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RESUMO 

Este estudo discute a relação entre o currículo escrito, a disciplina escolar Educação Física e a 

prática pedagógica. Para analisar tal relação tivemos como objetivo compreender as 

concepções curriculares que orientam os documentos oficiais e a prática pedagógica dos 

professores da disciplina escolar Educação Física nos anos finais do Ensino Fundamental no 

estado da Bahia. Como desdobramento desse, buscamos ainda: a) analisar as concepções de 

Educação Física que orientam os documentos curriculares e a prática pedagógica dos 

professores; b) problematizar as “Competências e Habilidades” e as “Possibilidades 

Metodológicas” definidas nos documentos curriculares; e, por fim, c) analisar os sentidos 

expressos pelos professores em relação às orientações dos documentos curriculares e à prática 

pedagógica. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, utilizando também dos 

pressupostos metodológicos da Análise de Conteúdo. Para a produção dos dados utilizamos a 

análise documental, destinada à problematização dos documentos curriculares, principalmente 

para as Orientações Curriculares e Subsídios Didáticos para a Organização do Trabalho 

Pedagógico no Ensino Fundamental de Nove Anos, além disso, utilizamos da entrevista 

semiestruturada, desenvolvida com quatro professores da disciplina escolar Educação Física, 

em quatro escolas públicas, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia. As análises mostram 

que há distanciamentos e aproximações, entre a utilização do currículo escrito e a prática 

pedagógica dos professores, ao mesmo tempo em que reconhecem a importância das 

orientações contidas nos documentos, informam sobre outras possibilidades teórico-

metodologicas para a organização curricular da disciplina escolar Educação Física. A análise 

dos documentos curriculares nos permitiu compreendê-los para além de uma simples 

determinação do que deve ser ensinado, mas também, expôs as intencionalidades e disputas 

que os compreendem. A fala dos professores, por sua vez, nos aproximou da realidade 

escolar, na qual as diversas práticas são desenvolvidas, denunciando a falta de estrutura e 

material didático. Por fim, acreditamos que a análise de currículos escritos e a relação com a 

prática pedagógica da disciplina escolar Educação Física, apresenta-se como um campo fértil 

para outros estudos que possam focar a constituição dessa disciplina escolar, assim como, as 

políticas curriculares educacionais.  

Palavras-chave: Currículo. Prática Pedagógica. Educação Física. Disciplina Escolar. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study discusses the relationship between the written curriculum, the school discipline 

Physical Education and the pedagogical practice. To analyze this relationship, we aim to 

understand the curricular conceptions that guide the official documents and the pedagogical 

practice of the teachers of the school discipline Physical Education in the final years of 

elementary school in the state of Bahia. As an unfolding, we also seek to: a) analyze the 

conceptions of physical education that guide the curricular documents and the pedagogical 

practice of teachers; b) problematize the "competencies and skills" and the "methodological 

possibilities" defined in the curricular documents; and finally, c) to analyze the meanings 

expressed by the teachers on the orientations of the curricular documents and the pedagogical 

practice. This is a qualitative research, also using the methodological assumptions of content 

analysis. For the production of the data we used the documentary analysis, aimed at the 

problem of the curricular documents, mainly for the curricular guidelines and didactic grants 

for the organization of pedagogical work in the elementary school of Nine Years, in addition, 

we used the semi-structured interview, developed with four teachers of the school discipline 

Physical Education, in four public schools, in the city of Vitória da Conquista, Bahia. The 

analyses show that there are distances and approximations, between the use of the written 

curriculum and the pedagogical practice of teachers, while they recognize the importance of 

the orientations contained in the documents, they inform about Other theoretical and 

methodological possibilities for the curricular organization of the school discipline Physical 

Education. The analysis of the curricular documents allowed us to understand them beyond 

the simple determination of what should be taught, but also exposed the intentionalities and 

disputes that comprise them. The teachers' speech, in turn, approached the school reality, in 

which the various practices are developed, denating the lack of structure and didactic material. 

Finally, we believe that the analysis of written curricula and the relationship with the 

pedagogical practice of the school discipline Physical Education, presents itself as the fertile 

field for other studies that may focus on the constitution of this school discipline, as well as 

the Curricular Educational policies. 

Keywords: Curriculum. Pedagogical practice. Physical Education. School Discipline 
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INTRODUÇÃO 

Os estudos curriculares apresentam-se como um campo fértil para refletir e debater 

sobre as intencionalidades da educação, bem como possibilita um olhar para as condições 

materiais, nas quais o processo de aprendizagem se desenvolve. Atrelado a esses estudos, a 

disciplina escolar Educação Física tem consolidado um conjunto de aprendizagens, 

necessárias para o desenvolvimento dos sujeitos, através de sua invenção curricular. Nessa 

perspectiva, a questão que nos sensibiliza para o desenvolvimento desta pesquisa é: Quais as 

concepções curriculares que orientam os documentos oficiais e a prática pedagógica dos 

professores da disciplina Educação Física nos anos finais do Ensino Fundamental no estado 

da Bahia? 

 Ao adentrarmos na relação entre as propostas curriculares e a consolidação do ensino, 

que também se configura como a efetivação de orientações curriculares, notamos uma série de 

influências no campo curricular, a partir do processo de construção curricular até o momento 

da prática pedagógica dos professores. Dessa maneira, o nosso objetivo principal nessa 

investigação é compreender as concepções curriculares que orientam os documentos oficiais e 

a prática pedagógica dos professores da disciplina escolar Educação Física nos anos finais do 

Ensino Fundamental no estado da Bahia. 

 A partir da definição deste objetivo principal, almejamos, através de ações 

secundárias, buscar mais elementos que possam contribuir com o estudo. Nesse sentido, no 

intuito de oferecer subsídios para o enriquecimento da nossa pesquisa, pretendemos ainda: a) 

analisar as concepções de Educação Física que orientam os documentos curriculares e a 

prática pedagógica dos professores; b) problematizar as “Competências e Habilidades” e as 

“Possibilidades Metodológicas” definidas nos documentos curriculares; e, por fim, c) analisar 

os sentidos expressos pelos professores em relação às orientações dos documentos 

curriculares e à prática pedagógica. No entanto, antes de aprofundarmos nos aspectos 

epistemológicos que envolvem o nosso estudo, gostaríamos de destacar alguns motivos que 

nos levaram a construir essa proposta de pesquisa. 

 Sou filho de uma professora, pedagoga, que com o passar do tempo também se 

graduou em Matemática. Em casa, a minha rotina era diretamente relacionada com a escola, 

pois, além de professora, minha mãe era/é “dona de casa”. Em um determinado período, ao 

assumir cargos de direção, a rotina com a escola era ainda mais intensa, na qual, como se não 

bastasse os 200 dias letivos, minhas férias, junto com meu irmão mais novo, eram dentro da 
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escola, brincando em seus espaços. Logo, acredito que essa seja a principal motivação que me 

fez escolher a docência como profissão, assim como querer investigá-la. 

 Desde sempre me via envolvido com alguma prática esportiva, seja o futsal, bicicleta, 

natação, karate, jiu-jitsu, musculação, corrida, vôlei, entre outros. Na escola, durante as aulas 

de Educação Física, sempre fui bastante participativo, no entanto, sempre me pegava 

pensativo sobre outros aspectos que envolviam os esportes, principalmente, os fatores sociais 

e econômicos que os envolviam/envolvem. 

 No ano de 2010, ingressei no curso de Licenciatura em Educação Física pela 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em minha cidade natal, Guanambi, Bahia. No 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) investiguei os aspectos relacionados à legalidade e à 

efetividade das aulas de Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no intuito 

de compreender a relação entre o que se apresentava em caráter oficial sobre as aulas de 

Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com sua efetivação. Apesar de um 

envolvimento inicial com o viés da saúde em Educação Física, sempre me identifiquei com 

sua perspectiva pedagógica e a sua manifestação no espaço escolar. A partir dessa 

identificação, ingressei no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), 

espaço que pude me aproximar do contexto escolar e de suas peculiaridades. Naquele 

momento, pude perceber qual seria o caminho a seguir profissionalmente e que perspectiva de 

Educação Física eu assumiria como educador. Finalizei o curso em setembro de 2014, logo 

em seguida iniciei uma especialização em Educação Física escolar, o que pode me 

proporcionar mais tempo dedicado aos estudos. 

 Outro fato importante em minha trajetória profissional foi à regência em um colégio 

estadual, na cidade de Livramento de Nossa Senhora, Bahia, enquanto professor contratado 

temporariamente. Atuei nesse colégio por um ano e três meses, trabalhando diretamente com 

a disciplina escolar Educação Física. Após este momento fui aprovado no Mestrado em 

Educação na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sendo assim, escolhi pela 

dedicação exclusiva ao curso e as suas possibilidades formativas.   

 Desde a graduação, a relação entre os dispositivos oficiais e a efetivação dos mesmos, 

através da prática pedagógica dos professores, sempre me despertou interesse. Hoje, no 

percurso formativo proporcionado pela pós-graduação Stricto Sensu, e uma maior 

aproximação de outras produções, pude perceber que, na Educação Física, os estudos que 

possuem o mesmo viés, geralmente, tem o foco para uma das manifestações da cultura 

corporal ou um contexto em específico. Sendo assim, o foco central deste estudo está na 



 

13 

 

análise do processo de construção da orientação curricular para o Ensino Fundamental de 

nove anos, principalmente, a seção destinada à Educação Física e a sua interface na prática 

pedagógica dos professores no contexto do estado da Bahia. 

 Nessa perspectiva, um breve levantamento bibliográfico realizado em periódicos 

nacionais, foi possível encontrar estudos já realizados que apresentam uma interface com esta 

proposta de investigação. Destacamos aqui o estudo de Gramorelli (2014), o qual traz uma 

análise sobre as compreensões de “cultura corporal” que estão nas várias orientações 

curriculares estaduais do Brasil. No entanto, notamos que apenas um aspecto é analisado neste 

estudo, não havendo uma análise da estrutura curricular apresentada e de suas proposições 

gerais. Por sua vez, Sá (2001) apresenta um estudo que busca comparar a realidade com as 

proposições da proposta curricular para o estado de Santa Catarina com ênfase na disciplina 

escolar Educação Física. Contudo, o seu foco ultrapassa a estrutura curricular, focando na 

análise das observações das aulas e das entrevistas com os professores. 

 Outra contribuição importante é apresentada nos resultados de pesquisa realizada por 

Aguiar (2014), que busca um reconhecimento das significações expressas pelos professores 

de Educação Física em relação às Orientações Curriculares da Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo. Esse estudo, por sua vez, é uma das bases de construção do processo 

de investigação, entretanto, o seu contexto de análise é delimitado no espaço da Secretaria de 

Educação de São Paulo. 

 Outro estudo que inspirou nossas formulações é apresentado por Rodrigues (2009), no 

qual buscou analisar a constituição da Educação Física enquanto disciplina escolar no Colégio 

de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O mesmo nos oferece 

elementos instigadores no intuito de buscar uma melhor compreensão da disciplina escolar 

Educação Física e a sua relação com a constituição do currículo. 

 Para fins de organização, estruturamos este trabalho em duas partes. A primeira 

apresenta o quadro teórico-metodológico (capítulos I e II) que fundamenta as nossas 

discussões e análises. O capítulo I, denominado “Quadro Teórico”, apresenta aspectos sobre o 

currículo enquanto prescrição e construção social, em seguida, abordamos os aspectos que 

pautam o currículo em Competências e Habilidades. Ainda neste quadro, agregamos um 

espaço que versa sobre as teorizações curriculares na disciplina escolar Educação Física, e por 

fim, o currículo na escola fecham as discussões teóricas. 

 O capítulo II, “Os percursos metodológicos da pesquisa” apresenta as decisões 

metodológicas tomadas para o desenvolvimento deste estudo. Nessa seção, abordamos as 
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características da pesquisa qualitativa, apontando os elementos que justificam a escolha deste 

caminho. Em seguida, apresentamos as nossas fontes de dados, que são os documentos, e, em 

um futuro próximo, serão as entrevistas. Por fim, apresentamos a Análise do Conteúdo como 

o método selecionado para o tratamento das informações produzidas, assim como as etapas 

que foram e serão utilizadas para o tratamento das fontes de dados para a obtenção das 

informações necessárias.
 

 A segunda parte deste estudo é denominada “Análises e discussões”, sendo composta 

pelos capítulos III, IV e V. O capítulo III, “Os documentos oficiais para o ensino da disciplina 

escolar Educação Física: algumas aproximações históricas” apresenta uma análise do 

documento curricular do estado da Bahia, no qual são definidas as orientações curriculares 

para o Ensino Fundamental. Nossa análise recai sobre as definições gerais do documento e 

sobre outros dispositivos legais destinados à disciplina escolar Educação Física, 

especificamente, as dos anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9°). 

 O capítulo IV, “O currículo escrito e a disciplina escolar Educação Física”, por sua 

vez, apresenta uma análise sobre as definições destinadas à disciplina escolar Educação 

Física, assim como, problematiza as competências e habilidades e o quadro de possibilidades 

metodológicas destinadas à mesma. O capitulo V, “A invenção da prática pedagógica: 

interpretações curriculares no cotidiano” propõe um diálogo entre os dados oriundos das 

entrevistas, os aspectos (definições, apontamentos metodológicos e intencionalidades) do 

documento curricular e os nossos referenciais teóricos. Nas entrevistas os professores falaram 

das significações atribuídas às definições das orientações curriculares no estado, ao currículo, 

à disciplina escolar Educação Física e à prática pedagógica. Por fim, apresentamos algumas 

considerações sobre o desenvolvimento deste estudo, assim como, alguns apontamentos e 

percepções sobre o objeto de estudo, suas implicações e possibilidades para futuras 

investigações. 
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CAPÍTULO I – O CURRÍCULO E A DISCIPLINA ESCOLAR EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

1.1 O currículo: da prescrição à construção social 

 

 No princípio do processo de constituição da escola, enquanto espaço educacional, o 

currículo era definido como o percurso formativo no qual os indivíduos eram submetidos no 

processo de escolarização (LOPES; MACEDO, 2011). Com o passar do tempo e com o 

aperfeiçoamento desse processo, o currículo passou a ser sinônimo de “disciplina escolar”, ou 

seja, era diretamente associado aos componentes curriculares da época. Goodson (1997) 

afirma que, durante o processo de construção e de percepção do currículo na escolarização, o 

mesmo foi intimamente associado às disciplinas escolares, logo, era definido, apenas, como 

uma sistematização do que deveria ser ensinado. 

 Durante as etapas de desenvolvimento do país, o processo de escolarização foi 

marcado por condições de precariedade e pouco acesso ao ambiente escolar, ou seja, o direito 

à educação por grande parte da população era incipiente. Em tempos passados, apenas os 

filhos da elite brasileira (filhos de fazendeiros, donos de engenho, comerciantes etc.), 

possuíam condições materiais suficientes para ter acesso à educação. Saviani et al. (1998) 

esclarecem que, no Brasil, a educação de qualidade era um direito de poucos, ou seja, apenas 

daqueles que tinham as condições financeiras necessárias para alcançá-la, diferentemente dos 

filhos das classes populares, que acessavam uma educação de qualidade duvidosa, quando em 

comparação ao padrão e às intencionalidades construídas no processo de formação escolar. 

 Após algumas décadas dessa educação restrita aos filhos da elite, outro aspecto que 

merece destaque, no que diz respeito ao desenvolvimento da educação brasileira, é a 

utilização de elementos externos ao país, como a contratação de consultorias educacionais e a 

influência de entidades que acompanham o cenário educacional dos países com o propósito de 

influenciá-los com suas políticas de financiamento (SAVIANI et al., 1998). Nesse sentido, 

percebemos os vários movimentos e dispositivos utilizados para a organização das ações 

educacionais, como, por exemplo, a utilização de orientações curriculares inspiradas em 

modelos externos, apropriação de referenciais teóricos sem a devida contextualização com a 

realidade brasileira e a falta de investimentos durante o processo de democratização do acesso 

à educação para a população. 

 Nesse cenário de desenvolvimento do país e da educação, notamos a presença 

marcante do currículo e dos atores sociais envolvidos em suas definições e efetivações no 
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espaço escolar. Concomitante a essa dinâmica de desenvolvimento, o processo de construção 

curricular foi sistematizado por especialistas, ou seja, estudiosos das várias disciplinas 

escolares (em sua grande maioria, professores universitários). Por fim, o mesmo era utilizado 

e efetivado pelos professores através de suas práticas pedagógicas. Assim, o currículo definiu-

se para além de um dispositivo de sistematização do conhecimento que deve ser apreendido. 

 Silva e Moreira (2011) afirmam que o currículo não deve ser definido como um 

elemento neutro e inocente de transmissão do conhecimento. Ele está imerso em relações de 

poder. Dessa forma, o currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, é um 

produtor de identidades sociais e individuais. Ele não é atemporal, possui uma história 

intimamente associada às formas específicas de organização da sociedade e da educação. 

 Por conseguinte, o currículo prescrito (elemento construído a partir de um contexto e 

apresentado como um documento sistematizado e oficializado pelas “instâncias competentes”) 

apresenta elementos plausíveis de inferências e interpretações em seu processo de prescrição e 

de construção social. Ao compreendermos o currículo como prescrição, compartilhamos das 

reflexões de Goodson (2008), que afirma ser o currículo escrito um testemunho visível de 

caráter público e sempre sujeito a mudanças. Assim, através de seus movimentos, há uma 

retórica para a legitimação do processo de escolarização. 

 Goodson (2008) corrobora ainda mais com a compreensão de currículo escrito ao 

sinalizar que ele se apresenta como uma fonte documental capaz de oferecer um mapa do 

terreno educacional no viés da aprendizagem, ainda que sujeito a modificações. Desse modo, 

embasando-nos nas reflexões deste autor, pretendemos construir a nossa análise a partir de um 

entendimento ampliado do currículo escrito, no intuito de possibilitar uma melhor 

compreensão sobre os interesses e influências que se apresentam nesse momento de 

construção. 

 Goodson (2008) acrescenta que existe um conflito no currículo escrito. Segundo o 

autor em questão, além de possuir um “significado simbólico”, o currículo lança mão de um 

significado prático. Durante a sua publicação, ocorrem indicações de quais critérios poderão 

ser avaliados, permitindo análises públicas da escolarização. Ao aproximarmos dessa 

afirmação do autor, sob o contexto educacional brasileiro, compreendemos que, dentro da 

prescrição curricular, há elementos que definem as suas intencionalidades e que estes serão 

alvo de avaliação. Essa avaliação, por sua vez, serve para a classificação tanto das escolas 

como dos estudantes e professores, assim como para a análise pública da educação ofertada. 
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 Destarte, buscaremos compreender quais as intencionalidades de um currículo, através 

de suas definições. Nesse sentido, levamos em conta a existência de aspectos que não são 

apresentados de maneira objetiva, o que abre margem para interpretações e outros 

ensinamentos. Esses trazem consigo várias proposições para esse currículo, tais quais: um 

ideal de homem e de mulher, de conhecimento, de sociedade, de escola, de poder, das 

identidades pretendidas, da formação etc. Enfim, o currículo configura-se como esse espaço 

de prescrição, mas também de construção social. 

 O currículo compreendido como construção social traz consigo várias marcas que 

edificam fronteiras dentro do saber. Ele é desenvolvido e permeado por influências que, em 

muitas situações, não estão definidas na sua forma escrita. Sacristán (2013) afirma que o 

currículo apresenta diversos fins de caráter educacional, mas que, em algumas situações, são 

relegados nas disciplinas escolares. Essas ditas finalidades correspondem à ampliação das 

possibilidades e das referências vitais dos sujeitos, à transformação das crianças em cidadãos, 

à atitude de fomentar posturas de tolerância através da compreensão da complexidade do 

mundo etc. 

 No entanto, Apple (2006) nos alerta para o cuidado que se deve ter com a noção de 

“construção social da realidade”, pois a mesma se apresenta de maneira generalista, não 

oferecendo os elementos necessários para a compreensão das relações existentes entre as 

instituições culturais, em especial, as escolas e o arquétipo das formas sociais e econômicas. 

Dessa forma, ao compreendermos o currículo nessa construção social, precisamos buscar a 

compreensão dos vários tencionamentos e disputas pela efetivação dos sentidos e 

significados, não ficando na superficialidade que a própria construção social pode induzir 

durante a construção das análises e interpretações. 

 Sacristán (2013) acrescenta que, ao pensarmos no currículo, devemos ultrapassar o seu 

significado de elemento transformador e realmente buscar uma melhor compreensão dos 

moldes dominantes da escolarização, dos quais o currículo é um elemento. Sendo assim, 

pensar no currículo enquanto construção social é compreender a complexidade que o cerca 

para além da sistematização em que é proposto. Nessa perspectiva, entender as 

intencionalidades e disputas que o cercam possibilitará um olhar social para ele. 

 Olhamos, desse modo, para as prescrições curriculares (ou “currículo escrito”) não 

mais como um mero instrumento de sistematização do que se pretende ser ensinado. Para 

além dessa organização de conteúdos, o currículo tornou-se um espaço de disputas 

ideológicas e de controle. Para Apple (2006), o currículo é composto de percepções 
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ideológicas e culturais, que vem de algum lugar, representando alguns. Por outro lado, deixa 

muitas outras visões e significados de outros grupos não representados e sem receber as 

devidas respostas. 

 Assim, percebemos que, ao se configurar como um campo de disputas, o currículo se 

apresenta como um “espaço” desigual, pois as relações estabelecidas durante o seu processo 

de construção apenas reafirmam e legitimam os conhecimentos de um grupo privilegiado, que 

traz consigo interesses sociais, econômicos e culturais que refletirão na organização da 

sociedade. Segundo Apple (2006), é preciso conhecer os interesses que guiam a seleção do 

currículo e de sua organização, pois por trás deles poderemos compreender quais os grupos 

são contemplados e representados em primeiro plano nas escolas. 

 Ao investigarmos o currículo e realizarmos sua análise, podemos nos deparar com 

uma variedade de elementos que o constitui. Dentro de sua sistematização, há uma 

classificação dos conteúdos que deverão ser desenvolvidos. Essas definições, no entanto, 

ultrapassam a seleção do que deverá ser ensinado. Silva e Moreira (2011) destacam que, para 

além da definição “oficial” do que é considerado como conhecimento válido e importante, o 

currículo expressa os vários interesses das classes e grupos colocados em vantagem dentro das 

relações de poder. Desse modo, mesmo que o currículo hoje expresse também um caráter de 

contestação diante das relações de poder, em sua apresentação “oficial”, o dito elemento 

auxilia na efetivação das relações de poder já existentes e na constituição de outras 

identidades individuais e sociais que contemplem essas relações, ou não. 

 Dessa forma, ao pensarmos em um currículo, não podemos nos fixar em uma 

interpretação superficial, na qual o currículo é um mero espaço destinado à definição de 

conteúdos, objetivos e metodologias. Na prática, é possível que ocorra a sua naturalização no 

contexto escolar. Para que isso não aconteça, é necessário à sua contextualização de acordo 

com o cenário social da comunidade escolar, configurando-se, dessa maneira, como um “guia 

primário” para a prática pedagógica docente. Para Sacristán (2013), o currículo traz consigo 

“tudo” aquilo que se pode ensinar e aprender. Logo, apresenta-se como uma seleção 

organizada dos conteúdos, os quais regularão a prática pedagógica dos professores durante o 

processo de escolarização. 

 Nota-se como a dinâmica do processo de construção curricular se mostra instável e 

contraditória, pois os principais atores sociais, que deveriam participar da construção 

curricular, são vistos apenas como “receptores” de algo pensado por outros agentes, ou seja, 

os professores e estudantes são reconhecidos como meros “efetivadores” das políticas 
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curriculares. Entretanto, para Goodson (1997), deveríamos compreender o currículo como 

uma criação que oferta mapas ilustrativos das metas e das intenções que situam as práticas 

contemporâneas, ou seja, uma orientação primária para a efetivação do processo de 

escolarização, e, obviamente, instrumento de manipulação e releitura para professores e 

estudantes. 

 Apple (2006) afirma que, mesmo que a escola tente contemplar os interesses de muitos 

grupos e indivíduos, ela também atua como reprodutora cultural, social e econômica. 

Notamos, desse modo, que há uma cultura de escolarização que reproduz os processos de 

socialização de forma naturalizada, auxiliando diretamente na efetivação das desigualdades 

educacionais, culturais, econômicas e sociais. 

 Ao passo que adentramos na compreensão do currículo como construção social, 

podemos perceber que esse processo está intimamente associado ao contexto educacional. 

Logo, podemos abandonar a compreensão primária do currículo apenas como sistematização 

dos conteúdos que devem ser ensinados e aprendidos. Corroboramos com Silva e Moreira 

(2011), os quais afirmam que o currículo não se define apenas como um conjunto neutro de 

conhecimentos organizados que aparecem nas salas de aula. O currículo é parte de uma 

tradição seletiva. Isso implica que alguém tenha responsabilidade por essa seleção, sendo este 

um representante da visão de um grupo sobre o que é o conhecimento legítimo. 

 Nesse contexto, pensar em um currículo nos leva a refletir sobre os conteúdos que são 

selecionados e que compõem as orientações curriculares. Dessa maneira, não podemos 

esquecer que durante esse processo de construção curricular, vários outros conhecimentos são 

desconsiderados, não sendo contemplados nos currículos oficiais. Sendo assim, durante o 

processo de construção do currículo, não somos levados a questionar os elementos que o 

constituirão, assim como quem seleciona os conteúdos do currículo, por quais motivos são 

selecionados e quem os conhecimentos representam. Essas são apenas algumas reflexões que 

podemos fazer ao procurar analisar e compreender esse interessante elemento. 

 Apple (2006) nos alerta que não podemos nos contentar apenas com a formulação de 

reflexões sobre a construção curricular. Tais reflexões são necessárias para nos orientar na 

busca de melhorias, mas, para além de suscitá-las, é indispensável tentarmos associá-las e 

investigarmos ações que busquem o desenvolvimento participativo e democrático do processo 

de escolarização e aprendizagem, assim como da construção curricular. Dessa forma, teremos 

um espaço necessário para debater as relações entre o poder econômico e político com o 

conhecimento disponível (e não disponível) aos estudantes. 
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 Nesse sentido, ao nos aprofundarmos na análise curricular, percebemos que o 

conhecimento estabelecido como válido e importante, ou seja, o “oficial”, é permeado de 

interesses de grupos e classes que se situam em uma posição de vantagem, considerando a 

seleção de conteúdos como um espaço de consolidação de suas posições sociais. Silva e 

Moreira (2011) apontam que: 

 

Por um lado, o currículo, enquanto definição “oficial” daquilo que conta 

como conhecimento válido e importante, expressa os interesses dos grupos e 

classes colocados em vantagem em relação às relações de poder. Desta 

forma, o currículo é expressão das relações sociais de poder. Por outro lado, 

apesar de seu aspecto contestado, o currículo, ao expressar essas relações de 

poder, ao se apresentar, no seu aspecto “oficial”, como representação dos 

interesses do poder, constitui identidades individuais e sociais que ajudam a 

reforçar as relações de poder existentes, fazendo com que os grupos 

subjulgados continuem subjulgados. O currículo está, assim, no centro de 

relações de poder. Seu aspecto contestado não é demonstração de que o 

poder não existe, mas apenas de que o poder não se realiza exatamente 

conforme suas intenções. (SILVA; MOREIRA, 2011, p. 37). 

 

 

 Ao consideramos o currículo como um espaço de disputas, de poder e construção de 

identidades, podemos realizar outras reflexões que busquem compreender as identidades 

pretendidas pelo currículo, associando às concepções de homem e mulher desejadas, assim 

como podemos pensar o papel social idealizado para os sujeitos. Silva (2014) aponta que as 

identidades adquirem seus sentidos por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos pelos 

quais elas se manifestam e são representadas. Logo, a construção das identidades configura-se 

como um processo simbólico e social, e trazem consigo causas e consequências materiais. 

 Ao considerarmos algumas dessas causas e consequências materiais, notamos a 

manutenção das desigualdades sociais que se manifestam no espaço escolar. No entanto, nem 

sempre estas são percebidas pelos professores, mas são vivenciadas diariamente pelos 

estudantes. Nesse cenário, a escola é reduzida em sua função de transmissora dos 

conhecimentos e das culturas acumuladas pela humanidade, não se atentando aos elementos 

que estão às margens do currículo, ou à função de proporcionar uma leitura crítica da 

realidade dos estudantes. 

 Sacristán (2013) destaca que, desde sua gênese, o currículo se caracteriza como um 

potencial regulador dos conteúdos e das práticas que envolvem a aprendizagem, mas para 

além desta sua função organizativa e reguladora, o mesmo dispõe de várias regras e normas, 

que são elementos determinantes para a manutenção das condições sociais, econômicas e 

culturais. 
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 Nesse contexto, nos é apresentado à compreensão de currículo oculto, que ultrapassa a 

percepção de currículo para além de sua função burocrática no espaço escolar. O oculto 

configura-se como um currículo das intenções, das regras, dos valores morais e éticos. Além 

disso, essa natureza “secreta” se manifesta no cotidiano e no contato entre os sujeitos, não 

sendo definido no currículo prescrito. 

 Apple (2006) lembra que, historicamente, o currículo oculto não era completamente 

oculto, mas o contrário. O dito apresentava-se como uma função aberta nas escolas através da 

definição de atitudes e posturas que deveriam estar atreladas ao conhecimento e ensinadas aos 

estudantes, garantindo, dessa maneira, a manutenção da ordem e dos interesses. 

 Sendo assim, podemos notar que, ao longo do processo de escolarização, esse 

currículo oculto sempre esteve presente através da sutileza de valores transmitidos pelos 

professores e professoras, tidos como éticos e morais, auxiliando na perpetuação de hábitos, 

de controle dos estudantes e de manutenção da ordem social. Silva e Moreira (2011) 

argumentam que o currículo oculto: 

 

Apesar de certa banalização decorrente de sua utilização frequente e fácil, 

ele continua importante na tarefa de compreender o papel do currículo na 

produção de determinados tipos de personalidade. Entretanto, ao atribuir a 

força e o centro desse processo àquelas experiências e àqueles “objetivos” 

não explícitos, o conceito também contribuiu para, de certa forma, 

“absorver” o currículo oficial e formal de sua responsabilidade na formação 

de sujeitos sociais. É necessário reintegrar o currículo oficial à análise do 

papel do currículo na produção e reprodução cultural e social, ao lado, 

evidentemente, do currículo oculto. (SILVA; MOREIRA, 2011, p. 39). 

 

 

 Logo, percebemos que a análise e os estudos destinados ao currículo devem buscar a 

compreensão de suas várias características, com o propósito de oferecer percepções que 

contemplem as suas peculiaridades e, assim, almejar a procura de um melhor 

desenvolvimento e construção do mesmo. Apple (2006) destaca que devemos compreender a 

elaboração de um currículo como a criação de espaços educativos nos quais os estudantes 

terão de vivenciar o processo de aprendizagem, o que se configura como um processo moral e 

político, que envolve concepções políticas e ideológicas. 

 Outro aspecto que destacamos do currículo é o controle, característica que também se 

manifesta de maneira sutil, como nas simples atividades em sala de aula, ou nos objetivos 

imperativos na prescrição curricular, ou até mesmo nos momentos durante as aulas e na 

própria organização logística das escolas. Apple (2006) apresenta o controle como um 

elemento envolto por princípios constitutivos, de códigos e, essencialmente, da consciência e 
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dos exercícios do senso comum que agem de maneira conjunta em nosso cotidiano, e, claro, 

estão envoltos na divisão econômica, social e cultural, e na manipulação explícita. 

 Esse controle tem uma forma peculiar. A sua ação é, definitivamente, intencional. Há 

sempre interesses pontuais, de maneira explicita ou implícita. A manipulação de ações 

simples do cotidiano é a sua base de manifestação. Aspectos corriqueiros acabam sendo 

permeados pelos interesses e, na escola, isso não é diferente. Nesse cenário, é possível 

perceber que a escola se configura como um lugar de reprodução da cultura e do controle. Em 

especial, a cultura é ofertada como conhecimento “comum” e controlável, que homogeneíza, 

não contemplando todos os sujeitos do processo educacional. Silva e Moreira (2011) 

destacam que ao tratarmos de uma cultura comum não percebemos o seu caráter de 

uniformidade, algo equalizador, que busca a adaptação dos sujeitos. Desse modo, notamos um 

cenário totalmente oposto ao que deveríamos buscar em um movimento de aprendizagem: 

com liberdade, enriquecimento e participação coletiva em toda a sua construção. 

 Além disso, o currículo traz outro aspecto tão curioso quanto contraditório: a aversão 

ao conflito. Vê-se claramente a ausência de problematização da finalidade da educação, da 

organização dos conteúdos em sala de aula, assim como uma falta de aproximação do 

conhecimento com a realidade dos estudantes, no intuito de despertar posturas críticas nas 

salas de aula e para além delas. Dessa maneira, ainda podemos questionar sobre o caráter 

desse currículo que não possibilita o conflito, o questionamento, como uma ação de superação 

e criação essencial ao processo científico. 

 Discorrido sobre as reflexões suscitadas, voltemos a nossa atenção à natureza do 

conflito no processo de construção curricular e da escolarização. Nota-se que o currículo é 

posicionado para o não conflito, sendo desnecessária a contextualização social dos seus 

conhecimentos, refletindo, assim, em uma visão superficial da intelectualidade do homem e 

da mulher. O currículo, nesse sentido, deve apenas ser seguido, e só. Apple (2006) destaca 

que: 

 

[...] duas hipóteses tácitas parecem proeminentes no ensino e nos materiais 

que compõem o currículo. A primeira concentra-se em uma posição negativa 

sobre a natureza e usos do conflito. A segunda enfoca os homens e as 

mulheres como sendo recipientes de valores e instituições, e não como 

criadores e recriadores de valores e instituições. Esses pressupostos atuam 

como orientações fundamentais que ordenam a experiência. (APPLE, 2006, 

p. 129). 
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 Dessa forma, faz-se necessário repensar a relação entre o currículo e a natureza do 

conflito, assim como este último, e a sua afinidade com o processo de escolarização, 

compreendendo-o como um elemento de importância, de efervescência da racionalidade 

humana. Goodson (1997) acrescenta que é necessário retomar a história dos conflitos 

curriculares para uma melhor compreensão das lutas que envolvem o currículo, assim como 

as prioridades sociopolíticas e os discursos de ordem intelectual que compõem o mesmo. 

 Outro ponto que destacamos é o caráter de oficialidade construído sobre o texto 

curricular, ou seja, um perfil de “autorização” atrelado ao currículo que, além de apresentar 

em sua estruturação uma série de elementos sistematizados, é supervalorizado a partir do 

processo de sua construção. Beltrán (2013) defende que: 

 

 A legitimidade é um fato em todo sistema de dominação e representa o 

consentimento outorgado ao poder por parte dos dominados; tomada como o 

efeito resultante da legitimação de uma pessoa, coisa ou atuação 

determinada, vem a significar o saldo de lhe aplicar um respaldo de natureza 

legal para que a decisão ou a ação a que ela conduz seja acatada, obedecida, 

aceita ou simplesmente tolerada como lícita. (BELTRÁN, 2013, p. 176). 

 

 Ainda que compreendamos o caráter de legitimidade atribuído aos textos curriculares, 

podemos notar como o processo de construção curricular é complexo e pouco democrático. 

Acreditamos que ele deveria promover uma melhor participação dos cidadãos e dos agentes 

sociais da escola, não sendo efetivado apenas por seu caráter oficial, que não é garantia de 

coletividade e participação. Nesse sentido, não basta à elaboração de orientações curriculares 

que expressem a vontade do Estado, do mercado ou de uma visão macro, da dinâmica 

neoliberal, na qual a educação é mercantilizada. É necessário a participação direta dos sujeitos 

envolvidos no processo de aprendizagem na escola (SACRISTÁN, 2013).  

 Apple (2006) defende que o processo de legitimação não deve apenas ser considerado 

a partir das tensões institucionais e de suas evoluções, mas como uma tentativa de 

compreender as conexões das instituições e o seu desenvolvimento histórico, associado às 

transformações, de acordo com a sua base de argumentação política, econômica, cultural e 

ética. 

 Analisar o currículo em seu caráter prescritivo e social é mais do que um simples 

“olhar para dentro do próprio objeto”. É essencial compreendermos também o contexto 

econômico, político e cultural em que a sociedade se desenvolve. Contexto este que se 

caracteriza como neoliberal, ocidental, heterossexual, masculino, cristão, o qual exprime as 

suas marcas em todos os lugares, ou seja, a sua ideologia. Para Silva (2014), somos criados a 
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partir de um lugar. Nele, construímos os nossos discursos, os quais nos representam e que nos 

possibilita posicionarmos diante das contradições. 

 Visto isso, não podemos falar de currículo sem considerarmos a construção identitária, 

sugerida a partir de suas definições e apontamentos. Entretanto, é preciso estar atento, pois, 

essencialmente, a construção da identidade está intimamente ligada às manifestações da 

diferença. Silva (2014) afirma que as identidades são variáveis, seja nos contextos sociais ou 

nos sistemas simbólicos, e estão influenciando diretamente os sentidos que atribuímos às 

nossas vidas, reafirmando o que somos, sendo, também, espaço de diferenciação dos 

indivíduos, ao mesmo tempo em que os indivíduos podem assumir várias identidades. 

 No processo de escolarização, a dinâmica de construção da identidade é definida a 

partir de uma uniformização dos estudantes, de padronizações de comportamentos, ou até 

mesmo pela não contemplação da temática durante as aulas, ou seja, a construção identitária 

se restringe à rotulação dos estudantes.  Apple (2006) acrescenta que o processo de rotulação 

dita quase toda a conduta do aluno em relação aos demais, efetivando, assim, uma profecia da 

própria dinâmica, pela qual o mesmo é marcado por suas diferenças. Além disso, esta 

rotulação é também tomada de empréstimo pelas instituições econômicas, legais e de saúde, 

para definir os indivíduos. 

 Nesse sentido, ao apresentarmos alguns elementos do currículo enquanto construção 

social, acreditamos em uma construção coletiva dele, seja em seu processo de elaboração ou 

no momento de seu desenvolvimento no contexto escolar. Logo, fazem-se necessárias as 

negociações constantes para a sua efetivação. Apple (2006) defende que a negociação de 

significados é importante no processo de efetivação curricular, desde a pré-escola. Segundo o 

autor, este aspecto deve ser a todo o momento reinventado pelo professor e pelos estudantes, 

com o propósito de estabelecer um ambiente de construção e participação democrática. 

 Diante desses pressupostos, procuramos construir uma base teórica e um entendimento 

do que é currículo. O currículo que acreditamos se apresenta como um espaço de disputa, de 

identidades, de poder, de lutas hegemônicas, para além da organização e definição de 

conteúdos, e organização do processo de escolarização. Ele é vida, e carrega consigo um 

entendimento do que seja a vida. Contemplando essa nossa percepção, Goodson (1997) alerta 

que, ao tentarmos construir um currículo, é importante considerarmos as suas orientações e 

prescrições, pois elas oferecem um mapa, uma visão panorâmica do terreno sujeito às 

modificações, constituindo-se também como um bom roteiro. Logo, compreender a criação de 
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um currículo é fundamental para que possamos desenvolver uma prática contemporânea e 

potencializadora dos indivíduos envolvidos nesse cenário. 

 Enquanto construção social, o currículo deveria ser um espaço democrático e de 

contemplação das diferenças. Ao pensarmos na totalidade do ser humano e nas várias 

peculiaridades que o permeiam em sua construção cotidiana, parece algo surreal tentar 

contemplar todos os seus aspectos dentro de um espaço de orientação educacional.  Mas, 

diante de tantos desafios, o currículo seria mais um espaço peculiar para a tentativa de uma 

constante construção de sujeitos, moldados para serem adaptáveis ao contexto. Sacristán 

(2013) acrescenta que é preciso compreender o currículo enquanto uma construção, na qual 

podemos encontrar algumas respostas e possibilidades para as diversas situações do nosso 

cotidiano, não apenas em seu viés educacional e de aprendizagem. Também podemos 

compreendê-lo a partir das escolhas dos indivíduos, de seu reconhecimento no processo, 

através de posturas de protagonismo em um contexto geral. Assim, possivelmente poderemos, 

enfim, ter acesso a um ambiente de possibilidades diversas, democráticas e participativas. 

 Não é a nossa pretensão criar uma nova definição de currículo e cairmos no erro de 

reduzi-lo a uma simples conceituação diante de tantas peculiaridades que o enriquece dentro e 

fora do espaço educacional. Como criação social, indicamos que ele deva sempre se 

posicionar em uma condição de intermediador e ofertar condições mínimas para a construção 

do conhecimento dentro de seu contexto e para além dele. Apple (2006) reforça a dinâmica 

que envolve a conceituação do currículo e a sala de aula, ao dizer que: 

 

Todo conceito, papel ou objeto é uma criação social ligada à situação na qual 

foi produzido. Os significados da interação de sala de aula não podem ser 

previstos; devem ser descobertos. A abstração desses significados, 

juntamente com as generalizações e insights tirados deles, pode ser aplicável 

a outros contextos, mas descrições iniciais do pesquisador, sua compreensão 

e suas interpretações requerem que os fenômenos sociais encontrados onde 

são produzidos, isto é, na sala de aula. (APPLE, 2006, p. 91). 

 

 

 Por fim, seguimos apostando em uma visão ampliada do currículo por meio de 

subsídios teóricos que o caracterizam como um espaço de constante construção, de 

tencionamentos, de lutas, de contestação de identidades, de poder, de ideologias e de 

democratização do conhecimento, e que seja diariamente colocado como ordem do dia, se 

fazendo em cada vivência compartilhada entre os agentes sociais que participam do espaço de 

formação escolar. Nesse sentido, conforme defendido por Apple (2006), é importante estudar 

a fundo as relações entre os vários elementos que constituem o currículo e o conhecimento 
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para compreendermos a coletividade social, da qual somos parte. Dessa maneira, abre-se uma 

possibilidade de enxergarmos como a sociedade se reproduz e como perpetua as condições de 

existência por meio da transmissão e seleção do capital cultural
1
, mantendo, dessa forma, os 

pilares da sociedade industrial e da estratificação social. 

 Contudo, é mais que necessário olharmos para todo o contexto da produção curricular, 

e, em especial, para as escolas, de maneira cuidadosa e crítica, pois elas se configuram como 

um ambiente primário das várias manifestações culturais, econômicas, sociais, políticas, 

étnicas e sexuais do ser humano como um todo. Apple (2006) destaca que devemos olhar para 

as escolas, não apenas como um espaço que controla as pessoas, mas que também controla os 

significados, através de uma percepção de preservação e distribuição do que foi construído 

histórico e socialmente como “conhecimento legítimo”, ou seja, o conhecimento que todos 

nós devemos ter acesso. Desse modo, se, por um lado, a escola outorga a legitimidade cultural 

ao conhecimento de determinados grupos, por outro, também exclui tantos outros do processo 

educacional, através da seleção do conhecimento que realiza. 

 

1.2 O que ensinar? Um currículo para além de competências e habilidades 

 

Ao pensarmos no processo de aprendizagem e na dinâmica da escolarização, 

percebemos a necessidade de uma análise das características que configuram estes dois 

processos. Se por um lado a aprendizagem é o principal objetivo da escola, por outro, a 

escolarização é o meio institucionalizado para a sistematização e realização da formação 

pretendida. 

O primeiro ponto que propomos analisar, e que anuncia este tópico, diz respeito ao que 

é selecionado, ou seja, ao que deve ser ensinado durante as aulas. Para isso, partilhamos das 

ideias de Apple (2006) e Goodson (1997) apontadas na seção anterior. Nesta seção, 

compartilhamos das reflexões de Sacristán (2011), Lopes (2008) e Gómez (2011), que 

abordam o processo de seleção do conhecimento, do que pretende ser ensinado, a partir de 

várias disputas e embates por essa definição, e considerando a proposta de ensino por 

competências que propõe um ensino pautado em objetivos definidos. 

Analisando o contexto de formação do processo educacional, notamos que em 

diferentes épocas tinham-se critérios de seleção do que poderia ser ensinado, assim como 

                                                 
1
 O capital cultural é uma metáfora criada por Bourdieu (2015) que apresenta a acumulação cultural enquanto 

“moeda” de troca, sendo-o constituído por experiências formativas, na escola, com livros e conhecimentos 

apreendidos de modo geral. 
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havia uma intencionalidade para o controle social a partir dessas definições. Para Saviani et 

al. (1998), a educação no Brasil configurou-se de modos diferentes durante o processo de 

desenvolvimento do país. Em um primeiro momento, houve a catequização através da 

educação promovida pelos jesuítas. No segundo momento, configurou-se uma modalidade de 

educação restrita aos filhos e filhas da elite brasileira que recorria à capital da província 

(Portugal) para obter a educação dos filhos. Em um terceiro momento, sob o processo de 

industrialização do país, surgiu a educação profissional que atendia à demanda do capital 

internacional que passou a investir no país. Logo, nesse breve apanhado podemos notar como 

as diretrizes educacionais eram sistematizadas, sempre de maneira intencionada e destinada à 

um determinado público. 

Hoje, a educação sofre várias interferências internacionais, como as do Banco 

Mundial, do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Essas entidades são capitaneadas pela nova dinâmica 

do mercado que, através de seu poder de controle, busca a manutenção de uma nova ordem 

econômica mundial. Corroborando os argumentos aqui apresentados, Lopes (2008) aponta 

que a lógica do capital global é estabelecer parâmetros para a educação, no intuito de garantir 

e perpetuar posturas para a manutenção da lógica dominante, a partir da qual a educação passa 

a ser o viés para a garantia da formação necessária para a atuação no mercado de trabalho. 

Nessa lógica do capital, ser eficiente e possuir os domínios necessários para a atuação 

nas diversas profissões são pré-requisitos indispensáveis. Nessa dinâmica, a educação passa a 

ser um espaço real que possibilita aos sujeitos formações que lhes possam servir, ou seja, 

possuir uma funcionalidade específica. Sendo assim, os sujeitos precisam de competências 

para serem absorvidos pelo mercado de trabalho. Sacristán (2011), ao elaborar dez teses sobre 

a aparente utilização das competências na educação, apresenta-nos elementos importantes 

para a problematização das mesmas. 

Dentre essas teses, Sacristán (2011) destaca que as competências são características 

desejáveis, finalidades imagináveis, realizações necessárias para a real efetivação (que requer 

a produção por parte daqueles sujeitos que a enfrentam) e condução dos sujeitos a uma 

transformação interna que lhes assegure o conhecimento necessário no decorrer do tempo. 

Dessa maneira, pensar em competências vai além de um “objetivo funcional”, ou de uma 

característica específica. É preciso considerar os processos de absorção das aprendizagens 

contidas nas mesmas, observando a sua totalidade, para além de sua finalidade. 
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Ao buscar uma educação por competências, notamos sua íntima ligação com as 

atribuições profissionais do mercado de trabalho, ou as funções específicas para a atuação 

nele. Entretanto, faz-se necessário o desencadeamento de problematizações no próprio 

processo educacional. Partindo de sua inclusão na linguagem educacional, as competências 

precisam ser analisadas no espaço educacional, assim como no processo de aprendizagem. 

 Nesse sentido, Sacristán (2011) destaca que é importante termos definidos os objetivos 

educacionais, ou seja, um foco, um caminho que se pretende trilhar. Contudo, notamos uma 

preocupação exacerbada com a definição e sistematização dos objetivos, não ocorrendo da 

mesma maneira um enfoque nas capacidades de como obter os conhecimentos advindos dos 

objetivos. 

Em conformidade com o que defende o autor em questão, notamos a íntima relação 

entre a aprendizagem, a formação, o processo educacional e a vida, sendo necessária uma 

percepção que não apenas objetive a formação para o mercado de trabalho e ao saber fazer. 

Assim, mesmo que seja indispensável à definição de finalidades, há elementos na formação 

que ultrapassam o saber fazer e que estão diretamente ligados à formação do ser humano. 

Outro aspecto plausível de análise na dinâmica das competências, e que se evidencia, é 

o processo avaliativo. Ao definirmos o que se pretende a partir das competências e dos 

objetivos, estabelecemos, também, o que deverá ser verificado, ou seja, se as competências 

pretendidas foram atingidas no processo de aprendizagem. Contudo, compartilhando das 

reflexões de Sacristán (2011), notamos a particularidade em avaliar uma competência, 

considerando a gama de possibilidades para atingi-la. As várias formas avaliativas estão 

imbricadas ao saber fazer e à diversidade de elementos individuais que podem auxiliar o 

sujeito durante o desenvolvimento das competências objetivadas. Desse modo, a exclusão 

nasce como fruto do que se propõe, pois, nem tudo pode ser avaliado a partir de indicadores, 

de métricas, ou é fácil de avaliar. 

Ao percebermos o novo enfoque dado às competências, a sua finalidade de delimitar e 

definir o que queremos obter, e a sua incorporação como um guia dos programas educacionais 

e das próprias práticas pedagógicas, notamos o seu poder de seletividade no processo de 

construção curricular, do que pretende ser ensinado e, consequentemente, avaliado e 

valorizado. Seguindo o pensamento de Sacristán (2011), observamos que, ao definirmos o que 

pretendemos e partirmos para o processo de avaliação das competências, iremos também 

determinar o que é valioso. Logo, a construção curricular se pautará na escolha de algumas 
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experiências consideradas a partir de uma lógica que atenda, primeiramente, as demandas de 

determinado momento. 

Dessa maneira, ao abordamos o processo de avaliação e de valoração da lógica por 

competências no cenário educacional, não podemos deixar de associá-lo ao contexto 

econômico. Percebemos que, na dinâmica econômica, as competências individuais são 

importantes, pois contribuem para a melhoria da competitividade e da produtividade dos 

mercados. Somando a este apontamento, Sacristán (2011) fala sobre a criação de uma força de 

trabalho adaptável e qualificada que oferece uma base para a competitividade do mercado 

global. No entanto, ao verificarmos esse contexto, identificamos a manutenção da lógica 

capitalista e da retroalimentação do próprio sistema mediante a reconfiguração da linguagem 

para os mesmos fins pretendidos. 

Desse modo, a linguagem, ao mesmo tempo em que se reinventa e incorpora novos 

elementos e seus significados, também naturaliza processos de conservação ou de retomada 

de subjetividades por meio de seu discurso. Sacristán (2011) aponta isso de maneira objetiva 

ao falar sobre a utilização das competências nos discursos educacionais. Segundo ele: 

 

[...] cabe deduzir que utilizar as competências no discurso educacional é 

optar por um discurso, por uma forma de entender os problemas, de ordená-

los, condicionar o que faremos e também pode ser uma arma contra outros 

discursos, um motivo para ocultar certos problemas e desqualificar outras 

estratégias pedagógicas e políticas que ficam escondidas ou são excluídas. É 

optar por uma tradição, mesmo pensando se tratar de algo completamente 

novo (SACRISTÁN, 2011, p. 16). 

 

Visto isso, percebemos que, ao incorporar as competências no contexto educacional, 

não podemos deixar de nos atentarmos para o que elas realmente objetivam. Para tanto, 

observamos suas definições e a linguagem utilizada para defini-la, contudo, o seu caráter 

definidor ainda é o mesmo. Neste caso, mantém-se a tradição já estabelecida. 

Destacamos, também, que as competências não se efetivam totalmente de maneira 

mecanizada, sem a subjetividade do sujeito que faz a sua apropriação. Nas palavras de 

Sacristán (2011), ao aprender determinada competência, não há garantia de que haja sucesso 

em algo específico, ou numa experiência delimitada. O êxito está no “juntar o acumulado”, ou 

seja, aprender a partir de várias experiências e significados, somando o conhecimento 

adquirido a determinada experiência em específico, no caso, a alguma competência 

pretendida. 
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No entanto, não podemos desconsiderar o contexto de efervescência das competências, 

seja no caso espanhol, no qual buscamos os referenciais teóricos para parte dessa construção 

com suas devidas recontextualizações, seja no caso brasileiro, sob a dinâmica de 

escolarização profissional, na qual a educação se volta para a profissionalização e para o 

mercado de trabalho, além de sua presença marcante nas reformas educacionais da década de 

1990, através dos Parâmetros Curriculares Nacionais e das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Sendo assim, ao tentarmos enfocar mais ainda o contexto educacional, não podemos deixar de 

falar sobre o contexto contemporâneo, que, para Gómez (2011), requer uma reinvenção do 

espaço escolar, a fim de atender às exigências de formação dos sujeitos, buscando estimular o 

desenvolvimento do conhecimento, das atitudes e dos valores que possam auxiliá-los na 

complexidade da sociedade atual. 

Nesse viés, o conhecimento não pode ser efetivado ou construído apenas considerando 

as demandas da indústria ou do capital. A própria natureza intelectual do ser humano, repleta 

de complexidades, requer uma sistematização do conhecimento, não o considerando mero 

instrumento de capitalização e utilidade. Hoje, nas escolas ou em outros espaços educativos 

espalhados pelo mundo, percebemos a complexa transformação das informações em 

conhecimento. No dia a dia, nos deparamos com várias informações, várias fontes e várias 

análises. Estar informado nem sempre significa estar a par da verdade dos fatos, visto que há 

fontes que não dispõem de informações que correspondem à realidade. 

Gómez (2011) reforça esses argumentos ao dizer que se tornou um grande desafio no 

mundo contemporâneo transformar as informações em conhecimento, ou seja, condensar as 

informações em proposições organizadas, que auxiliem na compreensão da realidade. Além 

disso, acrescenta o autor, a dificuldade é ainda maior ao pensarmos em transformar esse 

conhecimento em algo realmente significativo dentro de um contexto social. 

O currículo pautado em competências apresenta como característica uma acentuada 

preocupação na definição de objetivos, além de um olhar restritito que desconsidera as 

competências adquiridas em outros espaços sociais e que poderiam somar ao pretendido. 

Lopes (2008) enfatiza que o currículo por competências acentua a sistematização dos 

objetivos com forte influência dos princípios da administração científica que agregam a 

definição precisa e científica no contexto educacional com o propósito de alcançar um 

determinado produto ou comportamento. 

Ao olharmos de modo atento ao que propõe o currículo por competências, vemos que 

é possível analisar como ele passa a ser um “neutralizador de significados”, pois, ao buscar 



 

32 

 

suas incessantes definições e objetivos, o currículo desconsidera a capacidade individual e a 

subjetividade de cada sujeito. Sendo assim, ao interagir em diversos espaços, o currículo por 

competências absorve, em suas intencionalidades, diversos elementos que poderão somar ou 

não aos elementos da educação institucionalizada. Nesse sentido, dialogamos com Gómez 

(2011), que sinaliza uma polissemia nos significados e subjetivações dos sujeitos que, por sua 

vez, refletem, principalmente, o seu modo de ver, além de interagirem com as representações 

que os cercam, do seu meio familiar e cultural e que, a partir da proposta por competências, 

são desconsideradas no processo formativo. 

Nessa perspectiva, ao pensarmos a escola como espaço de efetivação dessas 

proposições anunciadas pelas competências, outras reflexões nos foram despertadas, no que 

diz respeito ao papel da escola no contexto de industrialização e globalização que, ao mesmo 

tempo em que subverte a lógica dominante, também a reproduz.  Lopes (2008) destaca que, 

na dinâmica das competências, a escola é projetada como um espaço de eficiência, desde que 

reproduza os procedimentos da administração científica das fábricas (a mecanização proposta 

pelo modelo taylorista-fordista), e, obviamente, siga o planejamento e a precisão de seus 

objetivos. 

Ainda para Lopes (2008), as competências são compreendidas como procedimentos 

mensuráveis, assim como os objetivos comportamentais. Logo, de acordo com Lopes, elas são 

cientificamente controladas. Essa associação entre o comportamentalismo e as dimensões 

mais amplas do humanismo objetiva justamente a formação das competências. Pretende-se 

que os jovens simulem metas sociais referendadas pela sociedade e pela cultura. Dessa 

maneira, ao partirmos para uma aproximação da realidade, é possível visualizar na dinâmica 

fabril os vários comportamentos que são exigidos aos operários (competências que se 

associam às políticas curriculares), o que apenas reafirmam os desejos do mercado e do 

capital. 

Assim, somos desafiados a pensar o currículo para além das competências, para além 

de seu contexto funcionalista. Adicionar a criticidade ao processo de ensino tornou-se uma 

tarefa provocativa para aqueles que veem uma potencialidade a mais no que propõe esse 

currículo. Gómez (2011) amplia e discute esse posicionamento afirmando que: 

 

O progresso da aprendizagem e do conhecimento requer a ruptura com as 

interpretações convencionais, o distanciamento crítico das próprias formas 

de ver a realidade, a consciência de que não são mais do que formas 

particulares, parciais de olhar, sentir e agir. A distância crítica requer o 
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contraste, a pluralidade de alternativas, a mudança de olhar e de posição 

(GÓMEZ, 2011, p. 79) 

 

Até aqui, voltamo-nos para uma breve e incessante compreensão das competências, 

suas utilizações no contexto educacional a serviço do mercado de trabalho. Entretanto, não 

podemos esquecer que, atrelado às competências, também está à utilização constante das 

habilidades. Essas que, por sua vez, são compreendidas como uma série de procedimentos que 

são adquiridos e desenvolvidos de acordo com um objetivo. Gómez (2011) diz que as 

habilidades acompanham as competências em um exercício de “saber fazer”, em seu contexto 

e situações do cotidiano que as acionam rumo a um propósito desejado. Mas, ao tratarmos as 

habilidades também de maneira crítica, as mesmas devem ser analisadas a partir do domínio 

humano, logo, um “querer fazer” deveria ser elemento da criticidade. 

Pensar em habilidades é pensar em algo adquirido, desenvolvido, treinado, com 

padrões de repetição que são estabelecidos como modelos de eficiência. Nesse contexto das 

demandas do mercado e do capital, seria possível a problematização dessas habilidades ou 

uma releitura dos procedimentos do “saber fazer”, considerando os sujeitos de sua efetivação 

a partir de um olhar global. Essa possibilidade abre (ou deveria abrir) uma nova concepção, 

considerando a relação do sujeito com os processos de produção, ou seja, do ser humano e da 

própria forma que a vida é estabelecida. Lopes (2008) apresenta elementos que contribuem 

para essa percepção, ao dizer que: 

 

Mesmo quando a competência expressa uma meta social mais complexa, 

capaz de articular saberes, valores, disposições sociais e individuais, sua 

complexidade é dissolvida ao ser traduzida em um conjunto de habilidades 

passíveis de serem avaliadas de forma isolada. Afinal, ainda que, para a 

expressão de uma competência, seja necessário o domínio de habilidades, o 

domínio de habilidades isoladas não garante a incorporação da complexidade 

de uma competência (LOPES, 2008, p. 67). 

 

Dessa forma, é necessário um olhar apurado, a partir de outra dimensão, para as 

habilidades. Uma dimensão global que possa agregar elementos que contemplem e articulem 

os saberes, os valores e as peculiaridades sociais e históricas, que formam uma determinada 

competência e sua complexidade. Ao limitarmos as habilidades ao saber fazer, correremos o 

risco de reduzir a própria competência, a performatividade, em ações sistematizadas, que não 

dialogam com quem a executa, apenas o condiciona. 

Esse modelo curricular, que propõe o “fazer” como âncora de sua dinâmica, está de 

acordo com a lógica do mercado e da demanda industrial, na qual os corpos deverão ser 
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moldados a partir de movimentos padronizados e definidos como eficientes. Logo, o 

conhecimento especializado ganha centralidade. O potencial criativo do sujeito é reduzido à 

repetição e ao aglomerado de técnicas que compõem determinada função na indústria. Lopes 

(2008) contribui para a nossa compressão, ao discorrer sobre a desconsideração dos 

indivíduos que adquirem as competências em relação às competências apanhadas através de 

suas redes sociais do seu cotidiano, que são permeadas de sentidos e significados que 

estabelecem as relações e o pertencimento ao contexto vivido. Dessa maneira, os 

conhecimentos desses sujeitos são desconsiderados pelas competências técnicas e pelos 

saberes especializados. 

Contudo, não podemos cair no erro de analisar a lógica dominante e desconsiderar os 

principais agentes desse contexto, que são os sujeitos. Esses sujeitos são determinados pela 

necessidade e pela sobrevivência. A adaptação torna-se o meio possível para uma vida 

estabelecida como “digna”. Acreditamos, no entanto, que ao fornecermos “elementos 

problematizadores”, poderemos, então, oferecer condicionantes que auxiliem os mesmos a se 

situarem no processo. Dessa maneira, eles buscarão uma valorização a partir da totalidade que 

os envolve. Para Gómez (2011), os sujeitos necessitam de competências que lhes possibilitem 

discernir as peculiaridades que definem as situações de maneira crítica, para enfrentarem não 

apenas as casualidades da vida profissional, mas também as relações sociais e pessoais, na 

busca de processos constantes de transformação e mudança. 

Outro aspecto que podemos analisar referente às competências, e com base nas 

contribuições de Gómez (2011), é a construção curricular a partir das “competências 

fundamentais” ou “chave”, através das quais a escola irá eleger para desenvolver em todos os 

estudantes. Trata-se de competências que toda pessoa precisa para enfrentar os desafios e 

exigências da sua vida. Desse modo, ao nos aproximarmos dos estudantes, percebemos a 

possibilidade de troca de informações através da inclusão de elementos do cotidiano deles. 

Logo, a funcionalidade das competências é superada por uma perspectiva totalizante. 

Lopes (2008) ainda acrescenta que as competências se constituem como eixos de 

integração do conhecimento, nos quais se articulam diversos saberes disciplinares para o 

desenvolvimento de vários comportamentos e habilidades, além de possibilitarem a obtenção 

de tecnologias. Nesse cenário, não podemos negar os pontos positivos das competências, 

desde que as mesmas sejam planejadas a partir de uma percepção global, considerando 

aspectos sociais e históricos dos indivíduos. 
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Sendo assim, pensar em um currículo pautado em competências vai além da 

delimitação e objetivação de saberes que são desejáveis, seja por uma demanda econômica, 

seja por uma demanda social e histórica. Em ambos os cenários, faz-se necessário uma análise 

cautelosa do que se pretende ensinar, assim como uma revisão dos processos de escolha dos 

conteúdos que serão ensinados. Em contrapartida, Lopes (2008) afirma que: 

 

[...] por mais que assuma uma perspectiva de integração, o currículo por 

competências não expressa um potencial crítico. Ao contrário, revela-se um 

pensamento conformista, na medida em que não tem por princípio focalizar 

como é possível à escola questionar o modelo de sociedade no qual está 

inserido (LOPES, 2008, p. 68). 

 

Logo, podemos perceber uma característica limitadora do currículo por competências: 

a sua falta de engajamento social. O engajamento social trata-se de um elemento fundamental 

de sua ação pedagógica. Sendo assim, a efetivação do ensino por competências se dá pela 

conservação do pensamento dominante, através da manutenção da lógica do mercado. 

Gómez (2011) sinaliza um fator importante a partir da utilização das competências no 

espaço educacional. Na compreensão desse autor, as competências trazem uma consciência 

das suas fraquezas e das suas forças, introduzindo um ponto de ruptura necessário para o 

processo de aprendizagem, desestabilizando as metanarrativas inquestionáveis que cada 

sujeito traz consigo, de sua cultura cotidiana. Sendo assim, essa nova narrativa, anunciada 

pelo currículo por competências, carrega consigo uma série de incômodos que podem levar a 

reflexões necessárias ao cenário educacional e à sua função formadora, como suas verdadeiras 

intenções perante a formação dos estudantes. 

Dessa maneira, a formação toma a centralidade e rompe com o imaginário educativo 

que se pauta em objetivos e definições precisas do que é considerado como elemento 

importante para a educação e o mercado. Atende-se à demanda econômica e alimenta o 

conformismo dos sujeitos, ou ultrapassa esse pensamento através de um olhar crítico, 

participativo e democrático. 

Assim, é necessário atenção ao adotarmos o currículo pautado em competências, 

mesmo que pareça algo inovador, preciso e norteador. A análise criteriosa dos elementos 

constitutivos de um currículo é fundamental para a então efetivação dos conteúdos na sala de 

aula e da aprendizagem com os estudantes. Conhecer o campo no qual a construção curricular 

se inicia é um passo fundamental para a verdadeira democratização do conhecimento, 

observando os vários agentes participativos do processo e os interesses que circundam as 
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devidas escolhas. Lopes (2008) nos alerta para a organização proposta de ordenamento 

curricular por competências, na qual os conhecimentos não possuem centralidade nas 

disciplinas escolares. Estes passam para um estado de invisibilização, sejam pelas próprias 

competências, pelas tecnologias ou pelas habilidades. 

Mesmo diante desse contexto de incerteza e de conflitos nas definições curriculares, é 

possível uma proposta de construção democrática, na qual os vários elementos constituintes 

da comunidade escolar possam ter espaços garantidos. Dessa forma, possibilitará um diálogo 

com a ciência, assim como a valorização dos agentes sociais da comunidade, no intuito de 

agregar sentidos e significados que possam fortalecer o processo de aprendizagem.  Gómez 

(2011, p. 104) acrescenta, revelando que: 

 

Os sistemas educacionais contemporâneos têm que enfrentar um inevitável 

dilema, por um lado, e ao se apoiarem na pesquisa, devem contribuir para a 

incrementação da complexidade, da incerteza e da criação, por outro, devem 

preparar os indivíduos e os grupos humanos para manejar e viver imersos em 

tais contextos de complexidade e incerteza que estão ajudando a criar 

(GÓMEZ, 2011, p. 104). 

 

Apresentados alguns elementos da construção curricular pautada nas competências e, 

consequentemente, nas habilidades, podemos compreender como alguns elementos definidos 

como “novos” são, na verdade, reelaborações para servir a um mesmo ideal. A educação e o 

currículo são elementos construídos para além da relação com o conhecimento e com os 

sujeitos que dele compartilham. Elas são fundadas em interesses, relações de poder, 

ideologias, relações de gênero, sexualidade e raça. Logo, faz-se necessário pensarmos um 

currículo para além de competências e habilidades. 

 

1.3 As teorizações curriculares em Educação Física 

 

A ciência é uma construção da humanidade que se dá a partir de seu próprio 

desenvolvimento social, econômico, científico, cultural e intelectual. Apresenta-se em 

constante desenvolvimento, considerando que toda produção humana é temporal, sendo 

assim, representa uma possibilidade intelectiva dentre várias outras, em um determinado 

espaço-tempo. 

 Essa ciência, ao longo do desenvolvimento da humanidade, foi tomando formas, 

criando sentidos, questionando a vida, e desafiando a própria natureza ao tentar explicá-la. 

Nessa dinâmica, a ciência faz-se sistematizada em várias formas, ou seja, em áreas do 
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conhecimento que, dentro do espaço escolar, é definida em disciplinas escolares. Nesse 

sentido, Goodson (1997) apresenta as disciplinas escolares como outro elemento da 

sistematização do conhecimento que, através do desenvolvimento dos sistemas estatais de 

educação, torna-se a principal referência para a organização do conhecimento e, 

consequentemente, da própria ciência enquanto elemento instrucional e formativo. 

 As disciplinas escolares apresentam, assim, uma nova forma de sistematizar o 

conhecimento. Para além da possibilidade organizacional, percebe-se que esse instrumento 

também se constituiu como espaço para a consolidação das várias áreas do conhecimento. 

Goodson (1997) acrescenta que o currículo escolar que conhecemos se constitui como um 

artefato social, e tem por objetivo delimitar determinadas metas e operacionalizar o 

conhecimento. Nesse movimento, notou-se que o currículo não é neutro, e sim um elemento 

ideológico de disputas, fundamental para a consolidação das disciplinas escolares. 

 Dentre as várias disciplinas escolares e os seus nichos epistemológicos, destacaremos 

a Educação Física e as suas teorizações curriculares ao longo dos tempos. Desse modo, 

buscaremos desenvolver um breve aprofundamento em suas proposições curriculares e nos 

elementos que cada uma traz enquanto disciplina escolar. 

 Assim, primeiro situaremos as teorizações curriculares e o seu diálogo com a 

Educação Física a partir das considerações de Neira e Nunes (2009). Entretanto, durante o 

desenvolvimento dessas ponderações, dialogaremos com outros autores da área que trazem 

considerações importantes sobre as especificidades das teorizações curriculares desta 

disciplina escolar. 

 A teorização curricular em Educação Física, em um primeiro momento, é definida 

como histórica e social (NEIRA; NUNES, 2009). Nele, precisamos situar o contexto em que 

as relações são estabelecidas pelos próprios indivíduos e a sua relação com as estruturas que 

compõem o meio social, no qual os indivíduos formam a sua rede de convivência. Nesse caso 

específico, também trataremos a questão de como as relações com o conhecimento são 

construídas e efetivadas no âmbito da Educação Física. 

 Um elemento que trazemos para os holofotes do debate, e que devemos evidenciar as 

premissas que nos guiam para a compreensão do próprio currículo, é a teorização curricular. 

Nesse sentido, compartilhamos das reflexões de Neira e Nunes (2009) que, ao considerar o 

conhecimento escolarizado e a aprendizagem, definem que o currículo auxilia a moldar os 

indivíduos, ou seja, a construir um projeto social a partir do modelo de cidadão almejado. 

 Dessa maneira, ao propormos pensar o currículo e a própria constituição da Educação 
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Física enquanto disciplina escolar faz-se necessário analisá-la para além da seleção de 

conteúdos, olhando criticamente para a sua constituição, considerando as proposições no 

processo de seleção que fazem, por exemplo, ensinar determinados conteúdos e outros não. 

Esse momento, como anunciamos, trata da tradição e da modernidade. Nessa delimitação, 

podemos notar a necessidade de “adestramento” dos corpos. As crianças e os jovens deveriam 

buscar práticas corporais, para além da escola, com o propósito de controlar a rebeldia latente 

dessa fase da vida. Oliveira (1986) nos diz que, no Brasil, a Educação Física, após o período 

colonial, se alicerçava nos métodos ginásticos, dos quais o principal objetivo era o 

desenvolvimento físico pautado na ideologia de uma nação forte, preparada para a 

industrialização prometida. 

 Segundo Neira e Nunes (2009), a Educação Física no Brasil só foi introduzida nas 

escolas na segunda metade do século XIX, em um sistema de ensino ainda tímido. Nesse 

período, ela era destinada à educação corporal, que se forjava na tentativa de legitimar uma 

área nova, moderna, experimental e científica, além de possuir um saber pedagógico 

específico. 

 A princípio, o cenário educacional brasileiro, que ainda estava em construção, 

limitava-se a uma educação para os jovens das elites rurais e urbanas do país. Logo, a 

educação era apenas ofertada às classes que reuniam condições materiais. Naquele momento, 

às famílias que possuíam a base econômica na agricultura e em propriedades nos aglomerados 

urbanos. Neira e Nunes (2009) destacam que: 

 

Para que os jovens das elites rurais e urbanas estivessem aptos a assumir os 

principais postos da sociedade, seria necessário educar seus corpos rudes, 

preguiçosos e portadores de maus hábitos. A futura classe dirigente deveria 

seguir os padrões europeus de retidão corporal, afirmando certo ar de 

requinte, elegância e um aspecto saudável. A prática da atividade física 

deveria ser regrada para que se evitassem quaisquer alusões aos exercícios 

físicos característicos do trabalho braçal (NEIRA; NUNES, 2009, p. 65). 

 

 Ao analisarmos a citação acima, entendemos quais eram os objetivos da Educação 

Física e, naquela época, a sua especificidade concentrava-se na educação corporal. Podemos 

perceber, também, que ela era restrita a uma parcela da população: os filhos das elites rurais e 

urbanas. A intenção de restringi-la dizia respeito ao pensamento de manter a classe dos 

futuros dirigentes do país, pautando-se em um modelo civilizatório europeu. 

 Outro aspecto de destaque é a percepção corporal que já se construía naquele 

momento. Nesse sentido, destacamos três aspectos marcantes: o primeiro compreende o 
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entendimento do corpo enquanto “matéria” domesticável, dentro de propósitos fixos, e que 

deveriam caracterizar uma nação; o segundo corresponde à manutenção da lógica dominante 

pelo desenvolvimento corporal e da possibilidade de diferenciação pela atividade física. Os 

corpos fortes e elegantes deveriam ser uma característica nacional das classes dominantes, um 

marcador de classes. O terceiro perpassa a compreensão de diferenciação entre a atividade 

física e o labor. Dessa maneira, é necessário o desenvolvimento de uma performance que 

possa diferenciar os exercícios para o desenvolvimento corporal das atividades laborais, com 

o propósito de diferenciação das classes. Enquanto uma gasta a sua energia corporal no 

trabalho braçal, de maneira sofrida e desgastante, a outra a utiliza de maneira prazerosa para o 

fortalecimento do corpo. 

 Na escola, a princípio, os objetivos formativos da Educação Física eram simples e de 

fácil utilização por parte dos professores e, consequentemente, pelos estudantes, haja vista que 

eles se pautavam nos métodos ginásticos. Soares (2004) diz que a ginástica era comum a 

todos, pensada a partir de uma fixação genérica e utilitarista. Contudo, ao se inspirar nos 

valores da Europa, houve uma separação sexista das atividades. Para os meninos, estavam 

destinadas as atividades de salto, carreira, equitação e esgrima, enquanto, para as meninas, 

destinava-se o canto, a declamação, o piano, além da dança para ambos. 

 Sendo assim, o principal objetivo da Educação Física era a formação dos cidadãos 

conscientes, responsáveis por suas obrigações e deveres, respeitando as autoridades de 

maneira obediente e disciplinada, opondo-se à desordem. Em contrapartida, constituíram-se 

algumas condições para a fixação da Educação Física enquanto um meio para a educação a 

partir dos pressupostos da educação integral. Neira e Nunes (2009) reiteram esse cenário 

acrescentando que: 

 

A consolidação da sociedade industrial e a ascensão das teorias psicológicas 

nas primeiras décadas do século XX fizeram-se sentir também no discurso 

da Educação Física, que passou a ser vista e defendida com um meio de 

educação, dada a necessidade crescente da adoção de um corpus teórico que 

rompesse com o dualismo corpo/mente e promovesse a tão propagada 

educação integral (NEIRA; NUNES, 2009, p. 69). 

 

Dessa forma, a Educação Física se reconfigura a partir da superação das concepções 

ortopédicas e redefine os seus objetivos. Nesse contexto, o movimento da Escola Nova torna-

se importante para a área, pois atribui uma participação mais efetiva da Educação Física por 

meio de sua alocação no currículo escolar. 
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 Outro momento é demarcado com a industrialização e o tecnicismo (NEIRA; NUNES, 

2009) tem, como ponto de partida, a base do primeiro momento e se reconfigura ao considerar 

a nova demanda social e econômica do país. Contudo, precisamos destacar que a incorporação 

da Educação Física ao currículo escolar não se deu de forma pacata, pois os argumentos 

utilizados não foram suficientes para romper com a percepção que se tinha da área. Soares 

(2004) corrobora ao relembrar que a Educação Física era julgada como imoral, principalmente 

por sua aplicabilidade às mulheres e pela consequente exposição dos corpos. Nem mesmo os 

argumentos médicos eram considerados nesse período das primeiras décadas do século XX. 

O cenário social e econômico do país estava em constante mudança. A incorporação 

dos modelos administrativos e de produção auxiliou ainda mais a desqualificação dos 

trabalhadores e, consequentemente, com a efervescência do processo de industrialização, a 

homogeneização do trabalho, cujo processo foi imediato. Esses acontecimentos afetaram a 

Educação Física. Segundo Oliveira (1986), nesse ambiente de industrialização, o professor de 

Educação Física foi reduzido ao educador físico em aspectos meramente técnicos e mecânicos 

para suprir às necessidades de formação dos indivíduos para a indústria. 

 Outro aspecto que precisamos destacar nesse momento é a “industrialização” do 

processo educacional, que se deu por meio da produção dos vários materiais didáticos para a 

efetivação da educação dentro do espaço escolar, obedecendo à mesma dinâmica fabril. Neira 

e Nunes (2009) asseveram que, assim como na indústria, no cenário educacional as diretrizes 

curriculares, os manuais e os livros didáticos eram produzidos por especialistas, em sua 

grande maioria, distantes da realidade escolar ou sem ou pouco conhecimento das 

necessidades educacionais da população. 

Nesse cenário social e industrial no Brasil, a disciplina escolar Educação Física mais 

uma vez serviu como um espaço para os interesses dominantes. Desse modo, ela incorporou 

aspectos tecnicistas que supervalorizavam as técnicas e métodos para o ensino e, 

consequentemente, a sua máxima eficiência. Logo, os indivíduos eram formados para 

alimentar os postos de trabalho na sociedade industrial que se formava. Segundo Neira e 

Nunes (2009): 

 

O modelo tecnicista de ensino ganhou forças no Brasil com as ideias de 

desenvolvimento propagadas no Pós-Guerra, mediante uma renovação no 

pensamento educacional, em que o professor não mais detém a iniciativa 

como elemento principal do processo (Pedagogia Tradicional), nem 

tampouco é o aluno o centro (Escola Nova), mas os objetivos e a 

“organização racional dos meios” passariam a direcionar o processo, 

colocando docentes e discentes na posição de meros executantes de um 
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projeto educacional mecanizado e concebido por especialistas capacitados e 

imparciais (NEIRA; NUNES, 2009, p. 73). 

 

 Nesse sentido, ao notarmos que o professor e os alunos passam a ser geridos por um 

“novo” pensamento educacional, no qual os mesmos são desconsiderados do processo e são 

recolocados como meros executores, verificamos que esse processo educacional foi pensado 

por outros agentes que comungam do pensamento dominante, desvalorizando os principais 

agentes sociais do processo de ensino. 

 No entanto, não podemos desconsiderar que essa dinâmica educacional traz consigo 

uma “mecanização” de uma grande parte da população e, por outro, se configura com 

objetivos distintos. A iniciativa e a criatividade são características fundamentais para o 

desenvolvimento da nação, desde que as mesmas sejam advindas dos sujeitos das classes 

dirigentes. Dessa maneira, vemos que a educação no Brasil é diferenciada, de acordo o seu 

público, mas sempre tem o objetivo de garantir a manutenção da ordem dominante. 

Sendo assim, um dos elementos da cultura corporal ganha destaque: o esporte. O 

currículo esportivista, de acordo com Neira e Nunes (2009), associa-se de maneira plena com 

os valores fabris do taylorismo e fordismo, que alicerçavam a indústria no Brasil e no mundo, 

pois, ao se respaldar numa metodologia da repetição e divisão, auxiliavam na manutenção da 

dinâmica social e econômica do país. 

 No ambiente escolar, a Educação Física preconizava ideias de perseverança, vitória e 

luta. O esporte proporcionava a realização dessas ideias em sua prática, que se estabeleceu de 

maneira exclusiva no currículo escolar. Semelhante aos dias atuais, havia uma 

supervalorização dos esportes em detrimento de outras manifestações da cultura corporal 

durante as aulas, tendo como prerrogativa outros pressupostos, como a democratização para a 

participação, benefícios para a saúde etc. Dessa forma, ao alicerçar-se nos esportes durante o 

desenvolvimento da perspectiva tecnicista, a Educação Física agregou outros elementos, 

como uma maior cientificidade para o desenvolvimento do treinamento de alto rendimento. 

 O currículo tecnicista que, por um grande período se pautou nas práticas esportivas em 

um contexto social e econômico, apresenta outra possibilidade para a área da 

psicomotricidade. Assim, o currículo da psicomotricidade, para Soares (2004), preocupava-se 

com o desenvolvimento da criança, com o aprender e com a maturação dos componentes 

cognitivos. A Educação Física passou a ser vista de outra maneira, a disciplina manteve os 

pressupostos biológicos e corpóreos, incluindo uma base epistemológica da psicologia. 
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 Sendo assim, esse currículo, pautado em uma abordagem desenvolvimentista, agregou 

à Educação Física um olhar mais abrangente, no qual, através do desenvolvimento das 

habilidades físicas, os estudantes poderiam também desenvolver os aspectos cognitivos e 

afetivo-sociais. 

 Outro momento importante, intitulado como democracia e crítica social, apresenta 

uma nova perspectiva para a Educação Física, em especial, a partir dos anos 80, com o 

contato dessa área com as Ciências Sociais e com a perspectiva crítica da Educação (NEIRA; 

NUNES, 2009). Um marco especial para o país partiu da qualificação em nível de pós-

graduação de professores das universidades e do contato com outras correntes de pensamento 

que emergiam no campo educacional. Dessa maneira, a partir do surgimento de uma nova 

tendência de perspectivas denominadas de teorias crítico-reprodutivistas, a Educação Física se 

aproximou de um viés crítico de ensino. 

Sob esse contexto, um aspecto que faz diferença é a adoção de uma postura crítica que 

não se restringia aos professores. Os estudantes são instigados a olhar de forma crítica para os 

conteúdos e para a realidade social. Neira e Nunes (2009) apontam que, no cenário 

educacional, o debate pedagógico se contagiou pelo discurso crítico que permeava a 

reprodução social, possibilitando a análise ideológica dos conteúdos e o seu papel nas 

disputas hegemônicas. Além disso, as concepções crítico-reprodutivistas agregaram ao debate 

uma postura de questionamentos sobre o papel da escola na sua perspectiva de transformação 

social. 

 Na Educação Física, este movimento fez surgir à perspectiva crítico-superadora, que 

baseia a sua proposta metodológica no materialismo histórico-dialético, tendo como seus 

principais defensores Lino Castelanni Filho, Celi Tafarrel, entre outros. Sua proposta de 

ensino lança mão de uma leitura histórica das manifestações da cultura corporal, assim como 

uma progressão durante a tematização das mesmas (MUÑOZ PALAFOX; NAZARI, 2007). 

 Muñoz Palafox e Nazari (2007) revelam que a perspectiva Crítico-Superadora entende 

as práticas corporais como “práticas sociais”. Nessa interpretação da Educação Física, a 

relação professor-aluno é baseada na diretividade pedagógica, ou seja, a priori, o professor 

explica as intencionalidades contidas nas ações pedagógicas, considerando que elas não são 

neutras. Dessa forma, essa perspectiva baseia-se em três princípios: a) diagnóstica, ela parte 

de uma interpretação da realidade; b) judicativa, estabelece juízo de valor; c) teleológica, é 

permeada de intenções, metas, fins. 
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 Após a apresentação das propostas da perspectiva crítico-superadora, surge também, 

no ano de 1994, a metodologia crítico-emancipadora que propõe, através da Teoria 

Sociológica da Razão Comunicativa outro direcionamento para a área, ao considerar que as 

disciplinas escolares devem se tornar verdadeiros campos de estudos (MUÑOZ PALAFOX; 

NAZARI, 2007). Nesse sentido, a ação didática em Educação Física, pauta-se em três 

categorias de ação: trabalho, interação e linguagem. Nas palavras de Muñoz Palafox e Nazari 

(2007), a metodologia crítico-emancipadora, cujo idealizador é o professor Elenor Kunz, 

busca em suas aulas uma transcendência dos limites de experimentação, das aprendizagens e 

dos próprios limites. Desse modo, a relação professor-aluno é baseada na ação comunicativa 

problematizadora. 

 Outro marco importante foi denominado “globalização e mercado”, que apresenta 

elementos contemporâneos que estão influenciando o contexto educacional e social (NEIRA; 

NUNES, 2009). Os pressupostos do neoliberalismo para o mercado e para o capital passam a 

moldar a escola. Neira e Nunes (2009) destacam que o projeto neoliberal vê a educação como 

um elemento importante e estratégico para servir finalidades industriais e empresariais. 

 Assim, a proposta pedagógica neoliberal pauta-se na desregulação da economia, nas 

contribuições tecnológicas, científicas e culturais, inculcando nos estudantes que essas são as 

melhores alternativas para a sociedade que, neste momento, se configura como global. 

 Sob o contexto neoliberal, destacamos a adoção do termo “competências” no espaço 

educacional. Com ele surge uma nova perspectiva para o ensino. Sacristán (2011) afirma que, 

através das competências, observamos uma nova percepção de educação, que se soma aos 

preceitos neoliberais, ao propor o alcance de expectativas por meio de uma aprendizagem de 

conteúdos conceituais (definições, conceitos específicos, ou seja, “o que é?”), procedimentais 

(procedimentos, “o que fazer?”, “como fazer?”) e atitudinais (atitudes, “como comportar?”). 

 Na Educação Física, segundo Neira e Nunes (2009), o neoliberalismo contagiou de 

maneira peculiar, influenciando o surgimento de instituições, eventos e modalidades 

potencializadas por um mercado de consumo altamente influenciado pela mídia. Ilustrando 

este momento, constatamos a supervalorização das práticas esportivas, a criação de entidades 

para a gerência das modalidades esportivas e a ascensão do mercado de materiais esportivos. 

 O neoliberalismo traz em sua proposta um novo estilo de vida: um estilo urbano e 

altamente consumista, sendo o corpo um dos meios para a manifestação desse modo de vida. 

Suplementação, roupas, programas de musculação e novas modalidades de treinamento são os 
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novos produtos do mercado para o culto ao corpo. Argumentando sobre o neoliberalismo e 

sua influência sobre a Educação Física, Neira e Nunes (2009) defendem que: 

 

Uma análise mais cuidadosa, tanto dos meios empregados quanto das 

promessas feitas pelo currículo saudável, permite verificar não só o 

neohigienismo camuflado sob o discurso do “sentir-se”, como também as 

intenções de uma sociedade que procura apropriar-se ao máximo dos parcos 

recursos da população (físicos e financeiros) e, portanto, necessita de um 

povo bem treinado e condicionado, sem que sejam necessários muitos 

investimentos sociais, com programas de saúde coletiva, oportunidades de 

lazer, melhoria nas condições de habitação e transporte (NEIRA; NUNES, 

2009, p. 87). 

 

 Vê-se, de acordo com as palavras acima, como o neoliberalismo também influencia a 

Educação Física por meio de sua perspectiva para a saúde que, através de um discurso voltado 

para o condicionamento físico, acaba desconsiderando as condições materiais da população ao 

perceber os indivíduos como meros repetidores de exercícios e sem uma análise crítica para a 

realidade que os cercam. 

 Outro aspecto que destacamos ao analisarmos a lógica neoliberal e o seu diálogo com 

a construção curricular em Educação Física é a “mecanização” dos corpos para atender às 

demandas do mercado e do capital. Sabemos que é a partir das manifestações da cultura 

corporal e da sua problematização que a Educação Física se caracteriza como área e como 

conhecimento pedagógico. Contudo, como mostramos nesta seção, ela sempre esteve 

permeada por interesses e por traços ideológicos, projetando sempre um modelo de indivíduo 

desejado. A esse respeito, Neira e Nunes (2009) instigam a refletir sobre a trajetória curricular 

da Educação Física e analisar as condições sociais sob as quais as práticas pedagógicas se 

erguem. 

 O quinto e último momento é definido como território de confronto. Para falarmos a 

respeito dele, partimos da centralidade que o currículo assume nos debates educacionais e nos 

estudos científicos. Neira e Nunes (2009) compreendem o currículo como um plano da 

relação humana (a sala de aula), o aspecto pedagógico (conteúdos, objetivos, métodos e 

avaliação), além de todos os aspectos culturais da sociedade. 

 A partir desse momento, podemos destacar as correntes pós-críticas. Contudo, não 

pretendemos nesse espaço analisá-las ou caracterizar uma por uma. Objetiva-se apenas 

sinalizar as peculiaridades que marcam esse lugar teórico. Lopes (2013) discorre sobre as 

corretes “pós” (pós-estruturalismo, pós-colonialismo, pós-moderno, pós-fundacional e pós-

marxismo), defendendo que são correntes que rompem com o entendimento científico 
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dominante. Porém, ainda que se assemelhem por esse rompimento, cada corrente se refere a 

perspectivas diferentes, apresentando questões e problemáticas próprias para as ciências 

humanas e sociais, e para a educação e o currículo. 

 Nesse contexto teórico, identificamos que algumas características se apresentam de 

maneira marcante no contexto social, através da reconstrução das grandes narrativas, nas 

quais as sociedades pautavam a conduta dos indivíduos. A própria ciência é questionada a 

partir do seu lugar de produção e dos seus produtores. O ser humano universal é alvo de 

questionamentos. 

 Lopes (2013) nos diz que o ser humano universal foi amplamente questionado, pois o 

mesmo tem suas características e o seu lugar de fala, sendo ele heterossexual, masculino, 

patriarcal, branco e ocidental. Constatamos que este sujeito contempla uma determinada 

percepção, enquanto outras percepções não são contempladas, neste caso, na ciência e no seu 

espaço de criação epistemológico. 

 As correntes pós-críticas assumem uma nova perspectiva frente ao modo de produção 

da ciência e dos seus produtores. Na Educação Física, distinguimos um movimento que 

também se pauta nos pressupostos das correntes pós-críticas, que é a Perspectiva Cultural da 

Educação Física, tendo como seus defensores Neira e Nunes (2008, 2009, 2011). Essa 

perceptiva apresenta como base epistemológica o Multiculturalismo Crítico e os Estudos 

Culturais. 

 Os Estudos Culturais, segundo Neira e Nunes (2011), têm em seu projeto a busca por 

uma participação equitativa dos grupos em desvantagem, já que a moda, o conhecimento, o 

bom gosto é permeado por um pensamento elitista que divide as pessoas. A perspectiva 

cultural traz consigo uma proposta diferente daquela que é majoritariamente praticada no 

currículo da Educação Física, caracterizando-se como um campo de batalha entre os agentes 

culturais da sociedade. 

Por sua vez, o Multiculturalismo Crítico é uma corrente pós-moderna que, nas 

palavras de McLaren (1994, p. 134), “[...] compreende a representação da raça, classe e 

gênero como resultado de lutas sociais sobre signos e significações e, enfatiza não apenas o 

jogo textual, mas a tarefa de transformar as relações sociais”. 

No contexto educacional, o Multiculturalismo Crítico possui como uma de suas ações 

levantar alguns apontamentos sobre a constituição do currículo, tais como qual indivíduo este 

pretende formar através da seleção de seus conteúdos. O currículo não deve ser desenvolvido 
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apenas como mero instrumento da organização escolar, mas como um espaço de lutas sociais, 

de resistência e, principalmente, de conflitos socioculturais. 

 Nessa breve contextualização das teorizações curriculares em Educação Física, 

podemos apresentar algumas proposições que deram sustentação para a efetivação desta área. 

Além disso, é perceptível que ela sempre esteve influenciada por vários interesses da 

economia, da classe dominante e das demandas da própria sociedade em seu processo de 

desenvolvimento. 

 Contudo, acreditamos que a área apresenta vários desafios para a sua consolidação, 

seja na definição de seus objetivos ou nos debates teóricos e curriculares. Faz-se 

imprescindível o contato com outras áreas do conhecimento e a possibilidade de ampliação e 

entendimento a partir desses diálogos estabelecidos. Nesse sentido, analisar o currículo para 

além de um espaço burocrático e de definição das ações é necessário e possível. 

 Por fim, almejamos que, através da análise e debate curricular, a Educação Física 

ganhe o “fôlego epistemológico” necessário para o seu reposicionamento dentro do espaço 

escolar e da sua efetivação enquanto conhecimento disponível e necessário para a formação 

dos sujeitos. Além disso, destacamos que essas teorizações curriculares na disciplina escolar 

Educação Física se apresentam de maneira não linear, configurando como espaço de disputas. 

 

1.4 O currículo na escola 

 

 Ao debruçarmo-nos sobre o currículo e suas implicações, percebemos várias 

condições e elementos que influenciam a sua construção e, consequentemente, a sua 

efetivação no espaço escolar. Logo, faz-se necessário apresentar outros elementos dessa 

relação, com o propósito de constituir um olhar crítico e analítico sobre o currículo. 

 Durante o processo de sistematização teórica, compreendemos como a construção 

curricular é rica em peculiaridades que, por muitas vezes, não são estabelecidas dentro do 

próprio currículo enquanto documento oficial, mas, de alguma forma, influenciam na prática 

pedagógica dos professores. Assim, corroboramos Sacristán (1998) ao defender que a ação do 

professor vai além das determinações oriundas do seu componente curricular. Existem, ainda, 

obrigações com os próprios alunos e com o meio social em que se vive.  

 Dessa maneira, pensar sobre currículo é pensar sobre uma seleção de conhecimentos 

que, além de proporcionar uma base racional para o desenvolvimento dos sujeitos, se constitui 

como um conjunto de saberes que se efetiva na vida, no cotidiano dos agentes envolvidos no 
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processo educacional. Assim, ao associarmos o currículo à vida, voltamos nosso olhar para o 

professor e para o “poder docente”, dentro desse processo. 

 Acosta (2013) aponta que, ao ter contato com o marco curricular, o professor deve 

fazer um exercício de interpretação e adaptação para o contexto específico, ou seja, para a sua 

escola e, mais precisamente, para a sua sala de aula. Sendo assim, ao considerarmos a 

individualidade de cada professor, há uma variação de interpretações e efetivações dos 

documentos curriculares. Nesse contexto, ao percebermos a importância do professor no 

processo de aprendizagem por seu papel mediador entre o conhecimento e os estudantes, 

vemos como a escola funciona. Trata-se de um espaço de resignificação do conhecimento, na 

sua dimensão institucional e pedagógica. Dessa forma, fica evidente a nossa percepção de 

currículo enquanto construção social, a partir dessa relação entre professor, alunos e 

conhecimento.  

 No entanto, esse processo de efetivação curricular não se restringe apenas à relação 

dos agentes sociais do processo educacional. Deve-se considerar que, dentro da instituição 

educacional, existem regras, ocasiões, projetos, marcos administrativos que também regulam 

as ações educativas dos professores. Acosta (2013) menciona que a relação de inovação e 

conservação no processo de ensino é uma dinâmica constante, pois nem tudo é invenção, 

mera criatividade do professor, assim como nem todo o conhecimento é conservado, 

desconsiderando o momento histórico que se vive e as suas contribuições. 

 Logo, não pretendemos nos posicionar em uma das extremidades do processo de 

construção curricular, seja pelo momento de prescrição do conhecimento ou pela 

inventividade e recontextualização
2
 desse mesmo conhecimento na escola pelos professores. 

Buscaremos, nesse sentido, uma análise dos elementos constituintes das prescrições 

curriculares, além de um olhar atento para a efetivação dos documentos curriculares na escola 

que, por sua vez, também constroem sentidos para a ação educacional. 

 Para Acosta (2013), precisamos realmente entender como as escolas se configuram 

como espaço de reconstrução do conhecimento e das intencionalidades expressas nas 

prescrições curriculares, que são construídas fora das instituições educacionais, mesmo que 

em algumas ocasiões seja resguardado o direito de participação dos agentes do processo 

educacional. 

                                                 
2
 Trata-se de um termo utilizado por vários autores, mas tendo como fonte primária as reflexões de Basil 

Bernisteien, definindo-se como um processo de apropriação do conhecimento cientifico pelos professores, 

adequando-os para o ambiente escolar. 
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 Sendo assim, aproximar-se do contexto escolar é um movimento de muita pertinência 

para a compreensão desse processo de construção curricular. A análise isolada das prescrições 

curriculares não é suficiente para um entendimento amplo da dinâmica educacional e da 

própria prática pedagógica dos professores. Dessa maneira, a partir de um olhar sobre o “lugar 

de prescrição”, destacaremos aspectos sobre esse espaço destinado à construção curricular. 

O lugar de prescrição se configura, na maioria das vezes, como um lugar de pouco 

acesso para os professores que fazem a efetivação desse currículo. No entanto, essa relação 

prescrição/professor torna-se íntima durante o processo de aprendizagem, através da prática 

pedagógica no contexto escolar. 

 Mesmo que no processo de construção curricular os agentes educacionais não tenham 

participação efetiva, não podemos entender o currículo sem a devida aproximação da 

realidade. Sacristán (1998) enfatiza que o currículo não pode ser compreendido fora de um 

contexto, ou seja, às margens da realidade que o permeia, assim como das condições nas quais 

o mesmo se desenvolve. 

 Olhar para o currículo requer uma percepção ampliada, de modo que não podemos nos 

ater apenas aos aspectos organizativos que o mesmo propõe, ou à mera seleção de conteúdos 

que deverão ser desenvolvidos. Pensar no currículo é considerar os vários elementos que o 

constitui, assim como o seu desenvolvimento durante as aulas. Logo, uma política curricular 

traz consigo uma proposta para a realidade educacional, assim como uma proposta para a 

própria sociedade. 

 Sacristán (1998) destaca que uma política curricular se apresenta como um 

condicionamento para a realidade educacional, sendo assim, a mesma deverá ser incorporada 

ao próprio discurso sobre currículo. Nesse contexto, os agentes educacionais, professores e 

estudantes têm a sua atuação também definida pelas prescrições. 

 Logo, para além da análise das prescrições curriculares e de suas intencionalidades, 

nossos olhares voltam-se para a relação estabelecida entre as prescrições e a prática 

pedagógica do professor, com o intuito de compreender como elas influenciam as escolhas 

didático-metodológicas deste. 

 Ao pensarmos nessa relação, podemos destacar várias características que se fazem 

presentes nesse espaço de proposições e de escolhas para a efetivação de um componente 

curricular. Uma dessas características é a interpretação do currículo prescrito, é essa ação que 

possibilita uma aproximação da prescrição com a realidade. Sacristán (2013) aponta que, se 

por um lado temos o conteúdo estabelecido que o receptor deverá se apropriar, do outro, 
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temos uma influência empreendida pelos próprios agentes do processo educativo, os quais 

podem desenvolver uma gama de significados a partir das determinações. 

 Outro elemento que destacamos, e que acompanha a determinação dos conteúdos que 

deverão ser aprendidos, é a proposição de um caminho metodológico para a abordagem dos 

conteúdos. Além da determinação do que se deve ser ensinado, há uma instrução de “como” 

agir no processo de ensino. 

 Sacristán (2013) menciona que, a partir das prescrições, ocorre uma determinação de 

qual caminho deverá ser percorrido para se atingir os objetivos pretendidos, e, assim, atingir 

uma “aprendizagem de qualidade”. Tal determinação implica uma série de reflexões, a 

começar pelo reconhecimento de que há outras formas de não qualidade, ou que ela mesma é 

atingida gradualmente. Dessa maneira, pensar no currículo é necessário, desde que as 

reflexões sobre ele não apenas reafirmem as suas determinações, mas ofereçam elementos que 

tencionem o que é dito, assim como o não dito, além das próprias condições materiais que 

sustentam a efetivação curricular. 

 Nesse sentido, devemos também considerar as condições materiais que estão 

disponíveis para a realização do trabalho docente. Podemos notar que a organização educativa 

carece de condições mínimas para a realização e desenvolvimento das práticas pedagógicas. 

Nesse sentido, corroboramos Sacristán (1998), quando este diz que o próprio professor não 

escolhe as condições para a realização do seu trabalho, assim como não tem opções de como 

proceder com as aulas práticas, recorrendo, muitas vezes, à imaginação e inventividade para a 

realização de seu trabalho. 

 Constatamos que nas prescrições curriculares poderá haver algumas idealizações do 

que se pretende ensinar, assim como uma idealização de educação, ou seja, não se leva em 

conta a totalidade da realidade. Ela é desconsiderada em dois sentidos: durante a seleção dos 

conteúdos e nas condições materiais para a efetivação do que se é pretendido. É evidente a 

desconexão entre as seleções de conteúdos expressas nas prescrições curriculares e a realidade 

social e histórica das comunidades escolares. Além disso, é gritante a falta de condições 

mínimas para o desenvolvimento do trabalho docente que, por sua vez, é ignorado pelas 

próprias prescrições curriculares. 

 Sacristán (2000) destaca que há: 

 

Certo discurso idealista em educação, escassamente relacionado com 

condicionamentos sociais, institucionais etc., difundiu a imagem da profissão 

docente como algo autônomo, pessoal e criativo, cujas coordenadas são 

fixadas e fechadas pelo professor com suas decisões profissionais 
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autônomas, exaltando, assim, a importância de sua capacidade de iniciativa e 

da formação para estimulá-la (SACRISTÁN, 2000, p. 167). 

 

 Observamos que esse discurso e essa prática são recorrentes no processo de 

escolarização e na caracterização do trabalho docente. Recai sobre o professor uma grande 

responsabilidade no processo educativo, no entanto, as condições materiais que permeiam 

esse processo são ignoradas, cabendo ao docente ter criatividade para improvisar e exercer o 

seu ofício. Na Educação Física, vemos essa prática com recorrência, seja pela fragilidade 

epistêmica da área (como já discutimos numa seção anterior), seja pela construção identitária. 

Percebemos uma mescla de perfil profissional na atuação dos professores. Há um perfil 

técnico e uma tentativa de pedagogização da área. 

 Nesse sentido, Sacristán (1998) defende que o perfil da atuação prática dos professores 

(as características epistêmicas do conhecimento e a própria prática pedagógica) nos impede de 

criar uma imagem fechada do professor como um técnico, que desenvolve a sua ação a partir 

de normas precisas. Ao entendermos as prescrições curriculares e a sua efetivação no contexto 

escolar, nos atentamos aos agentes educativos, principalmente ao professor, na sua relação 

com o conhecimento e o seu papel de mediador com os estudantes. O conhecimento prescrito, 

em si, não apresenta os elementos que asseguraram o aprendizado uniforme e o controle da 

prática pedagógica dos professores. 

 Assim, a prescrição curricular apresenta-se também enquanto uma tentativa de 

controle sobre as práticas educativas. Sacristán (1998) nos lembra de que a prática do 

professor é um espaço repleto de limitações de ordem prática e lógica. Segundo o autor, basta 

observar o estabelecimento da quantidade de professor por aluno dentro de uma sala de aula 

para suscitarmos a reflexão sobre o alcance da ação docente. 

 Outro aspecto que merece a nossa atenção é a própria ação de contextualização 

pedagógica do professor. Lopes e Macedo (2011) problematizam essa questão de maneira 

objetiva, ao exporem a concepção de transposição didática de Yves Chevallard (1992) e a 

teorização de Basil Bernstein (1996) sobre o discurso pedagógico. 

 Lopes e Macedo (2011) afirmam que Chavalard (1992), ao analisar a transposição 

didática, buscou compreender como as mudanças conceituais acontecem para uma melhor 

apropriação dos estudantes nas escolas. Este autor procurou compreender essa relação a partir 

de conhecimentos matemáticos que eram simplificados para serem ensinados na escola. Já 

Basil Bernstein (1996) busca, através de suas investigações e do conceito de 

“recontextualização”, compreender o que há de comum entre as práticas educacionais em 
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diferentes contextos sociais. Logo, a análise recai sobre o que é ensinado e também sobre 

quem se propõe a ensinar.  

 Compreendemos, dessa maneira, que a relação entre o que é ensinado, o professor e os 

estudantes, ultrapassa a mera seleção de conteúdos ou a própria forma de transmissão dos 

conteúdos. Sendo assim, pensar em currículo é ir além do prescrito e da própria prática 

pedagógica. 

 Nesse contexto, podemos notar contribuições importantes tanto de transposição 

didática quanto de recontextualização. Lopes e Macedo (2011) destacam que, para o campo 

do currículo, ambas as teorias enfatizaram o perfil produtivo do processo pedagógico. Dessa 

maneira, a escola é compreendida por outra dimensão, não apenas como um mero espaço de 

recepção dos saberes produzidos, mas também como um espaço de reinterpretação dos 

diferentes saberes históricos e sociais que devem ser ensinados.  

 Lopes e Macedo (2011) também nos apresenta uma reflexão sobre a teoria da 

transposição didática. Nela o processo de mediação não deve manter o conhecimento sem 

modificações, mas sim, o mesmo deve buscar a transformação efetiva dos saberes para os fins 

do ensino. Já em Bernstein (1996), por apresentar uma dimensão sociológica, existe uma 

compreensão que vai além do discurso instrucional, buscando um entendimento sobre o 

discurso pedagógico e a sua função regulativa, no intuito de entender a comunicação 

pedagógica e suas finalidades sociais. 

 Logo, Bernstein (1996) nos oferece ferramentas mais potentes para a compreensão dos 

elementos que constituem o currículo. Nesse sentido, Lopes e Macedo (2011) tratam sobre a 

possibilidade de produção de híbridos culturais a partir da recontextualização, pois, ao 

considerar o discurso pedagógico como uma entidade própria e passível de desenvolvimento a 

partir de uma pluralidade de saberes e de leituras, de acordo com cada contexto social, abre-se 

a possibilidade de reinterpretações e entendimentos para além das demarcações culturais já 

existentes. 

 Sendo assim, mais uma vez, reforçamos a ideia sobre o movimento feito pelas 

prescrições curriculares. Apesar de seu caráter oficial e regulador, elas sofrem diversas 

modificações devido ao desenvolvimento dado pelos professores e, principalmente, no 

momento de sua efetivação durante o contato com a realidade da comunidade escolar, assim 

como das contribuições advindas dos próprios estudantes. 

 Outro aspecto que podemos destacar, ao enfatizarmos as prescrições curriculares, é a 

sua relação com o cotidiano. É possível nos aproximarmos mais ainda da relação que é 
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estabelecida entre as determinações curriculares, a prática pedagógica e o momento de sua 

efetivação, o ápice do contato entre o conhecimento e o meio no qual o mesmo é 

desenvolvido: a escola. 

 Lopes e Macedo (2011) destacam que, no desenvolvimento do currículo, e a partir da 

aproximação dos estudos nos/dos/com o coditiano, é possível um redimensionamento do olhar 

para a escola. Nesse sentido, ela não é vista como uma caixa preta, mas como um espaço 

complexo e passível de novas leituras para a sua melhor compreensão. Reconhecemos, nesse 

sentido, que não cabe mais para a escola o papel de mero espaço de reprodução do 

conhecimento culturalmente acumulado. Ao observarmos com atenção, contatamos os seus 

movimentos, as dificuldades e potencialidades existentes para o desenvolvimento do currículo 

e para as interpretações sobre as prescrições curriculares, assim como a sua efetivação nas 

diversas práticas pedagógicas. 

 Sob esse contexto de reflexões, podemos pensar em outros espaços que contribuem 

para a formação racional dos sujeitos. Ainda que a escola tenha um papel fundamental nessa 

construção, outros espaços também participam do processo de desenvolvimento dos 

estudantes. Lopes e Macedo (2011) afirmam que é possível identificarmos outros espaços 

cotidianos que auxiliam os sujeitos na configuração de suas subjetividades, espaços estes que 

diferem dos ideais da ciência, da linearidade, da ordenação e da hierarquização.  

Nesse sentido, despertamos nossa atenção para a dita relação teoria e prática. Se, por um lado, 

o professor tem contato com o conhecimento científico e teórico, este mesmo professor passa 

a ser um mediador desse conhecimento ao entrar em contato com o cotidiano dos estudantes. 

 Lopes e Macedo (2011) destacam que as teorias são frutos das várias práticas que, por 

sua vez, se tecem no cotidiano, não podendo ser vistas apenas como o “outro” da prática. 

Sendo assim, podemos perceber, mais uma vez, o papel de mediação que o professor deve 

desenvolver em sua prática docente. Entretanto, essa mediação se caracteriza de maneira 

natural, através da relação do professor com o conhecimento e de suas atitudes durante o 

processo de aprendizagem.  Sacristán (1998) enfatiza o papel decisivo do professor, pois ele 

assume uma função de “filtro” do currículo. O professor, nesse sentido, deve compreender os 

significados que permeiam o conhecimento, principalmente em seu viés social, não os 

considerando neutros. 

 O perfil de docente ideal, de acordo com o que é prescrito, revela ao candidato à 

profissão a possibilidade de assumir diversas faces. Tanner e Tanner (1980 apud 

SACRISTÁN, 1998) apresentam três níveis possíveis de independência profissional, quais 
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sejam: o nível de imitação-manutenção, no qual o professor é um exímio seguidor de livros e 

textos, um cumpridor de tarefas; o nível mediador, que busca a adaptação de materiais e 

procura uma inovação de acordo com a realidade concreta; e o criativo-gerador, que busca 

superar os desafios através da criatividade, percebendo os problemas, avaliando e adaptando 

as possibilidades e criando novos caminhos. 

 Levando em consideração as definições das prescrições curriculares, reparamos que o 

perfil docente é traçado de acordo com as escolhas políticas, que buscam estabelecer um 

entendimento sobre a profissionalização do professor. Sacristán (1998) enfatiza que toda 

prescrição curricular traz consigo uma opção política de interpretação da realidade, na qual o 

professor deverá ser submetido. Nota-se, no entanto, que o professor é tratado como um 

agente ativo do processo de aprendizagem, que exerce seu papel de mediador e intérprete da 

realidade e de suas condições sociais e históricas. 

 Sendo assim, ao considerarmos o percurso histórico das prescrições curriculares, 

identificamos sempre mudanças que atravessam a profissionalização do professor. Há sempre 

idealizações para o desenvolvimento do papel docente que são condicionadas aos sujeitos que 

se pretende formar nos bancos escolares, que refletem uma demanda social, histórica, 

econômica e cultural. 

 Percebemos, nesse contexto, que para além das prescrições curriculares, há um 

estabelecimento de interesses e um jogo de poder que são traduzidos nas intencionalidades do 

sistema educacional do país. De acordo com a demanda de um momento histórico, o sistema 

educativo irá posicionar-se de maneira diferente, com o propósito de garantir os interesses dos 

mantenedores da estrutura 

 Sacristán (1998) revela que a forma de compreensão da profissionalização docente 

depende de vários fatores, tendo por finalidade a atribuição de funções ao professor. Mesmo 

que o perfil docente de mediador seja percebido dentro do sistema educacional, o próprio 

órgão regulador aposta naqueles professores meramente técnicos, que buscam adestrar os 

estudantes dentro de uma lógica puramente científica e engessada, e mantenedora da ordem 

social. 

 Ao analisarmos algumas peculiaridades que permeiam as prescrições curriculares, 

pudemos compreender como elas são construídas, assim como os movimentos inerentes à sua 

efetivação e diálogo com os agentes do processo educacional. Logo, a compreensão do 

currículo e a sua manifestação enquanto prescrição curricular oficial ampliou o olhar para o 

processo educacional e a sua dinâmica na escola. 
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 Compreender as prescrições curriculares é, além de tudo, buscar a sua relação dentro 

do espaço escolar com os agentes que dão sentido a elas. Nessa seção, destacamos o papel do 

professor neste contexto, e vários elementos que constituem a sua atuação docente. Sacristán 

(1998) nos chama a atenção para um momento importante na formação inicial do professor. 

Segundo o autor, são raras as oportunidades de análise de um currículo, de suas seleções e 

elaborações do conhecimento. Não ocorre, também, uma análise sobre os materiais didáticos 

utilizados pelos professores. Dessa forma, destacamos o quanto se faz importante à formação 

inicial dos professores as experiências com as diversas modalidades de ensino, com os níveis 

e com a pluralidade de escolas existentes no país. Todos esses elementos devem ser 

considerados durante esse processo. 

 Outro aspecto que nos chama a atenção é a relação estabelecida entre as prescrições 

curriculares e a avaliação. É perceptível como a avaliação é construída no processo 

educacional, sendo ela sempre quantitativa e, em muitos casos, excludente. A compreensão 

sobre este elemento é meramente burocrática dentro da dinâmica educacional. Ela não é 

considerada como um elemento que pode potencializar a aprendizagem, que oferece 

feedbacks para o professor e para o próprio estudante. Sacristán (1998) destaca que, dentro 

das prescrições curriculares, a avaliação é definida como uma “pressão modeladora da prática 

curricular”, ou seja, ela se tornou um procedimento natural do processo de aprendizagem, 

com o propósito de verificar a qualidade nos processos que compõem o espaço educacional 

escolar. 

 Ao focalizarmos a avaliação, vemos que ela é compreendida em muitas ocasiões como 

um momento punitivo, ou um espaço para se colocar à prova o desenvolvimento do estudante 

durante o percurso da aprendizagem. Dentre as funções da avaliação, Sacristán (1998) destaca 

a reguladora, ou seja, a avaliação serve como procedimento para a progressão do estudante 

dentro do processo de escolarização. 

 Outro ponto de destaque é o perfil assumido pela avaliação em sua escala 

internacional, com o propósito de ranquear os países, a fim de estabelecer parâmetros para o 

financiamento internacional. Este se estabelece a partir de uma política neoliberal de 

homogeneização da educação, no intuito de manter ordem social do mercado e do capital. 

Segundo Sacristán (1998), essa avaliação a nível internacional oferece poucos elementos para 

o diagnóstico das reais condições da educação de um país. A falta de critérios que possam 

realmente observar as reais condições nas quais a educação é desenvolvida, acaba fornecendo 

uma imagem superficial dos elementos fundamentais do contexto educacional.  
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 Por fim, ao apresentarmos, nesta seção, alguns dos elementos que constituem as 

prescrições curriculares, e que permeiam a sua relação com a escola e com os agentes do 

processo educacional (professores, estudantes e, em uma percepção ampliada, a própria 

comunidade escolar), podemos verificar a sua complexidade. 

 Dessa maneira, ao olharmos para o currículo e, especificamente, para as prescrições 

curriculares, é possível uma melhor compreensão desse elemento. É possível reconhecê-lo 

como sendo um dispositivo que ultrapassa a definição de instrumento de sistematização do 

conhecimento, ou um espaço de burocratização da administração educacional. Essas 

prescrições configuram-se como pretensões, interesses, poder, ideologia, idealizações para os 

sujeitos e para uma sociedade desejável. 

 Contudo, acreditamos que, nessa relação entre a prescrição e a sua efetivação, são 

necessários mais estudos com o propósito de verificar as várias possibilidades de 

contextualização do conhecimento através das práticas pedagógicas. Além disso, é necessário 

verificar como realmente se configura o processo de aprendizagem, a partir da perspectiva de 

todos os agentes envolvidos no processo educacional. 
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CAPÍTULO II – PERCURSOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

2.1 Aspectos históricos da pesquisa qualitativa 

 

 Ao longo da construção histórica do ser humano, várias características e capacidades 

foram desenvolvidas de acordo com o envolvimento do homem nos processos evolutivos. A 

esse respeito, destacamos a capacidade empírica de investigação dos fenômenos da natureza e 

as invenções de aparatos da mais alta tecnologia. Minayo (2016) revela que, desde a espécie 

homo sapiens, o ser humano já tinha uma preocupação com o conhecimento da realidade. 

 Dessa maneira, as pesquisas foram sendo desenvolvidas para uma melhor 

aproximação do objeto de estudo, de acordo com os objetivos das mesmas. Em Educação 

Física, por desenvolver uma base originária fundada nos aspectos físicos e biológicos do ser 

humano, houve uma predominância de métodos quantitativos, no intuito de mensurar as 

variáveis do corpo humano. No entanto, ao realizar um movimento de aproximação das 

ciências humanas, houve uma adequação para o método qualitativo, no intuito de melhor 

analisar os aspectos humanos, sociológicos e filosóficos da Educação Física e das diversas 

manifestações da cultura corporal. 

 Considerando as características do objeto de pesquisa e os objetivos definidos, o 

presente estudo lança mão de uma abordagem qualitativa. Segundo Minayo (2014), as 

pesquisas qualitativas são compreendidas como aquelas que possibilitam uma conciliação 

entre as questões dos significados e das intencionalidades, e os atos, juntamente com as 

relações e as estruturas sociais, considerando estes processos como construções humanas 

significativas. 

 No que diz respeito ao percurso histórico das reflexões qualitativas para o processo de 

desenvolvimento científico, percebemos a relação íntima entre o conhecimento e o interesse. 

Dessa maneira, reforçamos o que se pretende nesta investigação: compreender as concepções 

curriculares que orientam os documentos oficiais e a prática pedagógica dos professores da 

disciplina escolar Educação Física nos anos finais do Ensino Fundamental no estado da Bahia. 

Minayo (2014), a respeito da investigação qualitativa, discorre: 

 

Sobre a história, o sentido e a pertinência do processo social denominado 

“investigação qualitativa”, devo lembrar que as diferentes teorias que o 

sustentam abrangem aspectos particulares e relegam outros, revelando o 

inevitável imbricamento entre conhecimento e interesse, entre condições 
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históricas e avanço das ciências, entre identidade do pesquisador e seu objeto 

e entre a necessidade indiscutível da crítica interna e externa na objetivação 

do saber (MINAYO, 2014, p. 23). 

 

 Nesse sentido, percebemos que, diante de uma abordagem qualitativa, há várias 

possibilidades de interpretação, principalmente se partirmos do interesse do pesquisador que, 

através de sua percepção, faz com que o método ganhe vida e possibilite outra leitura do seu 

objeto de pesquisa. 

 A apropriação do método qualitativo pelos pesquisadores busca uma compreensão 

ampla do objeto de estudo. Nesse caso, o currículo corresponde ao objeto de estudo, desde a 

sua elaboração até a sua fixação enquanto orientação curricular. Concomitante a isso, a 

análise buscará a relação entre esse currículo e a prática pedagógica dos professores, ou seja, 

analisará como esse currículo é efetivado pelos professores em suas práticas pedagógicas na 

disciplina escolar Educação Física. 

 Ao pensarmos no desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa, distinguimos uma 

variedade de particularidades que podem ser analisadas mediante o estudo de determinado 

objeto de pesquisa. No entanto, além de levarmos em conta as diversas concepções dos 

sujeitos, o próprio contato com o mesmo compreende uma variável importantíssima no 

processo de criação científica. Minayo e Guerriero (2014) citam que este movimento de 

contato entre o pesquisador e os interlocutores ocorre por meio de processos reflexivos de 

todos os sujeitos envolvidos na investigação. 

 Nesse sentido, percebemos que as pesquisas qualitativas não se configuram apenas 

como o oposto das pesquisas quantitativas. Ela apresenta outra dinâmica para a interpretação 

da realidade. Minayo (2014) destaca que o método qualitativo apresenta uma função 

fundamental, que é tornar possível o entendimento da realidade a partir do contato 

estabelecido entre o investigador e o “investigado”. Nessa perspectiva, as perguntas são feitas 

pelo condutor da pesquisa, no intuito de captar as informações necessárias para construir a sua 

interpretação. 

 Ao pensarmos no método qualitativo, vemos uma possibilidade de interpretação rápida 

do que ele corresponde, pois uma de suas bases é a capacidade de objetivação do investigador. 

Esse método calça-se no aparato científico para construir algo significativo e consistente. 

Minayo (2014) aponta a importância da objetivação, ou seja, defende que através da 

investigação se tem um reconhecimento da complexidade do objeto de estudo. Nesse sentido, 

por meio da teorização e de revisões críticas sobre o conhecimento já produzido e acumulado, 
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estabelece categorias e conceitos, além de utilizar técnicas adequadas às especificidades e ao 

contexto. 

 Sendo assim, entendemos que o método qualitativo e o seu desenvolvimento em uma 

pesquisa não se configuram como uma interpretação aleatória do investigador. Tal 

interpretação é construída empiricamente, considerando o seu contexto social e as 

contribuições dos interlocutores. Dessa forma, ao optar pela pesquisa qualitativa, a construção 

do conhecimento é estabelecida através do contato com a realidade e com os sujeitos que 

agem diretamente sobre ela. 

 Outro ponto que destacamos a respeito do método qualitativo é o seu 

comprometimento com o entendimento da realidade estudada. O enfoque da ação 

investigativa não é centralizado na obtenção de resultados ou das respostas desejadas, mas 

visa a possibilidade de compreensão da realidade em estudo. Minayo e Guerriero (2014) 

destacam o entendimento que têm sobre a pesquisa qualitativa, afirmando que esta busca a 

valorização dos processos através de sua compreensão, considerando o contexto histórico e 

social mais ampliado, e não a mera obtenção dos resultados. 

 Nesse sentido, optamos pelo método qualitativo no intuito de melhor compreender a 

relação entre o currículo e a prática pedagógica, conforme já destacamos, por meio da 

aproximação das orientações curriculares e das significações expressas pelos professores 

sobre a sua prática pedagógica, e os vários elementos que influenciam na construção e 

efetivação dessa relação. 

 

2.2 Os documentos como fontes de dados e a possibilidade de investigação para o objeto 

de estudo 

 

 Num primeiro passo para os encaminhamentos da pesquisa, aproximamo-nos dos 

elementos que constituem o objeto investigado neste trabalho, com a intenção de interpretá-

los e analisá-los no decorrer da pesquisa. A partir dessa aproximação, buscamos analisar o 

documento “Orientações Curriculares e Subsídios Didáticos para a Organização do Trabalho 

Pedagógico no Ensino Fundamental de Nove Anos” 
3
 com o objetivo de compreender as 

intenções estabelecidas em sua introdução e, principalmente, em sua seção destinada ao 

ensino da Educação Física. 

                                                 
3
 O documento em questão é de acesso público e está disponível no site da Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia (www.educacao.ba.gov.br). 

http://www.educacao.ba.gov.br/
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 De acordo com Minayo (2014), ao iniciar uma investigação documental é necessário 

definir quais os documentos serão analisados, considerando que os textos não falam por si. 

Para além do ato de apreciar a dimensão linguística do texto definido, por trás dos símbolos 

linguísticos há intenções, disputas e relações de poder estabelecidas que precisam de 

problematizações e análises. 

 Partindo para a análise do processo de construção desse documento curricular, 

observamos a necessidade de avaliar os sentidos expressos e as intencionalidades inscritas a 

partir do entendimento de currículo, das relações formativas nele imbricadas, das percepções 

sobre as “competências e habilidades” e das “orientações didáticas” estabelecidas no mesmo. 

Contudo, como anunciamos, tal avaliação teve como foco a seção destinada à disciplina 

escolar de Educação Física. 

 No que diz respeito às especificidades da disciplina escolar Educação Física e as suas 

definições no documento curricular, avaliamos como elas foram determinadas e significadas.  

Assim, foi possível desenvolver reflexões sobre a constituição da Educação Física enquanto 

disciplina escolar, assim como, reflexões sobre as fontes documentais. 

 Nessa perspectiva, Minayo (2014) salienta que é necessário superar a atenção sobre os 

fatos, como se fosse possível cercá-los, analisá-los em si mesmos. Deve-se, contudo, conhecer 

a base material existente por trás dos universos simbólicos, e que formam a base para o 

processo de consolidação dos fatos, neste caso específico, a construção curricular da 

disciplina escolar Educação Física e a sua efetivação na prática pedagógica. Nesse sentido, a 

análise da orientação curricular será somada às significações expressas pelos professores no 

intuito de buscar uma melhor compreensão da base que sustenta a efetivação dessas 

orientações curriculares na prática pedagógica dos professores na escola. 

 

2.3 As entrevistas: possibilidade de exposição dos sentidos através do dito 

 

 O segundo instrumento de produção de dados foi destinado ao circundamento do 

sujeito responsável pela efetivação e ressignificação das orientações curriculares no espaço 

escolar: o professor. Para isso, convidamos quatro professores da disciplina escolar Educação 

Física que estejam em distintos momentos de carreira docente, estes foram chamados por 

quatro (4) nomes – Jailma, Claudio, Jiussepe e Marlon- representando os professores de 

Educação Física que participaram da minha trajetória formativa. Esses foram selecionados 

mediante adesão voluntária à pesquisa e, em momento posterior, foi realizada uma entrevista 
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semiestruturada. Todos os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), no qual constou os procedimentos da pesquisa e suas implicações, no 

intuito de garantir, de maneira oficial, os cuidados éticos assumidos pelo pesquisador. Além 

disso, o projeto de pesquisa foi previamente enviado para a apreciação do Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, por meio da Plataforma Brasil, 

sendo-o aprovado mediante parecer nº 94010618.3.0000.0055 (em anexo).  

 Dessa maneira, os professores apresentaram outras características que atendam às 

especificidades do objeto investigado, pois entendemos que, com critérios estabelecidos, as 

possíveis análises e reflexões estarão intimamente ligadas à realidade. Sendo assim, os 

critérios foram: atuar nos anos finais do Ensino Fundamental (do 6° ano ao 9° ano); ser 

professor efetivo na rede estadual de educação da Bahia (sem tempo de atuação mínimo); e 

possuir graduação específica em Educação Física. As escolas escolhidas estão localizadas no 

espaço geográfico da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, sendo duas na região central da 

cidade e as outras duas em regiões periféricas. 

 Ao partirmos para o trabalho de campo, pretendemos estabelecer uma aproximação 

com os sujeitos que estão diretamente relacionados com o objeto de estudo para realização da 

entrevista. Desse modo, por meio da entrevista semiestruturada, buscamos compreender os 

significados atribuídos pelos professores à disciplina escolar Educação Física, às práticas 

pedagógicas e ás orientações curriculares estaduais. Para Minayo (2014), a entrevista 

semiestruturada deve pautar-se em um roteiro (ver apêndice A), pelo qual se pretende obter as 

informações dos participantes. 

 

2.4 Análises dos dados da Pesquisa 

 

Os dados produzidos por meio dos documentos curriculares e das entrevistas foram 

analisados mediante Análise de Conteúdo, considerando os objetivos pretendidos e a natureza 

da investigação que almejávamos realizar. Para Minayo (2014), do ponto de vista da 

sistematização: 

 

 Análise de Conteúdo parte de uma leitura de primeiro plano das falas, 

depoimentos e documentos, para atingir um nível mais profundo, 

ultrapassando os sentidos manifestos do material. Para isso, geralmente, 

todos os procedimentos levam a relacionar estruturas semânticas 

(significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados e a 

articular a superfície dos enunciados dos textos com os fatores que 

determinam suas características: variáveis psicossociais, contexto cultural e 
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processo de produção da mensagem. Esse conjunto de movimentos 

analíticos visa a dar consistência interna às operações (MINAYO, 2014, p. 

308). 

 

 Dessa maneira, ao fundamentarmos as possíveis interpretações por meio da Análise de 

Conteúdo, pretendemos suscitar reflexões sobre orientações curriculares do estado da Bahia, 

sobre a constituição da Educação Física enquanto disciplina escolar, além de contribuir com 

as discussões curriculares para esta área do conhecimento. A partir da análise do documento 

curricular e das significações expressas pelos professores em suas falas, buscamos interpretá-

las no intuito de fornecer elementos que respondam às inquietações desta pesquisa. 

 Sendo assim, fundamentados nas argumentações de Minayo (2014), 

independentemente da lógica quantitativista ou qualitativista, a Análise de Conteúdo busca 

superar o senso comum e a possibilidade de subjetivismo intrínseco à interpretação. Assim, 

pretendíamos alcançar uma postura crítica perante a comunicação estabelecida através de 

documentos e entrevistas. 

 Nesse sentido, ao construímos o nosso caminho metodológico para a pesquisa, 

buscamos, através de uma Análise de Conteúdo, agregar elementos que possibilitem uma 

percepção não apenas linguística, mas que identifique as intenções que estão imbricadas nas 

mesmas e que definem as condições materiais e reais para a construção curricular em sua 

manifestação enquanto prática pedagógica. 

 Minayo (2014) aponta elementos organizacionais para a operacionalização da Análise 

de Conteúdo, partindo de uma leitura do material escolhido para a análise, que contemple os 

objetivos definidos na pesquisa, no intuito de chegar a um nível mais denso, ultrapassando os 

sentidos e significados expressos no material. Dessa forma, a autora aponta a necessidade de 

se relacionar as estruturas semânticas (significantes) com as estruturas sociológicas 

(significados). Com essa dinâmica, pretendemos construir os movimentos analíticos 

necessários para dar consistência às análises pretendidas. 

 Por fim, reforçamos o nosso embasamento na Análise de Conteúdo e em seus 

pressupostos, no intuito de construir uma análise que possibilite reflexões sobre as definições 

curriculares almejadas para o ensino da Educação Física, assim como de suas influências no 

desenvolvimento curricular na prática pedagógica dos professores no espaço escolar. Assim, 

pautamo-nos em uma visão histórica e social, considerando as reais condições de efetivação 

do ensino dessa disciplina escolar e os sujeitos que estão diretamente em contato com o 

currículo na escola. 
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2.5 Organização sistemática dos dados 

 

 Ao apresentarmos a análise documental e a entrevista como instrumentos para a 

obtenção das informações junto aos interlocutores, faz-se necessário sistematizar e organizar 

os dados, doravante a Análise de Conteúdo. Nesse sentido, apresentamos a sistematização 

pretendida para os dados da análise documental, assim como da entrevista. 

 Ao definirmos o nosso objeto de estudo, procuramos nos aproximar dele, 

considerando os objetivos da pesquisa e o foco real que se pretende a partir dela. Dessa forma, 

conforme já foi mencionado, selecionamos como fonte de produção de dados o documento 

intitulado “Orientações Curriculares e Subsídios Didáticos para a Organização do Trabalho 

Pedagógico no Ensino Fundamental de Nove Anos” e entrevistas com professores de 

Educação Física que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental. 

 Cabe ressaltar que, segundo Minayo (2014), os instrumentos utilizados durante a 

investigação e, consequentemente, durante a construção da pesquisa têm como principal 

objetivo possibilitar a mediação entre os pressupostos teórico-metodológicos assumidos pelos 

pesquisadores com a realidade empírica. Acreditamos, dessa forma, que a análise documental 

e a entrevista sejam os instrumentos que forneçam os movimentos necessários para a análise 

do objeto deste estudo. 

 A primeira ação foi à leitura da fonte, no intuito de conhecê-la e de perceber como ela 

é organizada. Ao fim dessa leitura inicial, realizamos mais uma leitura para melhor 

compreender a dinâmica do documento e das falas. Gomes (2014) aponta que essa leitura 

viabiliza duas outras ações: ter uma visão do conjunto, ou seja, de todo o documento, assim 

como, apreender algumas particularidades do material. A partir dessa leitura, o investigador 

deverá organizar um esquema que possibilite a sua análise inicial da estrutura. 

 Na segunda ação, rompemos com os aspectos linguísticos. Neste caso em específico, 

foi preciso ir além das palavras contidas nas definições curriculares e futuramente com as 

falas dos professores. Assim, iniciamos com a identificação e problematização das ideias 

explícitas e implícitas no texto, buscando os sentidos mais amplos atrelados às ideias do 

documento ou do material de análise. Procuramos, ainda, buscar um diálogo entre as ideias 

problematizadas com outras produções ou informações advindas de outros estudos, além do 

diálogo com o próprio referencial teórico (GOMES, 2014). 

 No entanto, esse exercício de análise e interpretação das contribuições dos 

interlocutores foi realizado com o devido rigor científico, através do qual o pesquisador toma 
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as devidas decisões em relação ao percurso metodológico escolhido e às implicações que ele 

requer. A objetivação e interpretação não é algo espontâneo e simples de se realizar, sendo 

assim, para romper com o senso comum ou interpretações superficiais, o aprofundamento 

teórico-metodológico é de fundamental importância. 

 Minayo (2014) explica que, a partir da captação do material qualitativo e da posterior 

análise, compreensão e interpretação, é possível a superação de uma sociologia ingênua e do 

empirismo, com o intuito de adentrar nos sentidos e significados que os sujeitos sociais 

compartilham através de suas falas e de sua vivência. Dessa forma, não é qualquer 

interpretação que fornece uma superação do senso comum, assim como não é uma análise 

superficial que sustenta uma produção científica. 

 Após as devidas leituras e sistematização para as interpretações, iniciamos o 

movimento de inferências críticas sobre o material. Nas leituras realizadas no documento, 

procuramos perceber a relação com o referencial teórico construído, e, também, com outras 

literaturas que contribuíram com a construção científica. Gomes (2014) destaca que, para os 

pesquisadores alcançarem sucesso nessa etapa de interpretação, é fundamental a articulação 

entre os objetivos pretendidos na investigação, a base teórica construída e adotada, e os dados 

produzidos. 

 Desse modo, ao optarmos pela abordagem qualitativa, assim como pela Análise de 

Conteúdo para a análise dos dados produzidos, acreditamos na potência desses aparatos 

metodológicos para a construção de um estudo significativo que possa oferecer outras 

reflexões sobre a disciplina escolar Educação Física, o currículo e as práticas pedagógicas. 

Sendo assim, as categorias foram definidas de acordo os objetos de obtenção dos dados, 

portanto, a análise dos documentos permitiu a definição das categorias mediante interpretação 

das definições contidas nos documentos, foram elas: as competências e habilidades, e as 

possibilidades metodológicas. Por sua vez, a fala dos professores possibilitou a definição das 

categorias por meio de sua análise, sendo-as: Afinal, o que é currículo? Entre a definição e a 

invenção; Distanciamentos e aproximações curriculares: com a palavra os professores; 

Práticas pedagógico-curriculares: articulação entre teoria e prática; Efetivações pedagógico-

curriculares: formação para quem? para quê?; A Educação Física da escola: percepções 

docentes sobre a disciplina escolar; No chão da quadra ou na sala de aula: planejamento, 

estrutura e avaliação.  

. 
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 Por fim, através do comprometimento científico assumido pelos pesquisadores e da 

relação que será estabelecida com os interlocutores desta pesquisa, apostamos na qualidade da 

construção científica de maneira histórica e social, considerando as condições materiais e 

reais nas quais o ensino da disciplina escolar Educação Física é efetivado no Estado da Bahia. 
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PARTE II – ANÁLISES DOS DADOS 
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CAPÍTULO III - OS DOCUMENTOS OFICIAIS PARA O ENSINO DA DISCIPLINA 

ESCOLAR EDUCAÇÃO FÍSICA: ALGUMAS APROXIMAÇÕES HISTÓRICAS 

 

3.1 Os documentos oficiais para a disciplina escolar Educação Física 

 

 Neste capítulo sistematizaremos algumas considerações sobre os documentos oficiais 

para o ensino da disciplina escolar Educação Física, ou seja, a legislação educacional que traz 

indicações para a efetivação dessa área na escola. Cabe considerar que o movimento de 

consolidação dos dispositivos propositivos carrega consigo marcas dos atores sociais que os 

assumem e os colocam em prática. Dessa forma, através das proposições pretendidas, 

acrescentaremos alguns elementos para o entendimento da dinâmica destes. 

 Os documentos oficiais carregam consigo elementos indicativos para a construção da 

prática pedagógica dos professores. Nota-se que cada área do conhecimento traz consigo uma 

sistematização do que é pretendido ser ensinado. Para além dessa sistematização, os 

elementos fundamentais que dizem respeito à formação agregam percepções do 

conhecimento, da sociedade e dos sujeitos que são idealizados. Nesse sentido, Apple (2006) 

destaca que o currículo é um embate de interesses, de ideologias e carrega consigo pretensões 

incisivas sobre os sujeitos que serão formados pelo mesmo, fazendo-os assimilar sentidos 

para a sociedade pretendida. 

 Para a disciplina escolar Educação Física, assim como para as demais disciplinas 

escolares, esses documentos sempre foram espaços de conflitos e de disputas. Em muitas 

situações, a mera utilização de um termo representava um avanço ou um retrocesso para a 

área. Oliveira (1986) aponta que, por volta de 1822, e com a chegada da Família Real, 

começaram a se pensar nas ações educacionais no Brasil. Nesse mesmo período é que 

efetivamente tem início uma sistematização da Educação Física, através dos primeiros livros 

didáticos sobre a matéria. 

 Saltando no tempo, e aproximando-nos de uma legislação específica para a educação, 

temos a Lei n° 5.692/71 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN) que 

estabelece a reforma do ensino de 1º e 2º graus e objetiva que os estudantes tenham o 

“desenvolvimento de suas potencialidades”. Potencialidades essas que eram definidas como 

os “elementos de auto-realização”. Desenvolvidas, elas fomentariam a inserção dos sujeitos 

no mercado de trabalho, possibilitando o “exercício da cidadania” (BRASIL, 1971). 
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 Na lei em questão, a Educação Física ganha elementariedade importante na sua 

jornada de consolidação, enquanto disciplina escolar, e passa a possuir o viés pedagógico que 

lhe cabe. No artigo 7° é estabelecida a inclusão de componentes como a Educação Moral e 

Cívica, a Educação Artística, Programas de Saúde e a Educação Física como “matérias 

obrigatórias” (BRASIL, 1971). 

 A concepção de obrigatoriedade traz consigo dois entendimentos a respeito dos 

elementos que são associados a ela. Primeiro, antes da utilização do termo e da proposição 

que o mesmo apresenta, não havia uma preocupação com a oferta da disciplina. Percebe-se 

que, ao “obrigar” a sua oferta, uma nova percepção sobre o elemento é subentendida, sob a 

qual a obrigatoriedade poderá ser mais um espaço de consolidação de interesses. 

 Outro aspecto importante é apontado por Rodrigues (2009), que considera o contexto 

educacional do país e a tendência que se tem para a formação profissional. Em conformidade 

com o autor, projetou-se uma educação pautada na utilização do conhecimento técnico. 

Porém, a partir da Lei nº 5.692/71, e de sua proposta de reformulação do ensino básico no 

Brasil frente ao cenário de profissionalização mencionado para a Educação Física, há uma 

tentativa de pedagogização da área ao compartilhar com outras disciplinas os seus objetivos. 

 Rodrigues (2009) se atém, ainda, à particularidade apresentada ao estabelecer a 

Educação Física como “matéria de ensino obrigatória”. No artigo 7° fica subentendido a 

possibilidade de compartilhamento da mesma com outras disciplinas que apresentam caráter 

diferente do que seria pretendido para a área com um viés mais pedagógico. 

 Ao associar a Educação Física em um dispositivo propositivo às matérias que possuem 

outro viés, a ação nos aponta qual a percepção que se pretende para a área. Observamos que 

nesse artigo 7º, a Educação Física é disposta como semelhante à Educação Moral e Cívica, à 

Educação Artística e a Programas de Saúde. Logo, um caráter biológico e tecnicista é 

sobreposto aos elementos que poderiam acrescentar outra perspectiva pedagógica para a 

mesma, fugindo do que já era posto. Essa associação apenas reforça o perfil epistemológico 

que baseava esse componente. 

 Com essa primeira exposição, é possível perceber como a construção curricular, 

mediante suas definições oficiais, é permeada de elementos propositivos que contemplam 

determinadas percepções sobre uma área do conhecimento, enquanto outras são colocadas em 

segundo plano. Além disso, ultrapassando a percepção de “lugar de definição”, os 

documentos oficiais tornam-se verdadeiros espaços de tencionamentos e disputas para 

contemplar certos conhecimentos. 
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Desse modo, a Educação Física configura-se como um elemento ou espaço da reprodução da 

lógica dominante ao considerarmos o contexto de industrialização e profissionalização da 

população. Ela auxilia na formação dos corpos necessários para o desenvolvimento 

econômico do país. Oliveira (1986) nos lembra de que a Educação Física sempre esteve 

atrelada a uma ideologia “maior”, procurando objetivar alguma demanda dos interesses 

dominantes através de seu diálogo com o movimento corporal e sua cultura. 

 Ao olharmos para a Educação Física e todo o seu percurso de consolidação nos 

documentos oficiais, podemos perceber o quanto essa área se configurou como um espaço de 

embates, avanços e retrocessos. Ao pensarmos em normas oficiais, a compreensão supera o 

olhar circunscrito, alcançando além do estabelecimento do que deve ser ensinado, atentando-

se para a intencionalidade e para os interesses que pautam determinadas escolhas. 

 Castellani Filho et al. (2009) apresentam um elemento importante e auxiliador das 

definições expressas nas orientações oficiais, os manuais (cadernos específicos da Educação 

Física), que traziam a linha pedagógica que deveria ser seguida, além de determinar os 

conteúdos e métodos para o ensino da mesma. Esses manuais utilizavam uma grande 

quantidade de gravuras e de instruções para a ginástica, através dos quais o professor deveria 

ministrar sua aula. 

 Hoje esses manuais, voltados para a Educação Física, perderam espaço, justamente 

pela percepção ampliada que se tem da área. Nesse sentido, os manuais não abrangiam a 

diversidade e tornavam-se insuficientes (NEIRA, 2011). Entretanto, em alguns estados 

brasileiros, podemos notar a presença de apostilas e até mesmo de livros didáticos, como no 

estado do Paraná. Para alguns, tais materiais servem como referência para a prática 

pedagógica. Para outros, os mesmos se configuram como elementos de controle sobre a área, 

pelos diversos elementos que compõem a escolha do que deve ser ensinado. 

 Dessa forma, podemos destacar, como um dos elementos de controle norteadores da 

elaboração dos documentos oficiais, as concepções de Educação Física e, consequentemente, 

o binômio corpo/mente. Esse aspecto ainda hoje respalda alguns entendimentos sobre a área. 

Oliveira (1986) aponta as várias faces que a Educação Física assume e os vários enredos 

assumidos pela mesma, desde cultura, corpo, arte, ciência, medicina e ginástica. 

 Logo, ao pensarmos na Educação Física e nos vários elementos que compõem esta 

área do conhecimento, faz-se necessária uma análise minuciosa dos pressupostos que ela 

assume, de acordo com as demandas e interesses que mantêm a dinâmica social e econômica.  
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Além disso, devemos considerar sempre o espaço temporal em que a mesma se manifesta e os 

sentidos que ela traz consigo. 

 Além da Lei n° 5.692/71, outro marco importante que devemos considerar não só para 

a Educação Física, mas para a educação no geral, é a Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. Em seu artigo 26, §3º, estabelece: “A educação física, integrada à 

proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às 

faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos” 

(BRASIL, 1996, p. 10). 

 Nesse dispositivo, constatamos que a concepção de Educação Física sugere algumas 

intencionalidades dos autores deste documento. Ao usar o termo “integrada à proposta 

pedagógica da escola”, somos levados à possibilidade de aproximação da área para um viés 

mais pedagógico, mesmo que sem garantias. Destacamos, também, que ao sinalizar que a 

Educação Física “[...] é componente curricular da Educação Básica”, reconhece-se que antes 

não era considerada como um componente curricular da Educação Básica. Sendo assim, ao 

conferir à Educação Física o status de componente curricular da Educação Básica, tentou-se 

creditar a ela o seu devido valor. 

Por fim, outro aspecto que se apresenta de maneira contraditória é o retrocesso sobre o 

entendimento da área, pois, apesar da tentativa de valorização e de pedagogização, a 

disciplina é facultativa aos estudantes do noturno. Nesse sentido, a percepção de Educação 

Física perpassa ainda pelo binômio corpo/mente, sendo que os estudantes do noturno, 

geralmente, são trabalhadores que não poderiam participar das aulas, pois elas exigiriam o 

condicionamento físico para a efetiva participação. Dessa forma, percebemos um retrocesso 

no dispositivo devido à limitação da atuação do componente curricular a uma prática 

meramente corporal, desconsiderando os vários elementos e abordagens da área. 

 Nessa perspectiva, Gallardo (2009) alerta para uma percepção esportivista que permeia 

a Educação Física, sendo que essas práticas se relacionam diretamente com as definições de 

conduta que, por sua vez, refletem e reproduzem a estrutura social em que os estudantes estão 

inseridos. Logo, o esporte e a sua exclusiva abordagem tecnicista formam uma maneira ideal 

para a adaptação social dos sujeitos. 

 Em sua versão no ano de 2001, a Lei n° 9394/96 foi reeditada por conta da Lei nº 

10.172/01, que estabelecia o Plano Nacional de Educação, estabelecendo outras providências: 
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§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática 

facultativa ao aluno: 

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 (seis) horas; 

II – maior de 30 (trinta) anos de idade; 

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

estiver obrigado à prática da educação física; 

IV – amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969; 

V– (vetado); 

VI – que tenha prole (BRASIL, 1996, p. 9). 

 

Notamos no texto do § 3º uma modificação, insere-se o termo “obrigatório”. A 

presença deste termo nos remete a outras reflexões. Tendo em vista a utilização dessa palavra, 

deduzimos que tal disciplina não era oferecida, ou, quando ofertada, não trazia consigo a 

obrigatoriedade que apresentam as demais disciplinas. Dessa maneira, havia uma percepção 

vazia a respeito dessa área e sua efetivação no espaço escolar. Entretanto, sua obrigatoriedade 

assegura uma responsabilidade e necessidade no oferecimento da disciplina escolar Educação 

Física. 

Em seus incisos, há a definição das peculiaridades que possibilitam ao estudante a 

facultabilidade. Sendo assim, é mais perceptível, ainda, qual a concepção de Educação Física 

pretendida para a Educação Básica. No primeiro, “que cumpra jornada de trabalho igual ou 

superior a 6 (seis) horas”, podemos perceber que, geralmente, o estudante que trabalha opta 

por estudar a noite. Além dele, também existem os estagiários que possuem uma carga horária 

destinada ao trabalho. 

Assim como na versão do ano de 1996, percebemos uma percepção limitada da área, 

não podendo o estudante ser contemplado com a problematização das manifestações da 

cultura corporal, o que desconsidera, também, o viés do lazer que deve ser um dos espaços de 

direito dos trabalhadores. 

No segundo inciso, “maior de 30 (trinta) anos de idade”, podemos notar uma definição 

de faixa etária para as aulas de Educação Física e, não diferente do primeiro ponto, essa é 

geralmente uma característica do aluno do noturno. Com essa facultabilidade, o estudante não 

consegue compreender a importância dessa área do conhecimento para a sua formação. 

Já no terceiro inciso, “que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação 

similar, estiver obrigado à prática da educação física”, percebemos uma falta de entendimento 

da área, que é vista como restrita aos aspectos físicos e biológicos aos quais os militares são 

submetidos, não viabilizando outras perspectivas para a Educação Física. 
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O quarto inciso carece algumas considerações, pois apresenta a seguinte definição, 

“amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969”, este Decreto-Lei dispõe 

sobre o tratamento excepcional para os alunos com deficiência, o qual estabelece: 

 

Art 1º São considerados merecedores de tratamento excepcional os alunos de 

qualquer nível de ensino, portadores de afecções congênitas ou adquiridas, 

infecções, traumatismo ou outras condições mórbitas, determinando 

distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por: 

a) incapacidade física relativa, incompatível com a frequência aos trabalhos 

escolares; desde que se verifique a conservação das condições intelectuais e 

emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar em novos 

moldes; 

b) ocorrência isolada ou esporádica; 

c) duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, em cada caso, 

para a continuidade do processo pedagógico de aprendizado, atendendo a 

que tais características se verificam, entre outros, em casos de síndromes 

hemorrágicos (tais como a hemofilia), asma, cartide, pericardites, afecções 

osteoarticulares submetidas a correções ortopédicas, nefropatias agudas ou 

subagudas, afecções reumáticas, etc. (BRASIL, 1969, p.1). 

 

 Este artigo nos mostra o quanto a aula de Educação Física pode ser excludente, ao 

considerar apenas a dimensão física dos estudantes, não levando em conta outras 

possibilidades dessa disciplina escolar, que podem auxiliar na recuperação de determinada 

enfermidade.  

 Oliveira (1986) destaca que o objetivo da Educação Física, desde muito tempo, era 

desenvolver as capacidades físicas. Na Grécia antiga e em Esparta, o desenvolvimento 

corpóreo era considerado importante na construção de um exército forte para auxiliar na 

expansão dos impérios em ascensão. Nesse contexto, aqueles que nasciam com alguma 

deformidade estrutural eram mortos ou abandonados, pois acreditavam que eles eram “frutos” 

dos deuses com humanos. 

 No último, o inciso, “VI - com prole”, indica que a percepção sobre a Educação Física 

é mais uma vez reduzida. Pois, ao facultar as aulas da disciplina escolar às pessoas que 

possuem prole, não conseguimos identificar quais as intencionalidades pretendidas. Sendo 

assim, subentende-se que a Educação Física é compreendida como uma disciplina que dispõe 

de aulas meramente práticas, e que, de alguma forma, a participação daqueles que possuem 

prole possa trazer algum malefício. 

 Nesse último inciso, verificamos uma tentativa de exclusão das pessoas que possuem 

prole das aulas de Educação Física. Entretanto, devemos reconhecer que essa percepção sobre 

o corpo se trata de uma construção social superficial. Oliveira (1986) deixa isso evidente ao 
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realizar uma breve contextualização da relação da Educação Física com o corpo, desde o seu 

caráter médico, até a vertente esportivista, pois acreditava-se em uma manutenção do corpo 

humano para as atividades que envolviam o trabalho e a vida no lar. Logo, essa não 

obrigatoriedade reflete uma tentativa de não gerar mais estresse ao corpo dos trabalhadores. 

 Por fim, outro documento oficial que desperta a atenção para o ensino da Educação 

Física são os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que também apresentam uma 

estrutura em competências e habilidade que foram introduzidos na educação brasileira no ano 

de 1998. Darido et al. (2001) afirmam que o Ministério da Educação, no âmbito da Secretária 

de Ensino Fundamental, com inspiração no modelo educacional espanhol, mobilizou um 

grupo de professores e pesquisadores no intuito de elaborarem esses documentos.  

 Ainda segundo Darido et al. (2001), o principal objetivo dos PCNs era subsidiar a 

construção curricular dos estados e dos municípios. No entanto, apesar de apresentarem 

avanços importantes para a educação brasileira, por meio da inserção de princípios como a 

inclusão, as dimensões dos conteúdos e os temas transversais, tais documentos, não poderiam 

resolver os problemas educacionais de maneira isolada. 

 Os PCNs se apresentam em pequenos livros, nos quais cada componente curricular é 

sistematizado de maneira individual. Além disso, eles possuem um livro introdutório que, por 

sua vez, apresenta as intencionalidades gerais desse documento oficial. Ao voltarmos nosso 

olhar para a parte específica da Educação Física, podemos trazer algumas reflexões que 

julgamos pertinentes no que diz respeito às suas definições. 

 Para a Educação Física, podemos notar algumas proposições importantes, sendo uma 

delas a concepção de linguagem. Rodrigues (2009) assevera que, com a utilização da 

concepção de linguagem, a Educação Física na escola passa a ter uma nova dimensão, pois ao 

considerá-la como um componente da área de linguagem, enxergamo-na como uma área de 

relevância dentro do processo de aprendizagem, e com elementos que possam contribuir para 

uma formação integral dos indivíduos. 

 Nos PCN, o termo linguagem é entendido como: 

 
A capacidade humana de articular significados coletivos e compartilhá-los, 

em sistemas arbitrários de representação, que variam de acordo com as 

necessidades e experiências da vida em sociedade. A principal razão de 

qualquer ato de linguagem é a produção de sentido (BRASIL, 1997, p. 13-

14). 

 

Desse modo, ao aproximarmos a Educação Física desse entendimento de 

linguagem, podemos possibilitar outra legitimação do componente curricular no espaço 
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escolar. Considerando a variedade de manifestações da cultura corporal e seus vários sentidos 

e significados, a aula de Educação Física, então, torna-se mais que um momento de 

experimentação corporal, ou de práticas meramente mecânicas. 

Outro ponto importante que esse documento traz para a Educação Física é a definição 

do que se deve abordar na disciplina. Considerando um sistema de linguagem não verbal, o 

papel desempenhado pelas formas corporais é o de possibilitar comunicação entre os 

indivíduos, no contexto social em que se vive. Dessa maneira, identificamos uma tentativa de 

superação do perfil meramente biológico da área, pois considera as formas corporais para 

além do estrutural. 

Rodrigues (2009) contribui com essa percepção de Educação Física ao apontar o novo 

entendimento legal e a sua grande repercussão na prática pedagógica. A partir dessas 

definições legais, a escola se modifica e se abre para a participação da sua equipe pedagógica. 

O professor de Educação Física, desse modo, é mais exigido quanto ao uso do conhecimento e 

a sua própria formação. 

Sendo assim, com estas novas proposições para a Educação Física advindas dos PCNs, 

percebemos uma possibilidade de valorização dos interesses e necessidades dos estudantes. 

Abre-se uma possibilidade de diálogo entre a área e os sentidos que são produzidos no 

cotidiano dos alunos e na própria comunidade escolar. 

Nesse sentido, Rodrigues (2009) apresenta uma breve análise associativa entre os 

PCNs e a Lei n° 5.692/71. Estes dois documentos oficias trazem mudanças importantes para a 

Educação Física escolar em seus objetivos e na delimitação temática de sua prática 

pedagógica. No entanto, ainda não há um desatrelamento da percepção biológica. Em um dos 

trechos do PCN, destinada à disciplina escolar Educação Física, encontramos a seguinte 

definição: “[...] em beneficio da melhoria da qualidade de vida” (BRASIL, 1997, p. 5). Numa 

leitura simples, vemos ainda a permanência de uma visão biológica. 

Sob o contexto de configuração de uma área de conhecimento, em um dos seus 

espaços de manifestação e de construção, que é o espaço escolar, a Educação Física vê-se 

frente a um dilema. Por um lado, verificamos uma dimensão epistemológica, por outro, 

constatamos uma dimensão político-ideológica. Desse modo, Lima (2000) destaca a 

importância de analisar esse dilema, considerando esses dois aspectos a partir de uma 

contextualização histórica. O primeiro (a dimensão epistemológica) tem sua centralidade a 

partir do ano de 1990, a segunda (a dimensão político-ideológica) apresenta-se a partir de uma 

crítica ideológica no ano de 1980.  
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Diante disso, é possível perceber o quanto esses movimentos contribuíram para o 

desenvolvimento dessa área do conhecimento. A partir desse deslocamento, somaram-se com 

a área outras reflexões e interesses. Lima (2000) acrescenta que, a partir deste contexto, e 

considerando a demanda social, os cursos de formação não puderam concatenar a mesma 

perspectiva de ensino, pautada apenas em um viés esportivo. Porém, para as novas exigências 

educacionais daquele momento, houve uma ampliação no entendimento da Educação Física. 

Sendo assim, ao analisarmos esses documentos oficiais que foram marcos para o 

ensino da Educação Física, notamos que eles ultrapassam o campo legal e as suas definições. 

Observamos que, em diversos momentos, as intencionalidades eram diferentes e procuraram 

sempre atender a uma demanda social, política e econômica. Portanto, na escola, a Educação 

Física deve assumir as suas intencionalidades para a formação dos indivíduos. Logo, ao 

mesmo tempo em que temos as definições oficiais de um lado, o professor deve possibilitar 

uma recontextualização das mesmas, assim como consolidar/construir espaços para a 

efetivação de sua prática pedagógica. Castelanni et al. (2009) lembram que a Educação Física 

necessita de outros espaços para além da sala de aula. Ao tratar da cultura corporal e de suas 

manifestações, a disciplina em questão deve ocupar espaços livres, como quadras, campos ou 

espaços nas imediações da escola. 

Sendo assim, o binômio legalidade/efetividade apresenta-se como um ponto 

fundamental ao propormos uma análise das definições oficiais e da sua relação efetiva com a 

prática pedagógica dos professores. Verificamos que a realidade escolar é um espaço 

fundamental para a efetivação das políticas curriculares, assim como se configura um lugar de 

recriação das mesmas. 

Nesse sentido, conforme já mencionamos, ao olharmos para um documento oficial 

destinado a definições curriculares, faz-se necessário considerar uma gama de elementos que 

podem ou não influenciar sua construção. Esse espaço é de luta de interesses e das 

manifestações das relações de poder. Logo, pensar e analisar documentos oficiais é ir além do 

escrito. 

Goodson (1997) destaca essa compreensão ao dizer que o currículo escrito, ou, como 

preferimos chamar nesta seção, os documentos oficiais carregam duas especificidades: um 

significado simbólico e um significado prático. O primeiro refere-se às suas intencionalidades 

e o segundo a uma possibilidade de análise pública da dinâmica de escolarização. Dessa 

maneira, propomos uma análise sobre as orientações curriculares para além das definições do 

próprio documento, pois uma aproximação da realidade em que o mesmo é efetivado, ou dos 
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atores educacionais e sociais que os recondicionam, de acordo com a realidade local, é de 

fundamental importância. 

Um último aspecto que não podemos deixar de destacar é a historicidade. Ela se 

configura como uma possibilidade educacional de um determinado momento, salvaguardando 

os interesses da lógica dominante. Desse modo, Goodson (1997) afirma que a definição 

curricular se pauta em prioridades sociopolíticas e em discursos de ordem intelectual. Logo, a 

retrospectiva histórica dos conflitos curriculares deve ser retomada, e essa foi a nossa 

perspectiva ao realizar essa breve contextualização histórica da disciplina escolar Educação 

Física. 

Por fim, ao apresentarmos algumas considerações sobre os documentos oficiais para o 

ensino da Educação Física na escola, compreendemos que, mesmo atrelado a estes, é possível 

notar o entendimento da área, assim como seus objetivos, perspectivas, intencionalidades para 

a formação dos indivíduos no espaço escolar, além de apresentar a identidade docente 

pretendida, mesmo que de forma velada. Contudo, a utilização desses documentos oficiais 

deve ser entendida como mais um elemento para a construção da prática pedagógica e da 

identidade docente. Ao dirigimos nosso olhar para a Educação Física, é necessário 

lembrarmo-nos da contínua luta para a conquista de seu espaço no currículo escolar. Assim 

como, dos necessários debates curriculares para o fortalecimento da área enquanto espaço 

epistemológico e político-ideológico. 

 

3.2 A construção do documento curricular no estado da Bahia 

 

 Na Bahia, estado localizado no Nordeste brasileiro, percebe-se a disparidade social, 

econômica e cultural entre a população. Devido a essa realidade, prevalecem as dificuldades 

de democratização e garantia de acesso à educação de qualidade, assim como outros direitos 

sociais essenciais para o bem-estar da população baiana. Considerando esse cenário, o 

Governo do Estado, no âmbito da Secretaria Estadual da Educação, buscou a consolidação de 

seu próprio documento curricular para o Ensino Fundamental, com o intuito de estabelecer 

diretrizes para o desenvolvimento das práticas pedagógicas dos professores em sala de aula. 

 Segundo o documento supracitado, as políticas educacionais do estado estão pautadas 

em dez compromissos definidos pela Secretaria de Educação do Estado, presentes no 

programa Todos pela Escola. Entretanto, os esforços se concentram nos seguintes objetivos: 
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Contribuir na consolidação da alfabetização das crianças até 08 anos de 

idade; assegurar a alfabetização e a escolaridade para aqueles que não 

tiveram a oportunidade de efetuar os estudos em idade regular; inovar e 

diversificar os currículos escolares, promovendo o acesso dos estudantes ao 

conhecimento, às artes e à cultura (BAHIA, 2013, p. 11). 

 

 Neste trecho do documento, podemos perceber os seus principais objetivos. No 

primeiro, observamos o projeto de consolidação do processo de alfabetização para as crianças. 

 No segundo, há uma preocupação com a Educação de Jovens e Adultos. No terceiro, 

percebemos uma proposição para a construção curricular, a partir do próprio conhecimento, 

das artes e da cultura. Nesse sentido, Sacristán (2013) afirma que, a partir das prescrições, 

ocorre uma determinação de qual caminho deverá ser percorrido para se atingir os objetivos 

pretendidos, e, assim, alcançar uma “aprendizagem de qualidade”. 

 Goodson (1997) acrescenta que o currículo escrito é um testemunho visível, de caráter 

público e sempre sujeito a mudanças. Dessa forma, através dos movimentos do currículo, há 

uma retórica para a legitimação do processo de escolarização. Assim, ao analisarmos os três 

objetivos principais dessa proposta curricular, percebemos a necessidade da demarcação dos 

objetivos para consolidar as intencionalidades sobre o processo de escolarização.  

 Em diálogo com Chizzotti e Ponce (2012), os autores destacam que o currículo, em 

sua origem na prática escolar, se configurou como um mecanismo que necessitava de 

vigilância, controle e domínio de uns sobre outros. Dessa forma, durante o seu processo de 

construção, o currículo sempre foi um espaço de controle e poder, através do qual se 

estabelecia e estabelecem várias relações a partir dos conhecimentos selecionados.  

Conhecimentos estes que contemplavam determinadas temáticas, consolidando alguns saberes 

oriundos de certo grupo, enquanto outros não são incluídos nesse processo de seleção. 

 Ao dialogar com esses autores, constatamos que a construção curricular na Bahia 

também perpassa por essa dinâmica, na qual um determinado grupo que se diz 

“representante” ou “especialista” seleciona os conhecimentos a serem ensinados. Nesse 

processo, conteúdos serão incluídos ao tempo que muitos outros serão excluídos. Assim, 

dificilmente serão entendidos os critérios para as escolhas curriculares advindas da formação 

pessoal de cada agente envolvido diretamente no processo. Entretanto, nas entrelinhas, são 

perceptíveis as compreensões de escola, sociedade, nação e sujeito que se pretende formar a 

partir dos conteúdos selecionados. Para Apple (2006): 

 

As escolas não apenas controlam as pessoas; elas também ajudam a controlar 

o significado. Pelo fato de preservarem e distribuírem o que se percebe como 
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“conhecimento legítimo” – o conhecimento que “todos devemos ter” –, as 

escolas conferem legitimidade cultural ao conhecimento de determinados 

grupos (APPLE, 2006, p.103). 

 

 Desse modo, atendo-nos a este documento, percebemos que a equipe de elaboração foi 

composta por cinco professores, sendo eles: Técnico da Superintendência do 

Desenvolvimento da Educação Básica/Coordenação de Educação Infantil (SUDEB/CEI); 

Coordenador da Superintendência do Desenvolvimento da Educação Básica/Conselho Federal 

de Educação (SUDEB/CFE); Diretor da Superintendência do Desenvolvimento da Educação 

Básica/Diretoria de Educação e suas Modalidades (SUDEB/DIREM); Coordenador da 

Superintendência do Desenvolvimento da Educação Básica/Coordenação de Educação 

Infantil (SUDEB/CEI) e um professor universitário. 

 Essa equipe de elaboração da proposta também contou com os seguintes 

colaboradores: diretores, técnicos da Secretária Estadual de Educação, perfazendo um total de 

21 participantes, além de consultores, não sendo especificado a formação ou o vínculo dos 

mesmos com a Secretaria de Educação, em um total de 13 participantes e uma coordenadora 

e, por fim, 89 validadores, sendo eles professores e coordenadores pedagógicos das 

escolas/colégios estaduais da Bahia. 

 Verificamos que no documento não há uma apresentação de como foi o processo de 

construção. Não há divulgação de como se deu o processo de elaboração dessa proposta, 

apenas a página de acesso ao documento, no site da Secretária Estadual de Educação. Lá, 

encontramos a seguinte informação: 

 

A discussão coletiva deste documento foi oportunizada para os 

professores do ensino fundamental da rede estadual, através da orientação de 

estudo, proposta pela SUPED para as Atividades Complementares durante o 

ano letivo de 2015. Compreendemos que este documento deverá passar por 

reformulações, considerando as novas definições nacionais da política 

educacional, a exemplo da definição da Base Nacional Comum Curricular- 

BNCC (BAHIA, 2013, s/n). 

 

 Ao definir que a discussão coletiva foi garantida aos professores do Ensino 

Fundamental da rede estadual, através da orientação de estudos durante as Atividades 

Complementares, não ficam evidentes os procedimentos adotados para garantir a participação 

na construção dessa proposta curricular. Além disso, constatamos uma contradição no que diz 

respeito ao ano de publicação da proposta (2013), e a participação dos professores é divulgada 

no ano de 2015. 
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 Nesse sentido, essa observação analítica dialoga com Apple (2006), ao destacar que o 

currículo é composto de percepções ideológicas e culturais que vem de algum lugar e 

representa alguns que, por outro lado, deixa muitas outras visões e significados de outros 

grupos não representados e sem receber as devidas respostas. Portanto, notamos uma tentativa 

de participação da construção curricular, não sendo evidenciadas as etapas e as reais 

contribuições dos sujeitos envolvidos no processo educacional. 

 Outro ponto de destaque nesse documento é que o estado, não diferentemente do 

Brasil como um todo, também hibridiza a sua construção a partir das duas tradições 

curriculares existentes, a de ideário republicano e a de extração liberal – que se 

complementam (CHIZZOTTI; PONCE, 2012). Esses autores destacam que a construção 

curricular no Brasil se alicerça nessas duas tradições. A primeira, de ideário republicano, que 

busca uma compreensão de forma mais perfeita da vida através de uma responsabilidade 

indeclinável de promover a educação para todos os membros da sociedade, com o objetivo de 

constituir uma comunidade de cidadãos livres, iguais e autônomos, sendo o principal objetivo 

a garantia do acesso à cultura comum, desde que o Estado seja o regulador de toda a lógica de 

garantias para o devido acesso de todos e todas. A segunda, de extração liberal, que 

compreende que compete aos particulares, às associações ou aos indivíduos sistematizar e 

prover a educação, cabendo ao Estado o estabelecimento de padrões curriculares de qualidade 

(Standards), assim como os critérios de avaliação para fundamentar e disponibilizar as 

devidas condições de escolha para os pais, no caso de crianças e adolescentes. 

 Frente a esse cenário, se de um lado o Estado garante o acesso à cultura comum e 

promove a educação para todos os membros da sociedade, do outro, ele procura garantir os 

padrões curriculares “de qualidade”, assim como seus critérios de avaliação, no intuito de 

ranquear as escolas, gerando, assim, um quase mercado. Dessa maneira, aponta-se como 

perspectiva uma ampliação do entendimento dos pressupostos que norteiam e definem as 

orientações curriculares no Estado da Bahia, a partir da criação de espaços que possam 

garantir a participação no contexto educacional, através de discussões e debates para os 

devidos encaminhamentos e efetivações no espaço escolar, onde a comunidade estudantil 

envolvida no processo educacional possa ser ouvida de maneira participativa e ativa para que 

não fique refém da lógica liberal na escola. 

 Segundo Goodson (1997), os tencionamentos em torno da construção e das definições 

curriculares, ou seja, do currículo escrito, proporcionam uma prova visível e autêntica da luta 

que envolve os desejos e objetivos da escolarização. Contudo, dentro do processo de 
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elaboração das políticas públicas, o espaço de participação da população deve ser garantido e 

efetivado a partir de suas falas e contribuições, considerando que eles são os agentes diretos 

que consolidarão as ações governamentais. 

 Outro ponto fundamental que destacamos nesse processo de construção curricular, e 

que é configurado como um dos principais motivadores para esta sistematização, diz respeito 

ao processo de transição do Ensino Fundamental de oito anos para nove anos. No estado da 

Bahia, esse movimento tem sua legalidade garantida pela Portaria da Secretaria de Educação 

do Estado nº 3.921/09. Tal portaria é um desdobramento das Leis Federais n° 11.114/05, que 

propunha a obrigatoriedade do Ensino Fundamental aos seis anos, e a n° 11.274/06, que 

ampliou a duração do Ensino Fundamental para nove anos. 

 Nessa perspectiva, Arelaro et al. (2010) destacam que, desde a década de 1970, a 

partir de uma fundamentação nas teorias “compensatórias”, os programas de ensino foram 

sistematizados no intuito de ofertar às crianças uma ambientação no espaço escolar, 

principalmente àquelas dos setores socioeconomicamente carentes. Não diferentemente disso, 

identificamos o mesmo objetivo no documento proposto no estado da Bahia. Nele, vemos no 

tópico dois – o perfil dos estudantes: os sujeitos sociohistoricamente – a descrição do perfil 

social/econômico/cultural das crianças e adolescentes que compõem a escola baiana. 

Estatísticas revelam que, de um universo de 2.298.772 milhões de crianças e adolescentes, 

38% a 40% é considerada pobre ou miserável, de acordo com o censo de 2010 (BAHIA, 

2013). 

 Nesse contexto, compreendemos as diferenças que compõem o cotidiano das crianças 

e dos adolescentes, sejam elas sociais, econômicas ou culturais. Logo, é depositada na escola 

uma expectativa sobre o processo educacional que vai além do desenvolvimento intelectivo. 

A escola deve ser um meio que possibilite a melhoria das condições de sobrevivência dos 

sujeitos. Apple (2006) afirma que as escolas não funcionam como um espelho passivo, 

refletindo as desigualdades sociais, mas sim, como uma força ativa, podendo servir para a 

legitimação da dinâmica social e econômica e das suas ideologias. Porém, é justamente isso 

que a escola precisa abordar para uma formação e transformação da realidade.  

 Considerando essa proposta de inclusão das crianças de seis anos no ensino 

fundamental, percebemos os olhares voltados para as crianças dos setores desfavorecidos das 

sociedades. Nessa perspectiva, as crianças dos setores favorecidos já estarão frequentando a 

escola, ou melhor, a pré-escola. Nesse contexto, Arelaro et al. (2010) revelam que, naquele 
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momento, as crianças das classes médias e altas já estavam matriculadas em escolas, fazendo-

se necessário incluir no processo as crianças das classes desfavorecidas. 

 Nesse sentido, podemos ampliar o entendimento sobre o Ensino Fundamental de nove 

anos e as implicações que ele traz além da organização curricular. O debate sobre o acesso e o 

direito à educação pode ser ampliado, não cabendo apenas o entendimento de ampliação do 

ensino por meio de um maior número de matrículas. A esse respeito Sacristán (1998) enfatiza 

que o currículo não pode ser compreendido fora de um contexto, ou seja, às margens da 

realidade que o permeia, assim como, das condições nas quais o mesmo se desenvolve. 

 Outro fator importante a considerar nesse processo de construção curricular e, 

concomitantemente, com a ampliação do Ensino Fundamental, é a não visualização do 

processo de participação dos sujeitos envolvidos na escolarização. Observamos que a primeira 

compreensão sobre a ampliação é a garantia ao acesso no primeiro ano escolar às crianças de 

seis anos. No entanto, não é perceptível qual o movimento coletivo para essa proposição. 

 Arelaro et al. (2010) apontam que, no âmbito das políticas educacionais, em qualquer 

uma das esferas político-administrativas, a democracia representativa é usualmente a mais 

adequada. Entretanto, verificamos que, mesmo que se tenha garantia legislativa para a prática 

da gestão escolar democrática, através da participação e tomada de decisões de maneira 

coletiva, em muitas ocasiões, a participação dos pais e estudantes é meramente formal. 

 Logo, ao refletirmos sobre esse cenário de mudanças no Ensino Fundamental, sendo 

ele o principal motivador para a construção curricular que aqui se propõe analisar, precisamos 

de mais reflexões que auxiliem na melhoria da educação e das condições materiais das 

escolas. Sobre essa realidade, notamos que o professor é o agente que enfrenta as várias 

diferenças sociais e econômicas em sala de aula. Sacristán (1998) assevera que o próprio 

professor não escolhe as condições para a realização do seu trabalho, assim como não há 

opções para a forma como a sua prática será desenvolvida, ocorrendo sempre uma imaginação 

e inventividade para a efetivação de seu ofício. 

 Dessa forma, podemos perceber que a construção curricular deve ser forçada a ir além 

de uma mera escolha de conteúdos ou da incessante definição de objetivos a serem 

alcançados. Para tanto, a construção de um currículo e a organização de ambientes educativos 

são processos políticos e morais, envolvendo concepções ideológicas, políticas e também 

pessoais que são fundamentais para a dinâmica educacional (APPLE, 2006). 
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3.3 A estrutura do documento curricular 

 

Ao analisarmos a orientação curricular, atentamo-nos para a estrutura do documento 

apresentado. Além da leitura e da observação do sumário, observamos as suas partes na busca 

de compreender as suas definições e intencionalidades estruturais. 

 O primeiro ponto que destacamos é a escassez de informações em sua apresentação 

(página 11). Essa apresentação é destinada aos professores, no entanto, a mensagem se limita 

a expor os objetivos principais, os quais já foram destacados anteriormente, assim como suas 

intencionalidades, seu caráter legal e, por fim, sua ênfase no papel dos professores na 

apropriação do material para repensar os seus currículos. 

 Nesta seção, percebemos um forte destaque ao papel do professor. O documento 

destaca: “Eis, então, um especial convite a todos e a todas que pretendem fazer parte desta 

tarefa: apropriar-se deste documento para repensar seus currículos a caminho de uma efetiva 

aprendizagem dos meninos e meninas do ensino fundamental” (BAHIA, 2013, p. 11). Desse 

modo, conforme destaca Acosta (2013), ao ter contato com o marco curricular, o professor 

deve fazer um exercício de interpretação e adaptação para o contexto específico, ou seja, para 

a sua escola e sala de aula. No entanto, reafirmamos que, durante o processo de construção da 

proposta curricular, não houve uma efetiva participação dos professores. 

 Dentro desse primeiro tópico, destacamos um subtópico intitulado “A proposta do 

documento: intencionalidades e estrutura” (página 13). Este espaço é bem delimitado e expõe 

de maneira sucinta a estrutura de toda a proposta, que, por sua vez, é definida como 

“documento-referência”, que apresenta “recomendações essenciais” sobre o Ensino 

Fundamental na Bahia. 

 No que se refere a esses dois primeiros pontos de sua estrutura, reconhecemos uma 

concepção no documento distorcida de sistema escolar, ou do seu uso indiscriminado. No 

documento, identificamos a seguinte compreensão: “[...] os municípios que ainda não 

constituíram seus sistemas de ensino” (BAHIA, 2013, p. 11). Neste trecho, reparamos o uso 

indiscriminado do termo “sistema de ensino”, evidenciando uma compreensão superficial do 

mesmo, por meio do qual não se consegue estabelecer uma relação com a rede estadual de 

educação, ou seja, com um processo mais amplo de organização da escolarização. Com isso, 

cada município deverá organizar o seu próprio sistema, integrado ao sistema estadual e, 

consequentemente, ao nacional. 
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 Segundo Saviani (2014), é necessário constituir um sistema nacional de educação, no 

qual, através de uma unidade sistematizada, possa oferecer o ambiente propício para a 

construção educacional do país, garantindo e valorizando a participação dos diferentes atores 

sociais do processo educacional. Dessa maneira, há uma sinalização para a constituição do 

sistema de ensino em cada município, integrado às propostas estaduais e federais, nos levando 

a refletir sobre a possibilidade de efetivação de uma unidade sistematizada para a rede de 

ensino. 

 O ponto intitulado “Os tempos do ensino fundamental de 8° e 9° anos: implantação, 

convivência e extinção” (p. 15) propõe uma contextualização do processo de transição do 

Ensino Fundamental. Este tópico apresenta objetividade, dispondo de dois pontos passíveis de 

dúvidas, como a oferta das matrículas e da concomitância dada às duas modalidades de oferta 

do Ensino Fundamental. No entanto, este ponto apresenta a perspectiva pretendida para as 

crianças e adolescentes das classes desfavorecidas, desconsiderando os espaços formativos da 

pré-escola. 

 Ao chegarmos à página 18, encontramos o tópico “O perfil dos estudantes: os sujeitos 

situados sócio-historicamente”, que objetiva traçar as características sociais, históricas e 

econômicas das crianças e adolescentes atendidos pela escola pública baiana, estando eles, em 

sua grande maioria, em situação de vulnerabilidade. Para além das pretensões educacionais 

para essas crianças e adolescentes, não é apresentado outras ações do governo do estado para 

a superação dessa situação. 

 O ponto seguinte, “Ensino e aprendizagem: concepção” (p. 19) destina-se à 

apresentação das concepções de ensino e aprendizagem que fundamentam o documento. 

Inicia-se com a apresentação de leis que garantem o respaldo necessário para a elaboração do 

mesmo. Ao definir as concepções de ensino e aprendizagem com base nas teorias de Wallon, 

Vygotsky, Piaget e Ferreiro – perspectiva desenvolvimentista -, faz-se uma única 

recomendação para melhor apropriação dos professores dessas teorias: o estudo aprofundado 

delas, sem nenhuma indicação ou sugestão mais pontual.  

 Ao fim, este ponto traz o seguinte destaque “Recusas a um ensino focado em 

disciplina pautado no esforço repetitivo e linear eliminando a dúvida, o questionamento e a 

argumentação”. Entretanto, ao observamos o documento, percebemos que ele busca uma 

interação entre as disciplinas através da organização delas em “Áreas do Conhecimento”. Essa 

organização poderá criar outros espaços de diálogos, no entanto, com o tempo poderá 
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consolidar movimentos com uma mesma percepção a partir das disciplinas que compõem a 

área, não aberta à contribuição de disciplinas de outras áreas.  

 Contudo, a base dessa sistematização é a própria disciplinariedade. Dessa maneira, 

Goodson (1997) apresenta as disciplinas escolares como outro elemento da sistematização do 

conhecimento que, através do desenvolvimento dos sistemas estatais de educação, se torna a 

principal referência para a organização do conhecimento e, consequentemente, da própria 

ciência enquanto elemento instrucional e formativo. 

 O ponto subsequente é intitulado como “O currículo” (p. 20), no qual é apresentada a 

sistematização do currículo pretendido. No entanto, este tópico é superficial, trazendo poucas 

informações. Inicia-se a partir da apresentação das bases legais que dão sustentação ao 

documento. Destacamos, nesta seção, a tensão entre uma Base Nacional Comum e uma Parte 

Diversificada. A Base Nacional Comum compreende as disciplinas escolares tradicionais 

(Português, Artes, Educação Física), enquanto a Parte Diversificada propõe o 

desenvolvimento de temas que dialoguem com a realidade local. De acordo com o 

documento, “[...] juntas (Base Nacional Comum e Parte Diversificada) constituem um todo 

integrado que não pode ser considerado como dois blocos distintos” (BAHIA, 2013, p. 21, 

grifos do documento). No entanto, a sua oferta ocorre de maneira isolada, do mesmo modo 

que uma disciplina escolar “convencional”. 

 O tópico seguinte, intitulado “Educação Integral: algumas considerações”, apresenta 

argumentos legais para a projeção almejada a partir dessa reformulação do Ensino 

Fundamental, que é a Educação Integral. Na Bahia, este movimento é articulado a partir de 

dois programas: o Programa Mais Educação (PME), que tem o objetivo de oferecer atividades 

formativas no período oposto ao letivo, como esportes e oficinas; e o Programa Ensino Médio 

Inovador (ProEMI), destinado aos estudantes do Ensino Médio, que também oferece oficinas 

diversas e de esporte. 

 Em seguida, é apresentado um tópico denominado “A organização dos tempos” (p. 

24). Nele, vemos como são sistematizados os tempos escolares, sendo eles compreendidos 

em: Anos Iniciais do Ensino Fundamental, composto por um Bloco Pedagógico (1°, 2° e 3° 

anos) e (4° e 5° anos); e Anos Finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano). Nessa 

organização, destacamos que o Bloco Pedagógico (1°, 2° e 3° anos) é compreendido como 

uma única fase, linear, sendo nula a possibilidade de reprovação das crianças durante os três 

primeiros anos. Dessa maneira, somos levados a refletir sobre o modo como será organizado o 
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ensino, assim como a avaliação e a garantia da aprendizagem. Segundo o documento, através 

dessa organização em Bloco Pedagógico, todos os aspectos supracitados serão contemplados. 

 Nessa perspectiva, concordamos com Apple (2006) ao afirmar que, mesmo que a 

escola tente contemplar os interesses de muitos grupos e indivíduos, ela também atua como 

reprodutora cultural, social e econômica. Notamos, dessa maneira, que há uma cultura de 

escolarização que reproduz os processos de socialização de forma naturalizada, auxiliando 

diretamente na efetivação das desigualdades educacionais, culturais, econômicas e sociais. 

Sendo assim, somos levados a problematizar tal organização em Bloco Pedagógico em 

consonância com a qualidade pretendida para essa fase da escolarização. 

 Nas páginas 25 e 26, no tópico “O Bloco Pedagógico: concepções e possibilidades” há 

uma justificativa para a escolha das disciplinas escolares mediante art. 30 da Resolução 

CNE/CEB n° 7. Nesse artigo, também há a definição dos objetivos dos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental, no inciso terceiro, que estabelece “a continuidade da aprendizagem, 

tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência 

pode causar no Ensino Fundamental como um todo [...]” (BAHIA, 2013, p. 34). Dessa forma, 

mais uma vez enfatizamos quais os reais “prejuízos” para a aprendizagem e como a mesma 

será garantida nessa sistematização. A esse respeito, ponderamos que o documento poderia 

trazer informações mais precisas e orientadoras.  

 Outro ponto que merece destaque é o subtópico “O lugar da Alfabetização e do 

Letramento” (p. 26). Esse destaque reflete uma realidade educacional do estado da Bahia: o 

avanço da população infantil no que diz respeito ao desenvolvimento do processo de 

escolarização sem a devida apropriação da alfabetização de qualidade. O documento também 

contempla um “Breve Referencial Teórico Sobre Alfabetização e Letramento” (p. 27 a 29), 

apresentando alguns autores que respaldam esses dois processos. 

 Em sua apresentação, o documento reforça, ainda, que todos os esforços serão 

destinados aos estudantes e ao processo de aprendizagem. Sendo assim, o tópico “Os tempos 

humanos de 6°, 7° e 8° anos” (p. 29 e 30) apresenta várias peculiaridades que permeiam a 

criança nessa faixa etária, fornecendo subsídios para os professores. Além disso, no tópico 

seguinte, “Notas sobre o Cuidar e o Brincar” (p. 30 e 31), mais elementos são trazidos para 

somar ao que apresenta sobre o desenvolvimento das crianças na faixa etária anunciada. 

 A página 31 introduz o tópico “Concebendo um Currículo por Competências e 

Habilidades”. Tal ponto é bastante objetivo, tanto que nem apresenta uma discussão crítica e 

ampla sobre o currículo, pautado em competências e habilidades. Elas só serão analisadas de 
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uma maneira mais ampla nos últimos tópicos desta seção. No entanto, percebemos que a 

concepção de competências é pautada também na mera definição dos objetivos. 

 Nesse sentido, conforme destaca Sacristán (2011), as competências são características 

desejáveis. Segundo o autor, elas são de grande importância para a transformação interna dos 

sujeitos e asseguram aprendizagens necessárias ao longo do processo educacional. Desse 

modo, pensar em competências vai além de um “objetivo funcional” ou de uma característica 

específica. Faz-se necessário considerar os processos de absorção das aprendizagens contidas 

nas mesmas, observando o seu contexto, para além de sua finalidade. 

 O tópico “A Perspectiva Interdisciplinar” (p. 32 e 33) destaca, por sua vez, a 

proposição de construção do conhecimento a partir da interdisciplinaridade, “[...] quando os 

componentes curriculares se organizam por área do conhecimento, visando garantir, em sua 

essência, o diálogo e a comunicação entre as áreas” (BAHIA, 2013, p. 33). Observando o 

argumento acima, identificamos sua fragilidade: bastaria uma organização por áreas do 

conhecimento para garantir às disciplinas a dita interdisciplinaridade? É preciso garantir um 

espaço de dialogo entre todas as disciplinas, pois, com essa proposta de organização por áreas, 

poderemos criar espaços restritos à algumas disciplinas escolares.  

 Outro ponto de destaque na estrutura desse documento curricular é o intitulado “A 

Proposta de Avaliação dos Processos de Ensino e Aprendizagem” (p. 33 a 36), destinado ao 

debate sobre o processo avaliativo em todo o Ensino Fundamental, desde o Bloco Pedagógico 

e (4° e 5° anos) – “Avaliação- Bloco Pedagógico (1°, 2° e 3° anos) e 4° e 5° anos” (p. 34 e 

35), até os Anos Finais – “Avaliação do 6° ao 9° ano” (p. 35 e 36). 

 Analisando mais minuciosamente, podemos perceber que o processo avaliativo 

permanece em sua dinâmica fundamentada na atribuição de notas, mas propõe a observação e 

o registro individual dos estudantes como outras possibilidades a serem adotadas nesse 

momento, o que caberia aos estudantes do 6° ao 9°, que é o período foco de nossa análise. O 

documento destaca: “Também do 6° ao 9° ano prevalecerá para promoção o alcance dos 

objetivos definidos para cada ano de estudo, cujos resultados serão através de notas. Contudo, 

tal prática não invalida a prática da observação e do registro” (BAHIA, 2013, p. 35). No 

entanto, ao considerarmos esses dois elementos como possibilidades de instrumentos 

avaliativos, somos levados a refletir sobre como eles serão utilizados pelos professores, afinal, 

há uma compreensão consolidada sobre esses mecanismos? Além disso, o tempo e espaço 

escolar permitem o registro desses dois instrumentos? Sendo assim, acreditamos que o 

principal mensurador do processo de aprendizagem ainda continuará sendo as notas. 
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 Dessa maneira, a nossa percepção do processo avaliativo é fundamentada numa 

compreensão mais ampla, sobre a qual Apple (2006) destaca que: 

 

As categorias que empregamos para pensar o que estamos fazendo com os 

alunos, o sucesso e o fracasso deles e o nosso, são parte de um processo de 

avaliação social. Os princípios orientadores que usamos para planejar, 

ordenar e avaliar nossa atividade – concepções de realizações, de sucesso e 

fracasso, de bons e maus alunos – são construtos sociais e econômicos. Não 

são automaticamente inerentes aos indivíduos e grupos. São, ao contrário, 

instâncias da aplicação de regras sociais identificáveis sobre o que se 

considera bom ou mau desempenho (APPLE, 2006, p.180). 

 

Ainda sobre a avaliação, acreditamos que ela deve se configurar como um processo 

formativo, oferecendo informações essenciais para o professor, sobre a sua prática pedagógica 

e os métodos utilizados, e para os estudantes, como ponto de reflexão sobre as subjetivações e 

construções do conhecimento. 

 Seguindo com a análise da estrutura do documento curricular, vemos que nele é 

apresentado a proposta curricular do 1° ao 5° ano para crianças de 6 aos 10 anos. A mesma é 

sistematizada em eixos, do 1 ao 5, sendo eles: Eixo 1: Conhecimento 

Natural/Pessoal/Social/Afetivo; Eixo 2: Conhecimento Linguístico/Artístico; Eixo 3: 

Conhecimento Literário/Histórico; Eixo 4: Conhecimento Físico/Geográfico; e Eixo 5: 

Conhecimento Matemático. Em sequência, é apresentada a Proposta Curricular para o 4° e 5° 

anos, que difere do Bloco Pedagógico, sendo que há a sistematização em disciplinas escolares 

(Língua Portuguesa, Artes, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, em suas 

respectivas áreas do conhecimento). Esclarecemos que a nossa intenção é apenas possibilitar 

um panorama geral dessa parte do documento curricular, pois a nossa análise irá se concentrar 

nos Anos Finais do Ensino Fundamental, e, em específico, nas definições para a disciplina 

escolar Educação Física. 

 Por fim, o documento apresenta a proposta curricular destinada ao 6° até o 9° ano, 

para crianças e adolescentes de 11 a 14 anos. Ela é sistematizada de acordo com as disciplinas 

escolares em suas áreas do conhecimento. Em suas organizações, há a apresentação de eixos 

que propõem uma organização dos conteúdos selecionados. Além disso, apresenta a parte 

diversificada e suas proposições, e, em anexo, são definidos os conteúdos referenciais para 

todo o Ensino Fundamental e as referências que embasam teórico-metodologicamente o 

documento curricular.  
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3.4 Perspectivas almejadas 

 

 Ao nos dedicarmos à leitura desse documento curricular, percebemos objetivos e 

metas bem definidas, mesmo com alguns equívocos teóricos, no intuito de garantir as 

condições mínimas para a efetivação da proposta. O principal objetivo, para além da transição 

do Ensino Fundamental de oito para nove anos, recai sobre os processos de alfabetização e 

letramento. Logo, a principal perspectiva almejada é a formação de crianças e adolescentes 

que possam finalizar todo o Ensino Fundamental alfabetizados e letrados. 

 Outro ponto que chama a atenção é o perfil docente almejado. A esse respeito, 

destacamos dois trechos: o primeiro: “Assim, este diálogo com você [professor leitor] visa 

garantir informações fundamentais para a organização do seu trabalho pedagógico”. Neste 

trecho, percebemos a ênfase sobre o professor e o seu processo de formação continuada, 

através da adoção do hábito de leitura. O segundo diz respeito à formação continuada.

 Segundo o documento, “Cabe ainda salientar a importância da formação continuada 

dos professores também com relação à ludicidade [...]” (BAHIA, 2013, p. 31). Verificamos 

que esse discurso e essa prática são recorrentes no processo de escolarização e na 

caracterização do trabalho docente. Sendo assim, há uma super-responsabilização do próprio 

professor no processo educativo, no qual as condições materiais são ignoradas, cabendo ao 

mesmo a criatividade e a improvisação em sua ação docente. A este respeito Sacristán (1998, 

p. 167) ressalta que: 

 

Certo idealismo em educação, escassamente relacionado com 

condicionamentos sociais, institucionais etc., difundiu a imagem da profissão 

docente como algo autônomo, pessoal e criativo, cujas coordenadas são 

fixadas e fechadas pelo professor com suas decisões profissionais 

autônomas, exaltando, assim, a importância de sua capacidade de iniciativa e 

da formação para estimulá-la (SACRISTÁN, 1998, p. 167). 

 

 Devemos destacar, também, que um dos principais objetivos é o próprio movimento 

de reformulação curricular e a prática pedagógica dos professores. Percebemos essas 

intenções em vários trechos. Em um deles é enfatizado que: 

 

Continuando o diálogo, daremos enfoque à proposta de currículo propondo 

reflexões rumo à sua ressignificação, [...] é que apresentamos este 

documento orientador como um ponto de partida para a redefinição e 

reestruturação do currículo do Ensino Fundamental de Nove Anos da Rede 

Estadual de Ensino da Bahia [...] (BAHIA, 2013, p. 13). 
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Percebemos que estes dois trechos apresentam o principal objetivo do documento, ou 

seja, a “reestruturação” curricular no estado da Bahia. A respeito disso, Apple (2006) afirma 

que devemos compreender a elaboração de um currículo e a criação de espaços educativos, 

nos quais os estudantes terão de vivenciar o processo de aprendizagem, configurando-se como 

um processo moral e político que envolve concepções políticas e ideológicas.  

Sacristán (2013) assevera, ao pensarmos no currículo, devemos ultrapassar o seu 

significado de transformador e realmente buscar uma melhor compreensão dos moldes 

dominantes da escolarização, nos quais o currículo é um dos elementos. Sendo assim, pensar 

no currículo enquanto construção social é compreender a complexidade que o cerca. Para 

além da sistematização que é proposta, entender as intencionalidades e disputas que o cercam 

possibilitará um olhar sociológico para o mesmo. 

 Dessa maneira, nesta análise buscamos olhar o currículo nessa perspectiva, tentando, 

por meio da investigação crítica, encontrar os elementos que compõem essa ferramenta de 

sistematização do conhecimento. Assim, compreendemos que o documento fonte de nossa 

análise deixa evidente as suas intencionalidades, considera o contexto social e histórico no 

qual as crianças e os adolescentes estão inseridas, no entanto, não explicita as ações que visam 

uma melhoria das estruturas físicas e materiais para a efetivação dessa proposta curricular, 

ficando a cargo dos professores assumirem a maior responsabilidade do processo.  

 Nesse movimento de reestruturação curricular, acreditamos que a negociação entre 

professor e estudantes possa ser uma ótima ferramenta no intuito de possibilitar uma real 

construção curricular. Em diálogo com as proposições de Apple (2006), a negociação de 

significados é importante no processo de efetivação curricular, assim, desde a pré-escola, esse 

aspecto deve ser a todo o momento reinventado pelo professor e pelos estudantes, com o 

propósito de estabelecer um ambiente de construção e participação democrática. 

 Por fim, não devemos nos esquecer do caráter ideológico que cerca esse currículo. Ele 

é composto por tencionamentos e disputas, além de proposições e interesses. Por isso, é 

importante estudarmos a fundo as relações entre os vários elementos que constituem o 

currículo e o conhecimento para compreendermos a coletividade social da qual fazemos parte 

(APPLE, 2006). Dessa maneira, abre-se uma possibilidade de enxergamos como a sociedade 

se reproduz e como perpetua as condições de existência por meio da transmissão e seleção do 

capital cultural, mantendo, dessa forma, os pilares da sociedade industrial e da estratificação 

social. 
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CAPÍTULO IV - O CURRÍCULO ESCRITO E A DISCIPLINA ESCOLAR EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

4.1 Afinal, que concepções da disciplina escolar Educação Física está presente no 

documento? 

 

 Durante as primeiras aproximações do documento curricular em suas definições gerais 

e sua estrutura, identificamos a possibilidade de algumas aproximações para as orientações 

destinadas à Educação Física e a sua concepção. Inicialmente, ao observarmos a disposição do 

conteúdo apresentado pelo documento curricular, percebemos uma ênfase para a necessidade 

de consolidação da alfabetização, assim como da garantia do acesso ao direito de 

aprendizagem, independentemente da idade e da classe social, não havendo nenhum 

apontamento para as manifestações da cultura corporal e para a Educação Física, como 

disciplina escolar participante desse processo de alfabetização. 

 Nesse sentido, conforme destaca Oliveira (1986), a Educação Física, em sua 

construção histórica enquanto disciplina escolar, ainda carrega o estereótipo corporal e é 

associada apenas ao movimento do corpo. Assim, há uma desconsideração da capacidade 

intelectual dessa área em atividades críticas e reflexivas, sobre as manifestações da cultura 

corporal e para além delas, ultrapassando a sua visão biológica. Essa visão, associada ao 

desenvolvimento físico, cria uma percepção tecnicista dele, como sendo algo apenas estrutural 

e que deverá obedecer aos estímulos. Dessa forma, durante as aulas de Educação Física, 

quando estas se limitam ao domínio das práticas esportivas, é possível perceber a 

intencionalidade de controlar os estudantes, do seu adestramento, das regras que deverão ser 

seguidas através das manifestações da cultura corporal. 

 Desse modo, o controle está permeado por princípios constitutivos dos códigos e, 

essencialmente, das diversas práticas do senso comum, que atuam de maneira sutil no 

cotidiano dos sujeitos, além de vestir-se da divisão econômica e da manipulação explícita 

(APPLE, 2006). Mediante tais ponderações, percebe-se o quão é carregado de 

intencionalidades o processo de construção curricular e como o mesmo reflete em nossas 

práticas cotidianas de maneira sutil, repleta de sentidos que contemplam determinados grupos, 

enquanto outros ficam à margem do processo, ainda que, aparentemente, o processo seja 

denominado “democrático” e “participativo”. 
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 Nas aulas de Educação Física, isso fica ainda mais evidente, pois ela alicerça a sua 

prática pedagógica na monocultura esportiva, que até determinando momento se pauta na 

participação de todos, mas, que durante a sua efetivação, se apresenta com uma participação 

destinada aos poucos que possuem certa habilidade e familiaridade com as práticas esportivas. 

 Assim como a sobreposição de determinado gênero em detrimento de outro. Sendo 

assim, a maioria dos estudantes fica à margem do processo educacional em Educação Física. 

Além disso, nota-se ainda a não tematização de outras manifestações da cultura corporal que, 

com o devido planejamento pedagógico, poderia alcançar uma maior participação durante as 

aulas. 

 Goodson (1997) destaca que as disciplinas escolares têm procurado uma melhoria em 

seu status, defendendo uma intensificação, através de exames e de habilitações no estilo 

acadêmico. Dessa maneira, observamos uma supervalorização das práticas esportivas, em 

detrimento das demais manifestações da cultura corporal. Nesse sentido, órgãos públicos 

realizam testes nos alunos, apresentam artigos científicos voltados à saúde e descartam o olhar 

crítico que ultrapassa a dimensão biológica do corpo. 

 De acordo com Lopes (2008), o currículo pautado em Competências e Habilidades 

traz consigo uma falsa ideia, na qual a qualidade do desenvolvimento escolar e da própria 

educação está intimamente ligada à definição precisa dos objetivos de ensino que, por sua 

vez, apresenta o perfil profissional pretendido, que se alinha à lógica de produção dominante. 

Levando essa reflexão para a Educação Física, constatamos que, em suas definições, o sujeito 

é pretendido a partir da formação indicada, a qual se caracteriza pela não criticidade.  

 Nessa construção curricular, percebemos a demarcação de espaços, mesmo em um 

ambiente que deveria se consolidar como espaço de construção e participação coletiva, onde 

as diversas vozes pudessem ser contempladas e ouvidas. No enunciado do documento 

curricular, para os que o utilizarão, ou seja, os professores, a missão é objetiva, “[...] 

apropriar-se deste documento para repensar seus currículos a caminho de uma efetiva 

aprendizagem dos meninos e meninas do ensino fundamental [...]” (BAHIA, 2013, p. 11). 

Dessa maneira, seria suficiente apenas a apropriação das orientações curriculares para 

alcançar as melhorias educacionais pretendidas, ou outros movimentos deveriam ser 

organizados em conjunto com a apropriação das definições curriculares? 

 Goodson (1997) assevera que, no processo de construção curricular, o conhecimento e 

o próprio currículo devem ser apresentados como provisórios, e sempre passíveis de 

reconstrução. Além disso, durante o desenvolvimento da prática pedagógica, a dinâmica entre 
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professor, aluno e tarefa, deve ser de compartilhamento, no intuito de sempre ressignificar e 

reconstruir o conhecimento, e não da sua mera apropriação. 

 Refletindo o currículo numa outra dimensão, Neira (2011) afirma que a partir da 

tematização das manifestações da cultura corporal durante as aulas de Educação Física, com a 

participação ativa do professor e dos estudantes, se fará possível uma verdadeira apropriação 

delas. Assim, será possível operar o currículo a partir de uma dinâmica participativa que 

estará em construção pelos agentes sociais do processo educacional. 

 Ainda destacamos na parte introdutória do documento uma vaga alusão à Educação 

Física: “A Educação Física, componente do currículo do ensino fundamental, integra a 

proposta político-pedagógica da escola e será facultado ao estudante apenas nas circunstâncias 

previstas no § 3° do art. 26 da Lei n° 9.394/96” (BAHIA, 2013, p. 22). Neste registro, há 

apenas a reafirmação do que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica prevê, não 

ocorrendo, no mínimo, uma explicação da garantia à facultabilidade, mesmo que as 

características dessa “não obrigatoriedade” não se enquadrem na realidade do Ensino 

Fundamental. 

 

4.2 Competências e Habilidades: algumas ponderações 

 

 Ao analisarmos a seção destinada à definição das competências e habilidades definidas 

para o ensino da Educação Física deparamo-nos com a proposição da LDB, que nos diz: “A 

Educação Física escolar constitui-se um componente curricular da educação básica, integrada 

à proposta pedagógica da escola (BRASIL, 2003, p. 9)”. Essa proposição evidencia uma 

percepção ainda limitada, pois, se a Educação Física é um componente curricular como os 

demais (aqui deixamos de lado o status social adquirido por outras disciplinas escolares), não 

haveria necessidade dessa reafirmação, uma vez que ela deve ser “integrada à proposta 

pedagógica da escola”. 

 Na sequência, o documento curricular apresenta uma breve definição sobre a cultural 

corporal e a organização do trabalho pedagógico, definido em seis eixos. Cada eixo é 

composto por um conjunto de temáticas que deverão ser trabalhadas sistematicamente. O 

documento ainda define que os eixos “[...] tem como objetivo avaliar sistematicamente os 

saltos qualitativos nas competências, habilidades e valores dos estudantes em relação à cultura 

corporal” (BAHIA, 2013, p. 116). Logo, os eixos são compreendidos, também, como um 

espaço de tempo destinado ao desenvolvimento das temáticas. 
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 No entanto, nessa apresentação da sistematização destinada à disciplina escolar de 

Educação Física, não se tem definido a participação dos estudantes que vise à valorização das 

várias manifestações da cultura corporal que compõem o cotidiano dos estudantes e da 

comunidade escolar de um modo geral. Nesse sentido, Neira e Nunes (2009) defendem que o 

currículo é um plano da relação humana (a sala de aula), com o aspecto pedagógico 

(conteúdos, objetivos, métodos e avaliação), além de todos os aspectos culturais da sociedade, 

no intuito de tematizar as manifestações corporais que compõem o dia a dia dos estudantes, 

compartilhados de momentos junto à comunidade escolar. 

 Ao observarmos a definição dos eixos temáticos, não visualizamos uma justificativa 

para tal organização. O documento apenas destaca: “[...] pois deverão ser trabalhados no 

ensino fundamental, seguindo e ampliando o grau de complexidade [...]” (BAHIA, 2013, 

p.116). A essa questão, nos questionamos: quais foram os critérios para a elaboração do “grau 

de complexidade” das manifestações da cultura corporal? Não encontramos resposta no 

documento. 

 Ainda na primeira página da apresentação, destacamos: “[...] elevando o padrão 

cultural e esportivo dos estudantes baianos” (BAHIA, 2013, p. 116). Outra pergunta nos 

instiga: como se configura essa “elevação”? Não há como observamos reconhecimento, 

análise e problematização das manifestações corporais que compõem o universo da 

comunidade escolar, sendo este outro aspecto que necessita de ampliação. 

 O eixo “1 - Jogo, Ludicidade e Desenvolvimento Humano”, apresenta as competências 

e habilidades
4
, sendo elas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
  Conforme o documento, a segunda linha apresenta as competências e a terceira as habilidades.  
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Notamos que a competência se define a partir da compreensão e elaboração de uma 

“síntese superior”. Assim, não é possível para os leitores compreender o que é essa síntese 

superior, o que a faz inovadora e diferente. Ainda no quadro, também não encontramos uma 

justificativa para que tal competência seja iniciada (I) no 6° ano, trabalhada sistematicamente 

(TS) nos 7° e 8° anos, e consolidada (C) no 9° ano. 

 As habilidades previstas neste eixo compreendem um conjunto de ações que visa à 

compreensão do jogo em vários espaços, estabelecendo uma comparação entre os jogos do 

passado com os contemporâneos, com o propósito de assegurar um significado social dos 

mesmos. No entanto, essas habilidades não contemplam a problematização dos sentidos 

atribuídos aos jogos. Dessa maneira, não há possibilidade de uma ampliação dos movimentos 

de construção social do jogar, de acordo com as experiências da comunidade escolar. 

 Nesse sentido, cabe considerar que, aprender determinada competência não significa 

alcançar êxito em algo específico, ou numa experiência delimitada. O seu êxito está no “juntar 

o acumulado”, ou seja, aprender a partir de várias experiências e significados (SACRISTÁN, 

2011). Desse modo, o professor de Educação Física deverá considerar as várias possibilidades 

oriundas das manifestações dos elementos da cultura corporal junto aos estudantes, através de 

um levantamento. 

 Castellani et al. (2009) destacam que o jogo deve ser entendido como um “fator de 

desenvolvimento” para as crianças, e não um aspecto dominante. Dessa forma, os jogos 

devem sempre buscar uma associação com situações reais, permitindo que a criança aja de 

modo independente do que é proposto. 

 O eixo “2 - Ginástica, Saúde e Estética”, é apresentado com as seguintes competências 

e habilidades: 
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 Neste eixo, percebemos a utilização de verbos que almejam a ressignificação das 

várias possibilidades da ginástica, da saúde e da estética. No entanto, ao analisarmos as 

competências e habilidades pretendidas, verificamos a manutenção de elementos que já fazem 

parte dela, como seus fundamentos básicos. Assim como no primeiro eixo, não percebemos 

uma competência e habilidade que possibilite conhecer as variações, os entendimentos, os 

sentidos que configuram essas temáticas a partir do olhar da comunidade escolar e do próprio 

cotidiano dos estudantes. 

 Nessa perspectiva, conforme destacam Castellani et al. (2009), a presença da ginástica 

no currículo escolar e, em especial, na disciplina escolar de Educação Física, deve se legitimar 

a partir de um programa que considere os estudantes e suas subjetivações e interpretações, 

através das várias atividades ginásticas. Logo, reafirmar a ginástica em seus elementos 

básicos possibilita um engessamento das vivências, e a não consideração do universo corporal 

dos estudantes. 

 Podemos destacar a seguinte habilidade desse quadro: “Reconhecer e realizar os 

fundamentos básicos das ginásticas: saltar, equilibrar, rolar/girar, trepar, balançar/embalar” 

(BAHIA, 2013, p. 118). Acerca dela, entendemos que há uma possibilidade de associação 

desses fundamentos técnicos da ginástica com movimentos naturais do cotidiano dos 

estudantes, oferecendo um espaço para a ressignificação dos mesmos. 

 Outra habilidade que merece destaque é “Conhecer e analisar e argumentar acerca da 

relação estética corpo, mídia e sociedade” (BAHIA, 2013, p.118). Esse apontamento é 

fundamental ao considerarmos as várias influências que a mídia e a sociedade exercem na 

relação do ser humano com o seu corpo. No entanto, o verbo “argumentar” poderia ser 

facilmente substituído por “problematizar”, no intuito de analisar de maneira questionadora o 

que é definido. Com essa mudança, os vários elementos que compõem essas relações e a 

proposição dessa habilidade seriam ampliados com mais facilidade. 

 Um ponto positivo que destacamos é definido a partir da habilidade “Identificar e 

refletir sobre o sexismo na cultura corporal e construir estratégias de combate à discriminação 

e ao preconceito” (BAHIA, 2013, p. 118). Este ponto configura-se como um avanço para o 

debate das relações de gênero e a dinâmica social, pois “identificar” e “refletir” são iniciativas 

importantes. É necessário a problematização da cultura corporal e seus elementos com a 

própria manifestação do sexismo, discriminação e preconceito nos movimentos da sociedade, 

pois os elementos da cultura corporal também são construções sociais que refletem os 

sentidos advindos dos sujeitos que compõem a sociedade como um todo. 
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 Portanto, é necessária a reinvenção do espaço escolar, a fim de atender às exigências 

de formação dos sujeitos, buscando estimular o desenvolvimento do conhecimento, das 

atitudes e valores que possam auxiliá-lo nessa supercomplexidade da sociedade atual 

(GÓMEZ, 2011). Desse modo, apresentar possibilidades para debater temas que perpassam as 

manifestações da cultura corporal se configura como uma alternativa para a efetivação da 

Educação Física enquanto disciplina escolar, e que não se consolida apenas pelos movimentos 

corporais. 

 O eixo “3 - Lutas, Histórias, Autocontrole e Respeito ao Próximo”, é sistematizado da 

seguinte maneira: 

 

 Nessa organização das competências e habilidades, assim como na do primeiro eixo, 

percebemos a adoção do termo “síntese superior”. Como no quadro primeiro, não há a 

apresentação de elementos que auxiliem na compreensão de como se configuraria esse 

movimento. No que se refere à competência, destacamos o seguinte trecho: “[...] das 

diferentes formas de lutas e seus contextos históricos” (BAHIA, 2013, p. 118). Nesse trecho, 

notamos certa superficialidade, pois bastaria compreender as diferentes formas de lutas e seus 

contextos históricos para a construção de uma síntese superior? Acreditamos que não. No 

entanto, conforme destaca Ferreira (2006), não podemos negar o poder de fascinação que 

existe nos estudantes ao desenvolvermos as lutas como conteúdo da Educação Física. Hoje, as 

várias formas desse elemento da cultura corporal ganharam visibilidade, mercado e 

reconhecimento. Contudo, não podemos perder de vista o tratado pedagógico, necessário para 

a sua tematização na escola. 

 A primeira habilidade apresentada define a necessidade de “reconhecer e ampliar os 

conhecimentos sobre as diversas modalidades de lutas, tais como: judô, karatê e outras” 

(BAHIA, 2013, p. 118). Dessa forma, ao nos depararmos com a realidade social apresentada 

nesse documento sobre o perfil dos estudantes atendidos na escola pública baiana, bastaria o 
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reconhecimento para possibilitar a devida apropriação dos estudantes? Além desse fato, 

observamos que as demais habilidades almejadas não contemplam as manifestações das lutas 

que perpassam o cotidiano dos estudantes. 

 Um avanço apresentado pelas habilidades está em “Identificar, refletir e argumentar 

sobre o sexismo e a homofobia nas lutas e construir estratégias de combate à discriminação e 

ao preconceito” (BAHIA, 2013, p. 118). Sabemos que nas lutas esses são aspectos que 

marcam a sua prática. A construção de gênero e o sexismo andam intimamente atrelados a 

essa manifestação da cultura corporal. No entanto, esse movimento deve almejar a 

“identificação”, “reflexão” e “argumentação”, para além dessa prática corporal. 

 Ainda destacamos as duas últimas habilidades que discorrem sobre as ações de 

“Identificar e realizar os fundamentos de diferentes formas de lutas” e de “Reconhecer e 

executar as técnicas e táticas das diferentes modalidades de lutas” (BAHIA, 2013, p. 118). Há 

um viés altamente tecnicista nessas habilidades. Diante disso, somos levados a refletir sobre a 

configuração das manifestações da cultura corporal na escola, pois, a partir dessa perspectiva 

tecnicista, estaríamos possibilitando a participação dos estudantes. Acreditamos que não se 

pode negar essa abordagem, no entanto, o seu trato metodológico deve possibilitar uma real 

participação de todos os estudantes durante as aulas dessa disciplina escolar. 

 Outro aspecto para o qual Ferreira (2006) chama a atenção é a necessidade de um 

especialista para desenvolver as lutas no âmbito escolar. De acordo com sua pesquisa, a 

maioria dos professores acredita que não é possível trabalhar com esse tema se não for com 

um especialista, no intuito de possibilitar uma vivência mais próxima da configuração 

hegemonia das práticas corporais. Acreditamos que, obviamente, um professor de Educação 

Física não tenha o domínio de todas as manifestações da cultura corporal, no entanto, recorrer 

às pesquisas e à participação de um especialista em determinada luta poderá agregar mais 

valores no trato desse elemento corporal. 

 No eixo “4 - Capoeira, História e Cultura”, as competências e habilidades são: 



 

97 

 

 

 No enunciado da competência, vemos a utilização dos verbos “compreender” e 

“refletir”. Entendemos que cada verbo traz consigo uma ação e uma intenção que, por sua 

vez, possibilita a percepção de alguns elementos, enquanto outros não são contemplados. 

 Dessa maneira, ao buscarmos a compreensão e a reflexão da capoeira, enquanto 

patrimônio imaterial e constitutivo da cultura, e da história afro-brasileira, deveríamos 

problematizar essa prática corporal, assim como a sua construção social, que abrange sentidos 

de luta, opressão e liberdade dos negros no Brasil. Conforme asseguram Castellani et al. 

(2009), devemos resgatar todos os significados que são atrelados à prática da capoeira, não 

podendo ela ser desenvolvida sem a sua historicidade. Desse modo, a riqueza dessa 

manifestação da cultura corporal se apresenta de maneira ímpar, sendo uma das principais 

bases de resistência dos negros no Brasil. 

 Esse movimento de problematização recai ainda sobre todas as habilidades 

pretendidas, pois ao propormos conhecer as origens, contextos e significados da capoeira no 

Brasil e na Bahia, faz parte do processo analisarmos, de maneira crítica, os movimentos de 

luta e resistência dos negros. Nesse sentido, destacamos a seguinte habilidade: “Compreender 

a relevância da ritualidade e ancestralidade da roda de capoeira” (BAHIA, 2013, p. 119). 

Nessa ação, fica evidente uma dinâmica de tentativa de resgate de hábitos que permeiam a 

vida cotidiana dos negros e brancos, mas que foram esquecidos com o passar do tempo. 

 Outro destaque deste eixo corresponde às três últimas habilidades que são 

apresentadas da seguinte maneira: “Identificar e compreender a musicalidade da capoeira - 

instrumentos, cânticos e ladainhas” (BAHIA, 2013, p. 119); “Identificar e compreender a 

relevância social dos grandes mestres da capoeira, com ênfase na Bahia” (BAHIA, 2013, p. 

119) e “Identificar e realizar os fundamentos básicos da capoeira” (BAHIA, 2013, p. 119). A 

primeira e a segunda pretendem adentrar em elementos que compõem a dinâmica da capoeira, 

no entanto, não bastaria “identificar” e “compreender”, é necessário mais que isso. Ao propor 

o contato com esses elementos da capoeira, a garantia de vivências que possibilite um contato 

direto com os instrumentos, cânticos, ladainhas e com um mestre local de capoeira poderia 

oferecer uma experiência significativa para os estudantes. A terceira habilidade em destaque é 

fundamental, pois, através das vivências, os estudantes têm a possibilidade de experimentar, 

sentir o seu corpo dentro dos movimentos oriundos da capoeira. Entretanto, sua presença na 

escola deve sempre corresponder ao seu caráter pedagógico.  
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 O eixo “5 - Esporte, Competição e Cidadania”, apresenta as seguintes competências e 

habilidades: 

 

Neste quinto eixo, a competência é definida como “Constatar, explicar, avançar e 

propor novas sínteses sobre o elemento da cultura corporal, esporte construído historicamente 

pela humanidade” (BAHIA, 2013, p. 120). Trata-se de uma competência bastante ampla, no 

entanto, para anteceder as suas ações é necessário “problematizar” o esporte enquanto 

elemento da cultura corporal, levando em consideração as suas nuances, relações, sentidos e 

significados, construídos social e historicamente. Nesse sentido, de acordo com Castellani et 

al. (2006), o esporte se apresenta de maneira institucional, efetivando temas lúdicos, 

reforçando a complexidade do mesmo enquanto fenômeno que envolve códigos e sentidos. 

 O primeiro destaque recai sobre as três primeiras habilidades, que são: “Reconhecer, 

vivenciar e ampliar os conhecimentos sobre as diversas modalidades esportivas e de esportes 

tradicionais de diferentes origens étnicas e territoriais” (BAHIA, 2013, p. 120); “Identificar e 

realizar os fundamentos básicos de diversas modalidades esportivas” (BAHIA, 2013, p. 120) e 

“Reconhecer e executar técnicas e táticas de diferentes modalidades esportivas” (BAHIA, 

2013, p. 120). Identificamos uma predominância da técnica em detrimento da própria vivência 

e da possibilidade de experimentação dos estudantes sobre os esportes. Desse modo, essa é 

uma situação perceptível na disciplina escolar Educação Física, pois, ao abordar os esportes, 

constatamos que mencionam as mesmas modalidades (RANGEL, 1999). Sendo assim, é 

necessário romper com essa dinâmica, apresentando aos estudantes outras práticas esportivas, 

no intuito de romper com o binômio, Educação Física/esportes.  

 Nesse contexto, é necessária uma abordagem ampla para o trato com a técnica, no 

intuito de valorizar a diversidade de movimentos que compõem o repertório corporal dos 
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estudantes. Assim, não se faz interessante a fixação de movimentos padronizados, mas sim, de 

movimentos que possibilitem a continuidade da dinâmica dos esportes vivenciados. 

 As habilidades “Refletir, argumentar sobre os mitos dos esportes: saúde, ascensão 

social, antidrogas...”; “Reconhecer, refletir e argumentar sobre a relação esporte, mídia e 

sociedade” (BAHIA, 2013, p. 120); e “Reconhecer, refletir e argumentar sobre ESPORTE 

COMPETIÇÃO X ESPORTE ESCOLAR” (BAHIA, 2013, p. 120) configuram-se como 

avanços para a área, ultrapassando a percepção meramente biológica que recai sobre a 

Educação Física. Debates como esses podem possibilitar uma ressignificação da disciplina 

escolar e dos elementos que compõem a cultura corporal. Afinal, se aceitarmos os esportes 

como fenômeno social, será preciso questioná-los em suas normas, valores e suas condições 

de desenvolvimento na comunidade que o vivencia (CASTELLANI et al., 2009). 

 Por fim, o eixo “6 - Dança, Expressão Corporal e Arte”, configura-se a partir das 

seguintes competências e habilidades: 

 

 O primeiro destaque incide sobre a competência pretendida, que é definida em 

“Conhecer e compreender a dança como expressão cultural e artística” (BAHIA, 2013, p. 

121). Verificamos o quanto ela é objetiva, mas o viés cultural e artístico não são as únicas 

possibilidades de compreensão desse elemento da cultura corporal. Nesse contexto, Castellani 

et al. (2009) destacam que a dança se apresenta como expressão representativa de vários 

aspectos do cotidiano dos sujeitos e, enquanto linguagem social, ela permite a transmissão de 

emoções, hábitos, costumes etc. 

 Ao definir as habilidades pretendidas, notamos que elas contemplam as vivências e o 

conhecimento das danças a partir dos aspectos históricos e sociais. No entanto, as três 

primeiras habilidades não contemplam a problematização dos vários sentidos que constituem 

as danças. Desse modo, faz-se necessário conhecer suas origens e analisar a sua evolução no 

decorrer do tempo, reconhecendo o que foi conservado e modificado por meio de outros 

determinantes, como o mercado fitness. 



 

100 

 

 Outro aspecto que destacamos, e que se consolidou nas duas últimas habilidades, é a 

vivência e a sua relação com as coreografias. Compreendemos que elas possibilitam um 

entendimento da dinâmica e das bases de movimentos das várias manifestações da dança. No 

entanto, ela deveria ser reconfigurada, possibilitando uma melhor apropriação dos estudantes, 

além de permitir uma aproximação de variações que fazem parte do repertório dos mesmos, 

propiciando uma hibridização importante para a efetivação desse elemento nas aulas de 

Educação Física. Pois, cabe considerar que é necessário adotarmos uma perspectiva da 

diversidade e multiplicidade que caracteriza o mundo contemporâneo (MARQUES, 1997). 

Nesse sentido, precisamos ter um olhar mais crítico sobre a dança na escola e nas aulas de 

Educação Física. 

 O último ponto que destacamos é a ausência da definição de habilidades que possam 

contemplar a problematização do corpo e de sua sensualização, da tematização de estilos 

dançantes que compõem o repertório cultural dos estudantes e o desenvolvimento da 

consciência corporal. Dessa maneira, poderemos romper com a “timidez” e o “silenciamento” 

que permeiam essa manifestação da cultura corporal e o seu trato na disciplina escolar 

Educação Física. 

 

4.3 Um olhar para as Possibilidades Metodológicas 

 

 Nesta sessão problematizaremos as possibilidades metodológicas que o documento 

curricular propõe para cada eixo do Ensino Fundamental, do 6° ao 9° ano, destinados para o 

ensino da disciplina escolar Educação Física. 

 Os quadros que trazemos nas próximas páginas apresentam breves enunciados sobre 

as temáticas propostas nos eixos. No documento elas são exibidas após o quadro de 

competências e habilidades de maneira solta. Aqui, preferimos organizá-las em quadros, no 

intuito de proporcionar uma melhor visualização, em consonância com sua fonte original. 

O quadro de possibilidades metodológicas do eixo 1 apresenta-se da seguinte forma: 
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 Ao observarmos essas possibilidades metodológicas para o eixo 1, vemos que ela é 

apresentada de maneira objetiva, no entanto, em sua parte introdutória, destacamos a 

explicação sobre o jogo que traz o seguinte esclarecimento: “O jogo é fundamental na esfera 

do desenvolvimento psíquico, das motivações e das necessidades, tendo relação com a 

evolução da conduta humana” (BAHIA, 2013, p. 117). Julgamos tal apontamento como sendo 

um esclarecimento superficial, pois não contém a apresentação de outros aspectos que estão 

imbricados com os jogos, como as atitudes que são requeridas na participação de determinado 

jogo, assim como o universo de sentidos que são construídos com a prática dos mesmos. 

 O segundo tópico apresenta um avanço, pois se compromete ao declarar que “[...] é 

importante que seus conteúdos sejam selecionados, considerando a memória lúdica da 

comunidade em que o estudante vive [...]” (BAHIA, 2013, p. 117). Nessa dinâmica, 

percebemos o intuito investigativo e de valorização dos jogos que compõem o repertório dos 

estudantes e de suas respectivas comunidades. Vale considerar também, conforme Castellani 

et al. (2009), que, ao selecionar os jogos, o professor deve oferecer um ambiente no qual os 

estudantes possam reinventar e criar novos jogos. 

 O último ponto que destacamos corresponde às implicações que os conteúdos dos 

jogos devem apresentar em seu trato pedagógico durante as aulas de Educação Física. O 

primeiro ponto apresenta a necessidade de organização dos estudantes no intuito de criar e 

organizar os jogos. Nesse sentido, destacamos a seguinte passagem: “[sobre as regras dos 

jogos] entendendo-as e aceitando-as como exigências do coletivo” (BAHIA, 2013, p. 117). 

 Neste destaque, acreditamos que o diálogo e a negociação sejam as ferramentas 

escolhidas para a tomada das decisões, mediante o reconhecimento de situações que 

requeiram adaptações durante as aulas de Educação Física, como a inclusão de um estudante 
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deficiente. Sendo assim, não podemos organizar os jogos apenas pelas “exigências do 

coletivo”.  

 Ainda sobre as regras dos jogos e sua dinâmica, Castellani et al. (2009) sugerem que é 

preciso estarmos atentos às regras, pois as mesmas apresentam-se como uma grande 

motivadora para a participação dos sujeitos. Desse modo, elas devem ser construídas 

coletivamente. 

 O segundo quadro de possibilidades metodológicas destinado ao eixo 2 se configura 

da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisarmos essas proposições para o ensino da ginástica e sua relação com a saúde 

e estética, observamos um desalinhamento com as competências e habilidades definidas. Se 

por um lado as habilidades propõem o debate de assuntos que envolvem o corpo, a mídia e 

sociedade, por outro, as possibilidades metodológicas apontam alternativas, apenas, para as 

vivências. 

 Castellani et al. (2009) apontam que ao sistematizarmos um programa de ginástica, 

devemos apresentar uma lógica evolutiva dos movimentos, no intuito de desafiar e instigar o 

aluno a participar. Desse modo, é preciso pensar as vivências para além de seus aspectos 

puramente técnicos, ou seja, apenas em seu viés prático, pois, faz-se necessário uma 

contextualização. 

 Nesse contexto, destacamos os seguintes trechos: “formas técnicas de diversas 

ginásticas [...]” (BAHIA, 2013, p. 118), “projetos individuais e coletivos de prática/exibições 

na escola e na comunidade” (BAHIA, 2013, p. 118), “programas de formas ginásticas, 

tecnicamente aprimoradas, considerando os objetivos e interesses dos próprios estudantes” 

(BAHIA, 2013, p. 118). Nestes três fragmentos, destacamos a valorização dos aspectos 

técnicos da ginástica, não ocorrendo nenhuma orientação para outros momentos, nos quais a 
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mesma será abordada e problematizada. Apenas no último trecho constatamos a possibilidade 

de participação dos estudantes no intuito de sistematizar os reais interesses e objetivos para 

grupos ginásticos. 

 O eixo 3 apresenta as seguintes possibilidades metodológicas: 

 

 Ao realizarmos a leitura e análise das possibilidades metodológicas para o ensino das 

lutas (história, autocontrole e respeito ao próximo), identificamos que a sua apresentação se 

dá de maneira sucinta e objetiva. Assim, destacamos o seguinte fragmento: 

 

[...] sugerem-se formas de lutas que ampliem as possibilidades de 

compreensão sobre a origem, as bases e fundamentos de diferentes formas 

de lutas, como por exemplo: as lutas clássicas de cada região do planeta - 

África, Ásia, Europa, Continente Americano; as técnicas e táticas das 

diferentes modalidades de lutas como judô, karatê, e outras [...] (BAHIA, 

2013, p. 119). 

 

 Por meio deste destaque, notamos que se sugerem formas de lutas, entretanto, as 

possibilidades metodológicas não apresentam alternativas para este fim. A esse respeito, 

Castellani et al. (2009) apontam que é necessário romper com essa máscara folclórica sobre as 

lutas, apresentando a sua filosofia, seus ensinamentos e os sentidos e significados atrelados às 

mesmas. Uma aula pautada em técnicas não pode ser a única possibilidade para a efetivação 

da disciplina escolar Educação Física. 

 Além da não indicação de possibilidades metodológicas, percebemos que, ao 

exemplificar as lutas clássicas de cada região do mundo, é possível convergir em um 

movimento de foclorização das várias formas de lutas. Nesse sentido, Ferreira (2006) destaca 

a tentativa de reconstrução das lutas nas aulas de Educação Física, pois muitos professores 

ainda acreditam ser inadequado o desenvolvimento das mesmas, fundamentando os seus 

argumentos na possibilidade de instigar os estudantes à violência. Percebemos, no entanto, 
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que as lutas na verdade oferecem aspectos positivos para a “não-violência”, ficando sob a 

responsabilidade do professor a maneira de abordá-las. 

 Por sua vez, o eixo 4 apresenta as seguintes possibilidades metodológicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nessa apresentação das possibilidades metodológicas, observamos uma diferença 

entre os quadros analisados até o momento e este do eixo 4. Ao iniciarmos a análise do 

mesmo, verificamos que o seu texto apresenta mais elementos informativos sobre a capoeira, 

em um contexto geral, do que informações metodológicas para o seu trato durante as aulas da 

disciplina escolar de Educação Física. 

 Sendo assim, destacamos o seguinte trecho: “A prática da capoeira possibilita ampliar 

as referências sobre suas origens, bases, fundamentos e finalidades como jogo, dança e 

patrimônio imaterial da humanidade” (BAHIA, 2013, p. 119). Destacamos esse trecho para 

propor uma reflexão que busque um aprofundamento sobre a prática, pois compreendemos 

que apenas com a prática da capoeira é possível a ampliação das referências sobre sua origem, 

bases, fundamentos e finalidades. Cabe destacar que devemos proporcionar aos estudantes o 

conhecimento sobre os significados atrelados à capoeira e aos seus movimentos 

(CASTELLANI et al., 2009). 
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 Dessa maneira, ao ser tematizada na escola, ela deve agregar as peculiaridades a um 

viés pedagógico que possibilite uma leitura dessa prática corporal, para além do movimento, 

ainda que se saiba que, em uma roda de capoeira, vários ensinamentos são transmitidos. 

 Ainda sobre as contradições, no que se diz respeito à capoeira, Iório e Darido (2005) 

nos chamam a atenção para o seguinte aspecto: a capoeira, durante o processo de 

consolidação da Educação Física na escola, também serviu como meio de adestramento dos 

corpos dos estudantes, sem a devida contextualização da mesma. Por esse motivo, a capoeira 

jamais poderá ser abordada fora do seu contexto originário. 

 Ressaltamos que apesar de se configurar como um espaço que apresente possibilidades 

metodológicas para o desenvolvimento das temáticas durante as aulas de Educação Física, 

identificamos uma superficialidade no quadro do eixo 4, ao destacar que: “Propomos uma 

visão mais alargada sobre as possibilidades de sua prática pedagógica” (BAHIA, 2013, p. 

119). 

 O eixo 5, por sua vez, define em seu quadro de possibilidades metodológicas as 

seguintes perspectivas: 

 

  

Ao iniciarmos a leitura das possibilidades metodológicas para o eixo 5, notamos a 

seguinte habilidade: “Deverão ser abordados e cultivados a ampliação de referências sobre o 

esporte contemporâneo e suas práticas no âmbito educacional [...]” (BAHIA, 2013, p. 120), 

que é seguida pela apresentação de vários exemplos de esportes tradicionais na cultura 

brasileira. De acordo com Rangel (1999), há de se propor uma ampliação das possibilidades 

esportivas durante as aulas de Educação Física. 

 Essa sessão do eixo 5 é bastante deficiente, pois define “[...] a ampliação de 

referências sobre o esporte contemporâneo e suas práticas no âmbito educacional” (BAHIA, 
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2013, p. 120). No entanto, não conseguimos identificar uma proposição de ação que vise o 

desenvolvimento dos esportes nas aulas de Educação Física. Nesse sentido, Castellani et al. 

(2009) apontam que é preciso ofertar as várias manifestações do esporte, possibilitando a sua 

“desmistificação”, permitindo que os estudantes o analisem dentro de um contexto social, 

econômico, cultural e histórico. 

 Por sua vez, o eixo 6 se configura a partir das seguintes possibilidades metodológicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assim como o quadro de possibilidades metodológicas do eixo 4, o eixo 6 também se 

diferencia em sua apresentação. Ele traz aspectos informativos sobre o trato pedagógico, 

necessário para o desenvolvimento desse elemento da cultura corporal nas aulas de Educação 

Física.  Nesse sentido, destacamos o seguinte trecho: “[...] há de se considerar que o seu 

aspecto expressivo se confronta, necessariamente, com a formalidade da técnica para sua 

execução, o que pode vir, muitas vezes, a esvaziar o aspecto verdadeiramente expressivo [...]” 

(BAHIA, 2013, p. 121). Em análise, podemos refletir sobre a pouca participação e aderência 
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dos estudantes, quando é proposto o desenvolvimento da dança enquanto conteúdo. Há uma 

preocupação com a exposição dos corpos, que impede a expressividade dos estudantes.  

 Marques (1997) acrescenta que, para o ensino da dança na escola e nas aulas da 

disciplina de Educação Física, é necessário rompermos com o ensino tradicional, oferecendo 

aos estudantes outros elementos que os deixem mais confiantes na busca do conhecimento 

corporal e de suas nuances. Nesse sentido, o quadro de possibilidades metodológicas aponta 

que, “Na dança, são determinantes as possibilidades expressivas de cada estudante, o que 

exige habilidades corporais que, necessariamente, se obtêm com o treinamento” (BAHIA, 

2013, p.121). Ao analisarmos este destaque, reconhecemos que a obtenção da expressividade 

na dança depende do treino. No entanto, para o seu desenvolvimento no âmbito escolar, 

defendemos a elaboração de vivências que possam oportunizar aos estudantes o 

desenvolvimento dessa sensibilidade, não apenas com o seu corpo, mas na percepção do 

corpo do outro. 

 Outro aspecto metodológico apontado que nos chamou a atenção é o definido no 

seguinte trecho: “Portanto, é recomendável uma abordagem de totalidade, na qual as 

diferentes disciplinas podem contribuir a partir dos diferentes campos de conhecimento” 

(BAHIA, 2013, p.121). Esse fragmento nos levou a refletir sobre as finalidades da Educação 

Física enquanto disciplina escolar. Seria exclusividade desse componente curricular apenas os 

movimentos, técnicas, aptidões, gestos? Faz-se necessário recorrer a outras disciplinas 

escolares para possibilitar uma compreensão ampliada do universo simbólico que permeia as 

danças. Conforme destacam Castellani et al. (2009), cabe à Educação Física possibilitar uma 

leitura ampla das manifestações da cultura corporal, em seus aspectos constitutivos. Dessa 

maneira, os estudantes poderão construir diversas percepções sobre as manifestações da 

cultura corporal. 

 Assim, ao analisarmos as Possibilidades Metodológicas do documento curricular, 

observamos poucas indicações sobre os possíveis caminhos para se chegar aos objetivos 

definidos nas Competências e Habilidades. Percebemos que as definições não possuem 

maiores detalhes e são estabelecidas de maneira não tão elaboradas. Por fim, acreditamos que 

essas reflexões possam acrescentar análises importantes para o trato pedagógico da disciplina 

escolar Educação Física no espaço escolar. Sendo assim, apontamos a necessidade de 

olharmos mais criticamente os documentos curriculares, no intuito de acrescentar outras 

possibilidades. 
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CAPÍTULO V – A INVENÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA: INTERPRETAÇÕES 

CURRICULARES NO COTIDIANO 

 

5.1 Afinal, o que é currículo? Entre a definição e a invenção 

 

 Ao aproximarmos do cotidiano escolar, por meio das narrativas dos professores, 

percebemos os entendimentos que envolvem a construção do currículo na escola, seja pela 

definição ou sentidos de currículo, e pelas interpretações sobre as orientações curriculares 

estaduais. Dessa maneira, notamos “negociações” entre as definições e o praticado 

pedagogicamente, ou seja, a invenção. 

 Para o professor Claudio, o “[...] currículo para mim significa o que você vai 

aproveitar, o que você tem de melhor, o que você vai escolher de melhor, para você aplicar e 

o que você acha relevante aplicar para os seus alunos, o seu público em geral”. Em sua 

compreensão sobre currículo, o professor Claudio apresenta uma percepção pautada na 

seleção de conteúdos que, segundo ele, devem ser os melhores para os estudantes, cabendo ao 

professor selecioná-los. Essa seleção regida pelo professor representa não apenas um 

momento de manuseio do currículo no processo de sistematização e escolha dos conteúdos, 

mas também um momento de invenção curricular.  

 No entanto, devemos estar atentos a esse processo de seleção do que “se tem de 

melhor”, pois essa escolha é pautada em critérios que são construídos socialmente dentro das 

“lutas do conhecimento”, na consolidação de uma determinada disciplina escolar (também 

acontece nas áreas do conhecimento em geral), ou pela própria compreensão do professor 

(também construída a partir de suas experiências) do que é “melhor” ou “pior”. Segundo 

Apple (2006), é preciso conhecer os interesses que guiam a seleção do currículo e de sua 

organização, pois por trás deles poderemos compreender quais os grupos são contemplados e 

representados em primeiro plano nas escolas. 

 Neste contexto, a orientação curricular define que as políticas educacionais do estado 

estão pautadas em dez compromissos, definidos pela Secretaria de Educação e presentes no 

programa “Todos pela Escola”. Entretanto, os esforços se concentram nos seguintes objetivos: 

contribuir na consolidação da alfabetização, assegurando-a aqueles que não tiveram a 

oportunidade de cursar em idade regular (BAHIA, 2013, p. 11). 

 Nesse trecho do documento, podemos perceber o foco no processo de alfabetização. 

No primeiro, observamos o projeto de consolidação do processo de alfabetização para as 
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crianças, enquanto no segundo há uma preocupação com a Educação de Jovens e Adultos. Por 

sua vez, o terceiro se define em uma proposição para a construção curricular por meio do 

próprio conhecimento, das artes e da cultura. Nesse sentido, fica evidente que cada currículo 

se estrutura mediante os objetivos, entretanto, esses carregam intencionalidades para além do 

processo de escolarização e de aprendizagem. Segundo Sacristán (2013), a partir das 

prescrições, ocorre uma determinação de qual caminho deverá ser percorrido para se atingir 

os objetivos pretendidos, e, assim, alcançar uma “aprendizagem de qualidade”. 

 Por sua vez, a professora Jailma destacou que “[...] os currículos são parâmetros, para 

que você consiga ter uma linha de pensamento, uma proposta de trabalho, dentro da unidade 

escolar”. Assim, percebemos que a professora compreende o currículo numa dimensão ampla, 

para além da definição do que deve ser ensinado. Ele é “uma linha de pensamento” no 

processo de escolarização. Sendo o currículo uma linha de pensamento, caracteriza-se pela 

possibilidade da não linearidade e da constante reflexão, esses movimentos curriculares de 

construção e reflexão compõem o contexto necessário para a invenção curricular dos 

professores.  

 Em diálogo com o documento curricular da Bahia, observamos que o mesmo agrega as 

suas definições numa compreensão de currículo. Essa compreensão está pautada na função 

“básica”, que é a definição de objetivos, assim como a sistematização dos conteúdos está 

pautada numa perspectiva das habilidades e competências, que também carrega 

intencionalidades específicas para o processo de aprendizagem, sendo também a definição dos 

objetivos, no entanto, também apresenta uma compreensão de ensino para a atuação no 

mercado de trabalho e a devida profissionalização.   

 Ao analisarmos o currículo na perspectiva das habilidades e competências, 

entendemos que o mesmo se destina ou tem um caráter voltado para a apreensão de 

características (intelectuais e/ou manuais) para a atuação no mercado de trabalho. No entanto, 

cabe considerar que aprender determinada competência não significa alcançar êxito em algo 

específico, ou numa experiência delimitada. O seu êxito está no “juntar o acumulado”, ou 

seja, aprender por meio das várias experiências e significados (SACRISTÁN, 2011). 

 O professor Marlon destaca que “O currículo é o que norteia, nos dizendo que 

caminho seguir, onde nós queremos chegar. Então, todo o planejamento é em torno do 

currículo [...]”. Em sua concepção de currículo, o professor enfatiza que o mesmo é um 

instrumento de orientação, que apresenta o “caminho a seguir”, ou seja, há uma 

sistematização do conhecimento para contemplar determinados interesses e idealizações, 
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“onde queremos chegar”. No entanto, observamos também em sua fala que há um 

distanciamento do que seja o currículo escrito e o vivido, a partir da compreensão sobre o 

planejamento que “é em torno do currículo”.  

 Nesse sentido, Silva e Moreira (2011) afirmam que o currículo não deve ser definido 

como um elemento neutro e inocente de transmissão do conhecimento. Ele está imerso em 

relações de poder, transmitindo visões sociais particulares e interessadas, é um produtor de 

identidades sociais e individuais. O currículo, portanto, não é atemporal, possui uma história 

intimamente associada às formas específicas de organização da sociedade e da educação, 

carregando consigo marcas (interpretações) dos agentes que o utilizam, sendo que a forma de 

utilização personificada do mesmo também perpassa pela invenção curricular dos professores.  

 Dessa maneira, notamos que a percepção dos professores sobre o currículo apresenta 

elementos em comum e que complementam a perspectiva centrada em um instrumento de 

sistematização do conhecimento e, consequentemente, do que deve ser ensinado. Assim como 

aponta, ou deixa subentendido, as intencionalidades formativas pretendidas. No entanto, esse 

entendimento rompe com uma compreensão simplista e diminuta do currículo, ou seja, como 

espaço destinado apenas para a definição do que deve ser ensinado, lugar neutro ou apenas 

instrumental.   

 

5.2 Distanciamentos e aproximações curriculares: com a palavra os professores 

  

 Um dos pontos centrais dessa investigação é a análise dos distanciamentos e das 

aproximações que são realizadas pelos professores, mediante o currículo escrito, associando-

se com as suas práticas pedagógicas. Dessa maneira, percebemos que a prática pedagógica é 

nada mais que a reinvenção curricular guiada pelos professores, com coparticipação dos 

estudantes, e influenciada por elementos do cotidiano da comunidade escolar.  

 Para a professora Jailma, “existe o currículo, ele vem já com uma proposta, 

infelizmente, de cima para baixo. Muitas vezes, esse currículo, ele foi discutido muito pouco 

pelos profissionais, mas a gente recebe praticamente pronto. A gente tem a base, você tem o 

que deve ser trabalhado em cada área [...]”. Ao observarmos a fala da professora, notamos 

uma percepção sobre o processo de construção curricular, no qual a sistematização do que 

deve ser ensinado é destinado a poucos, não ocorrendo uma participação dos professores 

nessa construção. Dessa maneira, há um distanciamento, no sentindo de pouca participação ou 

nenhuma, dos principais agentes educacionais que efetivam um currículo. 
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 O currículo escrito, considerando-o como elemento construído a partir de um contexto 

e apresentado como um documento sistematizado e oficializado pelas “instâncias 

competentes”, apresenta elementos plausíveis de inferências e interpretações em seu processo 

de prescrição e de construção social. No entanto, ao compreendermos o currículo como 

prescrição, recorremos às reflexões de Goodson (2008), ao considerar o currículo escrito um 

testemunho visível de caráter público e sempre sujeito a mudanças. Assim, por meio de seus 

movimentos, há uma retórica para a legitimação do processo de escolarização. 

 Sobre as orientações curriculares estaduais, a professora Jailma enfatiza: “Eu acho 

interessantíssima. A forma, a metodologia, é que eu acho muito complicado, porque, assim, 

cada um tem a sua forma de trabalhar, mas eu acho que os parâmetros são importantes. Essa 

proposta curricular, ela é interessante, mas é difícil de ser seguida, né?” A professora 

reconhece a importância da proposta curricular. No entanto, entende que cada professor 

possui a sua particularidade no momento de desenvolver as aulas, mesmo que as orientações 

sugiram formas, metodologias, a professora salienta a dificuldade de segui-las, indicando que 

a suas ponderações com relação à proposta estão atreladas à perspectiva de seguir de maneira 

linear as orientações.  

 O professor Jiussepe apresenta outro entendimento sobre as orientações curriculares, 

que, segundo ele “[...] é uma orientação muito frágil. Na verdade, a maior parte das 

orientações curriculares que vem do governo para a gente não olha para a nossa realidade, não 

olham para a realidade dos meninos”. Ao ser questionado sobre a utilização das orientações 

curriculares, o professor Jiussepe destacou o distanciamento entre as definições curriculares e 

a realidade do cotidiano escolar, sendo assim, há uma fragilidade que se efetiva a partir dessa 

leitura equivocada sobre as condições materiais da realidade e que influenciam diretamente no 

processo educacional.  

 Se olharmos para as orientações curriculares observamos que, em sua sessão 

introdutória, há uma apresentação do contexto educacional baiano. No entanto, refere-se 

apenas a alguns determinantes sociais. Na seção sobre “O perfil dos estudantes: os sujeitos 

situados sócio-historicamente” (BAHIA, 2013 p.18), buscou traçar as características sociais, 

históricas e econômicas das crianças e adolescentes atendidos pela escola pública baiana, 

estando eles, em sua grande maioria, em situação de vulnerabilidade. Para além das 

pretensões educacionais para essas crianças e adolescentes, não é apresentado outras ações do 

governo do estado para a superação dessa situação vulnerável. Logo, na tentativa de 

aproximar-se da realidade da comunidade escolar e do público atendido pela escola baiana, no 
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que se refere ao que deve ser ensinado, não estão levando em consideração, de maneira 

efetiva, ou não estão buscando uma compreensão geral do contexto social dos estudantes.  

 Ainda sobre a tentativa de aproximar-se da realidade dos estudantes e, no intuito de 

garantir uma sistematização e organização dos temas pertinentes à disciplina escolar 

Educação Física, o professor Claudio destaca: “Eu tenho um colega da área, e nós tentamos 

nos reunir sempre no começo do ano letivo para tentar elaborar um currículo que vá, como eu 

já falei, tentar fazer com que tenha um melhor aproveitamento para esses alunos”. Sobre a sua 

estratégia curricular, o professor Claudio destaca a parceria com um colega da área, o mesmo 

sistematiza o “seu currículo” por meio de uma compreensão de seleção de conteúdos, ou 

ainda, dos melhores conteúdos possíveis, conforme foi destacado noutro momento de sua 

narrativa.  

 Percebemos nessa fala do professor Claudio outra possibilidade para a invenção 

curricular, ao buscar o planejamento juntamente com um colega da área, revelando, assim, 

uma preocupação em sistematizar conteúdos que “tenham um melhor aproveitamento para 

esses alunos”. Nesse sentido, esse planejamento em conjunto também ressalta a importância 

de uma progressão nos conteúdos abordados durante o desenvolvimento da disciplina.  

 Assim como o professor Claudio, o professor Marlon recorre ao planejamento com 

outros colegas da área, enfatizando: “O currículo dentro das aulas de Educação Física, eu 

sempre sentei com meus pares na escola e pensávamos num currículo entre os temas clássicos 

da Educação Física, e de acordo as séries”. Ao falar sobre a organização curricular nas séries 

finais [entende-se como anos escolares] do Ensino Fundamental, o professor Marlon destaca o 

planejamento em conjunto com outros professores da escola, no intuito de buscar uma 

progressão sobre as manifestações da cultura corporal.  

 Diferentemente do professor Claudio, o mesmo utiliza critérios para a seleção dos 

conteúdos, como, por exemplo, os “temas clássicos da Educação Física”. Essa definição 

reflete uma escolha por modalidades esportivas e aulas meramente práticas,  o que nos revela 

a possibilidade de manutenção dos aspectos de caráter biológico e corpóreos. Mesmo com a 

tematização das manifestações da cultura corporal nas vertentes críticas, notamos que a 

efetivação e o definido como “clássico em Educação Física”, na maioria das vezes, 

convergem para os aspectos físicos e biológicos das práticas corporais. 

 Dessa maneira, um dos elementos da cultura corporal ganha destaque – o esporte. O 

currículo esportivista, de acordo com Neira e Nunes (2009), associa-se de maneira plena com 

os valores fabris do taylorismo e fordismo, que alicerçavam a indústria no Brasil e no mundo, 
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pois, ao se respaldar numa metodologia da repetição e divisão, auxiliavam na manutenção da 

dinâmica social e econômica do país, não diferentemente do momento atual.  

 No ambiente escolar, a Educação Física preconizava ideias de perseverança, vitória e 

luta. O esporte proporcionava a realização dessas ideias em sua prática, que se estabeleceu de 

maneira exclusiva no currículo escolar. Semelhante aos dias atuais, havia uma 

supervalorização dos esportes em detrimento de outras manifestações da cultura corporal 

durante as aulas, tendo como prerrogativa outros pressupostos, como a democratização para a 

participação, benefícios para a saúde etc. Dessa forma, ao alicerçar-se nos esportes durante o 

desenvolvimento da perspectiva tecnicista, a Educação Física agregou outros elementos, 

como uma maior cientificidade para o desenvolvimento do treinamento de alto rendimento. 

 Em outra fala, o professor Marlon destaca: “[...] a gente está lá com o alunado para 

desenvolver inúmeras competências e habilidades, e tem aquela rigidez do currículo muito 

voltado para os instrumentos reguladores [...]”. O professor Marlon aponta para o currículo 

direcionado ao processo de avaliação que, segundo ele, torna-se um instrumento de regulação 

do processo educacional e não um espaço de reflexão e verificação da aprendizagem dos 

estudantes. 

 Por outro lado, a professora Jailma considera:  

 

[...] aqui na unidade escolar a gente tem o simulado que é interessantíssimo a 

gente fazer parte do simulado. Então, a gente trabalha com questões de 

jogos, de dança, de capoeira, questões com textos e onde eles fazem prova. 

O simulado tem seis questões de Educação Física e isso mexe com a gente, 

para você estudar, pesquisar e trazer para os alunos. Eu acho muito 

interessante essa proposta. (JAILMA, 2018) 

 

 Em sua fala, a professora aponta para o processo avaliativo como um momento 

importante para a consolidação da disciplina escolar Educação Física, pois considera o 

processo de avaliação como um espaço de “cobrança”, tanto para os estudantes que passam a 

ver a Educação Física enquanto disciplina sistematizada e com problematizações, como para 

os próprios professores que, nas palavras da professora, “[...] isso – referindo-se ao simulado 

com questões da Educação Física – mexe com a gente, para você estudar, pesquisar [...]”.  

 Dessa maneira, é perceptível como a avaliação é construída no processo educacional, 

sendo reduzida apenas à verificação da aprendizagem. A compreensão sobre esse elemento é 

meramente burocrática na dinâmica educacional. Ela não é considerada como um elemento 
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que pode potencializar a aprendizagem, que oferece feedbacks para o professor e para o 

próprio estudante. Neira (2011) destaca que o processo de avaliação possibilita uma 

aproximação do professor com o processo de aprendizagem e com os estudantes, oferecendo, 

assim, um momento de “conhecer o diferente” e as formas utilizadas pelos diferentes para a 

assimilação do conhecimento.  

 Sacristán (1998) destaca que, dentro das prescrições curriculares, a avaliação é 

definida como uma “pressão modeladora da prática curricular”, ou seja, ela se tornou um 

procedimento natural do processo de aprendizagem, com o propósito de verificar a qualidade 

nos processos que compõem o espaço educacional escolar. 

 Ao focalizarmos a avaliação, vemos que ela é compreendida, com frequência, como 

um momento punitivo, ou um espaço para se colocar à prova o desenvolvimento do estudante 

durante o percurso da aprendizagem. Dentre as funções da avaliação, Sacristán (1998) destaca 

a reguladora, ou seja, a avaliação serve como procedimento para a progressão do estudante 

dentro do processo de escolarização. 

 Sendo assim, ao nos aproximarmos da invenção curricular dos professores e da relação 

com o currículo escrito, percebemos que, durante o processo de construção curricular, há 

distanciamentos do que foi proposto metodologicamente, no entanto, o mesmo é considerado 

como um ponto de referência para os professores, apropriando-o de maneira crítica e 

desconfiada.  

 

5.3 Práticas pedagógico-curriculares: articulação entre teoria e prática 

  

 Na tentativa de compreender a prática pedagógica dos professores e os seus 

movimentos curriculares – escrito e o inventado –, partimos de sua simples definição, assim 

como associações mais densas que relacionam as indicações pedagógicas (sugestões do 

currículo escrito) e a efetivação curricular através da prática pedagógica. 

 O professor Marlon destaca: “A prática pedagógica é o que de fato você realiza no 

chão da escola, no dia a dia. Acaba refletindo tudo aquilo que você planeja e acontece lá com 

seu aluno, no dia a dia da sala de aula”.  A fala do professor revela a sua compreensão de 

prática pedagógica que perpassa pelo que acontece no chão da escola; é o planejado e é o que 

acontece na relação entre estudantes e professor. Sendo assim, notamos que, ao falarmos em 

prática pedagógica, nos referimos a relações estabelecidas entre professor, estudantes e o 

conhecimento. Mas, apesar de aparentar ser uma relação simples, devemos problematizar o 
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processo de construção curricular conduzido pelos professores, de modo a analisar os 

determinantes para a seleção do conhecimento, assim como a sua conduta de maneira 

instrumental com o conhecimento. Ou seja, como ocorre o processo de sistematização e 

efetivação curricular por meio da prática pedagógica dos professores, considerando-o como 

ponto de partida para as reflexões. 

 Durante o processo de sistematização teórica, compreendemos como a construção 

curricular é rica em peculiaridades que, muitas vezes, não são estabelecidas dentro do próprio 

currículo enquanto documento oficial, mas, de alguma forma, influenciam na prática 

pedagógica dos professores. Assim, Sacristán (1998) assevera que a ação do professor vai 

além das determinações oriundas do seu componente curricular. Existem, ainda, obrigações 

com os alunos e o meio social em que vivem. 

 Um aspecto que está intimamente ligado aos movimentos curriculares (aqui incluímos 

a prática pedagógica na condição de efetivação curricular) é a relação entre a teoria e a 

prática. Em um primeiro caso dessa relação, verificamos um tencionamento entre o currículo 

escrito (teoria) e a atividade pedagógica (prática). Para a professora Jailma, “Eu acho que a 

prática pedagógica ela serve de parâmetro [...] porque, assim, uma coisa é teoria, outra coisa é 

o chão da escola. E o chão da escola, como te falei, a gente tem vários problemas [...]”. 

Percebemos que, ao efetivar a sua prática pedagógica, o professor movimenta a sua criação 

curricular pautada ou não no currículo escrito, mas sempre com uma base para a 

sistematização para além da teoria, criticando-a por distanciar-se da realidade vivida, ou seja, 

para além do estabelecido em orientações curriculares, livros ou qualquer outro meio que seja 

ponto de referência para a organização de sua prática pedagógica. 

 Dessa maneira, pensar sobre currículo é pensar sobre uma seleção de conhecimentos 

que, além de proporcionar uma base racional para o desenvolvimento dos sujeitos, constitui-

se como um conjunto de saberes que se efetiva na vida, no cotidiano dos agentes envolvidos 

no processo educacional. Assim, ao associarmos o currículo à vida, voltamos nosso olhar para 

o professor e para o “poder docente”, dentro desse processo. 

 Acosta (2013) aponta que, ao ter contato com o marco curricular, o professor deve 

fazer um exercício de interpretação e adaptação para o contexto específico, ou seja, para a sua 

escola e, mais precisamente, para a sua sala de aula. Sendo assim, ao considerarmos a 

individualidade de cada professor, há uma variação de interpretações e efetivações dos 

documentos curriculares. Nesse contexto, ao compreendermos a importância do professor no 

processo de aprendizagem e seu papel de mediador entre o conhecimento e os estudantes, 
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vemos como a escola funciona. Trata-se de um espaço de ressignificação do conhecimento em 

sua dimensão institucional e pedagógica. Dessa forma, fica evidente a nossa percepção de 

currículo enquanto construção social por meio da relação entre professor, alunos e 

conhecimento. 

 Outro aspecto que diz respeito à relação teoria e prática são os tencionamentos dentro 

da própria disciplina escolar Educação Física e o seu trato pedagógico com as temáticas da 

área. Para a professora Jailma, essa relação acontece da seguinte forma:  

 

[...] nossa prática é o movimento corporal, não é ficar dentro de sala de aula 

discutindo política, questão social, é a prática. Eu acho que a gente se 

perdeu, entendeu? Nessas propostas pedagógicas, nos perdemos, o que 

realmente temos que fazer, o nosso papel realmente é trazer o aluno para se 

movimentar [...]. [...] a prática pedagógica do professor de Educação Física, 

ela é muito complexa, porque não tem, não existe um padrão, não sei se isso 

é ruim ou bom [...]. (JAILMA, 2018). 

  

 Notamos neste fragmento que, inicialmente, a professora Jailma salienta que o 

principal objeto da Educação Física é o movimento, no entanto, apenas em seu aspecto motor. 

A mesma desconsidera a possibilidade de problematização dos temas da cultura corporal, dos 

sentidos e significados que são reproduzidos e produzidos pelos mesmos.  

 Na segunda parte de sua fala, a professora destaca a pluralidade de práticas 

pedagógicas, referindo-se às várias possibilidades didático-pedagógicas no campo da 

disciplina escolar Educação Física. Sendo assim, a mesma não consegue distinguir se isso é 

bom ou ruim na perspectiva de consolidação dessa área no espaço escolar e aponta também a 

“falta” que sente de uma prescrição curricular que apresente uma única abordagem 

pedagógica para a área. Contudo, precisamos lembrar que todas as abordagens pedagógicas 

dessa área apresentam um leque de intencionalidades para a formação dos estudantes, assim 

como perspectivas para a abordagem do conhecimento, considerando suas características, 

históricos, sentidos e significados.  

 No entanto, esse processo de efetivação curricular não se restringe apenas à relação 

dos agentes sociais do processo educacional. Deve-se considerar que, dentro da instituição 

educacional, existem regras, ocasiões, projetos, marcos administrativos que também regulam 

as ações educativas dos professores. De acordo com Acosta (2013), a relação de inovação e 

conservação no processo de ensino é uma dinâmica constante, pois nem tudo é invenção, 
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mera criatividade do professor, assim como nem todo o conhecimento é conservado, 

desconsiderando o momento histórico que se vive e as suas contribuições. 

 Dessa maneira, precisamos olhar com atenção o processo de construção e efetivação 

do currículo, sabendo que o mesmo não se restringe a uma dinâmica centrada nas orientações 

do currículo escrito e da prática pedagógica dos professores. Cabe, pois, considerar as lutas 

políticas, os tencionamentos nas disputas no processo de seleção do que deve ser ensinado, 

assim como a quem interessa determinado conteúdo e as intencionalidades estabelecidas e 

pretendidas para a educação em detrimento dos fatores econômicos, sociais, históricos e 

formativos. Ou seja, quais as pretensões para um determinado contexto mediante o projeto 

educacional. 

 Nesse sentido, ao analisarmos a relação entre teoria e prática, necessitamos olhar para 

vários determinantes e para além da própria relação. Refletir sobre essa relação requer um 

posicionamento perante o processo educacional, de problematização do que é pensado, assim 

como do que é realizado no cotidiano das escolas. No entanto, essa problematização não deve 

se estabelecer com o intuito de hierarquizar a relação, mas sim de analisar o diálogo 

estabelecido entre a teoria, a prática e os agentes sociais que as operam.  

 

5.4 Efetivações pedagógico-curriculares: formação para quem? para quê?  

 

 Ao falarmos da efetivação do currículo através da prática pedagógica dos professores, 

devemos analisar a formação pretendida por meio do processo de ensino. Sendo assim, a 

compreensão desse processo não deve se limitar, apenas, na seleção dos conteúdos, devemos 

buscar uma associação entre o que foi selecionado para ser ensinado e o que esses 

representam dentro de um contexto social, histórico, econômico e cultural.  

 Nesse sentido, seja na sistematização de qualquer disciplina escolar, em uma 

orientação curricular e até mesmo na própria prática pedagógica dos professores (entendendo-

a como um espaço de efetivação do currículo), há sempre intencionalidades destinadas a uma 

formação pretendida. Se por um lado temos uma perspectiva crítica de formação, há também 

aquela instrumental e até mesmo uma associação de ambas, entretanto, não podemos negar as 

pretensões e intencionalidades para além da aprendizagem.  

 Dessa maneira, destacamos a fala do professor Jiussepe: “Olha eu penso sempre na 

formação. Hoje os meninos competem com alunos que têm uma formação pedagógica muito 

superior a eles, os alunos de escolas particulares, porque o currículo das escolas particulares já 



 

118 

 

conduz os alunos para essa competição”. Percebemos que o professor, ao ser questionado 

sobre os elementos que pautam a sua prática pedagógica, destaca o aspecto formativo para a 

continuidade nos estudos e na disputa (competição) com os estudantes das escolas 

particulares. Sendo assim, o mesmo aponta que devem ser oferecidas aos estudantes das 

escolas públicas as mesmas condições de acesso ao conhecimento para que essa “competição” 

seja justa. 

 Portanto, percebemos a preocupação do professor com a formação dos estudantes da 

escola pública para a continuidade nos estudos e para alcançar outras posições para o acesso à 

educação de qualidade. Todavia, devemos refletir sobre esse caráter competitivo destacado 

pelo professor, pois, ao mesmo tempo em que pode motivar alguns estudantes, também 

evidencia as limitações do ensino público, o que não é ruim, no entanto, essa evidência não é 

destinada para aqueles (governantes) que podem e deveriam promover as mudanças 

necessárias para alcançar um equilíbrio entre as instituições de ensino (públicas e privadas). 

Dessa forma, precisamos fazer uma autoanálise das condições materiais e estruturais que 

perpassam a “educação de qualidade” e seus “motivadores”, ou seja, os interesses formativos 

que estão associados ao processo de ensino.   

 Nessa perspectiva, Acosta (2013) assevera que precisamos realmente entender como 

as escolas se configuram enquanto espaço de reconstrução do conhecimento e das 

intencionalidades expressas nas prescrições curriculares que são construídas fora das 

instituições educacionais, mesmo que, conforme a autora, em algumas ocasiões seja 

resguardado o direito de participação, ainda que de maneira limitada, dos agentes do processo 

educacional. Desse modo, o lugar de prescrição se configura, na maioria das vezes, como um 

lugar de pouco acesso para os professores que fazem a efetivação desse currículo. No entanto, 

essa relação prescrição/professor torna-se íntima durante o processo de ensino por meio da 

prática pedagógica que desenvolve no contexto escolar. 

 Contudo, mesmo que no processo de construção curricular os agentes educacionais 

não tenham participação efetiva, não podemos entender o currículo sem a devida aproximação 

da realidade e sem as devidas contextualizações realizadas pelos professores. Conforme 

Sacristán (1998), o currículo não pode ser compreendido fora de um contexto, ou seja, às 

margens da realidade que o permeia, assim como das condições nas quais o mesmo se 

desenvolve. 

 No que se refere à compreensão de formação, o professor Marlon argumenta: “[...] eu 

me pego demonstrando o gesto, querendo educar pelo gesto, que é da Educação Física. A 
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gente não tem como negar isso, que é a educação do movimento, do gesto. A gente fica muito 

preso, às vezes, eu me pego querendo adestrar os meninos, não é?”. Nessa fala do professor 

destacamos de maneira mais evidente as intencionalidades formativas pretendidas pelo 

professor ao operar e reproduzir o currículo em sua prática pedagógica, uma compreensão 

tecnicista, no intuito de “adestrar” os estudantes a partir do movimento.  

 Associando-se a perspectiva do Marlon, a professora Jailma destaca: “Eu quero que 

meu aluno se movimente, que ele saia dessa vida sedentária, só da tecnologia. Eu quero que 

ele tenha prazer em fazer atividade física, em ir à aula, mesmo que ele não esteja ‘ah, 

professora não quero’, mas daqui a pouco ele vem [...]”. Percebemos que, em sua fala, a 

professora Jailma evidencia a sua prática pedagógica na formação dos estudantes a partir da 

abordagem Saúde Renovada
5
, perspectiva que valoriza a prática de atividades físicas com o 

objetivo de aderência dos estudantes por um estilo de vida ativo.  

 No entanto, notamos nessas duas falas, a do professor Marlon e da professora Jailma, 

que a formação se fundamenta e se limita em aspectos que compreendem o corpo, apenas, em 

seus aspectos biológicos e mecânicos. Segundo Oliveira (1986), o professor de Educação 

Física foi reduzido ao educador físico em aspectos meramente técnicos e mecânicos. Contudo, 

precisamos refletir sobre o espaço e o sentido da disciplina escolar Educação Física “da” 

escola. Ou seja, no espaço escolar a mesma deve ser construída considerando a totalidade e as 

várias dimensões do corpo, considerando-o para além dos seus aspectos biológicos e motores, 

pois é preciso problematizá-lo historicamente, social e culturalmente.  

 Por sua vez, o professor Claudio assevera que em sua prática pedagógica “[...] sempre 

destaca o desejo do aluno, a necessidade do aluno, de se construir aquela aula. Não sou aquele 

professor que impõe o conteúdo. Sempre conversamos, ‘gente isso é interessante para vocês’? 

‘Acham que isso é relevante?’”. Em sua fala o professor aponta que um dos pontos centrais 

para a organização da sua prática pedagógica é o diálogo com os alunos, no intuito de 

construírem uma dinâmica que possibilite a participação de todos no momento de efetivação 

das aulas. 

 Nessa organização para efetivar o currículo, o professor Claudio adota uma 

perspectiva de negociação, pois há um entendimento de que a aula não é um espaço restrito à 

atuação docente. Ela é um espaço de compartilhamento e, como ressalta o professor, “de se 

construir aquela aula”. Nessa organização curricular acreditamos que a negociação entre 

                                                 
5
 Abordagem pedagógica da Educação Física que busca desenvolver nas escolas a possibilidade de disseminar 

hábitos positivos nos estudantes, incentivando-os à prática de atividades físicas que promovam uma melhor 

qualidade de vida. 
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professor e estudantes possa ser uma ótima ferramenta no intuito de possibilitar uma maior 

aproximação entre o currículo e o cotidiano da comunidade escolar. Em diálogo com as 

proposições de Apple (2006), a negociação de significados é importante no processo de 

efetivação curricular, assim, desde a pré-escola, esse aspecto deve ser a todo o momento 

reinventado pelo professor e pelos estudantes com o propósito de estabelecer um ambiente de 

construção e participação democrática. 

 Dessa maneira, entendemos que qualquer currículo apresenta proposições formativas 

que carregam consigo intencionalidades, além de apresentar um perfil de homem e mulher 

desejáveis, dentro dos parâmetros sociais, econômicos, culturais e históricos de uma época. 

Contudo, essa formação deve sempre ser questionada, problematizada e analisada, 

considerando as condições materiais e as possibilidades que uma formação democrática, 

participativa e progressista que posicione professores e estudantes no centro do processo de 

ensino.  

 

5.5 A Educação Física da escola: percepções docentes sobre a disciplina escolar 

 

 Outro aspecto que destacamos e aproximamos para análise é a percepção dos 

professores sobre a disciplina escolar Educação Física e as suas peculiaridades na escola. 

Falar de Educação Física escolar é nos reportar às aulas práticas, na maioria dos casos, 

exclusivamente, às práticas esportivas e de apenas alguns esportes (futsal, handebol, voleibol 

e basquetebol). No entanto, o desejado seria de uma aula crítica, que não pudesse 

desconsiderar as vivências corporais, mas que pudesse avançar nos debates que perpassassem 

a construção do corpo.  

 Ao dialogarmos com os professores, verificamos uma fala comum entre os pares, que 

reportavam a inclusão da disciplina escolar Educação Física na área de Linguagens, 

juntamente com Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Artes. No entanto, essa inclusão 

ainda está em processo que, por um lado, é aceita pelos professores da Educação Física e das 

outras áreas, no entanto, por outros há estranhamentos para essa inclusão.  

 Quanto à inclusão da disciplina Educação Física na área de linguagens, a professora 

Jailma afirmou: 

 

[...] é importante a gente estar junto com os professores de Português, Inglês 

e Artes, nesses momentos de discussões, de propostas, do que a gente vai 

trabalhar. Vai trabalhar todo mundo junto para realmente a gente ter um 
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melhor valor e se colocar dentro da escola como uma disciplina 

fundamental, de grande importância. (JAILMA, 2018) 

 

 Percebemos que, para a professora, é importante a Educação Física estar junto com as 

demais disciplinas escolares que compõem a área de Linguagens, pois, dessa maneira, poderá 

acontecer uma valorização da disciplina por meio do desenvolvimento de um trabalho em 

conjunto com as demais disciplinas.  

 Ainda na análise da fala da professora Jailma, notamos uma percepção sobre a 

valorização da disciplina Educação Física a partir desse conjunto de disciplinas escolares. 

Essa valorização se acentua, principalmente, pela presença da disciplina Língua Portuguesa, 

por esta gozar de prestígio, legitimidade e valorização também no processo de aprendizagem. 

 Nesse sentido, Goodson (1997) destaca que as disciplinas escolares, como elemento de 

sistematização do conhecimento através do desenvolvimento dos sistemas estatais de 

educação, torna-se a principal referência para a organização do conhecimento e, 

consequentemente, da própria ciência enquanto elemento instrucional e formativo. Dessa 

maneira, devemos observar os movimentos de legitimação que auxiliam a efetivar 

determinadas disciplinas escolares em seus “espaços curriculares”, espaços estes que são 

valorizados ou não. 

 Por outro lado, o professor Claudio relatou a inclusão da disciplina Educação Física na 

área de Linguagem, vejamos:  

 

O que eu falo muito, já fui questionado até por colegas da própria área de 

Linguagem, e eu respondo: o corpo fala, e nós nos comunicamos utilizando 

o nosso corpo, não é só a questão verbal né? A gestão gestual, a questão de 

se aproximar do outro através dos seus gestos, através da sua compreensão 

corporal, então a cultura corporal é tudo isso, é tudo aquilo que você aprende 

desde criança, todo o movimento que você deve fazer [...]. (CLAUDIO, 

2018)  

 

 O professor Claudio destaca em sua fala o questionamento feito pelos professores de 

outras disciplinas que compõem a área de Linguagem. Segundo ele, os mesmos não 

compreendem a presença da disciplina Educação Física nesse espaço, por não reconhecerem a 

linguagem corporal como algo relevante para o aprendizado dos estudantes. Não é apenas o 

gesto pelo gesto, há sentidos e significados que são construídos socialmente através dos 
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mesmos. Desse modo, o professor salienta que a linguagem não é apenas algo verbal, logo, a 

Educação Física tem muito a acrescentar para essa área, considerando a cultura corporal como 

o seu espaço de problematização.  

 Nesse sentido, compartilhamos das reflexões de Neira e Nunes (2009) que, ao 

considerar o conhecimento escolarizado e a aprendizagem, definem que o currículo auxilia a 

construção dos indivíduos, ou seja, a construir um projeto social a partir do modelo de 

cidadão almejado. Por isso, precisamos recolocar a disciplina escolar Educação Física no 

currículo, devendo ser organizada e desenvolvida numa perspectiva que ultrapasse os gestos, 

mas não o negando, significa ressignificar gestos e movimentos, destacando os aspectos 

históricos, culturais, econômicos e sociais dos mesmos. 

  No documento curricular orientador, notamos que essa formação por meio da 

disciplina escolar Educação Física, de modo geral, apresenta aspectos de uma formação 

conservadora, alicerçada em uma perspectiva curricular pautada em competências e 

habilidades. Nessa perspectiva, das competências e habilidades, verificamos que há uma 

intencionalidade formativa para os sujeitos que buscam valorizar uma aprendizagem voltada 

para o mercado e meios de produção, de maneira acrítica e reducionista. De acordo com 

Lopes (2008), o currículo pautado em competências e habilidades traz consigo uma falsa 

ideia, na qual a qualidade do desenvolvimento escolar e da própria educação está intimamente 

ligada à definição precisa dos objetivos de ensino que, por sua vez, apresenta o perfil 

profissional pretendido, que se alinha à lógica de produção dominante.  

 Ao aproximarmos as reflexões sobre o currículo pautado em competências e 

habilidades para a disciplina escolar Educação Física, trazidas nas “Orientações Curriculares e 

Subsídios Didáticos para a Organização do Trabalho Pedagógico no Ensino Fundamental de 

Nove Anos”, constatamos que, em suas definições, o sujeito que se quer formar aponta para 

um conjunto de intencionalidades destinadas às demandas do mercado e a não consideração 

do corpo e do movimento em seus aspectos motores e sociais como elementos importantes no 

processo de escolarização. Dessa maneira, acreditamos que o processo de construção 

curricular deve ser visitado e revisto com frequência, no intuito de problematizar os aspectos 

formativos que o compõem. Segundo Goodson (1997), o currículo escolar que conhecemos se 

constitui como um artefato social, e tem por objetivo delimitar determinadas metas e 

operacionalizar o conhecimento. Por conseguinte, o currículo não é neutro, mas é elemento 

ideológico de disputas fundamentais para a consolidação das disciplinas escolares. 
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 Por fim, ainda sobre as intencionalidades formativas pretendidas pelo currículo 

estadual da Bahia, destacamos, ao observarmos a disposição do conteúdo apresentado pelo 

documento curricular, uma ênfase para a necessidade de consolidação da alfabetização, assim 

como da garantia do acesso ao direito de aprendizagem, independentemente da idade e da 

classe social, não havendo nenhum apontamento para as manifestações da cultura corporal e 

para a Educação Física como disciplina escolar participante desse processo de alfabetização. 

 Nesse sentido, conforme destaca Oliveira (1986), a Educação Física, em sua 

construção histórica enquanto disciplina escolar, ainda carrega o estereótipo corporal e é 

associada apenas ao movimento do corpo. Assim, há uma desconsideração da capacidade 

intelectual dessa área em atividades críticas e reflexivas sobre as manifestações da cultura 

corporal e para além delas, rompendo com a visão biológica. Essa visão, associada ao 

desenvolvimento físico, cria uma percepção tecnicista do corpo, limitando a sua compreensão, 

apenas, ao estrutural e que deverá obedecer a estímulos. Dessa forma, durante as aulas de 

Educação Física, quando estas se limitam ao domínio das práticas esportivas, é possível 

perceber a intencionalidade de controlar os estudantes, do seu adestramento por meio das 

regras que deverão ser seguidas, desconsiderando as variadas manifestações da cultura 

corporal. 

 

 

5.6 No chão da quadra ou na sala de aula: planejamento, estrutura e avaliação  

 

 A efetivação curricular da disciplina Educação Física ocorre por meio da prática 

pedagógica dos professores, sobretudo, por suas invenções curriculares. Além disso, 

percebemos outros elementos que são marcadores curriculares, ou seja, elementos que 

compõem a prática curricular e que, através deles, o currículo se configura como elemento 

que ocupa a centralidade no processo educacional.  

 O planejamento, a estrutura (condições físicas e materiais das escolas) e a avaliação 

são os elementos que destacamos ao analisarmos o desenvolvimento da disciplina escolar 

Educação Física no cotidiano escolar. Notamos que estes elementos não são passíveis de 

“controle” pelos professores, no entanto, por meio dos mesmos, podemos ter uma base para o 

desenvolvimento do processo de ensino. Na fala dos professores, observamos que o 

planejamento é um elemento de grande relevância, no qual o professor sistematiza o currículo 

e o projeta como possibilidade de prática pedagógica.  
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 Segundo a professora Jailma, o planejamento, “[...] essa obrigatoriedade do AC 

[atividade complementar], esse momento de você está fazendo contato, e é muito importante. 

Então, o professor de Educação Física ele precisa ter uma visão de realmente fortalecer, de 

valorizar os seus alunos, a sua profissão [...]”. Em sua fala percebemos que a professora 

enfatiza a importância da busca de espaços para a consolidação da área no ambiente escolar. 

 Ao olharmos para o local da disciplina escolar Educação Física na escola, percebemos 

que a mesma é marginalizada, concebida como momentos livres, de recreação, não sendo 

reconhecida e sistematizada como área de um conhecimento significativo da cultura corporal, 

importante para a aprendizagem dos estudantes. Por conseguinte, o momento de planejamento 

com colegas de outras disciplinas e da mesma área não é apenas um espaço para a 

organização do que deve ser ensinado, mas também um espaço significativo para a 

valorização dessa disciplina escolar. 

  Ao aproximarmos a fala da professora com a sistematização do currículo estadual, 

notamos que o mesmo é proposto a partir da perspectiva do currículo por competências e 

habilidades. Este currículo apresenta como características a ênfase sobre a definição de 

objetivos, a demarcação metodológica e o encarceramento do planejamento escolar. Segundo 

Lopes (2008), na dinâmica das competências, a escola é projetada como um espaço de 

eficiência, desde que reproduza os procedimentos da administração científica das fábricas (a 

mecanização proposta pelo modelo taylorista-fordista), e, obviamente, siga o planejamento e a 

precisão de seus objetivos. 

 Para o professor Claudio, o planejamento, em detrimento do currículo estadual, se 

correlaciona com certa distância: “[...] sempre pesquisando, nós sabemos que aquelas 

Orientações, elas não compreendem todos os desejos, todos os anseios do educador, do 

profissional”. Verificamos na fala do professor a utilização de outros meios para a construção 

de sua invenção curricular por meio de pesquisas, buscando referenciais para desenvolver 

suas aulas. Além disso, ao recorrer a outras fontes, o professor denuncia os limites do 

currículo escrito, sendo destacado em sua fala: “[...] elas (as Orientações Curriculares) não 

compreendem todos os desejos”. 

 O outro elemento que destacamos é a estrutura, aqui compreendida como os recursos 

disponíveis para que professores e estudantes efetivem o processo de aprendizagem. Não 

podemos deixar sob a responsabilidade desses agentes sociais educacionais (professores e 

estudantes) a missão de superar a realidade, sem operacionalizar as devidas análises e críticas 

sobre as condições materiais que as escolas possuem. Cair no reducionismo da superação e na 
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invenção de meios alternativos para as questões estruturais da escola não é o nosso caminho, 

optamos pelo viés legal e de garantia de direitos, nos quais a educação deve ser pautada.  

 Para a professora Jailma, “Não existe [estrutura oferecida pela escola]. A gente tem 

muita dificuldade de comprar, falta recurso, falta recurso para tudo, imagina para material 

esportivo”. Em sua fala, a professora aponta a falta de material didático para a Educação 

Física, somando-se a isso, a falta recursos para as diversas áreas, inclusive para aquelas 

disciplinas escolares que ocupam espaços valorizados no currículo. Sendo assim, a disciplina 

escolar Educação Física se efetiva em um espaço marginalizado, referenciado pelo não 

reconhecimento de suas possíveis contribuições para o processo sociocultural dos estudantes. 

Portanto, os recursos destinados para essa disciplina escolar estão em últimos planos, ou não 

estão.  

 Em outra fala, o professor Claudio salienta: “Eu já cheguei a comprar material do 

próprio bolso, mas aqui na escola, graças a Deus, eu nunca tive esse problema. A direção, ela 

valoriza [...]”. Nessa fala do professor percebemos a precarização e falta de material didático 

para a disciplina escolar Educação Física que, assim como as demais disciplinas escolares, 

necessita de material para o desenvolvimento de suas atividades. No entanto, notamos que o 

material didático necessário para o desenvolvimento dessa disciplina escolar não é visto como 

algo essencial, desconsiderando a peculiaridade dessa área, que é o trato com as práticas 

corporais que precisam de um material específico. 

 Outro elemento que destacamos por sua presença sempre marcante é o processo de 

avaliação da aprendizagem. Sabemos que a avaliação apresenta várias possibilidades, diversos 

ângulos sobre o processo de ensino, aprendizagem, didática, dentre outros aspectos que 

subsidiam o processo educacional. Mas, é preciso atenção, pois, na maioria das vezes, a 

mesma é utilizada apenas para a verificação da aprendizagem por um viés da classificação, 

livre de reflexões sobre os outros aspectos que compõem a escolarização.  

 O professor Jiussepe evidencia: “[...] a gente recebe orientação de que as aulas 

práticas, pelo menos, não tenham uma nota atribuída, porque a gente não pode obrigar o aluno 

a participar e eu, honestamente, com tão pouco recurso, eu me sinto envergonhado de obrigar 

o aluno de ir pra quadra, sabe?”. Nessa fala, o professor apresenta dois elementos importantes, 

o primeiro é a desconsideração da possibilidade de experiência corporal, e o segundo é a falta 

de recursos didáticos para o desenvolvimento das aulas. Observamos que, em muitas ocasiões, 

nas aulas da disciplina escolar Educação Física, há uma desconsideração dos momentos 

destinados às práticas corporais, por vários fatores, como os climáticos – a maioria das 
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quadras esportivas nas escolas não é coberta –, ocasionando um suor excessivo e um 

desconforto para os estudantes assistirem as aulas subsequentes às aulas de Educação Física, 

ou por vergonha da exposição corporal, ou ainda pelo não domínio da técnica hegemônica em 

determinada prática corporal. Por outro lado, há uma ausência de material didático, 

proporcionando um sentimento de desânimo para os momentos de vivência, tanto pelos 

professores, como pelos alunos.  

 Como já analisamos os aspectos relacionados à estrutura, aqui focaremos na avaliação. 

Notamos que, na fala do professor, além de enfatizar como o processo avaliativo sobre a 

aprendizagem é efetivado, evidencia a percepção de outros agentes educacionais sobre a 

avaliação. No entanto, esse “assédio avaliativo”, certamente, não se faz presente em 

disciplinas que possuem outro grau de importância no currículo, espaços não marginalizados. 

De acordo com Sacristán (1998), dentro das prescrições curriculares, a avaliação é definida 

como uma “pressão modeladora da prática curricular”, ou seja, ela se tornou um procedimento 

natural do processo de aprendizagem com o propósito de verificar a qualidade nos processos 

que compõem o espaço educacional escolar. 

 Destarte, pensar em avaliação na disciplina escolar Educação Física é refletir sobre 

todo o processo que envolve essa área, é voltar os olhos para as experiências corporais e para 

processo de ressignificação dos elementos da cultura corporal. No entanto, associado a este 

movimento, necessário para essa disciplina escolar, é necessária uma análise crítica sobre a 

efetivação curricular através das práticas pedagógicas. Durante a análise dessa investigação, 

verificamos que há várias configurações de prática curricular que deslegitimam essa disciplina 

escolar, mesmo que o processo de legitimação não se configure enquanto uma disciplina 

escolar Educação Física crítica, democrática e participativa. 

 Dessa maneira, são necessárias outras investigações e olhares que focalizem a 

constituição da disciplina escolar Educação Física, assim como a sua efetivação no chão da 

escola por meio das diversas práticas pedagógicas, configurando-se como invenções 

curriculares e/ou práticas curriculares contextualizadas, de acordo com o cotidiano de cada 

unidade escolar. Assim, próximas ou distantes dos currículos oficiais, essas invenções são 

reveladoras de um repertório cultural da comunidade escolar e de seus sujeitos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao propormos uma investigação que buscasse analisar o processo de construção 

curricular em suas definições introdutórias e, especialmente, aquelas destinadas à disciplina 

escolar Educação Física, assim como a sua efetivação por meio da prática pedagógica dos 

professores, tentávamos refletir sobre os vários movimentos que compõem o currículo e o seu 

campo de concretização. Nessa perspectiva, uma análise curricular não poderia se limitar, 

apenas, às definições de um documento oficial sem problematizar as suas intenções e o modo 

como este interfere (aproxima ou distancia) na prática pedagógica dos professores no 

cotidiano escolar. 

 Diante do desafio de interpretar e inferir sobre o currículo escrito e a sua relação com a 

prática pedagógica dos professores, podemos destacar várias etapas ou momentos – não 

lineares – do seu processo de construção. Seja pelos pressupostos escolhidos para embasar um 

documento curricular, seja pelos momentos destinados à participação dos agentes sociais 

envolvidos na sistematização curricular – dentro e fora da escola – podemos analisar as reais 

intencionalidades com o processo de escolarização mediante o conhecimento historicamente 

construído e entendido como espaço de disputas e de relações de poder.  

 Um dos pontos que destacamos é a ampliação do entendimento sobre o currículo 

escrito, pois acreditamos que o mesmo é mais que um simples documento de definição do que 

deve ser ensinado e, por ora, aprendido. O currículo escrito expressa intencionalidades, 

contemplam uma determinada idealização de identidade, homem, mulher, nação, religião, 

formas de relacionamento, e o próprio conhecimento. No entanto, essas idealizações não 

contemplam a totalidade ou não representam a diversidade dos estudantes que ocupam os 

bancos escolares no Estado da Bahia. 

 No campo curricular, principalmente, os estudos que incluem a disciplina escolar 

Educação Física, notamos uma restrição das investigações, que, em sua grande maioria, 

focalizam as definições curriculares para alguma manifestação da cultura corporal, 

especificamente. Sendo assim, acreditamos que este estudo apontou outra perspectiva da 

disciplina escolar Educação Física, no intuito de apresentar reflexões curriculares sobre uma 

disciplina marginalizada no processo de escolarização, organizada de maneira frágil, sem 

poucas contribuições para a aprendizagem dos estudantes. 

 No primeiro capítulo de análise, apontamos algumas reflexões sobre o processo de 

construção do currículo que, por ora, foi explícito no documento. Problematizamos alguns 
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aspectos que são comuns ao contexto, como uma dinâmica de segregação entre quem 

sistematiza o currículo e quem o coloca em prática, mesmo que em um primeiro momento é 

apresentada a participação de alguns professores na elaboração do documento, essa 

participação é pragmática, contraditória e de caráter eventual, caracterizando-se como um 

distanciamento do espaço escolar, e restringindo a participação no momento de construção 

curricular.  

 Ao considerarmos essas características da participação dos professores no momento de 

sistematização do documento curricular, percebemos que há um movimento rotineiro e 

eventual que, posteriormente, não dialoga com os processos de interpretações e de práticas 

curriculares, evidenciando, assim, a sua eventualidade e isolamento e, consequentemente, 

distanciamentos. Além disso, houve um momento de participação, até então denominado 

como democrático, no entanto, contraditoriamente, essa participação ocorreu de maneira 

tímida e restrita, com a denominação de uma equipe técnica com professores de Instituições 

de Ensino Superior e de alguns professores das sessões regionais da Secretaria de Educação 

do Estado. Sendo assim, esses aspectos nos permitem refletir sobre os movimentos de 

elaboração curricular, assim como outras possibilidades de construção de um currículo de 

forma contínua e participativa.  

 Com o foco também orientado à problematização e análise das definições destinadas à 

disciplina escolar Educação Física, verificamos as concepções que orientam o documento 

curricular. Na escola, notamos um movimento disciplinar contraditório que caracteriza a 

Educação Física enquanto componente curricular. Ao mesmo tempo em que ela possui 

prestígio entre os estudantes, observamos, enquanto disciplina curricular, um lugar marginal, 

seja pela quantidade reduzida de aulas ou pela possibilidade de complementação de carga 

horária pelos professores de outras áreas, a disciplina escolar Educação Física ocupa esse 

lugar.  

 No documento curricular analisado, percebemos que as suas concepções ainda são 

pautadas em técnicas corporais e em movimentos. Não pretendemos negar aos estudantes o 

movimento e as várias experiências possíveis por meio das aulas da disciplina escolar 

Educação Física, mas reforçamos o pensamento de que ao considerarmos as peculiaridades 

dessa disciplina, não podemos ter como base dos documentos curriculares e das práticas 

pedagógicas uma percepção que contemple apenas movimentos e gestos corporais. Sendo 

assim, para falar em disciplina escolar Educação Física, é preciso falar em problematização, 
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(re) criação, (re) significação, dos movimentos da cultura corporal por meio de seu contexto 

gerador e das diversas possibilidades de significação.  

  Ainda com os olhares voltados para o documento curricular e, em especial, para a 

sessão destinada às definições para a disciplina escolar Educação Física, percebemos alguns 

apontamentos por meio das habilidades pretendidas e alguns desdobramentos que possuem 

um viés crítico, mediante as temáticas que consideram aspectos sociais, históricos, 

econômicos e culturais que permeiam as manifestações da cultura corporal. Como exemplo, 

percebemos habilidades que envolviam alguns elementos da cultura corporal e a mídia, a 

estética e o corpo (em outras dimensões, para além do físico ou biológico). Apesar desses 

“avanços”, ao considerarmos a disciplina escolar apenas como um momento destinado aos 

movimentos corporais, observamos, ainda, a predominância dos movimentos e do domínio de 

técnicas para as aulas.  

 Outro aspecto analisado em nossa investigação foi uma sessão específica destinada à 

definição das habilidades e competências pretendidas e as possíveis possibilidades 

metodológicas. Em um primeiro momento, notamos uma sistematização objetiva e bastante 

organizada, na qual as habilidades e competências são apresentadas em um quadro de fácil 

entendimento, e apresentada as possibilidades de progressão pretendida para os conteúdos.  

Contudo, ao falarmos do processo de construção de um currículo, não podemos desconsiderar 

a trajetória do campo curricular. Desse modo, a definição de objetivos e conteúdos tornou-se 

um grande marco, ou seja, a determinação do que deveria ser ensinado foi, por muito tempo, 

percebido como mero procedimento burocrático e essencial. Por conseguinte, o currículo 

pautado na definição de competências e habilidades traz consigo também essa perspectiva de 

definição, no entanto, há agora uma associação ainda mais diretiva para a relação entre escola 

e trabalho, noutras palavras, a relação processo de escolarização e lógica produtivista do 

sistema econômico capitalista.  

 Dessa maneira, ao olharmos para a definição de objetivos ou de competências e 

habilidades em um currículo, não é possível fazê-lo sem considerar a conjuntura social, 

política e econômica que rege as relações em uma sociedade. Nesse contexto, o currículo 

assume um papel fundamental no processo de escolarização, passando de um mero elemento 

burocrático para um elemento de definição de intencionalidades para a formação escolarizada 

e, consequentemente, para a construção de uma nação.  

 As possibilidades metodológicas, por sua vez, apresentam aligeirados direcionamentos 

em torno do “como ensinar”, obviamente, que não esperávamos algo muito incisivo ou 
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altamente detalhado, no entanto, inferimos que o fazer metodológico também compõe a 

percepção sobre uma disciplina escolar e os caminhos que devem ser trilhados, 

principalmente, a maneira de como efetivar uma disciplina escolar. 

 Analisando a formação de professores, a formação continuada e os vários espaços que 

possuem como propostas, o debate ou a qualificação para atuação docente e até mesmo no 

campo das pesquisas científicas, sempre nos deparamos com a incógnita do “como fazer”. 

Aparentemente e de maneira instantânea, atravessam o imaginário uma série de etapas, 

passos, que, arriscaria ainda dizer, esperamos por algumas “receitas”, sendo-as sinônimos de 

algo processual, em etapas.  

 Ao refletirmos sobre as possibilidades metodológicas apontadas no documento 

curricular, compreendemos que as mesmas são apenas indicadoras de vários caminhos para a 

efetivação das práticas pedagógicas e dos movimentos curriculares utilizados e atrelados ao 

exercício docente. Observando essa relação entre documentos curriculares e a prática, 

notamos que há um distanciamento entre eles, sendo pouco compreendidos, em razão da falta 

diálogo, e por desconsiderar a necessidade de troca entre o currículo oficial e seus intérpretes, 

aqueles que o efetivam na escola. 

 Para contemplar os movimentos curriculares e as suas interpretações na escola, 

buscamos ouvir alguns professores da disciplina escolar Educação Física, no intuito de 

obtermos uma melhor aproximação da relação entre o currículo escrito e o currículo 

interpretado, vivenciado por eles. Nesse momento, percebemos, através de suas falas, como é 

construído, ou melhor, inventado o currículo. Os docentes buscam outras fontes, tecem 

críticas ao que é posto como oficial, comparam o idealizado com a realidade das escolas, 

enfim, o currículo não é compreendido apenas como um marco legal que deve ser seguido em 

todas as suas determinações, sendo assim, há um distanciamento dessa fonte, ao recorrem a 

outros referencias para o planejamento de suas práticas pedagógicas. 

 A partir da fala dos professores, percebemos que o currículo é reinventado, por meio 

de uma mescla de interpretações entre o currículo escrito – aproximações – e a realidade 

escolar, ocorrendo uma operacionalidade, uma personalização. Esse movimento de coautoria 

curricular é composto por várias ações, desde a busca por outras fontes, como a internet, 

autores que marcaram a sua formação inicial, o posicionamento da disciplina escolar 

Educação Física no processo de escolarização, até a própria construção identitária do 

professor enquanto regente dessa disciplina escolar.   
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 Assim, esta investigação buscou, por meio do diálogo centrado na tríade – documento 

curricular, fala dos professores e os pressupostos teóricos, tecer outra possibilidade de leitura 

dos movimentos curriculares. Nessa perspectiva, buscamos não apenas tecer críticas ao 

documento curricular ou às diversas formas interpretativas do currículo pelos professores, 

mas, também, compreender as aproximações e os distanciamentos entre currículo, prática 

pedagógica e os agentes sociais envolvidos nessa relação.  

 Por fim, por meio das análises realizadas neste estudo, podemos projetar outras 

investigações possíveis, ou seja, investigações que enfatizem os processos de elaboração e 

sistematização de documentos curriculares, não apenas em seu caráter operatório, mas que 

considerem as relações de poder e os interesses envolvidos na definição do que deve ser 

ensinado, bem como que analisem a perspectiva pretendida para a garantia do direito à 

educação e à aprendizagem.  

 Destarte, além de contemplar o viés da construção curricular, almejamos outras 

investigações que focalizem a disciplina escolar Educação Física, no intuito de compreendê-la 

em sua constituição no processo de escolarização. Durante todo o texto, destacamos a 

marginalidade que ela ocupa no currículo da Educação Básica, todavia, acreditamos que mais 

estudos e uma formação que considere as abordagens pedagógicas dessa área, enquanto 

teorias curriculares possam contribuir para a formação dos professores e para a compreensão 

das especificidades dessa disciplina escolar.  
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APÊNDICE A 

 

Roteiro para entrevista semiestruturada 

Entrevistado (a):_______________________________________  Data: ___/___/____ 

Recursos: ________________________________________ 

 

BLOCO OBJETIVO DO 

BLOCO 

QUESTÕES 

ORIENTADORAS 

PERGUNTAS DE 

RECURSO 

Bloco 1 

 

Legitimação da 

entrevista 

Realizar um 

primeiro contato 

com os 

entrevistados, com 

o propósito de 

verificar a 

disponibilidade 

para a participação 

da pesquisa; 

explicar os 

objetivos da e as 

possíveis 

contribuições para a 

pesquisa; esclarecer 

sobre a utilização 

do gravador de voz; 

esclarecer os 

cuidados éticos e 

por fim explicar os 

procedimentos. 

  

Bloco 2 

 

História dos 

sujeitos da 

pesquisa 

Conhecer os 

sujeitos da pesquisa 

a partir de suas 

trajetórias 

formativas 

(formação 

acadêmica) 

Fale sobre os 

motivos que o(a) 

levou a optar pela 

docência como 

profissão e sobre as 

suas experiências 

formativas e 

profissionais. 

- O que o(a) levou 

a ser educador(a)? 

 

-Qual foi sua 

Instituição de 

formação durante a 

graduação? 

 

 

- Como foram as 

suas experiências 

profissionais? 

 

- Há quantos anos 

leciona? 
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- Qual a sua carga 

horária semanal? 

Bloco 3 

 

Compreensões 

Curriculares 

 

 

Obter informações 

sobre como os 

professores(as) 

compreendem o 

currículo e as 

orientações 

curriculares 

estaduais 

Como você 

compreende o 

currículo e as 

orientações 

curriculares 

estaduais? 

- Qual sua 

compreensão sobre 

o currículo? 

 

- Como é pensado o 

currículo durante as 

suas aulas? 

 

- Qual a sua 

compreensão sobre 

as orientações 

curriculares 

estaduais para o 

Ensino 

Fundamental? 

 

- Como você utiliza 

as Orientações 

Curriculares 

estaduais? 

 

- Para além das 

Orientações 

Curriculares 

estaduais, quais 

suas fontes para a 

construção do 

currículo? 

Bloco 4 

 

 

 

Compreensões 

sobre a Prática 

Pedagógica 

 

 

 

 

Obter informações 

sobre como os 

professores(as) 

compreendem a 

prática pedagógica. 

Como você 

compreende a 

prática pedagógica? 

-Qual sua 

compreensão sobre 

prática pedagógica? 

 

 

-Como é a sua 

prática pedagógica? 

 

-Quais elementos 

você pontua como 

importantes da 

prática pedagógica 

na disciplina 

escolar Educação 

Física? 

 

- Como você avalia 

a sua prática 

pedagógica? 
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Bloco 5 

 

Compreensões 

sobre a disciplina 

escolar Educação 

Física 

 

 

 

 

Obter informações 

sobre como os 

professores(as) 

compreendem a 

disciplina escolar 

Educação Física. 

Como você 

compreende a 

disciplina escolar 

Educação Física? 

- Qual sua 

compreensão sobre 

a disciplina escolar 

Educação Física? 

 

- As Orientações 

Curriculares 

estaduais 

contemplam a sua 

compreensão sobre 

a disciplina escolar 

Educação Física? 

 

- Quais as suas 

fontes teóricas para 

a disciplina escolar 

Educação Física? 

 

- As condições da 

escola permitem a 

realização das aulas 

da disciplina 

escolar Educação 

Física? 
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