancorados com a tendência de alguns, numa perspectiva de multiculturalismo 
crítico do que vinculo pós estruturalismo, que é mais complicado e etc.. – E é um embate que eu, particularmente, tenho dentro 
do grupo né? Então, nós estamos muito mais copiando os críticos do que  praticamente pra cá. E esse termo “pós-critico”, ele 
né, virou um genérico né, porque aí, hoje o que a gente pode pensar é assim ó: aqueles que se ancoram em um debate pós-
estruturalista né, ai ele se associa a isso.  
Tati – Mas esse é o consenso entre você e o Neria pelo menos?  

Mario – Não, eu e ele, a gente diverge bastante nesse assunto. 

Tati – Ata, porque eu perguntei porque eu lembrei que ele chamou de “pós-estruturalismo”. 

Mario – É, pós-estruturalismo é uma filosofia né? Que tá muito mais associada a autores do que propriamente você dizer que 

é uma corrente né? Então ai tem o Foucault   que a gente tá estudando, né, de um tempo pra cá, uns no grupo estão lendo 

Deleuze. Agora como você pega essas ferramentas conceituais e pensa a prática, ai já vai um... anos luz né... Mas no grupo a 

gente tem essa questão, mesmo eu e ele né, a gente escreve junto né, e quando a gente escreve junto também tem negociação 

do que se escreve.  

Tati – Se fosse pra dar um nome, concepção da educação física escolar), que nem a gente faz, você daria qual nome?  

Mario – É, eu acho.. 

Tati – estudos culturais...  

Mario – É, eu acho que esse nome é um nome que ta circulando então que seja isso.  

Tati – É esse que ta.  

Mario – Então, por exemplo, de onde que teve a ideia de que é “currículo cultural”? Não foi nem minha, nem dele. Porque 

“currículo cultural” é uma ideia que vem desde os anos 60. Abordagens culturais da educação tem desde os anos 60. Foram os 

próprios professores que foram né, falando... A gente escreveu um livro chamado “Pedagogia da Cultura Corporal”, a partir 

dali alguém, que chamou este de currículo cultural e a gente também, né, a gente assumiu.  

2. 

C. Sua perspectiva sobre o papel da escola e da educação escolar em geral. 
 

 

Tati – Dentro dessa dimensão, dessa perspectiva toda que você me falou, como você definiria o papel da escola e da educação? 

Na sociedade atual. Dentro dessa perspectiva. De vocês. 

Mario – Dessa perspectiva que a gente ta tentando pensar e fazer?  

Tati - Isso. 

Mario – É, é bastante conflituoso né, porque se a gente for pensar, é, com aquilo que esses autores nos dão, a escola não faz 

sentido. Né? Por que que a escola não faz sentido? Porque a escola, ela é, historicamente, um lugar, primeiro de sequestro, né? 

As crianças são obrigadas a ir pra escola. E são obrigadas a ficar la determinado tempo, e são obrigadas a ficar la, né, acessando 

aquilo que outros dizem que é bom pra ela, é, a escola é tão cruel, vamos dizer assim né, que o nosso ciclo circadiano né,. O 

nosso ciclo de sede, ela é super determinada pela escola né? Então você vai aprendendo a ter sede. Professor de educação física 

é muito... eu falo isso o pessoal da risada né... Você ta dando aula e de repente o professor fala “Parou, todo mundo beber 

agua”, né, com o passar do tempo vai ter sede todo mundo junto né, e se você não bebe naquele horário ele vai dizer assim 

“por que você não bebeu agua aquele horário?”. Então já começa por ai, por exemplo, professores que trabalham com a gente, 

eles já não se preocupam com esse “Parou”, vai beber agua quem quiser, a hora que quiser, e vai no banheiro a hora que quiser 

e sai a hora que quiser e volta a hora que quiser, ai a escola vai ter que ser repensada nesse sentido né? 
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Tati – É. 

Mario – É quase pensar na escola como uma sessão de cinema, em um momento você tem que ficar lá dentro assistindo o 

filme mas se você não gostar do filme você levanta e vai embora, né. Então, por exemplo, nós temos um discurso na educação 

física que a aula é lúdica. Mentira. Se fosse lúdico, quando eu não to afim de fazer eu vou embora. “Eu vou brincar de 

amarelinha”, “não, não to afim”, a senhora vai, vai brincar. Tem muitos elementos que a escola tem que ela não permite a 

gente imaginar, a partir daquilo que a gente estuda, a escola. Há um conceito do Foucault, que chama-se “heterotopia”, ele vai 

numa palestra pra geógrafos né, ele vai discutir a heterotopia em oposição a utopia, então o que que ele vai falar assim né, 

resumidamente: Utopia é um não-lugar né, algo que você ta em outro lugar que você nem sabe o que é. Heterotopia são muitos 

lugares. Então um lugar, ele pode ser heterotopico se atribuir a ele muitos sentidos, e as crianças fazem isso.  Então quando 

você ta... você da aula... você deu aula, as vezes você ta carregando as crianças de um espaço pra outro e a escola te obriga a 

leva-los em fila, ai se ele ve um banquinho que nem esse que a gente ta aqui, ele sobe, ele já faz desse banquinho outra coisa, 

ele já faz aqui a corda do Peter Pan, o barco né, ele já faz outra coisa né, ou se ele é mais velho ele faz de propósito pra chamar 

atenção e ferrar a professora e tal. Então a gente tem que pensar um pouco a aula, a partir desses pequenos lugares heterotopicos 

né, que é um lugar onde é possível você ter uma experiência de si livre dessas normas que a escola estabelece. No nosso 

trabalho eu tenho batido bastante o pé nisso e por isso que o multiculturalismo não bate em conta do que a gente tem estudado, 

e ai os conflitos entre nós dentro do grupo né. É… a gente pra pensar em uma pedagogia “pós-alguma coisa”, a gente tem que 

bater na norma. Como é que a gente vai trabalhar na escola se é o lugar primeiro, a instituição primeira, normativa? Nós vamos 

criar que norma la? A norma que não há norma? 

Tati – Uhum. 45:00 

Mario – Então você percebe? Eu penso que a escola precisa, é necessária, como esse espaço de você se apropriar de outras 

formas de viver, e outros lugares não tem, porque a gente vive em gueto, né, a gente não tem essa possibilidade de circular 

com o estranho em outro lugar a não ser a escola. Só que a escola tenta apagar o estranho, então na pedagogia que gente tenta 

entender e fazer, o estranho é a norma. O normal é ser anormal. Né? É você não ter esse padrão que determina o que as coisas 

são. Como é que você faz uma pedagogia desse jeito? Mostrando que todas as formas de jogar e etc. são produzidas ao longo 

do tempo em todos os lugares e elas podem ser produzidas de outro jeito. Você não precisa aprender o vôlei que ta ai, porque 

o vôlei que ta ai é uma condição histórica que se modificou no tempo e se espraiou, né, você tem o vôlei de rua não é o vôlei 

da televisão, o vôlei dos pequenos não é o vôlei da televisão, o vôlei da televisão de hoje não é o vôlei da televisão do meu 

tempo de garoto, passava que tinha vantagem e essas coisas né. É, então tudo isso né, o meu, o vôlei, você ensina a regra, a 

regra muda, então o aluno percebendo esse mecanismo a gente precisa propor uma pedagogia que vivencie essas coisas né. E 

entender que tudo é luta, não é? Ai fica... seria interessante mas ao mesmo tempo quando o aluno for percebendo que o 

problema ta na norma, ele vai questionar a escola, ai a escola já não vai gostar de você. 

Tati – Muito legal o que você falou agora, gostei bastante. 

Mario – Né, já imaginou a escola sem diretor, que show! Tem um *Freireano*, um antropólogo né, um cara que ta ai imerso 

em outro tipo de escola né, ele tem um texto, Sebastião Rocha, se você ver um vídeo dele, ele é muito charopeta né, muito dos 

nossos. Ele fala assim, que a melhor escola que existe é a escola de samba, só que ele escreveu isso nos anos 90, hoje já não 

seria mais porque a escola de samba virou eficiência né, porque ele fala que a escola de samba não tem diretor, tem diretor de 

harmonia, tem diretor de várias coisas, todo mundo é diretor e todo mundo se une e todo mundo constrói, né? Uma perspectiva 

bem do Paulo Freire dessa pedagogia da arvore, pedagogia dos espaços né. Na escola, é muito louco, de repente você pegar 

Paulo Freire e colocar na escola. Se você por Paulo Freire na escola, adeus escola! Pelo menos a escola como um... 

Tati – Descaracteriza escola né? 

Mario – Descaracteriza a escola, então é legal, o que eu acho que a gente, aí sim né, o que que eu to pensando pra escola? Eu 

to pensando na desterritorialização do que é escola. É possível? É possível! O que que os professores estão fazendo la? Esses 

que a gente tem trabalhado. E não é só educação física, tem muita gente trabalhando nessa direção, e esses caras 

descaracterizam a escola, né. Então, eu conheço uma escola que a gente acompanha de perto que é particular, é de freira, freira 

de esquerda, freira marxista, de elite, e essa freira não quer mais do que 20, 22 alunos por turma, porque ela acha que a escola 
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é o espaço da diferenciação e não da igualdade, então tem que ter atividade diferente pra todo mundo, tem que ter tempos pra 

todo mundo... como é que você faz isso né, numa lógica que a gente tem de escola, com secretaria, com currículo, com BNC... 

Tati – Projeto político pedagógico... 

Mario - Projeto pedagógico, MBL, pai, mãe, todo mundo da... Por que que todo mundo gosta de falar da escola? Porque a 

escola é o que produz né, é o que virá. Se você tem medo de virá, você tenta garantir aqui com os pequenos né?! Fala, “você 

vai ser o que eu quero” né, mas as crianças dormem, as crianças escapam, as crianças sobem no muro, por isso que as crianças... 

Tati – Tem outras influências... 

Mario – Tem outras né, elas são constituídas de outros modos, por isso nunca captura, mesmo sendo obrigado. 

Tati – Da um medo de perder o controle, também né, por parte da escola, do professor, do governo.  

 

4. Nesse bloco gostaríamos de conversar sobre sua participação no processo de elaboração de documentos 
de orientação curricular (da SEE/SP ou da SME/SP) 

 
a. Primeiro gostaria que você falasse sobre o processo geral que  levou a fazer parte da equipe de elaboração 

do documento; 
b. Definida a equipe de elaboração do documento/proposta curricular como se deu a definição das linhas 

gerais do documento; 
c. Fale sobre o processo de elaboração da proposta, abordando a definição de concepções de currículo que 

orientou a proposta, de temas, autores e referencias gerais; 
d. Em seu entendimento o que essas propostas representam em termos de novas temáticas, questões, objetos, 

temas, autores, concepções etc... 
 

 

Tati - Fala um pouquinho da sua participação na proposta do município, como você entrou, como foi o processo de 

implantação... 

Mario – É, então, o processo foi esse que eu te falei né... Havia esse programa “Ler e escrever”, que tinha sido feito pra área 

de português, depois ele foi, logo no começo do Governo do Serra né, o governo... em 2005 né, 2004, 2005... é, 3, 4, acho que 

foi 5. E aí, é, estabelece-se que, os alunos só vão aprender a ler e a escrever direito, se todas as áreas trabalhar com ler e 

escrever, aí toda área é chamada pra atender o discurso da participação do professor, olha a política ai né, vai, vamos deixar 

os professores serem felizes né, vamos chamar os professores... vai chamar alguns, vão nas *DREs*  cada DRE podia mandar 

dois... a DRE manda dois, vai quem quer, vai quem escuta, a maioria não sabe, e etc. Ai, é chamado esse grupo, né, e nesse 

grupo essa pessoa como eu te falei, vai coordenar, com essa ideia que ler e escrever é ler notícia, é ler regra e tal... e a Maria 

Emília e outros colegas nossos que estavam la na época né, que frequentavam aqui vão dizer: Não! A linguagem da educação 

física é a linguagem do corpo, é a ler o gesto. Ta, mas quem que ta falando isso? Ah, os dois lá. Aí chamaram os dois né... 

Tati – Ah ta... 

Mario – Foi aí que a gente foi, e a gente foi e o Marcos já tinha uma inserção, porque é professor da... Porque precisa ter a 

chance, você precisa legitimar quem produziu o documento curricular, foi lá Marcos Neiraa né, então... 

Tati – Discurso de autoridade. 

Mario – Discurso de autoridade, é a legitimação né, então a gente foi chamado... ele foi chamado, ai quando ele foi chamado 

ele falou assim: Não, quem tem pensado isso junto comigo não sou só eu sozinho, é o Mario, não, então  Mario vem. Aí o 

Mario veio, aí no primeiro momento, é, a gente falou assim, olha, não da pra gente pensar em construir um documento se os 

professores não se apropria do que é isso aqui entendeu? Então a gente precisa fazer uma formação. Então no primeiro 

momento a gente fez uma formação com esse grupo de professores, que foi bastante instável, porque quando começou a apertar 

o calo do que era pra ser feito, as pessoas não tem tempo, as pessoas não querem né, as pessoas tem mil coisas né... eu não 

critico ninguém, né. Aí a, esse grupo ficou meio mambenga e a gente começou também a levar pessoas que a gente conhecia 

pra participar desses grupos. O Marcos foi à Portugal fazer o pós-doc eu fiquei seis meses com esse grupo e a gente foi fazendo 

os primeiros ensaios né... então alguns professores, a partir daquilo que tava entendendo, iam na pratica, faziam, traziam, a 
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gente em grupo discutia, dava algumas referências, lia, discutia, produzia, o professor ia lá na pratica... Então nisso saiu o 

primeiro caderno, que é um caderninho cinza, que é um caderno sobre competência leitora.  

A gente faz uma explicação breve, esse é o outro problema porque as explicações breves não explicam nada, né, basta ver o 

que é a BNCC e qualquer documento né, alí não tem fundamento pra ninguém entender nada... ou esses livros de aula pronta 

né, tem um capitulo... três páginas explicando a referência e depois um monte de aula né. E ai você nem lê aquilo né, porque 

é tudo igual e não entende nada, você lê as aulas. E aí a gente fez esse caderno, e esse caderno era uma serie de relatos, né, de 

experiência... e um relato de experiência ali, que era o do futebol society, ele vai, a gente vai trazer pra escrever um outro texto 

e dali o grupo sai, né, isso já tava com os professores nossos que é... nossos que eu digo é que frequenta o grupo né... é, fazendo 

certas coisas em outros lugares, ai sai o caderno, e ai há um outro momento que é o momento de construir essas expectativas 

de aprendizagem. Quando esse momento, esse segundo momento vem, ai sai uma discussão entre vários professores que estão 

la, que esse caderno né, e ai novamente o discurso da época da participação do professor, isso hoje também é recorrente, era 

que isso não sairia se os professores que estivessem em ação não participassem. O que também foi uma luta nossa, ai vai surgir 

o grupo referência, né, que eu acho que foi uma política bastante interessante... Então cada área do conhecimento, português, 

matemática, educação física e artes, montou um grupo referência... O que que era o grupo referência? Eram dois professores 

por DRE, 13, 13, 26 professores, que viriam com os coordenadores né, então, no caso, eu e ele, nas outras áreas, outros 

professores, a gente fazia a formação desses professores, e esses professores faziam a formação nas suas DREs. 

Tati – Multiplicava... 

Mario – Multiplicava, isso daqui. E ai era uma forma... E esses professores não faziam uma formação assim ó, é isso, isso aqui 

é pós-critico, isso aqui é... não! Vai lá na prática, faz, traz, analisa com referencial teórico, repensa, vai lá, faz de novo... 

Tati – Deu pra fazer isso? 

Mario – Deu pra fazer isso. Uma boa... ou eu acho que uma coisa que contribuiu bastante, é que do grupo referência, a maior 

parte, nesses anos todos, e eu não lembro se foram seis anos isso, agora me falha a memória... eram professores que ou estavam 

aqui ou começaram a vim pra cá, então o cara tinha formação lá, tinha formação aqui, aí, agua mole em pedra dura, ou acaba 

a agua né, ou fura né, e aí foi mais gente se apropriando disso e na minha opinião foi a maior riqueza, porque vai se apropriando 

de outras maneiras né, não vai ser aquilo que o Neira e o Nunes pensaram né.. E isso vai mexendo inclusive com a gente, né, 

porque a gente foi obrigado a buscar outras coisas pra tentar explicar aquilo que tava sendo produzido, né. Então o Marcos ele 

sempre se gaba né, que o que a gente faz aqui é uma teoria da pratica né, ou uma epistemologia da prática, porque foi esse 

jogo né... Aqui professores esparramados em várias redes, municipal, estadual, outras prefeituras né, o grupo referência lá, e 

aquilo foi se consolidando. Aí veio a época da construção, do documento. Aí é mais louco ainda né, porque... é... você tem 

uma capa introdutória, uma parte introdutória feita pela Secretaria da Educação do DEM. Nós somos a esquerda do 

pensamento... vamos pensar assim né... social, não partidário, mas social né, filosoficamente... isso era a maioria, estavam lá. 

Aí nos conflitos que estavam lá, era muito interessante porque algumas queriam retomar PCN, não sei o que lá, e eu sou o 

maior inimigo do PCN né, pra mim os PCNs tinham que ser botado fogo em tudo quanto é lado né, e no máximo ficar na 

história, né, mas ainda influenciam muito documento.  

Bom... Ai era essas discussões, o coro comia né, ai, ou seja, na hora de escrever, a gente também não escreveu aquilo que a 

gente queria escrever. Há uma passagem, não sei se o Marcos contou, ele lembra de alguma mas ai a gente sempre lembra de 

outra né, uma passagem muito interessante que um dia, a gente apresentou o texto inicial e um dos princípios que a gente... a 

gente trabalhou, praticamente, do mesmo modo que ta a nossa proposta, vamos dizer assim, e lá a gente escreveu os princípios 

do currículo cultural e um deles é justiça curricular, que é um conceito de um americano. Aí a diretora  chamou e gente falou 

assim: “Olha, isso aqui é um documento produzido pelo DEM.” já era o Kassab acho, Serra, Kassab, “isso aqui é produzido 

pelo DEM, não da pra ter termos do Paulo Freire. ” Ai eu olhei e falei... meu o Marcos é mais esperto né, eu compro a briga 

mais fácil né, ele sabe negociar melhor né. Ai eu cheguei e falei assim: “Mas que Paulo Freire? Isso aqui não tem nada de 

Paulo Freire. Isso aqui é de um americano chamado *Robert Konel* e quer dizer isso isso e aquilo”, “ mas tem cara, você tira 

e escreve de outro jeito”, aí isso demonstra pra você o que é uma proposta curricular né, uma proposta curricular é um texto, 

produzido em meio a um contexto imenso de tradução, de recontextualização, de influência, que pode isso, não pode aquilo, 
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da um jeito aqui ou da um jeito acola, e sai essas propostas que tão ai né. E na época tinha que escrever as expectativas de 

aprendizagem e nós somos contra expectativas de aprendizagem.  

Tati – Já ia até perguntar isso. 

Mario – É, então como é que a gente dá jeito nisso né?! Então a gente, a partir daquilo que a gente também entende como o 

pensamento, o objetivo... não o objetivo como meta, mas o objetivo como algo que você persegue, que você ta atrás mas sabe 

que nunca chega né, e outras explicações, a gente escreveu de uma maneira muito aberta. Então se você pegar e analisar as 

expectativas de aprendizado você vai ver que muitas se repetem... aí o pessoal fala assim: “Ué, mas os caras vão fazer isso de 

novo? ”. Eu lembro que eu dei o exemplo assim, pra pessoa né: “Você sabe jogar buraco? ” Aí ela falou assim: “Sei. ”, “E 

quanto tempo você demora pra aprender a jogar buraco? ”, ai ela falou assim: “Ah, não sei. ” “O que que você precisa pra 

aprender a jogar buraco? ”, “Ah, não sei”, e eu falei: “Precisa jogar muitas vezes. Mas começa segurando as cartas... segurar 

é difícil... e depois tirar da mão é mais difícil. ” aí ela começou a rir, e ai ela começou a entender que jogar... ai eu falei assim: 

“Olha, agora jogar buraco não é que nem joga meu sogro e minha sogra, eu e minha esposa ta? A gente fica conversando, 

ninguém guarda as cartas, e a gente sabe sequência, sabe montar canastra, sabe pegar o morto, sabe contar, isso não é jogar 

buraco, porque quando eu vou jogar buraco com quem sabe... os caras sabem todas as cartas que estão na mão de todo mundo, 

sabem as cartas que tão la... quanto tempo você demora? ” Aí eu falei assim: “Então, ó la”. Porque era uma maneira da gente 

dizer assim: “Olha, fazer registro é uma coisa que não aprende uma vez, fazer registro é algo que você tem que fazer sempre. 

” 

Tati – Entendi. 

Mario – Né. Criticar, analisar e não sei o que lá? É sempre. Porque uma coisa é você fazer isso numa dança, outra coisa é você 

fazer isso na amarelinha, outra coisa é você fazer isso na amarelinha com 10, outra coisa é você fazer na amarelinha da escola 

da esquina... em cada lugar isso muda, então a gente teve que dar um jeito de escrever de uma forma aberta aquilo. E ao mesmo 

tempo dar conta de tudo o que se esperava que a prefeitura quisesse, então tinha trezentas mil coisas. E pra piorar, os caras me 

põe número, né, aí quando a gente ia fazer a formação, que foi uma das condições que nós pusemos, é que a gente ia fazer a 

formação dos professores em escala maior né, e quando a gente ia a primeira coisa que a gente falava era assim: “Olha, isso 

aqui tem número porque foi uma questão da gráfica, você põe a ordem que você quiser, e se você não quiser, você não faz. Se 

você quiser acrescentar e inventar, lá na sua escola você inventa. Se você não quiser trabalhar isso na primeira série, quiser 

trabalhar isso lá na quinta, você também faz. Então, se você, historiadora, né, uma pesquisadora de currículo, daqui há 50 anos 

for analisar aquilo, não sabe o que é aquilo, né. É, e por isso que é legal... 

Tati – Se for ler o meu trabalho... vai compreender. 

Mario – É, se for ler o seu trabalho, vai compreender né, então é legal realmente estudar... 

Tati – Porque as temáticas, tem expectativa de aprendizagem... não fala de avaliação né?  

Mario – Fala, fala de avaliação, mas... 

Tati – Fala um pouco no final né.... 

Mario – É porque a gente entende a avaliação como uma tomada de decisão da outra aula. Uma coisa que não ta lá e naquela 

época a gente não tinha a menor clareza disso... e hoje a gente ta começando a estudar é uma concepção de aprendizagem, né, 

que não tem nada a ver com a aprendizagem da psicologia, que é essa de mudança de comportamento. A gente tem pensado a 

aprendizagem a partir de uma leitura *pós-estruturalista, como uma experiência do sujeito, ou seja, toda vez que o sujeito está 

aqui, ele se modifica, isso pra gente é aprender, né. E ai estamos pensando agora em tentar... acho que a gente chegou num 

momento que a gente precisa criar uma nova obra com... explicando mais coisas, ne. 

Tati – E sobre situações... estratégias? Vocês colocam algumas experiências ali, porque, ah, quem for pegar o material, ou 

quem realizar a leitura de vocês ou participar do grupo, vai começar a entender a concepção teórica, né, dessa educação física. 

Mas... e você fala: “ta, mas como que eu coloco isso em pratica? ”, é claro que a ideia é o professor refletir sobre aquilo e ele 

começar as experimentações dele, mas não tem a necessidade de dar exemplos? É por meio dessas situações que vocês colocam 

no final né, de experiências com professores que conseguiram, dentro de uma concepção de educação física, é, crítica, pós-
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crítica, ou vocês, é, acreditam que se desse exemplo de estratégias, que nem o Estado chama de “situações de aprendizagem”, 

sairia daquilo que vocês acreditam? O que você acha? 

Mario – Então, eu... isso é bastante... problemático, e já mudou de muita opinião ao longo do tempo né. Primeiro assim, 

pedagogia crítica é uma coisa, pós-crítica é outra né? Quando isso ta junto dentro do mesmo balaio, você já desconfia que tem 

negociações na escrita, né, como tem em outros textos nossos. É... assim, ninguém pensa a partir do nada, mas existe uma 

questão interessante, que todo pensamento nosso é sempre um novo pensamento, da maneira como a gente pensa, né, então, 

nós temos uma maneira de pensar... Ai vai uma discussão filosófica, acho que vai muito longe, né. Mas nós temos uma maneira 

de pensar a vida a partir de um ideal, então por exemplo, você vai sair de férias, você, Tatiana, vai sair de férias, ai “Ah, eu 

vou viajar pra Campos do Jordão”, você já fica imaginando tudo que vai acontecer em Campos do Jordão. “Nossa eu vou pra 

lá, vou comprar roupa, vou tomar um chocolate quente, não sei o que lá”, só que ai você chega lá e chove pra cacete, puta frio, 

você não consegue sair do hotel, é uma bosta a viagem... você não pensou nisso. Você parte sempre de um mundo ideal, né, 

então o nosso pensamento contemporâneo, moderno, ele é um pensamento Socrático-platônico, a gente pensa sempre como 

mundo das ideias, né. A filosofia até o século 19, né, Hegel e tal, é sempre nessa coisa do idealismo e vai discutindo a partir 

disso né.  

Esses caras que a gente trabalha, vem desse negócio chamado “virada linguística”, vai dar outro salto, outra maneira de pensar, 

então toda vez que você pensa é sempre um novo pensamento, e se você ficar pensando a partir dessa coisa que já tem, né, 

você vai sempre se ferrar, porque esse nunca é, né. O Nietzsche tem um texto lindo que ele vai falar sobre a tragédia né, que o 

grande problema do pensamento moderno é que a gente não enfrenta a realidade nua e crua da vida, que a vida é muito trágica, 

e a gente precisa enfrentar a tragédia ao invés de a gente achar o ideal. O que que o ideal faz? O ideal faz com que você, ao 

chegar na aula, encontre alunos que não são os mesmos alunos que eu tive na experiência que eu relatei, né. Então se eu quiser 

aplicar aquilo ali, eu não sei o que aquilo ali vai dar de resposta. A gente tem escrito bastante isso ne, que esses relatos de 

experiência servem não pra normatizar, né, mas eles servem pra dar um panorama daquilo que os professores tão fazendo e 

quem sabe inspirar os professores a fazer outras coisas, que realmente, você aprendeu a dar aula como? Você teve aula. Você 

vê ao mestre com carinho, você vê quinhentos mil filmes e desenho animado de aula, você vai na aula... a aula da faculdade é 

a mesma aula da escola, os professores são piores, na maioria das vezes, são mais... é... rígidos do que os professores de escola, 

né, permite que sai e levanta, mas não permite um monte de coisa, né, reproduz essas mesmas coisas e quando você vai dar 

aula... não dá pra você achar que você vai, né, até porque, existe uma outra coisa muito legal que existe uma ordem discursiva 

do que é dar aula, existe uma ordem discursiva do que é professor, você só pode falar e pensar como professor disso dentro 

que ta posto. 

Quando você começa a borrar, é, trazendo outros discursos de fora pra dentro da escola, vai sempre ter resistência e também 

em alguns lugares vai ter aproximações, então o relato ele tem essa função... de inspirar o professor. Agora quando a gente 

escreve lá assim ó: “O currículo cultural, ele parte, ele tem uma ancoragem social do conhecimento”, ou seja, você vai trabalhar, 

do jeito que a coisa é, beleza. Como que é o skate lá na, lá no.. no... onde acontece o skate? Ele é assim, assim e assim. Puts, 

vou trazer pra escola, mas não é! Porque a escola não é o mesmo lugar, as pessoas não têm o mesmo tempo livre, as mesmas 

roupas, a mesma pista, então você tenta trazer isso pra cá e mostrando exatamente nessa tentativa de trazer pra cá, nem a 

reprodução do que ta lá e nem uma tentativa de adequação daqui pra ensinar você pra ir pra lá, mas que esse espaço seja um 

espaço de *produção de outras coisas*  né, então a gente traz sempre tudo que tem no skate. O skatista faz o que? Ele manobra 

de tal jeito. Então vamos fazer as manobras aqui? Ele constrói seu skate. Então vamos construir o skate aqui? Ele tem tal gíria. 

Vamo investigar essa gíria? Ele usa tal roupa. Vamo analisar essa roupa. Ó, tem gente que fala isso do skatista. Vamo escuta 

o que essas pessoas tão falando de skatista? Mas o que o skatista pensa? Traz o skatista pra dentro da aula. Então nesse transito 

aqui a gente sempre entende que esse espaço vai ser um espaço de... de... de ressignificação daquilo que ta la, né, essa é a 

jogada, né, e valorizar sempre a possibilidade de fazer outra coisa, que a gente vai chamar de diferença, né.  

Pro professor tomar isso aqui e levar pra pratica dele, lendo isso que eu te falei e você fazendo, aparentemente é simples... mas 

pera ai... e aqui dentro da sua tua alma? Aqui dentro da tua alma tem uma tradição da igreja, o menor é sempre menor, o pobre 
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é um coitado, você que sabe o que é bom pra ele, né, você que estudou, você que sabe os conhecimentos das práticas... então 

você quer ensinar aquilo, mas você nunca perguntou se ele quer aprender aquilo, né, ou se ele tem outra coisa pra ensinar.  

Então você percebe que não basta, realmente, você ler aquilo e tentar reproduzir lá porque aquilo mexe com uma concepção 

tua, que você tem dentro de você, com relação ao que é escola, o que é currículo, o que é educação física, e as crianças, que 

quando tão em conflito ali né... uma coisa é uma criança, outra coisa são essas crianças junto... uma coisa são essas crianças 

juntos com um professor, outra coisa são essas crianças juntas com outro professor, outra coisa são essas crianças juntas com 

o skate, outra coisa são essas crianças juntas com o funk, outra coisa são essas crianças juntas com o professor e o futebol, 

então todos esses elementos né, são elementos que eles trazem o imponderável né, o improvável. Por isso que a gente vai dizer 

que a avaliação é isso né, avaliação é você, ao formular uma ação, você ta sempre atento pra ver o que que aquilo produz pra 

ver onde você vai atuar, porque você ta sempre nos rastros disso né, e você de repente ouviu aqui mas não ouviu la, ai o outro 

professor que ta dando a mesma aula, ele ouviu aqui mas não ouviu ali, ou você ta dando aula pra sétima B, a sétima B falou 

de um jeito, eu vou fazer a mesma coisa com a sétima A, a sétima A vai falar de outro jeito... então é isso que a gente discute 

o tempo inteiro, não da pra você pensar que você vai levar assim.  

Tati – A tal da receita né? 

Mario – A tal da receita, por isso que a receita é... O Pedro orientando do Marcos fez um texto legal, seria até... se tivesse 

curiosidade de ler... ele fez uma dissertação de mestrado dele nessa direção, e o trabalho dele se chama assim, é... não lembro 

se é “receita” ou “formula”, “escritura”, ele vai falar desse *jogo* e que existe uma receita... porque quando ele entrevistou 

todos os professores, parece que os professores fazem tudo igual... mas na hora que você vai ver o que eles fazem, eles não 

fazem nada igual, né. 

Tati – O discurso é o mesmo, mas... 

Mario – O discurso é o mesmo, mas na pratica... “Ah, eu fiz mapeamento”, mas como você fez o mapeamento? E como é que 

você tratou os dados do mapeamento? Né. “Ah, eu fiz a ampliação”, ta o que você fez com a ampliação? Que resposta que a 

ampliação deu e como você tratou com essa área? “Ah, eu dei voz pros alunos”, ta mas como é que você pensou a voz desses 

alunos? Então, cada professor tem o campo teórico, onde ele né, teoricamente faz essa receita, mas essa receita não da conta 

de fazer o bolo.  

Tati – Entendi. 

Mario – Entendeu? 

Tati – É... 

Mario – Eu falo, em.   

Mario – Ó, dentro disso, por exemplo, a gente ta acompanhando uma professora la na FEF, né, que é ex-aluna, ela fez o 

mestrado agora na Fundação Casa, ela ta trabalhando educação física dentro da fundação casa, né, ela vai apresentar no SEMEF 

aqui, eu incentivei, ela teve que pedir autorização, e as duas professoras vão... uma vai trabalhar um relato e a outra vai 

apresentar a pesquisa dela de mestrado mesmo, né. Da pra eu te dizer assim... ela é mo fã do currículo cultural, e ela é a que 

melhor compreende porque ela ta dentro de uma situação onde mais do que escola, é uma escola correcional, e é uma escola 

correcional que tem o estado em cima e o tráfico em cima, porque o tráfico vigia o que acontece na aula. O texto dela faz a 

gente entender que existe um outro mundo né, como que essas crianças delitosas elas chegam na Fundação Casa, elas não são 

bandidas, mas quando chegam lá elas tem tudo pra se tornar, porque lá dentro tem comando de fora buscando essas crianças, 

é lá que eles selecionam, eles não pegaram na rua, é ali, né, e isso tem tudo a ver com o fracasso da escola, e ai quando você 

pensa em uma pedagogia que nem essa, a gente ta dizendo pra um menino “Olha, você tem conhecimento, compartilha”, numa 

outra pedagogia ele é ninguém... então ele é mais fácil ser capturado pelo tráfico, então olha quanta coisa tem. Não da pra 

gente imaginar que essa professora, ao trabalhar lá, todos esses elementos, com vigilância... você sabe o que é você dar aula e 

de repente você não pode trabalhar com lápis porque você pode contar sempre que aquilo pode virar uma arma? E ai quando 

você for usar o lápis, o segurança fica ali do lado das... É outro papo, né.  

Tati – Outro. 
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Mario – Ai eu vou trabalhar numa escola que tem trans, ai eu vou trabalhar numa escola né... por isso que é legal a gente ter 

cada vez mais professores, né, tem a... 

Tati – Com experiências diversas. 

Mario – A Jaque e o Marquinhos que trabalham com EJA, gente, a Jaque tem aluna de 95 anos com cara de 17 que saiu da 

cadeia... 

Tati – Nossa... 

Mario – Tudo na mesma sala. Que não tem quadra! Ela da aula na rua, porque é uma casa, e ai ela faz educação física na rua, 

que do outro lado é a Raposo Tavares, se chutar uma bola, a bola vai pra pista. 

Tati – Nossa. 

Mario – Então né, é um pessoal que é um referencial teórico que da ferramenta pras pessoas ne... 

Tati – Muito bom! É... 

Mario – Você percebe como é diferente do do Estado?  

Tati –é diferente! Outra realidade. Dentro desses... dos elementos colocados na proposta eu falei pro Neira que vocês são os 

precursores do currículo  pós-crítico da educação física.  

Mario – Pós-critico! Tira o crítico. 

Tati – Pós-crítico... tira o crítico. 

5. Nesse bloco gostaríamos de conversar sobre a relação entre os documentos curriculares e o trabalho do 
professor. 

a. Fale sobre a relação entre as propostas curriculares e o trabalho do professor em termos de 
aceitação, resistência, mudanças, incorporação  etc... 

b. Dê um modo geral qual é sua leitura da relação entre professores e documentos curriculares, que 
tem sido apresentada, em trabalhos de pesquisa e outros estudos feitos pela área de educação 
física escolar;  

c. O que as pesquisas têm mostrado quando estudam as condições de trabalho do professor e o 
processo de implementação dessas propostas curriculares.  

 

 

Tati - É... e isso vocês fizeram formação com os professores, eles multiplicaram, é... com exceção dos alunos de vocês aqui do 

grupo, que são professores do município, vocês conseguem ter acesso a informações de que os professores da escola estão 

tentando compreender o currículo e tentar experimentação a partir desse currículo *na prefeitura*  

Mario - É muito legal, a gente... isso é muito importante... por isso que é muito importante os espaços de partilha né? Nós 

tivemos recentemente no CBCA  em Goiânia, e nós vimos a apresentação de dois trabalhos de pessoas do interior da Bahia, 

que era pautados no currículo cultural, uma leitura bastante equivocada, mas era, o que é muito legal. É... certa vez a gente 

tava num espaço em São Carlos, se não me engano, e ai um cara de repente identificou um dos nossos porque tinha lido o 

trabalho dele, o relato dele, e disse que tava fazendo né, a... se não me engano o Pedro conheceu um cara de Curitiba que 

também, e já veio apresentar aqui..... 

 é a mesma coisa que passado 15 anos que essa proposta ta ai, ela também ainda é muito insipiente, né, mas eu acho que ela 

tem se esparramado bastante... 

Tati – Tem tido aceitação? 

Mario – Eu acho. Ai o que se faz é outro papo né, mas o que que a gente vê, primeiro porque tava na rede em São Paulo, então 

ela foi se espraiando, segundo que ela atende um desejo, né, ela pelo menos discursivamente, ela deixa o professor um pouco 

mais sossegado, porque a gente fala assim: “meu você não é onipotente, segura ai né”, o discurso não garante nada né, as 

palavras simples escapam, então vai fazer o seu trabalho sabendo que você não tem controle.  

Puts, isso aí já deixa o cara mais aliviado né. Aí o cara faz uma prática que ele acaba se identificando, porque tem todo um 

discurso né, de educação, de sociedade, de inclusão... nós somos contra a ideia de inclusão, porque o problema da inclusão é 

que existe uma norma, quando você tira a norma não tem inclusão, a partir do momento que a sociedade tem inclusão tem um 

problema, porque ela ta dizendo que o lado certo é esse e o lado de fora é... não, a gente vai trabalhar com esses caras aqui, né, 
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e tentar derrubar isso aqui pra entender que todo mundo é diferença, né, não existe uma... ou um pra ficar incluído e ser igual 

aos outros, isso aqui é um processo cruel também.  

Então você fala isso... você vai falando coisa que os caras né, vão lendo, vão se apropriando etc. e tal, aí tem essa formação, a 

partir daí o que acontece? A gente vai se esparramando, né, o Marcos muito mais né, e eu, a gente vai à alguns lugares e fala, 

e leva... aí a gente já começou a perceber, isso já faz um bom tempo, que os livros da gente caem em concurso, né, que nas 

provas tem essa discussão. Recentemente a gente acessou um concurso, que a gente fica fuçando né... eu recentemente acessei 

um concurso do Nordeste, não sei da onde foi... Gente! As perguntas eram um monte de Neria e Nunes ali, um monte de 

currículo cultural, os princípios do currículo cultural e ai eu falei: “olha, ta lá né, não sei de que jeito”, mas porque funciona? 

Porque o cara que tá lá no interior de algum lugar pensa que São Paulo é o ó do borogodó né, e não que aqui é o problema, e 

ve o que São Paulo ta fazendo né, pega aqui e leva pra la. 

Tati – Se apropria.  

Mario – Ai leva pra la, né... Vai acontecer alguma coisa lá, então eu acho que ela tende a se espraiar mas eu acho que ainda 

sim ela não vai conseguir de jeito nenhum vencer aquela massa maior que é essa miscelânea do lúdico, do prazer de jogar 

achando que o jogo é magico né, então ó... a gente... eu dou aula de estagio né, os alunos vão pro estagio, eles relatam o que 

faz no campo e a gente discute... a professora deu pega-pega, ela deu pega-pega pra que? Ah deu pega-pega pra desenvolver 

isso, isso e aquilo, e ai eu paro e começo a discutir toda a teoria do desenvolvimento e ai eu pergunto: “é possível desenvolver 

isso com pique-bandeira? ” Não. Então o que que ela ta falando? Ela se apropria de um discurso e da pique-bandeira, e no 

máximo controla os alunos pra eles não ficarem bagunçando, né, então é isso que ta acontecendo, né, nós... esse que eu te falei 

das aulas certinhas né, nossa aparece cada aula! Da desespero né, então isso de ela chegar... ta longe... ela ta aqui assim... Mas 

ta se espraiando. 

Tati – Ta acabando. É... dentro da realidade do professor, não da questão da formação, mas da estrutura da escola, quantidade 

de alunos, como você vê a relação da possibilidade da proposta dentro das condições do professorado?  

Mario – Eu acho que quando você tem a Jaqueline e o Marquinhos trabalhando como eles trabalham... Recentemente a Jaque 

trabalhou com slackline, ai ela não tem slackline, ela correu atrás, ligou pra um amigo, ligou pra la, ligou pra ca, de repente 

ela tinha um aluno cadeirante, e ela falou assim “O que que eu faço? ”, ela teve uma ideia maluca... pegou uma grana na escola, 

100 reais, foi la na Leroy Merlin, que eu descobri que chama “Leroa Merlan” e não “Leroi Merlim”, outro dia alguém me 

corrigiu... aqui é Brasil! Comprou dois caibros de batente de porta, e fez slackline com batente de porta pro cara da cadeira 

andar, né. Então, se você não tem quadra, amiga, você tem arvore, você tem barranco... as práticas corporais não acontecem 

só em quadra, né, se você não tem bola ta cheio de outras práticas... na comunidade você tem tudo, né. A gente já viu trabalho 

desenvolvido com vídeo game, que a escola não tem vídeo game mas os alunos tem, só nos trazem... levam né. Recentemente 

tem uma menina nossa lá, em Campinas, que ela trabalhou com tênis na educação infantil... nossa, o pessoal do 

desenvolvimento saiu matando nela. E ela falou “pois é, só que quando eu mapeei na minha sala, quatro meninas de cinco anos 

fazem tênis...” não é. Ai, assim, a raquete, bolinha, não sei o que la, veio tudo dos alunos... rede, montaram rede, então é uma 

escola de educação infantil, o espaço é esse aqui, atravessado com um monte de brinquedo e toda vez que ela tem que dar aula 

ela tem que pegar um... ela chega mais cedo, pega todos os brinquedos e tira do pátio... Então essa questão da condição, ela é 

importante mas... e ao mesmo tempo a gente sabe de escolas que tem tudo e não acontece nada né, de... nesse sentido né.  

Tati – Tem toda a estrutura... 

Mario – Ela só reproduz, né...ela só reproduz. Ela vai ensinar aquilo que já ta dado. É, então, agora é logico que né, que a 

valorização do professor, essa questão do professor, ela é um outro ponto... eu sempre falo isso “ó, você vai dar aula? Você 

não sabe o que é isso aqui?! Você já não sabe o que é essa discussão? 

Tati – Eu falo isso pros alunos.  

Mario – Então é o seguinte: vai la, da aula, luta pelas crianças e depois vai pra rua lutar. Vai fazer greve? Amigo, chama toda 

a comunidade e explica... e leva a comunidade com você. Agora vai fazer greve e não explica pra ninguém o que ta 

acontecendo, o discurso da mídia vai bater em você... né... então faça luta no lugar da luta e com as crianças a luta é outra, né.  
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 6) Por fim uma última questão:   Como você define o papel que a educação física escolar cumpre no contexto geral 
da educação? 
 
 

 

Tati – Última questão Mario. É... eu perguntei da educação, qual o papel da educação... e o da educação física no âmbito da 

educação? Qual que é o papel que ela cumpre ali? 

Mario – É... então é... eu não gosto muito desse “função”... a palavra “função” né, ela ta ligada a uma ideia de equilíbrio. 

Tati – Funcionalidade também né. 

Mario – Né, é. E ai tem a função e tem a disfunção, né, mas enquanto aquilo que se... que a gente espera, é, é essa questão, que 

a educação física possa contribuir pros... com as crianças, com os meninos, com os jovens, com as meninas a enxergar as 

práticas corporais, né, de uma maneira bastante politizada, né, entendendo que elas são fruto de forças, e que ao entender isso 

entenda que a gente aprende a falar delas e que a gente ao aprender a falar delas, todo mundo fala delas e elas falam... e os 

seus representantes falam delas, e com isso entender-se né, porque... Como eu sou falado? Como eu falo de mim? Como eu 

aprendi a falar de mim? Né. Eu acho que esse... a educação física, a educação de um modo geral tem que cumprir com esse 

trabalho né, e a educação física com esse objeto dela que são as práticas né... entender então o funk, o skate, a bolinha de gude, 

a vaquejada, ao longo da história, na história, nos locais, como elas foram faladas, o que que elas falam, o que que elas 

produzem, como elas são produzidas né... eu acho que isso ajuda você a se entender como sujeito, porque a questão central é 

como você aprendeu a ser quem você é, como você se tornou o que você é, como você aprendeu a falar de você, e ai quando 

você entende que você também fala do outro... acho que é por ai né. 

Tati – Deixa eu só pegar um gancho, que eu fiz essa pergunta pro Marcos... Eu já ouvi falar dessas teorias críticas e pós-

criticas, uma pessoa fala “Ah mas isso é uma sociologia da educação física, cadê a prática? Cadê a técnica? ”, é... a proposta 

de vocês não refuta a técnica a pratica... 

Mario – Pelo contrário, né, pelo contrário... o que a gente não prioriza é aprender a técnica, né, o que a gente entende é, se 

você vai... como funcionam as práticas corporais no mundo real? As pessoas vão la e jogam. Não sei se você frequenta o 

parque do Ibirapuera... 

Tati – Mais o Vila Lobos. 

Mario – É... no vila lobos é... não tem... eu moro la perto do Vila Lobos agora, mas eu frequentei muito o Ibirapuera e no Vila 

Lobos, se observar, com certeza o que eu vou contar, tem. No Ibirapuera acontece um fenômeno muito legal pra entender o 

que a gente ta falando, tem quatro quadras de basquete ball em sequência, na primeira você bate o olho e você fala assim “aqui 

eu não entro”, só tem gigante, negrão, negrona, os caras com a rouba NBA, enterra... a medida que as quadras vão avançando, 

vai acontecendo um fenômeno muito louco né, o basquete se transforma, e no ultimo é aquele basquete de família, tem quatro 

ou cinco la... 

Tati – Esporte participação. 

Mario – É, é o esporte participação. Ta todo mundo la jogando um negócio esquisito, que não tem nada a ver com o primeiro 

mas as pessoas falam que aquilo é basquete né, então se você entender esse processo, né, esse processo é o que a gente pensa 

na escola, porque não e possível você desenvolver, na escola, que todo mundo chegue nessa técnica, e não é lugar, se você 

pegar por exemplo as teorias desenvolvimentistas, o desenvolvimento motor, ta la no Gallhue é a coisa mais... que eu acho 

interessante, não da pra ensinar esporte na escola, porque é um nível de habilidade que poucos chegam, então tem que trabalhar 

em outro espaço. Então na teoria desenvolvimentista nunca se ensina a habilidade no seu nível mais alto. 

Tati – Especializado. 

Marcio – Especializado, de utilização permanente né. Você chega nos níveis... por isso que os jogos adaptados e etc. cabem, 

beleza, né, então se já não da pra ensinar, você precisa tomar cuidado com esse negócio de especificidade da educação física 

porque isso também é outra luta por hegemonia, né, a nossa... o nosso pensamento é: Nós vamos tematizar as práticas corporais. 

Nosso objeto é a prática corporal e ela tem que ser tematizada. O que é tematizar? Tematizar é trazer tudo aquilo que ta 
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relacionado com ela, inclusive jogar, dançar, lutar e etc., mas sempre nessa perspectiva da compreensão de que aquilo é uma 

produção da cultura, né, e que sofre forças pra ela ser de determinado jeito. E você? Como é que você aprende isso? Fazendo.  

E é logico, debatendo, dialogando, vendo outras, saindo, olhando, por isso que quando você ve professores que trabalham 

nessa perspectiva o cara fica seis, sete meses numa pratica. Os professores tão preocupados com outra coisa, por isso que 

também não serve, numa perspectiva desenvolvimentista você não prepara a aula pra fazer debate, não é função dessa aula. 

“Ah vamos assistir um vídeo”, não é função dessa aula, nessa daqui, outra assistir um vídeo interessa. “Vamos reconhecer aqui 

como eles jogam? Olha aqui tem bolinha de gude, aqui se joga assim, aqui se joga assado, pode jogar bolinha de gude de mil 

modos... vamos la fazer? Vamo comparar? Vamo diferenciar? Vamo fazer de outro jeito? Aí aquele jeito. Vamo la fazer? 

Vamo la comparar? Vamo fazer de outro jeito? Por que que é assim? Por que que é assim? ”, ai o professor ele vai sempre 

problematizando as coisas que as crianças fazem. A gente é que corta as problematizações delas né. 

Tati – Muito legal! Obrigada Mario. 

Mario – Ta bom? É isso, espero que você tenha se encantado mais... 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrição da entrevista feita com Luiz Sanches e Luciana Venâncio 
 

1. Primeiramente, gostaríamos que você falasse especificamente: 
 

a. De sua formação e trajetória acadêmica; 
b. De sua trajetória na educação em geral; 
c. De sua inserção na área da educação física escolar. 

 
 

 
Tati - Então eu vou iniciar o primeiro bloco de perguntas, que é mais sobre a formação e trajetória de vocês né! Formação na 
graduação e a trajetória acadêmica no ensino superior, etc. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. 
Luciana - Bom... Eu fiz o... Eu fiz a graduação na UNESP em Rio Claro, aí formei em “94” (1994), eu ingressei em “91” 
(1991), me formei em 1994, depois eu comecei na rede municipal em 1998, em 1996 eu ingresso na rede Técnica Estadual 
né... O Paula Souza, depois em 1998 eu ingressei na prefeitura de São Paulo com função efetiva, em 2001 eu fiz uma 
especialização na UNICAMP, acabo em 2002 e aí no ano seguinte eu ingressei no mestrado na UNESP de Rio Claro, 
finalizando em 2005, depois ingressei no doutorado em 2010, finalizei em 2014 e na sequência, durante o doutorado eu recebi 
um convite de um dos membros da banca, o Mauro foi da minha banca, o Mauro foi meu orientador do meu doutorado e na 
banca do doutorado eu recebi um convite de um dos membros da banca pra me supervisionar no pós doutorado que foi o 
Professor Bernard Charlot, é por conta do ingresso aqui na UFC , esse doutarado ele... Esse pós doutorado começou, daí tive 
que dá uma interrupção, então eu coloquei assim oficialmente que eu ingressei no pós doutorado em 2016 e acabei em 2017 
né... Mas ele começou né, teoricamente, logo depois do pos - doutorado...da do depois do doutorado né.  
Tatiana – Aham 
Luciana - Tem essa... E daí eu trabalhei na rede municipal durante 18 anos né, e destes 18, 4 é... 14 anos na mesma escola, na 
mesma escola. E nesse, esse período também trabalho na prefeitura de São Paulo, eu recebi um convite também pra... aaa pra 
contribuir na elaboração do currículo de educação física escrito em 2005, por uma... a equipe que começou, é uma equipe de 
São Bernardo do Campo né. É... Foi no governo do Kassab, uma coisa assim e daí no meio do caminho essa equipe mudou 
né... e nós... é... Eu, eram as... os coordenadores pedagógicos tinham que indicar  pra diretoria de ensino lá da região, das 
regiões de São Paulo, nomes de professores de várias áreas, e da região de São Miguel as coordenadores indicaram meu nome 
e de uma outra professora que trabalhava comigo. Então nós duas revezávamos nos encontros lá na SME. Mas aí também com 
a mudança de... da equipe que, das equipes né, que recebeu o documento e acionou depois uma outra equipe, aceitou né... 
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(barulho) no caso da educação física uma equipe da USP, e daí né, e daí nós saímos né.... E depois teve um ingresso na, um 
convite pra escrever o currículo de São Paulo, e agora mais recentemente antes de vim pra cá, eu participei... do.. grupo...  de 
trabalho da educação física  da cidade de São Paulo da região de São Miguel, pra elaborar o currículo  do município de São 
Paulo né, junto com professor da o Antônio Carlos Vaz, que foi quem assinou como o especialista né, entre aspas contratado 
pela SME para escrever o documento da educação física e... definimos o objetivo e os direitos de aprendizagem. 
Tatiana – É... Antes do Luizito falar... É... Lu, fala um pouquinho, é... Desde que você entrou na graduação a área de educação 
e educação física escolar já era algo resolvido? Pra você ou não? 
Luciana – Quando eu ingressei na licenciatura... 
Tatiana – É. 
Luciana - ... Na UNESP eu já sabia que eu ia ser professora. Isso eu tinha... 
Tatiana – Ah. Lá era só licenciatura. 
Luciana – Não. Lá tinha curso de licenciatura e bacharelado... 
Tatiana -  Junto? Ou... 
Luciana – Já tinha até me inscrevido quando eu acabei a licenciatura no bacharelado, mas aí eu desisti de fazer o bacharelado 
e voltei pra São Paulo, por que eu é... Prestei o concurso é... tinha Um contrato né, é...  De 2 meses pra trabalhar no Paula 
Souza, depois eu assumi nesse tempo eu voltei pra São Paulo pra fazer o, pra trabalhar, começar a trabalhar né, em 96. Mas, a 
ideia era fazer o bacharelado mas não por desejo e sim por ter uma segunda graduação já que eu estava lá né, aí  não teria 
problema de ficar mais 1 ano e meio. Mas, daí surgiu essa oportunidade do de trabalhar nas, na no Centro Paula Souza escola 
técnica né. 
Tatiana – É... Centro Paula Souza. 
Luciana -  Isso, Centro Paula Souza. E daí eu fui... 
Tatiana – Ah... Mas você sabia...  
Luciana -  Aí eu trabalhei com o ensino superior, ingressei no ensino superior, na docência do ensino superior em 2005.  
Tatiana – Humm...  
Luciana -  Tava acabando o mestrado quando eu ingressei e na pós graduação Lato Sensu, foi no final do mesmo ano. Aí 
comecei a trabalhar tanto na graduação quanto na pós graduação na FMU.  
Tatiana – Ah legal... Então era desde o início, já sabia, já, já queria área de educação no geral, em geral? 
Luciana – Já, já. Educação que fiz foi especificamente Educação Física escolar. 
Tatiana -  Aí que legal... Luizito, cadê o Luís? 
Luiz – Isso, tá certo. Então... Eu ingressei na graduação em 1994 é... na escola de educação física de esporte da Universidade 
de São Paulo, no curso de bacharelado em educação física, que era a única forma de ingresso, né... Naquela época. É... Eu 
finalizei o bacharelado em 1998, e eu ingressei na licenciatura em 1997, ou seja, enquanto eu ainda estava no curso de 
bacharelado, porque enquanto fazia o bacharelado era possível ingressar quando alcançasse as últimas disciplinas né... O último 
semestre do bacharelado, eu já poderia ingressar na, na licenciatura. É... e aí eu conclui a licenciatura em 99, então eu fiz os 
dois cursos o bacharelado e a licenciatura nesse perído de 94 – 99, é um período de 6 anos. Em 2000, eu iniciei o mestrado na 
UNESP no campus de Rio Claro, é... e concluí o mestrado em 2003 é... com orientação do Mauro Betti, é... Em 2006, eu 
ingressei o dourotado e depois de 3 anos e meio eu tive uma mudança de orientador, até então meu primeiro ingresso  a 
orientadora era a Suraya Darido, é... posterior à isso,  em 2011 é... eu reentrei pro doutorado com orientação do Samuel Souza 
Neto, e depois de um período de 3 anos e meio também, eu concluí o doutorado em 2014. Em 2013, uma parte do doutorado 
é... eu fiz um formato de (sanduiche) na Universidade de Montreal, então eu fiquei durante 6 meses com a supervisão de uma 
co-orientadora, a orientadora internacional a Cecília Maria Ferreira Borges. É... E, é...  No período de 2015 até 2016 eu realizei 
um pós doutorado, também em Rio Claro na UNESP, só que no departamento de educação né, até então meu vínculo era com 
o departamento de educação física, tanto no mestrado quanto no doutorado e... é... nesse pós doutorado, tive um supervisor 
pelo menos fiquei com o Samuel de Souza Neto que foi orientador do doutorado e 02 supervisores internacionais a Professora 
Cheryl J. Craig trabalha no Texas, Estados Unidos e o Professor Alan Ovens que trabalha em Auckland na Nova Zelândia. 
Então basicamente essa foi a minha trajetória de... de formação né. Trajetória acadêmica. E quanto ao trabalho na Educação 
Básica eu trabalhei durante 5 anos, é... na rede municipal de São Paulo, numa mesma escola né, na zona leste de São Paulo 
que foi de 2002 até 2007, é... e no ensino superior eu trabalho desde 2000 se considerar o  estágio de docência organizado na 
UNESP... 
Tatiana – Uhum... 
Luiz – Quando eu fazia o mestrado, é... E trabalhei em várias instituições é... do litoral norte Foi meu primeiro trabalho fora 
da... do eixo né de... São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, é... na capital... Em Guarulhos, é... ainda tive curso de 
especialização em outras estados, outras cidades, em Guarulhos foi o meu último vínculo de trabalho antes de... é... de assumir 
o cargo  na Universidade Federal do Ceará. 
Tatiana – Uhum 
Luiz – e a Luciana já mencionou, agora que recentemente  nós temos também  um vínculo com a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, é... por conta da pós graduação.  
Tatiana – É... 



	

	

179	

Luiz – Então é isso, como a Luciana falou de... 
Tatiana -  É. 
Luiz -  Na questão dos 02 empregos né. 
Tatiana – É. 
Luiz - Ou algo assim, de mais completo. Como aqui  no estado do Ceará ainda não tem curso de pós graduação em educação 
física... 
Tatiana – Aham... 
Luiz – Nós... é... Buscamos uma aproximação com o programa da federal do Rio Grande do Norte, então nós nos credenciamos 
lá para orientarmos alunos do mestrado. 
Tatiana – Ah... que legal. Por isso que vocês tão caçando emprego que a Lu falou. 
Luiz – Isso, isso.  
Tatiana - Que legal 
Luiz – Fica dentro da jornada de identificação né, não é um segundo emprego na verdade...  
Tatiana – Aham 
Luiz – ... Da nossa jornada de 40 horas. 
Tatiana – Ah... que bom. 
Luciana -  E eu esqueci de mencionar como o Luís mencionou, no mestrado quem me orientou foi a Suraya né, e no...  
Tatiana -  Ah é...  
Luciana - ...Doutorado foi o... Mauro né. 
Tatiana – Foi o Mauro, é verdade. Ah... Eu não sabia que vocês tinham feito pós DOC, nossa como passou rápido. Que legal. 
Luiz -  Pois é... 
Luciana -  Foi muito rápido. 
Tatiana – É... Foi... É um ano né? Vocês fizeram em 1 ano e meio, 1 ano. 
Luciana -  É, é... O pós doutorado você acerta um período com o supervisor né. 
Luiz -  E eu peguei o do... de vínculo formal ele é sempre menor do que o seu período de envolvimento mesmo com o pós 
doutorado né. 
Tatiana -  Aham 
Luiz – Nós ficamos um período mais longo do que aquele que aparece de registro no pós doutorado... 
Tatiana - Aham 
Luiz - Preparação do projeto, escrita final. 
 

2. Nesse bloco gostaríamos de conversar sobre sua inserção no debate educacional   
. 

 
A. Que concepções teóricas que mais influenciaram e influenciam na elaboração de sua 

compreensão da educação escolar em geral; 
 

B. Sua leitura  e posicionamento diante do debate curricular e das diferentes concepções de 
currículo; 

 
 

 
Tatiana – Entendi, legal. É... Antes da gente ir pra educação física mesmo e falar do currículo, é... Vou fazer algumas perguntas 
sobre a área de educação. Como nós da educação física é... mergulhamos na educação antes de ir pra educação física, em 
relação à concepções, abordagens, e... Primeiro eu queria saber, pra vocês, quais foram as concepções teóricas educacionais 
que mais influenciaram a pensar em educação e educação física? Concepções abordagens... Teóricas que influenciaram vocês? 
Que autores vocês mergulharam mais na educação para pensar na educação física? Talvez desde o começo da carreira foram 
vários né, mas... Atualmente vai. 
Luciana – Olha, desde a graduação a... é... eu posso dizer assim que eu me aproximei com a das teorias que me levasse a 
compreender  os alunos no caso né,  que no caso como que a educação física poderia promover algum tipo de transformação 
na vida dessas pessoas né... Então seguindo de uma maneira geral né... Se for pensar na educação seria... são essas concepções 
aí que me atraíram de um modo geral. Que daí ao longo do curso, algumas da educação física que se aproximavam mais dessas 
concepções elas foram me atraindo né... E hoje aí que alguns tem dito né, que são as concepções de características mais 
progressistas, daí se a gente fizer uma atualização, alguns vão dizer que hoje são as teorias mais críticas né... É que as pessoas 
vão colocando as... gavetinhas né, como se essas concepções, elas únicas, exclusivamente, no seu ideal, de quadro teórico, elas 
fossem... totalmente, plenamente possíveis de serem transpostas no trabalho né, e isso a gente sabe que não, não existe essa 
possibilidade. Mas, essas teorias, elas com essas proposições elas permitem enxergar de uma maneira bem diferente né. Então 
seriam essas teorias aí que me ajudam, me ajudaram, daí se eu tivesse que nomear né, da educação física é seria da Crítica 
superadora né... Tem me ajudado bastante a compreender a história dos alunos ou a forma como a gente se posiciona no mundo 
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e a crítica emancipatória. Essas duas, elas se aproximam né, e foram (a critico superadora me chamou atenção na graduação, 
eu tive vários embates com professores na graduação, ela me causava muito questionamento né. Mas eu não posso 
desconsiderar outras que nos mostrassem no processo histórico tanto no desenvolvimento da educação física é... Vão 
surgindo... 
Tatiana – Uhum. 
Luciana -   Elas me ajudavam à resolver os problemas dos alunos, problemas de aprendizagem ou coisas que eu não, não... 
conseguia resolver usando outras concepções, outras é... Essas outras concepções consideradas não críticas é... Elas me 
ajudavam à resolver. Alguns hoje ainda vão fazer uma crítica severa a isso... 
Tatiana – Uhum. 
Luciana – Mas o universo escola, o universo educacional ele é muito complexo. Então a gente, em um momento a gente vai 
precisar de algum amparo pra poder resolver alguns problemas é... dos alunos ou nossos mesmos enquanto professores. Pra 
conseguirmos assim de uma maneira é... transformadora né, mas sabendo que trabalhar na escola é algo muito difícil, muito 
complexo.  
Tatiana – Entendi. 
Luciana – Precisa de uma lupa, uma lente de aumento muito grande. 
Tatiana – É verdade. Ok. 
Luiz – É... Durante a graduação, eu tive uma influência que foi a partir do currículo, foi uma influência mínima de, de 
referenciais de fato da educação, por quê isso? Porque o Bacharelado, né... como ele não tinha no currículo da USP, a 
vinculação com a licenciatura já é uma separação das áreas, então a perspectiva pedagógica no sentido da escolarização né...  
no foco na educação formal da licenciatura, é... durante meus 6 anos de graduação, no bacharelado o contato que foi propiciado 
foi por 2 caminhos: um, é... foi quando voluntariamente eu me inscrevi na (trecho inaudível sptc de 96) como voluntario né, 
era uma... era uma espécie de bolsa trabalho né, eu vi esse anúncio e participei. Coincidentemente, eu não sabia disso, naquele 
período, mas foi justamente o período da escrita do último livro do Paulo Freire né... E aí tinha uma certa efervescência na 
PUC foi aonde aconteceu a (trecho incompreensível sptc ) e o último local que o Paulo Freire trabalhou, ele... naquele momento 
ele... acabou de ter o vínculo com a prefeitura de São Paulo, é o momento da escrita do último livro dele né. Então, tive é... 
Tive de certa forma esse contato, mas não foi via o curso dele em educação física. Outro professor que foi meu orientador de 
monografia, o TCC, no curso de bacharelado, o Professor Edson..., foi o único professor ditador né... de uma perspectiva 
educacional a partir da escrita de Paulo Freire. O Texto dele foi justamente essse, desse livro. Então no período do bacharelado 
que foi até 1998, basicamente de relação né, do campo educacional que eu via o bacharelado foi esse caminho por conta da 
escrita da monografia, eu busquei algumas referências, a mais consistente a do Paulo Freire.  
Tatiana – Uhum 
Luiz – No curso de licenciatura não havia a necessidade de elaborar uma monografia, então, é... Mesmo você sendo 
bacharelado, é... eu tinha que trabalhar meu texto para na especificidade do bacharelado e como eu concluí em 1997 eu trabalhei 
com meu orientador durante 1998 e meados de 1999 é... Nós publicamos esse texto, e pôs na revista da PUC, talvez por 
coincidência na revista no departamento de educação física da PUC. E nesse período, é... Eu fiz uma imersão maior em leituras 
relacionadas com área da educação,é  no segundo semestre de 1997 até 1999 por conta do vínculo com a licenciatura eu tive 
aula com alguns professores que naquele período por conta da pós graduação eles “tavam” fazendo alguns estudos é... na época 
com referenciais que eram de certas formas novos , entre eles a Selma Pimenta que tratava relação de professor reflexivo. 
Então, é...  No período que eu tive aula com ela na licenciatura, ela apresentou o trabalho do Donald Schon né, e... chamou 
atenção aquele tipo de trabalho, aí eu tive aula também com o Romoaldo Portela, mas a principal diferença assim do campo 
da educação que se afastava de teorias cognitivistas, algo que eu tinha diante do bacharelado, com relação a educação física, 
foi essa proposta do Donald Schon, tanto que pro meu projeto do mestrado eu levo essa diferença a ideia do ensino reflexivo 
é... como um, uma das relações da educação física com o campo da educação. É... com relação à... a referencial da... da 
educação né, bem mais tarde do que isso né... alguns anos depois, já no mestrado é... a referência do (nome incompreensível) 
durante o período do pós doutorado também referencial do Tardiff (como no período do pós-dout) mas com relação à saberes 
docente e a formação  de professores. Mas, marcante no período da graduação foram essas duas que eu mencionei né,  o 
trabalho do Paulo Freire, mas que não foi uma referência enfatizada no curso... 
Tatiana – Uhum 
Luiz – Né... De bacharelado em Educação Física, mesmo da licenciatura em Educação Física e a referência do Donald Schon, 
sobretudo sobre ensino reflexivo e aí está falando de um período que foi em 1997... 
Tatiana – Uhum 
Luiz – Então... Algo ali que era recente né... O trabalho feito, é... Acho que esses autores dão conta é de períodos de graduação. 
No mestrado foi uma... Diversas diferenças né... Possivelmente o trabalho do Novóa foi o mais diferenciado que me influenciou 
no mestrado né... Relacionado a vida de professores, enfim. O meu projeto tinha relação com a minha própria trajetória no 
caso né... (o projeto original do mestrado) E depois disso ocorrem várias outras, é... influências. Seria... Iria demandar muito 
tempo aí para situar todas... 
Tatiana – Ah, sim... 
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Luiz – Várias de fato... É, com relação à Educação Física, durante a graduação, foi basicamente uma referência principal, é... 
Que foi abordagem desenvolvimentista porque era isso que era proposto na Universidade de São Paulo. É... na segunda metade 
dos anos 90, né... Um período de afirmação dessa proposta, é... o Go Tani do início da minha graduação, ele ainda estava 
afastado da Universidade, ele tava fora do Brasil, ele tava no Japão, é... Quando ele retorna em meados de 1997, se não me 
engano, já estava finalizando o bacharelado e ingressando a licenciatura é...  Ganha um ímpeto maior assim, a proposta 
desenvolvimentista ainda, então, é... Basicamente é o único momento que eu tive um contato diferente né... com a proposta 
desenvolvimentista, foi também por conta das aulas do professor Edson... Isso me chamou muito a atenção e um livro que eu 
li e me influenciou durante a graduação foi o livro do Mauro Betti, né... Que foi educação física e sociedade. Então foi 
basicamente a única referência oficial foi tratada em uma disciplina que destoava da proposta desenvolvimentista... 
Tatiana – Uhum 
Luiz – É... E posteriormente o Osvaldo Ferraz, no final da licenciatura indicou um trabalho da Suraya Darido que tratava 
diferentes abordagens, e aí nessas diferentes abordagens é...  Aparecia desenvolvimentista, que eu já tinha mapeado em toda 
graduação desse tratado. Aparecia proposta do Mauro Betti, até porque eles trabalhavam no mesmo grupo, proposta sistêmica 
e haviam outras propostas que eu é... ouvia a dizer  a partir do meu vínculo com a faculdade de educação por qual eu fiz o 
curso de licenciatura. Então eu passei a me interessar muito por esse... Por esse assunto, por essa temática porque, até então a 
minha visão com relação à educação física no curso era voltada na proposta de... é... desenvolvimentista. Aí, é... na elaboração 
do meu projeto pro mestrado  é... eu procurei ler tudo aquilo que estava disponível na época, com relação à educação física 
escolar, e aí foram mapeadas é... 15 abordagens, que é o material que tem na dissertação... 
Tatiana – Aham 
Luiz -  ... De mestrado, então... Aquilo, é... influenciou  a minha visão de educação física, é... de 1999, durante 1998 para 1999 
até toda realização do mestrado. Então, basicamente foi isso né... Foi sendo  ampliado né... O olhar tanto com relação à 
educação, mas, sobretudo com relação à educação física. 
Tatiana – Muito bom. 
Luciana -  Só um complemento né, de... um aspecto bem satisfatório, foi que durante a graduação e a especialização, eu tive 
contato direto com alguns autores que citei que escreveram diferentes proposições no caso Jocimar Daolio,  fui aluna dele na 
UNICAMP, João Batista Freire, a Carmem Lúcia Soares, ela foi da minha banca do mestrado, ela da minha banca do mestrado, 
e seminários com Elenor Kunz né... Então, isso... Acaba ampliando o leque, né... Não só pela leitura dos textos, mas o contato 
direto com essas pessoas né... Então a minha graduação, e a especialização na UNICAMP, sendo aluna né, de  um grupo de 
professores né... que influenciaram a... O desenvolvimento da educação física, é... ajudando a gente a  entender também um 
pouco desse processo meio difuso que ainda existe na educação física. Mas, é... Foi um aspecto bem positivo. 
Luiz – Agora que a Luciana falou isso, tem algo que eu é..., não tinha pensado a princípio mas, é... Eu acho uma referência 
que permanece desde a graduação e até agora, então o período é de 20 anos, é a ideia de complexidade, com diferentes nuances, 
ela aparece, porque é de sair da proposta desenvolvimentista e ampliar o leque pra outras possibilidades né, foi necessário 
tratar dessa noção de complexidade né... A Educação Física é muito complexa, são muitas referências, são muitas 
possibilidades. É... e... no pós doutorado, um dos supervisores né, o Alan Ovens, da Nova Zelândia, trabalha justamente nessa 
perspectiva de complexidade né, só que sem o conhecimento das propostas brasileiras né... Ele, está do outro lado do mundo...  
Tatiana – Uhum 
Luiz - ... Com outras referências. Então essa ideia né, de complexidade ela vai permeando assim né, já que você pediu pra falar 
da  trajetória é... Talvez seja o ponto comum em vários momentos da trajetória. Inclusive agora, ela mantem um prévio interesse 
para essa noção de complexidade, inclusive propostas tanto da educação física quanto da educação e tem relação com isso.  
 

2. 
C. Sua perspectiva sobre o papel da escola e da educação escolar em geral. 

 
 

 
Tatiana – Muito bom. É... Pensando nessa trajetória que vocês tiveram e ainda têm na educação e na educação física, se vocês 
fossem definir, com a experiência que vocês têm como pesquisadores e professores de escola e de ensino superior, como vocês 
definiriam o papel da escola e o papel da educação, ou se quiser colocar os 2 no mesmo pacote tudo bem, mas, como vocês 
definiriam o papel? Primeiro da escola e da educação, depois a gente vai pra educação física, mas, se quiser também misturar 
tudo fica à vontade.  
Luciana -  Se for pensar em educação formal né, em educação formal... 
Tatiana – Isso... 
Luciana – Aquela que ocorre dentro da escola... 
Tatiana – É. 
Luciana – Então é dessa educação que eu vou falar... Não é a educação que ocorre fora do espaço escolar. 
Tatiana – Isso. 
Luciana – Ah...  existe educação alem espaço escolar. Especificamente a educação formal, é... hoje se a gente pensar na  
educação brasileira, a educação formal ela, ela precisa se organizar de uma maneira que as pessoas vejam perspectivas de 
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mudanças nas suas vidas. E... Essa é a educação formal de um modo geral, e eu não to falando isso de mudança de classe 
social, não de pobre virar rico, de pobre virar classe média, não é isso que eu to dizendo. As pessoas precisam vislumbrar 
novas possibilidades de viver, a partir da Educação formal. E a escola ela representa, é uma instituição que representa essa 
educação formal, eu acredito que ela precisa pensar em como ensinar né, com formas de ensinar essas pessoas, no caso 
estudantes né, a viver num mundo como a gente vive hoje né. Então eu não posso mais é... Indicar somente como função da 
escola por exemplo: ensinar a ler e escrever, e a dominar os conteúdos das diferentes matérias né. É junto com isso, ela abre 
mão disso mas, faz com que o aluno consiga, os estudantes né, homens, meninos e meninas, consigam transformar as suas 
vidas. é nesse sentido... e a gente vai desmistificar que a escola vai salvar né, discurso dos anos 60, 70, em que a escola iria 
salvar as pessoas né. Não é... Salvar da marginalidade, salvar da pobreza, é... a escola ela precisa fazer com que as pessoas 
pensem nas suas vidas e tenham opções de mudar suas próprias vidas né. E em alguma, de alguma maneira, ler e escrever isso 
contribui muito, não vou falar que não, contribui muito. E ao mesmo tempo quando a pessoa aprende a ler e escrever. Ler e 
escrever  mesmo, sabe? Não é? Fingir que lê e escreve né?  
Tatiana – Uhum  
Luciana – ... outras áreas de conhecimento, não estou também hierarquizando né, mas é como se fosse nessa perspectiva, a 
escola ela precisa fazer com que as pessoas adquiram determinados conhecimentos para poder, elaborem né, elaborem 
conhecimentos para as pessoas transformarem suas próprias vidas. E essa transformação não precisa ser de maneira isolada 
né, sempre tem que ter alguém junto, uma outra pessoa ou um conjunto de pessoas que vá contribuir para que vidas sejam 
transformadas e não acredito que a escola seja o local das pessoas fazerem trabalho voluntário. A educação brasileira ela não 
pode estar pautada em voluntarismo, ou em programas assistencialistas... a educação formal, a escola, ela precisa de 
profissionais altamente capacitados, muito bem remunerados, uma jornada de trabalho é... que de condições para o professor 
trabalhar, de uma maneira satisfatória.  
Tatiana – Ok. Luiz... 
Luiz – Perfeito. Primeiro eu gostei muito da resposta da Luciana, é... mas não posso fazer a resposta dela a minha... 
Luiz – Mas, eu gostei muito das respostas da Luciana. É...  pra iniciar o pensamento assim, vou colocar o que eu não acredito 
que seja escola mas, que eu vejo acontecer na escola, é que é um espaço de confinamento, então, eu não acredito nisso, isso 
me incomoda cada vez que eu percebo na escola esse tipo de espaço, isso vale para escolar privadas, vale para as escolas 
públicas, vale é.... para educação básica, para escolas de educação básica mas, também para escolas de ensino superior.  A 
ideia da educação formal como uma instituição que se fundamenta em confinamento humano, seja de professores que cumprem 
ordens de trabalho, de alunos que é.... são tão confinados que querem ter aula livre, então, isso me incomoda profundamente. 
E aí eu vejo, que o problema mais amplo é o do sistema né, é... E aí tem vários trabalham que tratam a respeito disso né, se for 
falar do professor de educação física, tem a educação física dentro de um sistema escolar, dentro de um sistema social e aí essa 
é.... essa... minha recusa a aceitar esse tipo de escolarização é relacionada com uma recusa também de aceitar como única 
possibilidade o... as condições em que vivemos atualmente, é... que atirem... assim de, sugar a vida de algumas pessoas para 
que poucas pessoas possam viver melhor. Para que algumas pessoas possam viver melhor por exemplo nós nesse momento 
né... Com o apoio da tecnologia em cidades diferentes que a gente possa essa utilização, há pessoas que é... no tempo de vida, 
essas pessoas não têm, não têm a mínima  opção de escolarizar-se, de acesso ao gigantesco patrimônio cultural, material 
humano, então isso... É algo que me incomoda e é... por mais frustrante que isso seja, mas, eu em alguns momentos fico feliz 
de que isso continue me incomodando, né... Porque há pessoas que não se incomodam com isso e eu também não me conformo, 
é... com essa postura, mas, isso é pelo o que eu não acredito né, então... é... aquilo que eu acredito né, algo que é...  que não vá 
por esse caminho, que não se coaduna com essa perspectiva, se aproxima de certa forma com o que a Luciana falou, gostei  da 
resposta dela. É... mas, de uma escola que ela... que o mundo ele esteja na escola, que a vida esteja na escola, de que maneira... 
Ah... durante a escola, durante todo o período né... de escolarização é... Que seja um espaço para problematização das questões 
da vida, das questões do cotidiano, das questões do mundo, das questões da resistência, é...  com tudo aquilo que a humanidade 
conseguiu elaborar até esse dado momento  do seu processo histórico. Então é... isso vale para idiomas, isso vale para questões 
filosóficas, isso vale para questões sociológicas, isso vale para arte, isso vale para educação física, vale para matemática ou 
pro pessoal de cálculo, enfim... Então as diferentes áreas né, não apenas a ciência mas, a filosofia, a arte, aquilo que... conforme 
está no currículo escolar, e aí nesse currículo escolar eu penso que poderia ser mais aberto  e muito mais flexível, não precisaria 
ser apenas um caminho é... unilateral, talvez seja essa a palavra mais adequada assim, é um caminho que não necessariamente 
o aluno que escolhe né...  
Por mais que as propagandas digam isso né, mas, não é o aluno que escolhe, porque há umas condições que são colocadas e 
essas condições impedem outras escolhas. Então o aluno escolhe, sim o aluno tem escolha, mas ele tem escolha dentro de é... 
severas limitações que são colocadas para esse caminho. É inclusive, por força do próprio currículo né... O aluno é.... enfim 
tem uma série de áreas ali pra dar conta, só que essa escolha já não foi feita por ele ou por ela. Então, o que eu acredito que a 
escola precisa problematizar ao longo da vida essas questões e nesse caminho da problematização ele tem uma parte que é 
relacionada com a mínima preparação pra vida. Então olha, as coisas no mundo elas é... estão até esse momento do processo 
histórico é... nessas circunstâncias, não de uma forma pacífica, né... É... Aquilo que prevalece, na  narrativa que que prevalece 
é que determinados interesses, determinados grupos, é...  que controlam a forma de contar a própria história, então a escola  
ela precisa ser um espaço que essa tensão, né... Do processo histórico...   
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Luizito: A escola, ela precisa ser um espaço em que essa tensão do processo histórico, ela seja revelada em todas as áreas, 
porque, por exemplo por que não calculamos com algarismos romanos? Por que o nosso cálculo é feito em algarismos arábicos? 
Por outro lado, por que historicamente abominamos os países árabes, associamos ao terrorismo. Então existe uma contradição 
nesse meio do caminho, como que uma civilização árabe constrói algo que impacta todo mundo e ao mesmo tempo tem um 
entendimento tão limitado com relação a esses povos. Então, esse tipo de tensão, eu penso que deve estar presente na 
escolarização, pois essa é uma forma de uma adaptação, pode ter outro termo, mas, é uma maneira de conseguirmos viver 
nesse mundo humano, nós nos adaptamos a uma determinada forma de vida, coletiva, enfim, nas sociedades humanas e com 
isso nós encaramos algumas perdas, nós aprendemos um determinado idioma mas abrimos mão de outros idiomas, nós 
aprendemos uma forma de calcular e abrimos mão de outras formas de calcular, aprendemos uma leitura da história e abrimos 
mãos de outras. É, então, é uma forma de adaptar mas deveria ser uma forma muito mais ampla de adaptação do que aquela 
que já existe, é impensável, em pensar em 12 anos de escolarização sem considerar a educação infantil, basta saber português 
e uma língua estrangeira moderna que pode ser o inglês, embora apenas um país que é vizinho do brasil fale inglês como língua 
oficial, não faz sentido um ser humano em 12 anos aprender apenas um idioma além do sua lingua nativs, em  ou aprender 
uma única maneira de educação física, uma linguagem artística e isso é muito pouco para o processo de plena adaptação 
humana e o outro caminho para um é o caminho da transformação, porque se nos apenas aprendemos a nos adaptar, é como 
se isso fosse, apenas basta, você está pronto para um mundo humano igual o mercado de trabalho, as condições são essas e 
está pronto, você está adaptado, mergulhe nesse mundo, que tem aquelas mazelas que havia mencionado, poucas pessoas 
vivem bem e inúmeras pessoas devem compreender o seu potencial de vida limitado, e sim, eu acredito que a escola parte 
dessa problematização e nessa problematização tem um caminho relacionado a esse processo de adaptação e essa adaptação 
deve ser crítica, e assim transformar, pensar em alternativas, formas de melhorar o mundo, de se viver melhor, não pelo que 
alguém pressupõe ser melhor, mas sim os próprios seres humanos mediante a autocritica façam isso de forma coletiva, e 
pensando na educação física, a educação física na escolarizacao segue o mesmo caminho de adaptação e transformação, eu 
não vejo as duas dicotomicas, ou é adaptação ou é transformação, a autocritica permear as duas, talvez ela apareça mais quando 
você se propõe a transformar algo, sua atitude muda, quando o aluno procura algo inusitado, transforma algo, pesquisa algo, 
eu vejo essa como a relação com a educação física. 
 

3. Nesse bloco trataremos especificamente da educação física escolar. 
 

A. Fale um pouco de como você analisa a educação física escolar em tempos de reformas curriculares, BNCC 
etc...; 

B. Fale sobre as tendências teóricas que são mais presentes no debate da  educação física escolar; 
C. Comente sobre os principais temas que são debatidos na área da educação física escolar atualmente, a 

relevância desses temas, as polêmicas que produzem e outras questões que julgar pertinente; 
 
 

 
 
Tati:  Muito bom, vamos entrar no tema currículo, primeiro gostaria que vocês falassem em como vocês fazem a leitura do 
debate curricular na educação e não educação física desde minha graduação a gente estudava muito as abordagens, eu me 
formei em 2005 e claro que como pesquisa eu sei que outras coisas estavam sendo pesquisadas, mas as abordagens ainda eram 
muito presentes nos nossos estudos de graduandos, e a gente percebe a distância entre a pesquisa e o que tem na escola e isso 
se proliferar, e ser acessível, mas hoje eu percebo trabalhando na formação de professores que um debate que agora está em 
destaque é o currículo, desde construção do currículo do estado que o do município também foi na mesma época do que o 
currículo do estado, implantação, nos temos os PCN estudo os parâmetros curriculares as diretrizes, mas tem muitos estudos 
agora sendo produzido sobre o currículo acho que é por conta do currículo do estado do município de 2005/2006, como vocês 
fazer essa leitura dos PCN até agora eu sei que é muita coisa, mas assim de forma breve não sei se a gente pode falar de 
evolução, progressão ou transformação dos PCn’s até a base nacional que foi homologada agora e passando assim na dimensão 
nacional do PCN, mas a gente vai passar mais para o currículo do município e do estado para chegar à sua base Nacional 
comum, currículo do estado de São Paulo e município é o que cabe mais pra gente aqui como se fazer a leitura desse processo 
de mudança curricular da educação e na educação física.  
 
Luciana: Primeiro que eu não acredito, eu não acredito que a escola, que a educação básica começou a pensar no currículo 
agora. Para mim o currículo sempre foi algo... é... Central nas discursões da educação básica brasileira, talvez a palavra 
currículo esteja um pouco mais para palavra currículo, ela esteja um pouco mais presente nas discussões, mas sempre que... se 
passou a discutir formas de organização de ensino, na relação de ensinar e aprender, o currículo já permeava essas ações né, 
ou muitas pessoas já falam o currículo já começa quando uma criança chega à escola, ou o currículo já começa quando a 
criança se coloca dentro da escola, ou o currículo já começa quando uma mãe ou um pai, diz assim “olha eu tenho que levar o 
meu filho para a escola hoje”, então o currículo já começa aí.  Ou mais ainda, fazendo mais uma... o currículo já começa 
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quando uma família decide matricular um jovem em uma escola, então talvez a palavra currículo ela esteja circulando, mas 
entre os debates, porque um currículo ele pressupõem como a própria palavra diz um percurso que um conjunto de crianças, 
jovens e adolescentes vai caminhar junto com outras pessoas, onde cada uma dessas pessoas vai constituir formas e motivos 
para viverem em grupos (basicamente dentro da escola) e se formos pensar no marco dos PCNs para cá, mas o PCNs para lá, 
se nós pensarmos em várias propostas para a educação física, elas já existiam,  então sistematizado em uns pais democrático 
após o período da ditadura, podemos pensar que seria um documento divisor de águas. E o Brasil é uns pais extremamente 
jovem, JOVEM EM TODOS OS SENTIDOS, jovem pós-escravatura, jovem em termos de democracia, jovem em termos de 
acesso a educação formal e ainda temos a muitos jovens que cursam o ensino médio fora da escola, uma lacuna muito grande 
comparada a outros países, uma população muito pobre do ponto de vista socioeconômico, sem acesso a muitas coisas, agora 
aqui no nordeste que conseguimos observar isso de uma forma um pouco mais concreta (não que em São Paulo não estivesse), 
mas as diferenças são muito grandes, mas são jovens com potenciais  dos mais ricos que a gente pode imaginar então o currículo 
sempre esteve presente, e pode não ter ficado tão evidente para a educação física, mas as outras áreas de conhecimento a gente 
sabe que já estudam o currículo há certo tempo, então essa seria uma introdução pensando nisso. A partir dos PCNs e depois 
com as diretrizes e as suas reformulações a gente consegue deslumbrar algumas possibilidades de organização escolar que 
justificaria esses conhecimentos entao os PCNs tentou fazer (no caso da educação física) juntar diferentes visões em um 
documento, eu acho que até assim para agregar, ou que tivesse que reconhecer o trabalho de diferentes autores e autônomos 
da educação física do período anterior do PCNs, então seria um documento mais recente, então vamos reconhecer todo esse 
esforço desses autores e colocá-las em um único documento, para não deixar a educação física com alguns excluídos, e a partir 
dos PCNs nós vamos vendo vários desenhos sendo formados em diferentes áreas, de outros países, alguns puxando concepções 
das regiões uma concentração,  no sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, então a gente vê vários desenhos sendo 
desenhados para pensarem em currículos com caras dessas regiões, então acho que o PCN chamou para isso, onde se congrega 
tudo em um único documento até você vê coisas que são repetidas, mas enfim, esse foi um ponto dos PCNS que eu acredito 
que tenha sido positivo.  Com a deflagração dos novos currículos, isso a partir de 2006, ou alguma coisa assim, uma 
preocupação que já acenava na LDB, que cada região, município tinha que ter o seu próprio currículo, então nós vemos ai uma 
tentativa de caracterizar os diferentes currículos que no caso da educação física.  é como se você... olha os PCNs foram 
importantes e agora então temos que cada um marque o seu território, a partir do momento que nos PCNs todo mundo estava 
junto, nos debates curriculares parece que cada grupo daquele, que cada concepção daquela compunha os PCNs agora elas tem 
que se fazerem presentes em diferentes currículos, por exemplo, o Currículo de São Paulo se você olhar ele acena para duas 
preposições né, crítico superadora e crítico emancipatória, que dá mais luz para a emancipatória se pegarmos os conceitos que 
lá estão (Se-movimentar e cultura de movimento) , mas isso não significa que outras possibilidades ali existem dentro do 
documento, basta olhar a forma de como o conhecimento foi brevemente organizado, como sugestão. Dai outros currículos 
vão sendo, outras formas de aperfeiçoar o currículo vão sendo organizados, vai pegar o exemplo daqui de São Paulo... o 
documento de 2005 até o ano retrasado, as orientações curriculares do município de São Paulo, então lá você tem outra forma 
de apresentação de um currículo, outra concepção, mas tenho acompanhado o município de SP bem de perto da para fazer um 
desenho que algumas praticam incorporadas  também se concentrar no discurso muito especifico de uma instituição, ou de um 
grupo, e nas reuniões onde os professores participavam da formação e se você não falasse coisas que estivessem vinculadas 
aquele currículo você era taxado  como alguém acrítico, que não tinha pratica critica e reflexiva. Então isso causa uma tensão 
para o professor,  então os PCN’s ele agrega diferentes discursos mesmos sendo difusos, e os discursos nos currículos de hoje 
é se você não fizer exatamente, ou aproximar a sua pratica exatamente com esses currículos organizados propõem, parece que 
você está fora, então ele causa outro tipo de tensão, que ao meu vê ele mais exclui em alguma medida do que inclui quando 
você não aproxima o professor para tentar compreender o porquê ele faz o seu dia a dia na escola, porque  ensina  educação 
física na escola na forma de como ele ensina, então os currículos hoje eles se alinham mais as pesquisas que vão se preocupar 
com implementação de currículo, elas precisariam focar um pouco nisso, de como o professor utiliza um determinado currículo. 
E se formos pensar na palavra currículo todos eles são impostos, independente da concepção que ele assina, ele é impositivo, 
seja os estudos culturais, ou critico superadora,  quando você abre um documento abre coisas formas de organização, temas 
que você tem que tratar, perguntas sugestivas, ele é impositivo, muitas vezes o professores não se encontram em condições 
plenas de desenvolver aquele currículo pré-escrito, mas que as pessoas tentem fugir da palavra currículo prescrito, o PCN seria 
menos prescritivo do que esses currículos que estão sendo elaborados agora, nessa leitura, porque parece que o currículo está 
mais próximo de quem escreveu do que ele permitiu um avanço na organização da educação física escolar. 
Tati: Muito bom. 
Luizito: você pediu para fazer um paralelo com foco nas propostas nacionais e de São Paulo, então nesse caso eu pensei em 
falar primeiro é praticamente essa conclusão da Luciana, com a relação ao PCN e de certa forma um PCN   está no ponto de 
vista mais avançado do que a BNCC, pensando em proposta nacional, por quê? Porque o PCN ele de repente quando falamos 
em ponto de vista avançado isso não é necessariamente relacionado com progresso ou evolução, então o PCN de certa maneira 
tem um recuo, por que ele tem um recuo? Porque ele considera aquilo que foi elaborado antes, então o PCN tem como 
aproximar algumas premissas, então no movimento original do PCN (da primeira à quarta série na época) e depois foi ampliado 
até o quarto ano, mas aparece ali elementos que é possível identificar como tinha uma proposta desenvolvimentista, proposta 
construtivista, proposta progressista, nuances da proposta critico superadora, aparece elementos ali que teoricamente eles 
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causam problemas, porque tem traços de preposições teóricas de grupos que não dialogam, por isso se recuam. Por que um 
recuo? Porque é uma maneira de você dá um passo para trás para deslumbrar aquilo que você tem, como fazer uma nova 
síntese a partir disso, então foi um esforço bastante interessante do PCN e que influenciou a minha visão com relação a 
currículo, antes do meu ingresso no mestrado, pois até a minha graduação foi até feita no período de elaboração dos 
PCN’s...isso me influenciou. 
 

 

Tati: Antes de entrar no mestrado. 

 

Luizito: “Isso, então, fazendo o paralelo com o currículo de São Paulo, só percebo esse certo “recuo” para apoiar o que já 

temos em educação física, com um currículo de 2008, de 2007 para 2008, justamente o que participamos, junto com o Mauro 

Betti e o Jocimar daolio, com elaboração. Então essa premissa de considerar o que já se caminhou, fazendo um paralelo com 

o currículo, o que já se caminhou, o que já se percorreu na educação física, eu vejo que é bastante comprometedor no sentido 

de impedir qualquer tipo de avanço quando o olhar é simplesmente “pra frente”, é como se “assim olha, não preciso saber a 

minha própria trajetória, eu apenas projeto ali para o futuro”, então com isso eu sequer dou conta do presente, e também não 

aproveito aquilo que já foi feito ao logo do tempo, então eu vejo que a “BNCC”, em comparação com o “PCN”, ela se aproxima 

mais desse caminho, que é o caminho que, como a Luciana mencionou: “todo o currículo é prescritivo”, até aí é algo que é 

inerente à própria composição curricular já que é um caminho, e esse caminho, a não ser que seja a primeira vez que ele é 

apontado; mas ele é apontado por alguém que tenha alguma ideia sobre esse caminho, alguém que já fez esse caminho. É como 

se fizéssemos uma trilha: quando você vai fazer uma trilha você tem minimamente um caminho, uma trilha; mas essa trilha 

não elimina o seu potencial de experiência. Mesmo que você siga uma determinada trilha, você tem a experiência que aquele 

caminho te oportuniza, a experiência que aquele currículo te oportuniza. 

Comparativamente, eu sempre vejo mais vantagens no que é proposto nos parâmetros curricular nas nacionais com relação a 

abertura à experiência do que na base nacional comum curricular nesse sentido.E com relação ao currículo de São Paulo à 

necessidade agora de compatibilizar, tanto que já praticamente já é algo já pronto de certa forma. A necessidade de 

compatibilizar um determinado percentual a partir de uma pretensa abertura Da base Nacional comum curricular; eu coloco 

como pretenso a abertura justamente por essa falta de flexibilidade no currículo. É como se você tivesse a necessidade de 

prescrição: ela é um... algo que acontece em qualquer currículo, porém é possível que você minimize isso a partir de um 

currículo que é mais sugestivo do que prescritivo. Quando o currículo é mais sugestivo do que prescritivo há mais abertura 

para essa experiência do sujeito que trilha esse currículo e essa foi uma tentativa, de fato, de realizar um currículo de São Paulo 

em 2008, então a fórmula de organização deste currículo foi uma fórmula bastante sugestiva. Porém se pensarmos que isso 

currículo ao longo desses últimos 10 anos foi colocado como um itinerário único, então mesmo tomando determinados 

cuidados para que fosse um currículo mais sugestivo, a maneira como ele é incorporado no cotidiano a partir da política pública 

amplia a prescrição desse currículo aliado também as avaliações. Esse currículo também, como é a mesma equipe que 

atualmente se encontra à frente do Ministério da Educação, esse currículo também influencia a política pública, que já entrou 

esse currículo, ela também se associa com elaboração da base Nacional comum curricular em contrapartida volta pro estado 

de São Paulo que justamente é aquele que de certa forma mais influenciou a BNCC ao meu ver na maneira como ela foi 

organizada, e com isso Você tem uma limitação nesse potencial que o currículo poderia ter quanto a experiência de cada 

sujeito, de cada estudante, de cada aluno. Tem outro detalhe na sua pergunta que acho que tá escapando; é que Associação 

com o…”- 

  

Tati: Currículo com a educação básica... 

  

Luizito: “Currículo quando com educação básica... havia um outro detalhe que eu queria mencionar mas o seu [...] eu acho 

que”- 
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Tati: Eram as abordagens depois o currículo, a descrição; depois a gente via isso... 

  

Luizito: “É, obrigado. Nesse caso parece que aquilo que foi tratado como abordagens antes, ou as determinadas proporções 

teórico-metodológicas para que elas se dinamizem ao longo do tempo, parece que isso é completamente desconsiderado 

quando isso é contra o novo currículo. Esse processo não foi feito nos parâmetros; esse processo de aparente exclusão. Parece 

que na BNCC não se valoriza como poderia essa diversidade teórica da Educação Física brasileira mantendo menos foco na 

educação física mesmo sem falar de outras áreas. Uma outra coisa também que acompanha essa lógica e eu tenho uma frase 

que você colocou para contextualizar a pergunta: Parece que, as abordagens, elas não chegaram a escola ou algo assim como 

você falou. O que parece é que a escola não chegou às abordagens, e mais grave do que isso, que as abordagens elas estão lá 

no século passado, elas no máximo chegam na transição para esse século. Mas a escola também não chegou à base Nacional 

comum curricular, então não é que, assim, esse caminho que é colocado na base para chegar à escola é um caminho que é 

absolutamente impositivo no sentido de que há uma prescrição e como um aspecto legalista, “olha a escola cumpre essa 

prescrição que está colocada”. Então a realização disso depende de como a política pública será realizada e tudo indica que 

essa política pública será realizada como vem sendo realizada por meio de avaliações externas, enfim, para dar conta de 

determinados interesses a partir da educação; indicativos de produtividade associados à educação. Então o outro caminho que 

valorizaria a experiência com os sujeitos é esse de que seria a escola o espaço marcado, a escola o espaço para informar a 

construção do currículo. 

 Então não é um currículo para chegar na escola, mas como a própria escola informa a elaboração do currículo. O que deu 

certo, assim… O que deu certo “entre aspas” deu certo no sentido de “o que os alunos aprenderam mais e melhor; o que 

funcionou melhor na organização do trabalho na escola que fica no bairro, tal na cidade tal, de determinado estado”. A partir 

daquele indício você tem como pensar em um currículo situado localmente e que funcione para aquela determinada escola. 

 

A partir do levantamento de indícios de diferentes escolas podemos ter elementos que se aproximem, alguns pontos comuns. 

Só que esse trabalho sequer foi feito, e esse trabalho também não é feito no Estado de São Paulo, esse levantamento das práticas 

bem-sucedidas da teoria, deu certo,  enfim, quando há algum indício ele é bastante reduzido, ele é transformado em um número 

no sentido da nota que tal escola, enfim, na nota do Saresp, a nota de determinado exame, mas não é feito uma análise mais 

ampla, uma análise qualitativa de como se chegou a isso. É isso que se precisa quando se vai elaborar um caminho, quando se 

vai elaborar um currículo fazendo aquela analogia de novo com a trilha, é como se “olha vamos fazer tal trilha”, porém essa 

trilha, ela... Quem já caminhou essa trilha? Quais foram as experiências de fato? Porque se não é apenas colocar o meu pé em 

cima da pegada do outro, e a partir daí estou apenas é produzido o caminho que não é mais meu, é um caminho que eu não 

faço mais ao caminhar, é um caminho que eu reproduzo na caminhada de outra pessoa, então é um desperdício, no caso, de 

investimento público sendo feito para algo que repete uma história de uma maneira menos avançada nesse sentido de algo 

progressista, menos avançados do que foi feito há 20 anos nos parâmetros curriculares nacionais, porque ali, por mais 

limitações que existissem, mas ao meu ver havia uma abertura maior para a experiência do que na bncc. Acho que vale a pena 

fazer uma ressalva, porque estou falando de experiência: mas na bncc por exemplo na educação infantil aparecem campos de 

experiência. Tem uma expressão inclusive do corpo, gesto e movimento pensando na educação infantil: “mesmo quando você 

pensa nessa ideia de campo de experiência”. Parece então que a experiência já está organizada em determinado campo e a 

partir daí cabe realizá-lo do que se fizer o paralelo com a PCN, que é equivalente ao PCN mas para educação infantil, com 

diferentes temas. A experiência é justamente na elaboração dessas temáticas nessa aproximação entre diferentes temas. Mesmo 

na educação infantil a BNCC, ela me parece mais prescritiva do que os documentos anteriores, fazendo um paralelo com a 

PCN e também o RCN que são os populares nacionais.” 

  

Tati: Muito bom, deixa eu tentar colocar algumas questões para gente finalizar esse bloco, porque têm perguntas aqui prontas, 

só que vocês vão falando e vai surgindo um monte de coisa na minha cabeça para perguntar, então- 
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3. 
 
D. No contexto desse debate com quais questões, temas e autores você se identifica e que são objeto de seus 

estudos;  
E. Em termos gerais fale como você se localiza teoricamente no debate que envolve as concepções denominadas 

de críticas e pós -críticas do currículo; 
F. Ainda no contexto desse debate teórico curricular  como você entende a influencia no debate da educação física 

escolar de concepções epistemológicas amplas como Estudos Culturais, Multiculturalismo, Pós-
Estruturalismo, Pós-Modernismo e Pós-Colonialismo.  

 

 

  

Tati:. A questão de posicionamento sobre o currículo crítico e pós crítico, se vocês definiriam como crítico, se acreditam no 

currículo crítico ou não pós crítico” e se o currículo do Estado a gente pode falar que foi a maior influência  teórica  dentro da 

Educação Física foi da corrente da crítica emancipatória. Queria que vocês falassem esses três itens, e se precisar eu repito de 

novo. 

  

Luizito  “Acho que as questões “dá” pra responder juntas” 

  

Tati: É, pode ser 

  

Luciana:  Em relação ao… à influência?  

  

Luizito “Se nós somos a favor ou contra a um currículo prescritivo” 

  

Luciana: “Ah ta, ta. Eu entendo  que onde em um país onde se coloca, não que a nossa condição atual seja essa, mas num 

estado democrático de direito onde o estado é responsável pelos seus cidadãos e nós temos a educação, saúde, habitação como 

um dos focos centrais, a educação ela é responsabilidade do Estado, então se ela é responsabilidade do Estado, é dever do 

Estado organizar ou propor uma organização do ensino básico do Brasil, isso de uma maneira geral. 

 

 A Crítica No meu entendimento assim: como que é essa organização? Ela é manuseada. Dependendo das características de 

quem está desenvolvendo as políticas Públicas um grupo ou outro de determinadas instituições acadêmicas públicas do Brasil 

é que vão assumir essa implementação de uma política pública Nacional durante um período de tempo; então o Luiz de o 

exemplo na questão anterior, que o núcleo central hoje do Ministério da Educação do Brasil, no ministério da Educação, é 

composto por pessoas que estavam na Secretaria Estadual do estado de São Paulo, na secretaria Educação do Estado de São 

Paulo, então elas estão lá elaborando,  e a BNCC dando as regras de como os currículo Nacional para se implementar.  Então 

esse é o desenho. E as diferentes versões por exemplo, da BNCC, quando era no governo Lula-Dilma você tinha um grupo 

presente, e depois com o golpe em 2016 você tem a implantação... A presença de um outro grupo e a saída de um do grupo 

que não comungava, a saída ou pedido para sair de um grupo que não comungava com as... Com a forma que a política 

educacional do Brasil passaria a ser conduzida. E é  responsável por organizar o currículo, nesse sentido,  eu não vou ser contra 

isso, desde que ele vá a realidade da escola e como ele vai de encontro a necessidade da escola, como isso se aproxima das 

realidades da escola? garantindo condições físicas, econômicas, formação de professores, plano de carreira para os docentes 

para que cada escola dentro do seu projeto político pedagógico isso eu já disse na minha dissertação sobre isso... a 

implementação de currículo nacional se as escolas não tiverem seus próprios currículos elaborados mesmo, em que as pessoas 

possam se unir cotidianamente para poder elaborarem e registrarem suas experiências, dai quando ela recebe esse currículo 

nacional elas podem avaliar esse currículo nacional a partir do que  já faz, e alinhar com novas possibilidades e não precisa 

fazer esse distanciamento como você colocou, colocados pois a escola vai avaliar suas ações no dia-a-dia, nós já temos várias 
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escolas no Brasil, várias escolas no Estado de São Paulo, na Cidade de São Paulo que seguem esse exercício de escrever seu 

próprio currículo, como a escola onde trabalhei Antonio Carlos, na zona leste  tem a  AMORIM LIMA né, então tem outras 

escolas que vão tornando pública as ações que elas desenvolvem. Então, esse, no meu entendimento é um exercício né, e ele é 

prescritivo para aquelas pessoas que ali estão, aquelas pessoas elaboram,   prescrevem para elas mesmas os currículos que elas 

querem caminhar né, então o currículo parece que uma contradição né, ele é prescritivo, porque aquelas pessoas que naquelas 

escolas elaboram os currículos, elas também vão escrever um currículo que outras pessoas vão acabar tendo que, entre aspas, 

cumprir é dentro da escola que diferente de um currículo prescritivo vindo de uma secretária municipal ou estadual que é 

prescritivo. 

 
Tatiana: Aham  
Luciana: Então essa palavra prescritivo da ideia que é um remédio,  eu vou te dar um remédio" estou de prescrevendo uma 
receita então o médico que faz isso então esse currículo prescritivo vindo  do governo estadual municipal ele é um...  olha aqui 
para você ficar bom sua saúde vai ficar boa" então é uma contradição e as pessoas que estão nas escolas elas vão transcrever 
entre aspas ou só criar o currículo que elas  gostariam para sanar suas necessidades ali né o sanar tem haver com saúde a gente 
pode pensar um pouco nisso né ou como Luiz colocou para problematizar suas demandas né, então acho que o currículo vem 
nesse sentido então não posso falar que sou contra ou a favor né que ele vai de encontro com a realidades ou das e das 
necessidades que cada escola tem e pode ser por exemplo uma escola com corpo docente recém constituído com professores 
inexperientes ou uma escola que acabou de ser inaugurada elas precisam talvez de um Amparo de alguma coisa que já tenha 
sido elaborada por alguém e partir daquilo elas organizam um documento sei lá dão um ponto inicial para elas poderem elaborar 
um outro currículo no dia a dia então, seria um pouco nesse sentido.  
 
Agora se nós somos críticos ou pós críticos né  é, uma vez eu ouvir de um professor durante o doutorado que a expressão pós 
crítica ela causa um certo estranhamento principalmente quando umas pessoas da sociologia fazem o seguinte questionamento 
né tudo que é pós pressupõe que você superou a etapa anterior né então nós aparentemente nessa expressão parece que 
superamos a modernidade então agora somos pós modernos né, nos somos pós modernos que ainda temos que viver com fome 
as pessoas morrem de fome as pessoas não têm acesso a escolas de qualidade ou de uma quantidade que consideramos razoável, 
as pessoas não têm saúde as pessoas não têm casa então se isso é uma preocupação da modernidade com a pós modernidade 
da tem a impressão que isso foi superado né então é uma palavra que eu preciso compreender o que é isso né e algumas pessoas 
vão dizer currículos éhh descolonizar um currículo então como se fosse a america latina, o Brasil não pudesse usar é referência 
de outros países então nós temos que eliminar por exemplo nos estudos culturais todos autores que são ingleses por exemplo, 
porque eles no ponto de vista da colonização brasileira os inglêses influênciaram então nós teremos que elaborar um currículo 
somente com autores que são brasileiros ou a partir de experiência exitosas no Brasil né, e ainda mais ainda,  se nós pensamos 
em termos de Brasil talvez por exemplo com o currículo escrito no caso da bncc como equipe que seja de São Paulo no olhar 
do nordeste por exemplo quando elaborou tem alguém do nordeste? * dos regionais foram elaboradas mas efetivamente será 
que todos pesquisadores professores pessoal do nordeste, mas efetivamente tivemos pessoas do nordeste?  sabe que sim que 
tivemos  presença de professores de várias regiões do Brasil.. mas será que  foram contemplados e esses professores que 
estiveram eles elevaram a demanda das suas regiões para compor esse documento quais os nomes dessas pessoas? foi vinculado 
na TV em que estância foi feito isso? então não é só os fóruns acadêmicos dentro das sessões que o pessoal da BNCC abriu, 
mas em que medida isso chegou para várias escolas que são longínquas que não tem acesso a internet. Então dessa forma essa 
expressão crítica e pós crítica precisa ser compreendida pela grande população.  24:32  Algo que eu aprendi muito com 
professor Mauro Betti , é assim, crítica tem haver com critério então se eu sou crítico eu sou crítico a partir de quais critérios, 
quais critérios eu escolho para ser crítico diante de uma demanda diante uma necessidade então o pós crítico, significa que 
agora tenho eu tenho outros critérios, para compreender a realidade? então seria esse tipo de reflexão que  nós precisaríamos 
fazer para saber se nós somos críticos ou pós críticos eu queria por exemplo que as pessoas respondessem quando nós estamos 
diante de crianças na escola de alunos nas aulas de educação física e as crianças não conseguem nos compreender ou 
compreender algum tipo informação que nós damos daí você lança mão de algumas estratégias que não são consideradas 
“críticas”, mas a crianças passa a nos compreender o que significa isso né, é uma reposta que nos precisamos nos dar, tem hora 
que agente lança mão de nossas estratégias consideradas críticas que as crianças não nos entendem né, daí talvez você precisa 
ser um pouco mais direto para poder compreender as coisas aí ela passa a olhar o mundo de outra forma pois que o mundo é 
complexo a forma de se comunicar talvez não seja talvez a mais adequada em determinada circunstância na escola. Daí eu 
concordo com você ao dizer que o currículo do estado de São Paulo ele tem uma ênfase mais na critico emancipatória não 
porque pelo fato da crítico superadora não ter, é porque ao longo da educação ele sempre centrou nos conteúdos de ensino e a 
crítico superadora não abre mão de conteúdo a serem ensinados e a critico emancipatória ela coloca luz no sujeito no aluno 
aquele que precisa aprender né, então nós temos aí uma relação, a crítico superadora na perspectiva dos conteúdos são 
transformar a  a vida, então ela não abre mão de coisas que precisam ser ensinadas, e a crítico emancipatória que vai ressaltar 
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o sujeito como esse sujeito aprende, quais são as relações que ele estabelece com ele mesmo e com outro, a partir das 
experiências que ele vive das vivências que ele participa e das experiências que ele vive.  
Tatiana: Obrigada Lu  
Luiz: Eu só acrescento concordo com todo teor que a Luciana... única coisa que eu tenho que acrescentar é a questão da auto 
crítica a fala da Luciana é porque aquilo que nos mantém como críticos e ao qualquer outro termo que seja associado é porque 
pensamos na necessidade de explicitação dos critérios e essa é uma necessidade crítica, então é não abrir mão dos critérios de 
análise, critérios de determinadas condutas e para isso um ponto bastante avançado no currículo de São Paulo de 2008 é a 
noção de autocrítica desde que o aluno não seja apenas crítico, mas também seja autocrítico ou seja ele lance para si os próprios 
critérios de análises isso é bastante difícil de se conseguir e quando se propõe o salto de se colocar luz sobre os próprios 
critérios. quando se pensa na ideia de pós criticidade, ou de pós modernidade a partir daí, por isso a nossa ressalva, não 
superamos a necessidade de críticidade e a modernidade é porque nem se quer alcançamos de fato a autocrítica, talvez o meio 
que isso seja mais em evidência é na própria ciência quando por vezes você tem que explicar os critérios de análises para uma 
pesquisa por exemplo você tem explicar isso de determinadas maneira que seus critérios sejam bem compreendidos por todas 
as pessoas que estão analisando o seu trabalho, experimente em uma pesquisa não explicar os seus critérios de análise 
minimamente isso é necessário é uma necessidade humana para que a gente tenha algum tipo de avanço coletivo, se eu 
simplesmente me coloco no ponto que não é necessário essa explicação dos critérios parece que é um passo aquém daquilo 
que a ciência já elaborou até agora.  
Tatiana: Muito bom 
Luiz: Essa é a noção de autocrítica que eu gostaria de acrescentar.  
Luciana: E algo que parece que as pessoas não fizeram uma leitura um pouco aprofundada e criteriosa né, da impressão que 
essa discussão sobre homossexualidade, as questões ético raciais, as questões dos alunos com. deficiência elas ficaram 
escondidas na educação Física e no período que ressaltou as proposições, mas muito pelo contrário foi a falta de leitura e  
análise criteriosa dessa proposições que fizeram com que essas questões emergissem em determinados contextos, então parece 
que só depois do discurso crítico e pós crítico em algumas escolas e em alguns grupos é que isso passou a ser evidenciado, 
mas não, nós temos escolas e  relatos de professores que já no período dos PCNs que já tratavam dessas questões e elaboravam 
suas aulas altamente complexas dando conta de jovens, mulheres, negros, homossexuais, com doenças sexualmente 
transmissíveis, alunos em situação de risco, famílias com rearranjos que hoje nos chamamos de homo afetivos essas coisas 
todas né, isso já era tratado o que parece que pegou um determinado grupo que olha vocês são responsáveis por fazer isso, não 
já teve uma parte da educação Física que já ressaltava isso então que agora precisa colar uma etiqueta, nas costas dos 
professores que seja referendado a forma que ele faz no seu próprio trabalho.  
Luiz: E esses trabalhos anteriores não são se quer citados em várias pesquisas e vários trabalhos então é como se, como a 
Luciana mencionou é como se não existissem isso, quando é quase um caso de plágio por omissão se tem algo que olha foi 
realizado e concretizado, mas por conta de não ter sido em determinado período, né isso é desconsiderado, pois só vale daqui 
em diante, determinado marco, determinada publicação em diante, e praticamente um desrespeito ao próprio  processo histórico 
da educação física, como se tudo aquilo que foi elaborado até a virada do século fosse desconsiderado, e ai a gente entra no 
século XXl finalizando a segunda década do século XXl com uma necessidade quase com de reinventar a roda, quando já tem 
uma série de passos que já foram dados, enfim é um cuidado que procuramos manter  essa necessidade de explicitar os  de 
critérios, essa é a justificativa porque nos consideramos os críticos e não outro termo.  
Luciana: E tem a questão se você olhar lá no livro do coletivo de autores, antes da LDB eles já contavam com uma escola  ou 
uma educação Física inserida, uma educação física que participasse da elaboração do projeto pedagógico, antes da LDB então 
eles já acenavam, tem alguns itens lá no livro que eles são extremamente atuais todos os sentidos e não é a toa que ele é um 
livro que é elaborado muito próximo do Paulo Freire muito próximo da gestão da Luiza Erundina, que existem materiais que 
foram elaborados naquele tempo da Luiza Erundina, que é considerados para são Paulo entre 89 - 92 um dos currículos, parece 
que as pessoas esquecem né,  um dos currículos mais avançados entre aspas, se comparado com o que esta sendo proposto 
hoje, ele foi elaborado pelas escolas, eu não estava na rede eu estava na universidade ainda estudando mas quando ingressei 
na escola a primeira coisa que recebi foi esses cadernos das escolas dos professores quais temas foram gerados como isso 
poderia ser desenvolvido na educação física então era um material aí que em São Paulo, não sei que você já teve acesso a isso.  
Tatiana: Não  
Luciana: você encontra na biblioteca da SME você encontra, só ir lá na Borges lagoa, tem os arquivos, os cadernos... tema 
geradores se você olhar todas aquelas escolas que estão lá, são de várias regiões da cidade elas ainda hoje desenvolvem práticas 
exitosas, é independente dos currículos as pessoas que entram lá já sabem os processos históricos dessas escolas, então é, então 
parece que  só 2005 com as orientações curriculares que são Paulo passou, a cidade né, passou a estar na agenda do currículo, 
mas não, no governo da Luiza Erundina já se discutia currículo.  
Luiz: 15 anos de um trabalho que não foi aproveitado.  
Luciana: Um período que a USP discutia, como proposição para educação Física a psicomotricidade, enquanto o currículo de 
SP já previa um avanço baseado na abordagem histórico- crítica e você tinha lá, entre aspas uma tentativa de colocar um 
currículo da psicomotricidade, quando eu ingresso na prefeitura minha leitura era essa o currículo da educação Física na escola 
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era da psicomotricidade, e os formadores eram o Marcos Neira e o Mauro Mattos com currículo da psicomotricidade e antes 
de eu entrar o currículo era pós crítico, desculpa era histórico crítico baseado nos temas geradores da época Luiza Erundina.  
Tatiana: nesse momento do currículo da psicomotricidade, qual ano era mais ou menos ?  
 
Luciana: 98 
Luciana: foi em 98, ingressei em 98,  atrelado ao discurso da saúde, tinha esse material na escola, mas as escolas descartavam, 
a gente não queria porque já tinha um engajamento político, nas escolas já estavam caminhando em outra direção. 
Tatiana: Ok então. 
 
Luiz: Ok então, retomando a entrevista.  
 
 
 

4. Nesse bloco gostaríamos de conversar sobre sua participação no processo de elaboração de documentos 
de orientação curricular (da SEE/SP ou da SME/SP) 

 
a. Primeiro gostaria que você falasse sobre o processo geral que  levou a fazer parte da equipe de elaboração 

do documento; 
b. Definida a equipe de elaboração do documento/proposta curricular como se deu a definição das linhas 

gerais do documento; 
c. Fale sobre o processo de elaboração da proposta, abordando a definição de concepções de currículo que 

orientou a proposta, de temas, autores e referencias gerais; 
d. Em seu entendimento o que essas propostas representam em termos de novas temáticas, questões, objetos, 

temas, autores, concepções etc... 
 

 
 
 
Tatiana: Agora é a pergunta quatro. 
 
Luiz:  A pregunta quatro é sobre o processo de implantação da proposta.  
Como foi o processo de implantação da proposta,  eu vou iniciar então como foi o processo de implantação da proposta, quando 
fomos chamados  e quem era a equipe, são coisas diferentes, primeiro, quando nós fomos chamados via a implantação da 
proposta fomos chamados justamente para a elaboração da primeira versão para versão inicial da proposta e para educação 
física mesmo que sabemos que o mesmo estava acontecendo para outras áreas e durante o período de Junho para julho de 
2007, essa foi a data precisa, houve um contato do professor Mauro Betti, e o contato foi no sentido de nós comparecermos 
com grupo de estudos para falarmos  a respeito daquilo que fazíamos sobre a Educação Física ele já sabia que nós tínhamos 
um grupo de estudo e foram convidados também outros grupos, houve um encontro no prédio da antiga CENP,  com pessoas 
desses grupos, quando nosso grupo de professores pesquisadores, foi o grupo que tinha mais pessoas, se não me engano 9 
pessoas... 
 
Luiz: Voce participou Justamente do primeiro contato que nós tivemos com relação  a proposta, não vou lembrar agora, mas  
no registro está as demais pessoas que estiveram então você estava.  A partir desse encontro eles buscaram indícios ,o Mauro 
Betti e também o Jocimar Daolio estava presente naquele dia, buscaram  indícios de como esses trabalhos já tinham sido 
organizados em  educação física, professores que trabalhavam na rede,  como isso estava contemplado no que imaginavam 
como Proposta para o currículo de educação física da própria rede; o que quero dizer com isso,  não havia proposta alguma tinha 
algo no pensamento e procuravam saber o que nós fazíamos  de fato na rede,  não apenas na rede estadual mas também em 
outras redes e a partir daí saber como os professores já trabalhavam e pensar em algo viável para o currículo.  Passado esse 
período, foi o período de algumas semanas Se não me engano ainda era durante o mês de julho, eu lembro que a Luciana ainda 
não estava no país na época em que houve essa outra ligação porque ela  estava presente no encontro das cenp, mas quando 
ouvi essa outra  ela não estava no país então foi nesse período de férias de julho . O Mauro ele voltou entrar em contato, e ele 
falou que tinham duas vagas para completar a equipe de educação física e ele gostaria de convidar a Luciana e eu para fazer 
parte dessa equipe e eles perceberam isso confrontando  a coordenação do projeto, porque  na área de matemática  tinham 
muitas pessoas envolvidas, eu acho que cinco pessoas e perceberam isso também em outras áreas e questionaram por que 
educação física é uma equipe com apenas dois professores, no caso o Mauro  como coordenador e o Jocimar como 
colaborador a partir daí foram disponibilizadas essas duas vagas e ele fez esse convite formalizando, a Luciana e eu o convite 
formal foi recebido dessa forma, Imagino que se tivesse mais vagas ampliariam essa participação para professores que 
trabalhavam em escolas. Basicamente foi isso o processo a partir daí Foi algo muito intenso e durou,  foi um ano e meio 
começou no meio de atividade muito intensa, no meio de 2007 até o final de 2008 e durante 2009 também prosseguimos o 
trabalho mais intensidade foi um pouco menor porque a proposta Inicial foi elaborado durante esse período até o final de 2008.  
 
Tatiana: Certo. 
 
Luciana: E não vou acrescentar nada ao que o Luiz falou, mas durante esse processo, desde o convite até a finalização,  nós 
procuramos não só nós dois, mas o Mauro e o Jocimar, manter o contato com vários professores que a rede tinha um canal aos 
professores faziam um tipo de sugestão, mesmo não sabendo como documento estava sendo elaborado, mas  os professores 
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tinham a liberdade de encaminhar os e-mails para a secretaria, dai tinha um funcionário na secretaria que lia  esses e-mails e 
depois transferia pra  gente, nós não sabíamos toda quantidade,  quantos eram mas nós recebíamos perguntas desse 
professores e ao mesmo tempo nós recebíamos em  nossos e-mails particulares sugestão de professores , também algo que não 
se conta. 
 
Luiz:  só que nós disponibilizamos nossos emails. 
 
Luciana: isso, os emails, mas percebíamos que os professores faziam perguntas para rede e a rede não nos repassavam 
então  nós passamos a nos bastidores a ter contato com os professores por e-mails, eles mandavam perguntas  para gente e nós 
procurávamos responder.  
 
Tatiana: Ok.  
 
Luciana: Então foi esse mais ou menos o processo. 
 
Luiz: Quem era a equipe né? O Jocimar Daolio, Mauro Betti, Luciana, eu, e na primeira, no primeiro momento fez parte 
também dois professores que que eram funcionários da própria secretaria, que era o professor Sérgio Silveira e Adalberto 
Souza,  foi exatamente essa composição mas o Adalberto e o Sergio  eles eram funcionários da secretaria naquele período 
 
Luciana: E lembrando que nós não fomos autores do material do aluno, nem na primeira versão e nem na segunda, os nossos 
nomes aparecem na primeira versão do material do aluno e o Mauro foi taxativo que era para retirar nossos nomes do material 
do aluno, todo o material, dai depois, mais recentemente, nós recebemos a tarefa de revisar todos esse material mas não podia 
alterar o conteúdo era só revisando em busca de alguma atualização, nós aparecemos apenas como revisor da última versão. 
 
Luiz:  tanto que o material do aluno aparece se eu não me engano na primeira versão de 2009, período que já tínhamos esgotado 
a participação junto à secretaria. 
 
Luciana:  tem uma coisa interessante para falar,  o que antecede a elaboração do nosso documento é que a rede, ela no começo 
da nossa elaboração, não lembro se foi no começo de 2008 que a gente começou. 
 
Luiz:  2007. 
 
Luciana: no começo de 2007.  
 
Luiz: Não, foi no meio de 2007. O primeiro material que foi elaborado foi a proposta  
 
Luciana: Isso, isso,  só que aí no começo 2008 então, a rede tava ainda com uma proposta de materiais de recuperação,  lembra 
do jornal? dai  a proposta não podia entrar em vigor enquanto a recuperação dos conteúdos de todas as das áreas não tivesse 
sido finalizado,  então cada área tinha que elaborar um jornal do componente curricular com perguntas baseadas nas habilidades 
e competências , e quem da educação física que elaborou esse jornal de recuperação foi o Marcos Neira, ele que estava 
elaborando e implementou isso para recuperar os conteúdos perdidos para os professores para o período da recuperação escolar.  
 
Luiz: foi bem lembrado era Jornal do professor e revista do aluno,  ou era Jornal do aluno e revista do professor.  
 
Luciana: então talvez vale a pena você recuperar esse documento, que quem escreveu foi ele 
 
Luiz:  e foi algo bastante problemático na visão dos Professores porque vários professores apontavam críticas em relação à 
proposta entendendo que aquela   proposta do jornal, da revista era uma proposta do Estado, então nós recebemos uma série 
de críticas por conta desse material que era do jornal, da revista, que nós não  havíamos elaborado, mas que os professores 
entendiam que era a mesma proposta. Não era. E aqui você faz uma pergunta que tem a ver com isso, com relação aos conceitos 
da proposta, Sobre os conceitos da proposta, porque escolhemos o se movimentar em cultura de movimento, a partir do Kunz 
E essa escolha é  também justifica que é algo também bem diferente do jornal da revista que foi colocado pela rede 
como  material de recuperação, como a Luciana falou. Então, essa escolha e sim na nossa visão, nos relatos da proposta no 
cotidiano dos Professores.  
Com relação à escolha pelo se-movimentar e a cultura de movimento no nosso entendimento esses dois conceitos eram aqueles 
que permitiam colocar o aluno em primeiro plano , o sujeito do próprio movimento o sujeito que aprende no primeiro plano e 
isso  não era algo comum em qualquer proposta pública , qualquer proposta de currículo envolvido na área educação física, 
por mais crítica que fossem algumas  propostas, mais esse referencial permitia inverter uma lógica em que o foco era nos 
conteúdos por assim dizer nos temas, mas em primeiro lugar qual o sentido que isso faz no sujeito que aprende, o próprio 
movimento como autor do seu próprio movimento,  esse foi o motivo central da escolha e aí cada um de nós tinha uma leitura 
prévia com relação ao Kunz, em relação a proposta... no meu caso durante a dissertação de Mestrado, Isso foi uma das 
proposições que eu analisei, mas isso acho que a gente conversou  naquele outro momento, em relação a nossa visão de 
educação física.  
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5. Nesse bloco gostaríamos de conversar sobre a relação entre os documentos curriculares e o trabalho do 
professor. 

a. Fale sobre a relação entre as propostas curriculares e o trabalho do professor em termos de 
aceitação, resistência, mudanças, incorporação  etc... 

b. Dê um modo geral qual é sua leitura da relação entre professores e documentos curriculares, 
que tem sido apresentada, em trabalhos de pesquisa e outros estudos feitos pela área de educação 
física escolar;  

O que as pesquisas têm mostrado quando estudam as condições de trabalho do professor e o processo de 
implementação dessas propostas curriculares. 

  
 
Com relação ao Impacto dessa proposta no cotidiano dos Professores, nós tivemos alguns indícios desse impacto tanto de 
forma positiva quanto negativa mas em síntese eu penso que essa proposta foi algo que que não teve impacto, penso que teve 
Impacto por causa desses indícios mas o principal Impacto ainda é algo que não foi mensurado, interpretado ou mesmo 
utilizado por vários colegas professores porque a proposta, acena com uma perspectiva de educação física que permitiria  que 
os professores coletivamente pudessem reivindicar é uma série de coisas de materiais para a secretaria de forma coletiva e não 
individualmente e coletiva é algo que poderia ser feito na perspectiva dos professores, da figura do PCOP, nas 91 diretorias 
regionais de ensino em São Paulo mas coletivamente,  parece que houve um impacto, cada professor percebeu, mas esse 
Impacto coletivo poderia beneficiar toda a área de educação física, algo que não foi concretizado coletivamente uma demanda 
coletiva,  já que tais possibilidades são apontadas no currículo, qual a contrapartida em termos de materiais de 
condições  concretas que as escolas poderiam ter, cada professor poderiam ter. Então,  ficou algo no sentido que para minha 
escola, individualmente ela tem um espaço uma condição precária essa espaço de condição precária já era precário antes da 
proposta, durante a prposta  e possivelmente hoje continua sendo precário, mas uma vez que há um apontamento do currículo de 
que tais temáticas são relevantes elas poderiam ser levadas para o ambito  coletivo,  era uma intenção nossa também neste caso 
que essa tensão gerada pelo currículo ela pudesse beneficiar o conjunto do professorado, dos próprios Professores,  
 

Luciana: um detalhe que a gente sempre fala, não sei se você leu o relatório eu acho que vale a pena você achar o relatório do 
Marcílio. 
 
Luiz: acho que é Souza 
 
Luciana:  de pós-doutorado Marcílio Souza Júnior da Federal de Pernambuco ele fez uma entrevista com Luiz , semelhante o 
que você está fazendo, e algo que o Luíz colocou que nós  já tínhamos colocado em outras entrevistas que nós demos, nos 
pensamos em professores que é que a proposta poderia impactar professores com as seguintes características, os professores 
mais tradicionais, eles abririam a proposta e iriam ver lá a presença do esporte para ficarem tranquilos e os professores que já 
faziam coisas semelhantes ao que estava sendo proposto ali do material, então eles teriam um reforço sobre o trabalho coletivo 
na escola, algo para mostrar para direção da escola :olha está sendo sugerido que eu faça algumas coisas na escola,  e às vezes 
o professor quer fazer isso, mas como não tinha nada assim sistematizado, com a chegada da proposta dos professores devem 
ter sido beneficiados e professores que já faziam coisas com currículo escolar da educação física escolar para além daquilo já 
estava sendo proposto, então é nossa intenção era, Nós pensamos nesses professores com essas seguintes características , tanto 
professores como  professoras , aquele mais tradicional,  aquele que gostaria de algo viesse para subsidiar o seu  trabalho e 
algo que viesse para transpor algo que ele pudesse ultrapassar dentro da sala educação física, esse foi o nosso pensamento, 
elaborar propostas, o caderno, o próprio  caderno da proposição . 
 
Luiz: e uma coisa que tá me ocorrendo agora,  você que trabalhava naquela época na rede estadual,  se nós pensássemos a 
distancia  de uma década, 2018 o momento que  nós estamos,  nós três estivemos envolvidos naquele primeiro encontro de 
professores pesquisadores, foram chamados também outros grupos ,  contribuímos de forma indireta para aquele encontro,  e  
por força da circunstância que ocorreram a partir dali, tivemos essa participação e dez anos depois estamos falando sobre isso , 
mas naquele momento Inicial tivemos os três algum tipo de participação nessa elaboração inicial da proposta. Então gostaria 
de reforçar esse aspecto que a Luciana falou que é uma coisa muito importante,  porque alguns  professores  que nós sabíamos, 
conhecíamos entre eles professores do próprio grupo dos professores pesquisadores, eram professores já trabalhava além da 
perspectiva que foi apontada na proposta ,então algo que vislumbrado ali,  era uma possibilidade vislumbrar esse trabalho que 
talvez  na literatura atual seja associado como práticas inovadoras,  com professores com praticas que rompem aquilo que 
tradicionalmente se fez em  educação física. 
 
Luciana:  nós chegamos, por exemplo em alguns momentos a dar cursos em vários locais mas não pela proposta, mas cursos 
que nós éramos convidados em faculdades , professores mencionaram  que eles usavam material da rede estadual nas escolas 
particulares onde eles trabalhavam , eles colocavam porque eles tinham as condições de implementar aquele currículo na escola 
particular e era muito bem aceito e alguns eram professores que tinham um material apostilado da rede privada mas usavam 
material da rede estadual no trabalho da escola, eles mencionaram  isso,  mas nós tivemos cuidado  inclusive de que se os 
professores tivessem um trabalho articulado eles poderiam inclusive, desmembrar o caderno, por exemplo, ao mudar  as 
página e folhas e fazer um outro caderno a partir das competências que foram sugeridas la,  eles poderiam fazer isso 
 
 Luiz: acho que aí faltou um detalhe para acrescentar talvez não não ficou compreendido como os professores poderiam mudar 
ali a paginação ou pegar um trecho  da proposta e modificarem, enfim  talvez não fica bem compreendida essa passagem com 
relação ao currículo da rede pública, ser também utilizado por professores que trabalhavam na rede privada. No caso,   do 
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impacto no cotidiano dos professores,  vários  professores já tinham jornadas duplas,  então significa que o mesmo professor 
da rede pública também trabalha na rede privada e esse professor por conta de questões  materiais, ele enfrenta talvez diversos 
problemas para realizar na escola pública,  mas tem uma condição mais favorável  na escola privada para realizar isso, porém 
em contrapartida não há essa pressão coletiva na escola publica, esse tipo de pressão é algo que nós tentamos também provocar 
uma mudança qualitativa nas condições concretas de trabalho na educação física escolar,  o  detalhe que eu penso também com 
relação a essa mudança de paginação que a Luciana falou, quando nós elaboramos  a proposta de currículo,  a ideia era 
justamente essa proposta pedagógica curricular , como proposição, como proposta, como proposta parece estranho isso 
analisando o currículo, o que aconteceu com o currículo ao longos dessa década... mas a intenção da proposta, isso textualmente 
está ali, é... ela tinha determinada a organização, essa organização se mantem até onde percebo. Mas textualmente, 
olha...aparece a sugestão de trabalho no primeiro bimestre, quando se fala por exemplo em dança né... tratar com manifestações 
rítmicas da cultura brasileira, e como exemplo aparece uma determinada manifestação rítmica da cultura brasileira.Porém, é... 
isso que foi apontado como sugestão, e nossa intenção é que as diferentes escolas, diferentes regiões dentro do Estado, é... os 
professores poderiam adequar isso, né, a outras manifestações rítmicas por exemplo, da cultura brasileira, que não aquela que 
fosse apresentada como exemplo,  isso aparece textualmente na proposta. Porém, foi feito, sobretudo, depois na elaboração 
dos cadernos do aluno, foi lidar com aquilo que era uma sugestão, né, que era um exemplo como: olha, é exatamente essa 
daqui que tem que se trabalhar em todas as escolas. E isso foi algo que, em termo né, entre aspas, a ideia de “engessamento” 
e tudo aquilo que enfrentamos durante todo o processo de elaboração, no sentido de não colocar conteúdos prontos, né, era 
uma determinada temática e a partir dai cada professor, de acordo com o contexto né, de trabalho... cada uma das escolas, 
dialogando com os professores daquela escola, daquela região, te dariam a possibilidade que fosse mais viável, né, naquele 
contexto,  e não seguiam o mesmo conteúdo em todas as escolas do Estado. 
 
Luciana – E ali a questão era...é as habilidades e competências que eram uma exigência da Secretaria pra todos os autores de 

todas as propostas né, que as áreas, na elaboração dos conteúdos ou da proposta, as habilidades e competências ficassem, é... 

explicitadas né, *tinha* um grupo que analisava essas habilidades e competências inclusive. 

Luiz – Sim e... bem, eu penso que isso assim da conta de uma certa frustração né, que nós tivemos, porque foi algo bastante 

complexo né, pra ser realizado, difícil também de ser realizado, que era como elaborar uma proposta que abrangesse ai o 

trabalho de 15mil professores de educação física né, em todo o Estado, é, mas que mantivesse essa flexibilidade. E chegamos 

a algo que, olha, que mantinha o grau alto de flexibilidade, sobretudo a se comparar com aquilo que foi produzido pelas outras 

áreas do currículo. E aí, tanto que a educação física foi a única área que não teve os mesmos professores que elaboraram o 

caderno do professor, aqueles que elaboraram o caderno do aluno, justamente que o caderno do aluno rompeu com essa lógica 

de flexibilidade, né...  

Você pergunta também se essa nossa impressão, ela se da a partir de pesquisas produzidas né, ou *contatos com conhecidos. 

Com relação as pesquisas, teve bastante especulação no período... é... de... enquanto a proposta estava sendo elaborada e o 

material estava em pleno andamento, por exemplo, durante o ano de 2008 né, em que era bastante precoce porque não havia 

toda a proposta de trabalho dos professores, no começo de 2008 aquele trabalho com o jornal e a revista, que não tinha qualquer 

relação com a proposta de educação física mas isso foi considerado em várias pesquisas especulativas naquele período... 

Luciana – Como se fosse material da proposta.  

Luiz – Exato, como se fizesse parte da proposta. Então essa nossa impressão ela se da a partir de contato né, como foi tratado 

na literatura, também é por professores né, que fizeram essa análise crítica, mas também por pesquisas mais recentes né, ao 

longo dessa década, como a pesquisa que a Luciana indicou, que foi a do Marcilio, é... e também... o seu trabalho de mestrado... 

Luciana – E no trabalho da... 

Luiz – E também o seu próprio trabalho de mestrado, né, foi um trabalho que levou mais tempo pra ser elaborado e foi também 

analisado pelo Mauro durante um período que nós revisamos o .. que foi escrito. 

Luciana – E o trabalho da Juliana Jardim, que ela escreve... 

Luiz – Do Marcos ...  

Luciana – Do Marcos   

Luiz - Tem trabalhos que... 

Luciana – Tem os elementos pontuais da proposta né. 

Luiz – É, e até por conta de não ser uma... um trabalho assim... especulativo, no sentido de que olha, isso tem que ficar pronto 

o mais rápido possível, porque é pra já, né... um trabalho... uma seriedade *devida* e ai um comprometimento ao longo do 

tempo... trabalhos que demoraram mais pra ficar pronto, trabalhos vinculados a programas de mestrado, enfim, trabalhos que 

levaram mais tempo e ai por conta disso debruçaram numa quantidade de tempo maior a análise.  
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Luciana – Teve o doutorado do Andre Minuzzo 

Luiz – É... também. É, eu penso que esses trabalhos aí eles podem contribuir ai talvez pra revisão né, do próprio texto. 

Luciana – É que eu não lembro a referência mas tem um grupo de pessoas que é da Bahia, aí você vai ter que fazer uma busca, 

é uma pessoa da Bahia, eu acho que estuda currículo de história, e eles pegam o caderno de educação física que trata de 

capoeira pra... como sugestão de como encaminhar uma discussão sobre a capoeira no currículo de história né. A gente recebeu 

um e-mail né, e daí é um... uma análise positiva né, de como que a tematização dessa questão foi feita então é um outro estado, 

uma outra área de conhecimento que toma o material de São Paulo especificamente e isso são as coisas que a gente acompanhou 

durante esse período. Que a grande questão que ta posta ai é quem está escrevendo e em qual governo né, mais ou menos isso. 

Então o cuidado, às vezes, com a leitura da proposta, então isso... o Estado de São Paulo ele tem culpa, a gestão do estado né, 

a responsabilidade né, de algo as vezes não, não tem impacto positivamente na vida, no cotidiano dos professores, não é nem 

das propostas que são sugeridas, e sim das condições que são viabilizadas para que os trabalhos sejam realizados, a contento 

de cada escola né, e não de cada gestão exclusivamente. E os grupos, as vezes, que não contribuem para a escrita da proposta, 

eles acabam é... fazendo... puxando a corda também pro outro lado né, então a gestão puxa pra um lado, os grupos que estão 

em oposição, que acham que estão em oposição puxam pro outro, e o professor que ta ali no meio, ele acaba sendo *penalizado* 

por isso né, não tem nem a possibilidade de falar como ele faz o seu próprio trabalho. 

Luiz – Algi que nós havíamos é... também... é... com relação a isso, a partir de uma pesquisa que foi feita sobre a proposta mas 

sequer fomos ouvidos assim como qualquer pessoa que elaborou também a proposta, o Mauro Betti e o Jocimar  também não 

foram ouvidos, é que... olha... do currículo que foi elaborado não se poderia jogar tudo fora, né, então não havia nada que fosse 

aproveitável no currículo. E ai uma figura de linguagem bastante drástica que foi utilizada pelo autor daquela pesquisa é... nós 

falamos: olha mas até que ponto, né, quando você joga fora né, algo desse tipo, você joga com cuidado pra não jogar né, a 

água do banho fora junto com o bebê né, que acabou de tomar o banho ai, é, a frase da pessoa foi bastante taxativa, é, olha, 

tem que jogar tudo fora, joga o bebê junto. Então... e se essa ameaça de suicídio né, na educação física, e jogar o bebe junto é 

jogar a própria educação física né, fora junto, é, isso da margem a sempre reinventarmos a roda e essa disputa entre grupos de 

pesquisa, como foi falado pela Luciana, parece que contribui pra essa permanência. Olha, se não é a proposta defendida por 

tal grupo, então é... essa proposta não serve, por mais avanços que ela possa ter, mas é necessário descartar tudo e começar do 

zero e a gente retoma aquilo que aconteceu na educação física em determinado momento, nos anos 80 e também nos anos 90, 

quando as possibilidades de dialogo eram muito mais escassas né, por conta de uma postura semelhante a essa. Só uma coisa... 

to vendo aqui que você faz uma pergunta, se a sua aula ela foi gravada, né, e ai isso me chama atenção porque se... 

Luciana – Não, ela ta afirmando. 

Luiz – É, sua aula ela foi gravada, não é uma pergunta. Você chegou a ver né, a sua aula... 

Luciana – Foi no curso, ta no curso.  

Luiz – Ok, perfeito. 

Luciana – E foi uma sugestão que nós fizemos né?! 

Tati – É. 

Luiz – É, mas por outro lado, eu vi pouca preocupação da Secretaria de Educação no retorno né, dos professores. Então sua 

aula foi utilizada no curso online, assim como de outros professores que trabalhavam na rede, mas aquilo que poderia ser feito 

em termos de continuidade, possivelmente a secretaria da educação ela não manteve, esse contato com você pra saber os 

desdobramentos do seu trabalho... 

Luciana – E eu... se fez nós não tomamos conhecimento. 

Luiz – Isso. É... bem, duas questões pra finalizar, que você propõe, né. É... se nos achamos que tivemos pouco tempo pra 

elaboração até a implantação, se já sabe de... enfim a Luciana ta falando que não e eu coloco aqui que sim, até porque, conforme 

eu falei, a proposta ela começa a ser colocada né, disponibilizada pra toda rede em 2008... nós estávamos fazendo a proposta 

ao longo desse período, então era uma demanda absurda de tempo, de prazo né... ao mesmo tempo em que você já coloca o 

material pro... seria o primeiro bimestre... você está elaborando ali, o do segundo... né então, é, foi algo que foi bastante difícil 

de ser realizado e com o acumulo de trabalho que nós tínhamos inclusive né, trabalhando na escola, enfim, e na universidade... 
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é... com relação a implantação, ela foi então, praticamente concomitante, durante o ano de 2008, então não houve esse lapso 

no tempo. Foi a elaboração junto com a implantação, e uma partida que nós não tivemos foi o diálogo com a rede, nós... eu 

penso que o termo “pressionar” ele cabe aqui... porque em todas as instancias, houve uma pressão por nossa parte de ter o 

contato via canais oficiais com os professores da rede e isso não acontecia. 

Luciana – E alias, no primeiro encontro de todas as áreas, todas as áreas, com a secretária Maria Helena na época... (não entendi 

– 33:42) 

Luiz – Isso foi... encerra... no primeiro dia. 

Luciana – Nos primeiros encontros, de todas as áreas, assim que ficaram definidas as equipes, né, a primeira pergunta que nós 

fizemos foi quando todas as áreas teriam, os autores dos materiais, teriam contato com os professores. Foi uma pergunta 

unanime, né, e daí elas disseram... o grupo que tava coordenando mencionou que ia ser esse contato direto, antes ou mesmo 

durante, ele não teria, somente nesse canal que eu falei pra você né, mas foi uma... isso pra todas, todas, tanto que... 

Luiz – Porque que foi uma contradição em relação ao que tinha sido colocado anteriormente... 

Luciana – Isso, tanto que... 

Luiz – Que teria esse contato. 

Luciana – Tanto que depois desse encontro, algumas áreas foram reorganizadas né... mas ai nós ficamos e decidimos enfrentar 

ai o ... nós sabíamos que o nosso telhado... o telhado de vidro. 

Luiz – Isso sim... 

Luiz – Com relação as habilidades e competências, eu penso que a crítica é mais a... o conceito mais é... mais amplo, que no 

currículo ele aparece de forma restrita né, quanto ao que é habilidade, quanto o que é competência... 

Luciana – Mas tem caderno de apoio, que explica, um caderno de gestão, e mesmo o caderno da educação física, um caderno 

de linguagens e códigos, aparece a explicação do que que é habilidades e competências, justificando onde ela se enquadra 

dentro da política pública brasileira, que aliás... agora com a BNCC, também são as habilidades e competências via os direitos 

e objetivos... e objetos de aprendizagem né, então isso... 

Luiz – E mesmo pessoas, e grupos que criticam a noção de habilidades e competências... 

Luciana – Estavam em todas as versões da BNCC 

Luiz – Sim, e também trabalharam em propostas de currículo a partir de... da noção de habilidades e competências. Então é 

algo que precisa ser entendido com relação a crítica ao... é... que fomenta essa crítica, por conta de talvez disputas de poder, 

que naquele período, sinceramente, não era uma preocupação nossa, aliás continua não sendo... não é uma preocupação nossa, 

mas naquele período, de fato, não era uma preocupação... em nenhum momento da elaboração, foi no sentido de escolher 

determinada imagem com tal habilidade, ou tal competência porque ela esta associada com algo... pensando nessa 

diferenciação entre grupos de pesquisa, de orientação teórica. O momento de escolha de conceito foi com relação a ênfase no 

conceito do *se movimentar* e também na cultura de movimento porem, na proposta curricular aparece a menção ao coletivo 

de autores, aparece a menção a autores que trabalham com aspectos da dinâmica biológica, inclusive com a questão de corpo, 

saúde, beleza, autores que trabalham na lógica da filosofia com relação a estética, enfim... houve uma busca incessante com 

relação ao aprofundamento teórico.  

     6) Por fim uma última questão:   Como você define o papel que a educação física escolar cumpre no contexto 
geral da educação? 
 
 

 

Luiz - E a sua última questão, que você faz aqui, é, falamos do papel da educação física escolar na formação né, e a importância 

da educação física escolar... é... eu não to conseguindo entender essa questão aqui... falamos da educação física escolar, na 

formação... mas então qual seria a importância da educação física escolar?  

Luiz - Do papel da educação física escolar né, certo. E agora, Então a importância da educação física escolar só... é... você 

continua ouvindo bem? Tatiana? Ficou congelada ai embaixo a imagem. Ok.  
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É... eu penso que o que a gente tratou com relação a educação, nós já fizemos ali uma relação com a educação física, isso. A 

educação física ela... não vejo, assim, nesse caso, resposta pessoal, eu não vejo possibilidade de avanço na educação 

escolarizada, sem a educação física escolar, ou seja, sem a educação física incluída no projeto de escolarização. Eu lembro de 

uma pergunta que é uma provocação muito interessante feita pelo professor Valter Correa, que é: “Olha e se não tivesse 

educação física na escola né? Como que seria essa escola? Como que seria a educação? ” e esse questionamento né, essa 

provocação que o professor Valter Correa faz, tem um livro especifico em que ele desenvolve essa noção, é... eu não vejo que 

a educação  ela de fato, pra ela conseguir alcançar, se ela for desencarnada, se ela for apenas um discurso sobre as coisas, um 

discurso sobre o mundo é... e nesse sentido eu também não vejo como a educação física escolar, ela poderia avançar se ela 

remeter apenas a um discurso desencarnado sobre o corpo, né, se a própria educação física, ela se converter em discurso... olha 

mais importante na educação física é a discussão sobre algo, do que a vivência, a experiência desse algo, então vamos... nesse 

caso nós saímos de uma... aliás nós não saímos né, mas continuamos na mesma *dicotomia*, mas transitando entre um polo e 

outro, então nessa dicotomia entre as questões práticas né, associadas ao corpo, ao fazer... que nos reduzem a essa esfera do 

fazer, como se o fazer fosse descompromissado ai, do pensar... nós vamos pra uma outra... outro polo dessa mesma dicotomia 

em que “Ah então o fazer não basta? Então eu preciso falar sobre um fazer, mas um fazer que eu não faço mais.”. É falar sobre 

esse fazer com os alunos, que cada vez vão fazer menos, e como se isso fosse um avanço na educação física... eu acho que 

continuamos, nesse caso, com a mesma visão dicotômica. No currículo, tem várias possibilidades de avanço com relação a 

essa noção dicotômica, a partir dessa noção que foi colocada, do se movimentar, e também da cultura de movimento... 

sobretudo a noção do se-movimentar. Porque é necessário tomar como ponto de partida a experiência e não se tem essa 

experiência de forma discursiva, não é um discurso sobre, né, e eu penso que isso não se pode abrir mão na educação física 

escolar, então é necessário que tenha um diálogo amplo com relação a isso, mas um diálogo que não abra mão dessa 

*premissia* ai da experiência né... a importância da experiência na elaboração de quaisquer teorias enfim, e dos saberes dos 

alunos, que são sujeitos da sua própria aprendizagem, do seu próprio movimento né, essa premissa que nós temos... que tivemos 

né, e mantemos né, com relação ao currículo de São Paulo né, aquela versão que foi elaborada. É... 

Luciana – Acho que é isso só. 

Luiz – É... penso que é isso. Tatiana, você mencionou assim que  é... 

Luciana – Ah uma coisa bem importante que o Luiz falou pro Marcilio também, é que na virada de 2009 pra 10 né, quando 

foi tirado a educação física do terceiro ano do ensino médio, tava na rede né? 

Luiz – Foi em 2008. Foi em 2008. 2008 pra 2009. 

Luciana – Que eles retiraram a educação física do terceiro ano do ensino médio né. 

Luiz – A Luciana e o Mauro... é... tiveram uma reunião... 

Luciana – Assim que... 

Luiz – Direta né, com a... 

Luciana – Com a diretoria. Com a diretora do ensino médio, da educação básica, e dai nós fomos até lá, é... pra... entender o 

que que eles tinham feito com isso. Porque nós estávamos elaborando os últimos cadernos do ensino médio, aliás eu acho que 

é o caderno...  

Luiz – Justamente do terceiro. 

Luciana – Do terceiro ano do ensino médio e saiu na portaria que é retirada a educação física do terceiro ano né, do terceiro 

ano do ensino médio... Isso nos causou muito estranhamento, daí o Mauro pediu a reunião com urgência, era final de ano... 

assim... 

Luiz – Era semana do Natal. 

Luciana – Semana do Natal! E daí eu sei que essa portaria saiu e  eles publicaram uma outra organização curricular... nós 

tínhamos que explicar pra ela porque nem a diretora da educação básica na época entendeu o impacto que isso ia gerar na rede, 

sobretudo no trabalho dos professores. E daí o Mauro colocou todo histórico da educação física no Brasil, na educação física 

no estado de São Paulo, a importância das Universidades Estaduais na formação dos professores, tanto dos professores da 

escola pública quanto da escola privada... então isso foi um enfrentamento que não cabe no papel né, mas que nós fizemos 
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porque se nós não tivéssemos ido nós não teríamos feito nenhum... saímos com a consciência tranquila dos... *de ter retirado* 

É isso. 

Luiz – Algo que não cabe no papel mas eu to lembrando que nesse período, estava em andamento uma pesquisa dessas que eu 

chamei de aceleradas né... 

Luciana – Isso! 

Luiz – É... que teve acesso aos bastidores né, da proposta curricular, até por conta de não nos questionar a respeito disso mas 

questionar funcionários da Secretaria, então teve acesso a estes bastidores e justamente o trabalho que eu mencionei que fala: 

olha eu poderia jogar tudo fora então, né. Que foi a mesma decisão que a Secretaria tomou né, olha simplesmente não tem 

então educação física no ensino médio, né, então esse tipo de pesquisa corrobora essa ação, que foi concretizada pela Secretaria 

e depois que voltou atrás né,  e depois se voltou atrás... é... eu lembro dos nomes, eu lembro bem dos nomes, posso te indicar 

o *autor ai*  do trabalhos que fez, só precisaria ver como que ficou o tipo dessa dissertação. 

Luciana – É, só sobrenome  

Luiz – O autor desse trabalho é o Bruno Lipe. 

Luciana – Ai você joga na rede... 

Luiz – É...  

Luciana – Eu acho que é a dissertação de mestrado dele. 

Luiz - Isso, isso. O trabalho de mestrado. Exatamente. 

Luciana – É a dissertação de mestrado... porque ele vai entrevistar quem trabalha na Secretaria, né, de Educação na época e 

ele entrevista... e ele menciona que ele entrevista os autores, mas ele entrevistou justamente a pessoa que era da equipe que 

não elaborava o documento né, então tem um viés aí, porque que ele não quis... é... 

Luiz – Mas eu já sabia disso... 

Luciana – Mas ele sabia disso. 

Luiz - Até porque durante os eventos né, durante principalmente um evento, aquela que questão que eu falei em relação, olha... 

se não tem os avanços né, isso poderia... e a resposta... que poderia jogar tudo fora né, joga a bacia com a água e a criança 

dentro, joga tudo fora... foi algo, literalmente, que ele falou, né, durante esse evento. Foi um evento que aconteceu na USP, é... 

foi o seminário de educação física... o Seminário de Metodologia de Educação Física Escolar... 

Luciana – 2006. 

Luiz – Não, 2006 não, foi em acho que é 2008.  

Luciana – 8, 9. 

Luiz – Acho que é 2008. Que foi justamente no momento que a proposta estava ali em elaboração, *e o trabalho dele*  já 

estava nessa fase avançada, mesmo com a proposta em elaboração. 

Luciana – É porque )teve uma formação online que a rede fez né, então nós estávamos lá e daí *PCOPs* de todas as diretorias 

do Estado, então a rede abriu um ponto pra nós chegarmos as dúvidas dos PCOPs, que depois iam tentar tirar as dúvidas dos 

professores que trabalhavam nas escolas. E ele fez a coleta de dados dessa dissertação dele durante esse processo, né, e mas 

nós não fomos consultados, não sabíamos e na hora da entrevista qualquer um da equipe né, ele decidiu entrevistar justamente 

quem era da Secretaria e que não estava na escrita do documento. 

Luiz – E não havia qualquer dificuldade de acesso, até porque nós estávamos nos mesmos lugares né? 

Luciana – É. 

Luiz – Estava nos mesmos lugares que nós estávamos realizando ali a... o curso, as gravações, enfim. Seria muito simples ter 

o acesso... é... é isso... acho que tanto a... há pesquisas que qualificam, há pesquisas que, por diferentes motivos, desqualificam. 

Mas acho que são as escolhas né, as escolhas epistemológicas e metodológicas, elas têm muito impacto quando se elabora 

conhecimentos aí, em trabalhos acadêmicos na educação física escolar. Eu penso que isso é importante, acho que é uma 

preocupação importante que você demonstra também no seu trabalho né, é... se você for atrás desses textos né, dessas pesquisas 

que foram mencionadas. 

Luciana – É isso.   
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Luiz – Sim. 

Luciana – Acabou? 

Luiz – É... então é... muito obrigado a você, Tatiana, você elogiou né, de certa forma, nossa memória, é... enfim, é difícil 

lembrar de coisas que ocorreram ao longo desse período mas *reforça que* (não entendi – 47:30) foi um período assim muito 

intenso, algumas coisas elas *fixam* (não entendi – 47:35) né, por conta dessa intensidade que ocorreu. E uma dessas que nós 

estamos falando hoje inclusive né, é também o desejo de retomar né, algumas atividades do grupo né, de professores 

pesquisadores... E ai fica também esse convite pra você né, até por conta de estarmos em locais diferentes né... é uma 

possibilidade né, é a gente pode usar esse mesmo tipo de possiblidade né, tecnológica pra ter ai os encontros. E espero que 

você tenha uma pesquisa muito bem-sucedida. 

Luciana – (não entendi – 48:03 até 48:05) escrever alguma coisa sobre a... sobre ser um recorte da sua tese, é só nos convidar 

que a gente escreve junto.  

Luiz – Também, também. Aliás, esse convite foi feito pelo Mauro já, no seu mestrado, eu acho que... 

Luciana – Já. 

Luiz – O Mauro tinha colocado essa possibilidade pra escrever os (não entendi – 48:17 até 48:20) de mestrado. Agora ele tá 

com mais tempo né, ele se aposentou então... ta com mais tempo. Ok então, parabéns ai pela coragem ai, de prosseguir né... o 

trabalho. Valeu. 

Luciana – Tchau.  

Tati – Tchau. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


