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RESUMO 

 

LAGO, Tarsio Monteiro. Currículo mínimo de Educação Física da secretária de estado de 

educação do rio de janeiro (SEEDUC-RJ) e a realidade das aulas de Educação Física 

escolar no período noturno do Ciep 311 Dep. Bocayuva Cunha. 2016. 41 f. Produto Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio 

Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

O estudo tem como finalidades analisar as práticas da Educação Física escolar presentes no 

Ciep 311 Bocayuva Cunha da rede estadual de ensino médio regular noturno, situado no 

município do Rio de Janeiro, bairro Paciência, a partir do documento currículo mínimo 

obrigatório, na relação com as demandas sociais da comunidade escolar e com as teorias 

curriculares da Educação Física. A pesquisa de abordagem qualitativa (DESLANDES, 2001) 

está sendo realizada por meio de um estudo de caso (YIN, 2001; GIL, 2009), por meio de 

análise documental a partir do currículo mínimo da disciplina Educação Física proposto pela 

SEEDUC (2012) e a sua relação com as teorias curriculares da Educação Física, que, segundo 

Ludke e André (1986), constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa que contou 

com a participação de duas professoras regentes através de uma entrevista semiestruturada 

(MINAYO, 2010), com perguntas abertas e fechadas e um questionário misto (MATTOS; 

ROSSETTO JÚNIOR; BLECHER, 2004), com 44 alunos do ensino médio regular noturno. 

Os resultados demostraram que o currículo mínimo propõe teorias antagônicas como base 

curricular, ao mesmo tempo que estão presentes teorias críticas, ele propõe abordagem 

Esportiva ou Saudável voltado para o rendimento e sistematização. Com relação à aceitação e 

adequação à realidade desse currículo junto aos professores e alunos e suas implicações 

referentes à prática pedagógica, ambos demostraram que o currículo propõe uma diversidade 

de conteúdo, mas que na prática o modelo esportivo e saudável prevalece em aula. Cerca de 

50% dos alunos afirmaram que participam pouco, mais ou menos ou não participam das aulas 

de Educação Física, o que demostra como essas práticas se tornam excludentes e 

desmotivantes, e, em relação a sugestões curriculares para que atendam às demandas dos 

alunos, ambos citam o diálogo entre alunos e professor para que haja participação na 

construção de novos conteúdos e atendam às demandas dos sujeitos e identidades ali 

presentes. Dessa forma, é necessário entender o que o Estado impõe como currículo, para que 

em conjunto com os sujeitos presentes no cotidiano escolar, construir currículos que atendam 

às demandas sociais das diferentes identidades representadas. 

 

Palavras-chave: Identidades. Educação Física. Currículo. 
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ABSTRACT 

 

LAGO, Tarsio Monteiro.  Currículo mínimo de Educação Física da secretária de estado 

de educação do rio de janeiro (SEEDUC-RJ) e a realidade das aulas de Educação Física 

escolar no período noturno do Ciep 311 Dep. Bocayuva Cunha. 2016. 41 f. Produto Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio 

Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

The study has the purpose to analyze the practices of physical education present in Ciep 311 

Bocayuva Cunha network education of high school regular, located in the municipality of Rio 

de Janeiro, Patience neighborhood, from the curriculum minimum document, in relation to 

social demands of the school, community and curricular theories of Physical Education. The 

qualitative research (DESLANDES, 2001), is being conducted through a case study (YIN, 

2001; GIL, 2009), through analysis of documents from the curriculum minimum of physical 

education discipline proposed by SEEDUC (2012) and its relationship with the curriculum, 

theories of Physical Education which according Ludke and André (1986), is an important 

technique in qualitative research which included the participation of two regents teachers 

through a semi-structured interview (MINAYO, 2010), with open questions and closed, and a 

mixed questionnaire (MATTOS, ROSSETTO JUNIOR AND BLECHER, 2004), with 44 

students of the regular nighttime high school. Results demonstrated que curriculum minimum 

proposes antagonistic theories as a basic curriculum, at the same pace that are present Critical 

theory, propose sports, healthy approach or for facing performance and systematization. 

Relationship with the acceptance and adaptation to reality in this curriculum along teachers 

and students and related its implication to pedagogical practice. Both demonstrated que 

curriculum proposes a content diversity, but in practice the sports model and healthy prevails 

in class. about 50% of students said que participate little, more or less or not participate in 

physical education classes, what demostrates as these practices become exclusive and 

demotivating, and relationship one course suggestions that meet the student demands, both 

cite the dialogue between students and teacher to let there be participation in construction of 

new content and meet the demands of subjects and identities there presents, thus, necessary 

understand what the state imposes as curriculum, so that together with these subjects the 

routine school, build curriculum that meet the social demands of different identities 

represented. 

 

Keywords: Identity. Physical Education. Curriculum. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O currículo mínimo da SEEDUC surgiu como um elemento central a ser construído a 

partir dos baixos índices apresentados nas provas externas, que avaliou a educação básica no 

ano de 2011, havendo, então, a prioridade da padronização de sua grade curricular a ser 

trabalhada em toda rede de ensino estadual, tanto no ensino médio quanto no ensino 

fundamental a partir do ano de 2012, com a seguinte finalidade: 

 
Orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de 

ensino-aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre. Com isso, 

pode-se garantir uma essência básica comum a todos e que esteja alinhada com as 

atuais necessidades de ensino, identificadas não apenas nas legislações vigentes, 

Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais, mas também nas matrizes de 

referência dos principais exames nacionais e estaduais (SEEDUC-RJ, 2012, p. 1). 

 

No período de um ano, esse currículo foi construído através da parceria entre 

universidades públicas localizadas no estado do Rio de Janeiro que disponibilizaram ao 

menos um professor para cada disciplina para coordenar a elaboração do processo de 

construção do currículo da rede estadual, juntamente com o auxílio dos professores regentes 

da própria rede. 

No caso específico da Educação Física, a UFF e a UFRRJ foram as universidades 

representadas por duas professoras doutoras que ficaram responsáveis pela coordenação e 

articulação do processo de construção do currículo mínimo dessa disciplina. A fase de escolha 

dos professores universitários se deu por meio da área de pesquisa e interesse dos docentes. Já 

a seleção dos professores da rede se deu através de chamada pública, na qual havia uma 

inscrição prévia e depois passavam por análise de currículo e entrevista com os coordenadores 

da pesquisa. No total, foram selecionados sete professores com a titulação de mestres e duas 

professoras doutoras universitárias. Segundo Copolilo e Cupolilo (2013), os professores da 

rede selecionados eram de diferentes regiões do Estado, permitindo, assim, uma visão mais 

abrangente das realidades sociais, culturais, econômicas e políticas do Estado. 

Para que os professores tivessem acesso ao currículo mínimo, a SEEDUC enviou para 

cada escola de origem dos docentes o documento em forma impressa em uma única vez e 

também disponibiliza através do seu site um link “conexão professor”, sendo uma plataforma 

virtual de acesso continuo do documento. 

Para que houvesse um controle e aplicabilidade por parte do professor regente 

vinculado à SEEDUC, ela criou uma resolução obrigando os professores da rede a cumprirem 
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todo o currículo mínimo estabelecido por cada série/ano, respeitando o artigo 2º da Resolução 

Nº 4.866, de 14 de fevereiro de 2013, segundo o qual afirmava respeitar: 

 
a autonomia do professor para possíveis ajustes, no interior do Currículo Mínimo 

fixado para o ano/série de sua atuação, que melhorem a progressão do ensino das 

competências e habilidades desse Currículo de acordo com as necessidades da 

unidade/turma (DIOERJ, 2013, p. 9). 

 

Para um maior controle e motivação por parte dos professores, o Estado tem uma 

política meritocrata de bonificação, em que a SEEDUC premia apenas as escolas que 100% 

dos docentes cumpram o lançamento do currículo mínimo, tanto no diário quanto no 

lançamento de notas on-line, como afirma no artigo 6° do Decreto N° 42.793, de 6 de janeiro 

de 2011, que trata exatamente sobre o assunto, além de ter de alcançar os índices das provas 

externas e do fluxo escolar. Cabe ressaltar o salto da vigésima sexta posição para quarta, 

segundo o IDEB 2013/2014, entre todas as redes estaduais do Brasil, comprovando que, do 

ponto de vista quantitativo, o currículo mínimo teve sucesso nos objetivos iniciais propostos 

pela SEEDUC, mesmo não concordando com os mecanismos de ação para atingir esses 

índices como fechamento de escolas, otimização de turmas, fim da eleição para direção, 

dentre outras. 

Por vivenciar as condições de trabalho, a educação não pode ser mensurada apenas em 

números. Acima de tudo, acreditamos no fortalecimento das bases democráticas para lutar por 

efetivas mudanças na educação. 

A fiscalização da aplicação do currículo é feita através da equipe de Gestão e de 

Coordenação Pedagógica das escolas e/ou cabe à IGT – Integrante do Grupo de Trabalho, que 

é uma pessoa indicada pela SEEDUC para acompanhar a unidade escolar, tendo como 

atribuições: verificar as informações sobre o cumprimento do Currículo 

Mínimo junto aos professores regentes da unidade escolar.  

O Estado, na Resolução nº 4.866 e no decreto n° 42.793, que normativa o currículo 

mínimo, durante as fiscalizações o tempo semanal das disciplinas não é um fator para não 

comtemplar a execução em sua totalidade desse currículo mínimo. Especificamente no caso 

da Educação Física, são dois tempos semanais, mas a rede possui disciplinas como Sociologia 

e Filosofia com apenas um tempo, em que a fala de muitos docentes é que o currículo mínimo 

se torna extenso e acaba inviabilizando outras propostas curriculares que poderiam ser 

efetuadas em sala, em outros relatos afirmam que se torna impossível a aplicabilidade em sua 

totalidade, mas que acabam escrevendo no diário e sinalizando no sistema “Docente On-Line” 

aplicação completa da proposta curricular do Estado. A falta de recurso também é um fator 
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que não é levado em conta, sendo que, desde o ano de 2012, a escola CIEP 311 não consegue 

atender aos incessantes pedidos dos professores para a compra de materiais para termos 

condições mínimas para as práticas pedagógicas, com argumento por parte da direção que não 

há recursos disponíveis. 

Acreditamos que, no momento em que o professor-pesquisador está inserido em sua 

própria realidade juntamente com os sujeitos da pesquisa, produz também de forma informal 

dados e conhecimentos, criando reflexões e diálogo para o próprio local de estudo. A 

concepção professor-pesquisador implica em oferecer condições para o docente assumir a sua 

realidade escolar como um objeto de pesquisa, de reflexão e de análise, constituindo-se em 

um movimento contra-hegemônico frente ao processo de desprofissionalização do professor e 

de instrumentalização da sua prática (Nóvoa, 1992). 

A despeito dessa realidade, entendemos que o currículo não pode ser considerado um 

documento burocrático, neutro, técnico e objetivo, mas está atrelado à construção histórica e 

social presentes no tempo e espaço das sociedades e dos sujeitos que ali se encontram. 

Segundo Moreira e Silva (2009), currículo pode ser movimentado por intenções oficiais, mas 

o resultado não será o intencionado, porque essa transmissão se dá em um contexto cultural de 

significação ativa dos materiais recebidos. 

O Ciep Bocayuva Cunha 311, que servirá como base de campo da pesquisa, está 

localizado no bairro de Paciência, município do Rio de Janeiro, em uma zona de conflito 

social bem marcante entre milicianos, traficantes e o Estado através da segurança pública, 

inclusive com a presença do policiamento fardado e armado presente 24h dentro da unidade, 

através do Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis). Segundo a SEEDUC-RJ 

(2012), as escolas escolhidas pela Secretaria de Educação apresentavam um histórico de 

delitos registrados no dia a dia, como invasão para uso de quadras esportivas e piscinas e para 

consumo de drogas no pátio, brigas entre alunos, roubos e furtos, a partir de informações e 

solicitações de diretores. 

 Diante desse contexto, questionamo-nos: em que medida o currículo mínimo da 

disciplina Educação Física proposto pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

(SEEDUC-RJ) corresponde à realidade do contexto da comunidade do Ciep 311 Bocayuva 

Cunha? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as práticas da Educação Física escolar presentes em uma unidade da rede 

estadual de ensino médio regular noturno a partir do documento currículo mínimo obrigatório, 

na relação com as demandas sociais da comunidade escolar e com as teorias curriculares da 

Educação Física. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Analisar o currículo mínimo e sua relação com as teorias curriculares da Educação 

Física; 

b) Conhecer o nível de aceitação e de adequação a realidade desse currículo junto aos 

professores de Educação Física e alunos do Ciep 311 Dep. Bocayuva Cunha, assim 

como suas implicações para a prática pedagógica; 

c) Propor alternativas para uma construção curricular que valorize as identidades 

culturais dos alunos do Ciep 311 Dep. Bocayuva Cunha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

 

 

 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

A escolha pela pesquisa, análise e contextualização do currículo mínimo proposto pela 

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ), especificamente da 

disciplina Educação Física, surge a partir do fato de entender que, além do papel como 

professor regente da disciplina em questão, sou também um pesquisador em ação. Atuo em 

duas unidades da rede pública estadual de ensino médio regular e, consequentemente, as 

minhas ações pedagógicas têm um reflexo direto na construção e formação humana do meu 

alunado que já possui uma bagagem cultural, vivências e experiências que precisam ser 

consideradas e respeitadas.  

Defendemos a importância de se construir um currículo em que os conhecimentos 

produzidos são gerados pelo próprio cotidiano escolar, a partir dos múltiplos saberes e 

identidades presentes nesse e que se tornam fontes para a produção do conhecimento a serem 

trabalhadas pelos professores e alunos de forma crítica, possibilitando mudar a realidade da 

comunidade de forma participativa através dos seus direitos, deveres e organização coletiva 

dentro e fora da escola. 

Entendemos como definição de currículo um instrumento que não seja neutro, técnico 

e objetivo, e criar um único currículo para toda a rede vem em contraponto aos argumentos 

acima citados, com a possibilidade de redução e padronização do conhecimento para os 

diferentes sujeitos em cada unidade escolar (SILVA, 2010). 

 Dentro desse processo, surge o debate político sobre a formação dos sujeitos, 

questionamentos e sugestões sobre o currículo mínimo obrigatório da disciplina Educação 

Física proposto pela SEEDUC, além de uma proposta de construção democrática dos 

conhecimentos a partir das identidades que constituem o cotidiano escolar. 
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4 METODOLOGIA 

 

A partir de uma abordagem qualitativa, que, segundo Deslandes (2001, p. 21), 

 
 A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. E ocupa, nas 

Ciências Sociais, um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 

quantificado. Trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes. [...] Da produção humana que pode ser resumido no 

mundo das relações, representações e intencionalidade e é o objeto da pesquisa 

qualitativa que dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores 

quantitativos.  

 

 Pesquisa do tipo estudo de caso, que, segundo Yin (2001) e Gil (2009), significa 

estudo limitado a uma ou poucas unidades, que podem ser uma pessoa, uma família, um 

produto, uma instituição, uma comunidade ou mesmo um país. É uma pesquisa detalhada e 

profunda. Neste caso o Ciep 311Dep. Bocayuva Cunha servirá como base para a pesquisa, 

onde todos os sujeitos participantes do trabalho estão lotados nesta unidade. 

 A análise documental será feita a partir do currículo mínimo da disciplina Educação 

Física proposto pela SEEDUC (2012) e a sua relação com as teorias curriculares da Educação 

Física, que, segundo Ludke e André (1986), constitui uma técnica importante na pesquisa 

qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando 

aspectos novos de um tema ou problema. 

Entrevista semiestruturada, que, segundo Minayo (2010), combina perguntas fechadas 

e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem 

se prender à indagação formulada, onde duas professoras da unidade sempre representadas 

pela letra “A” e “B” responderam questões relacionadas aos objetivos deste trabalho, com 

autorização prévia por parte delas, por meio do Termo de consentimento Livre 

Esclarecimento. 

 Questionário misto com 44 alunos, com idade entre 14 a 21 anos, da própria unidade, 

que, segundo Mattos, Rossetto Júnior e Blecher (2004, p. 40), “combinam perguntas abertas e 

fechadas”. Para os alunos da 1ª e 3ª série do ensino médio regular de forma voluntária e 

anônima dos participantes. Os Alunos responderam sobre a participação, justificativas e 

sugestões sobre as práticas pedagógicas durante as aulas de Educação Física escolar. As 

perguntas estão sempre relacionadas com os objetivos propostos neste trabalho.  
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Como base para pensarmos currículo e as relações de poder presentes na sociedade e 

na escola, tivemos como referência autores como Silva (2010), que nos apresenta um histórico 

das teorias curriculares. 

A partir dos anos de 1910, intensificou-se o estudo do currículo, principalmente nos 

EUA, com o processo da massificação da escolarização e industrialização. O currículo passou 

a ser visto como campo de estudo e pesquisa pela aceitação de toda a comunidade acadêmica, 

fazendo com que surgissem diversas teorias e questionamentos sobre ele. Com as respostas, 

vieram as justificativas em relação ao que ensinar, o que o aluno deve se tornar a partir do 

aprendizado, assim como às questões de poder dentro e fora da escola. 

 As teorias sobre o currículo basicamente dividiram-se em tradicional, crítica e pós-

criticas. A teoria tradicional pretende ser neutra, científica e objetiva, tendo como principal 

representante Franklin John Bobbit, que, segundo Silva (2010), escreveu em uma época 

baseada na ideologia de administração de Frederick Winsow Taylor, na qual a escola 

funcionava como empresa. O currículo foi construído no levantamento das habilidades, 

desenvolvimento, planejamento e elaboração de mediação para afirmar se foi aprendido com 

precisão. 

 Silva (2010) afirma que Tyler consolidou a teoria de Bobbit, em que o currículo 

deveria buscar responder a quatro questões: objetivos educacionais; experiências 

educacionais; organização eficiente; e se esses objetivos estão sendo alcançados. 

Em uma linha progressista, John Dewey aparece com a preocupação da democracia e 

o funcionamento da economia, além da importância dos interesses e experiências das crianças 

e jovens. 

 As teorias críticas surgiram na década de 1960, a partir dos movimentos sociais e 

culturais em todo mundo, e era baseada no desenvolvimento dos conceitos a partir da análise 
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de Karl Marx. Louis Althusser, segundo Silva (2010), pontuou que a sociedade capitalista 

defende a reprodução de suas práticas econômicas para manter sua ideologia. Já Samuel 

Boules e Herbert Gintis afirmam que a escola contribui para o processo de um sistema 

dominante não necessariamente através do conteúdo, mas também através das relações sociais 

do local de trabalho, enquanto que Pierre Bourdieu e Jean-Claude Forquin afastam-se de 

Marx e propõem que a reprodução social por meio da cultura dominante garante sua 

hegemonia. A reprodução cultural atuaria como educação excludente. 

O currículo passou a ser compreendido, então, pelas relações sociais, alterando a 

forma burocrática e mecânica, possibilitando uma visão em que a cultura enfrenta diferentes e 

conflitantes concepções sociais. 

 As teorias críticas estavam ligadas diretamente à parte subjetiva e às experiências de 

docentes e alunos. Para Michael Apple, segundo Silva (2010), currículo é o resultado de um 

processo entre interesses particulares das classes e dos grupos dominantes e considera a 

análise de valores, normas e disposições em relação ao currículo oficial, tendo a escola o 

papel de transmissora tanto quanto de produtora de conhecimento. 

  Para Silva (2010), Paulo Freire utiliza como método as próprias experiências dos 

alunos para determinar os conteúdos, mas também não nega o papel dos pesquisadores nessa 

construção, além de eliminar a diferença entre cultura popular e erudita. Giroux se aproxima 

de Freire no sentido cultural da educação em um campo de mediação do conhecimento, 

libertadora e emancipatória, no qual o currículo está diretamente envolvido nas relações 

sociais de poder e desigualdade. 

 Segundo Silva (2010), Michael Young, difere de outras teorias críticas, onde tem 

como referência a antiga sociologia da educação e a conexão entre currículo e poder. Basil 

Bernstein também segue pela mesma linha, definindo a educação formal em três formas: 

currículo como conhecimento, pedagogia a transmissão e a avaliação a realização, com a 

preocupação na organização estrutural e como está relacionado a princípios diferentes de 

poder e controle. 

 Nos estudos de currículo, percebeu-se que existia o currículo oculto, que, segundo 

Silva (2010), é aquele presente no cotidiano da educação ou da escola, mas não faz parte do 

oficial. 

 Dentre as teorias pós-críticas do currículo, ressaltaremos o multiculturalismo, que 

destaca as formas culturais no mundo contemporâneo e suas formas de dominação (SILVA, 

2010). Dentre as diversas perspectivas multicultural, elencaremos duas consideradas mais 
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relevantes para o presente estudo: a liberal e a crítica (HORNBURG; SILVA, 2007). 

 A perspectiva multicultural liberal tem uma visão de defesa da tolerância, respeito e 

convivência entre as culturas. Já a perspectiva multicultural crítica questiona essa visão, 

afirmando que, dessa forma, se manteria a relação de poder entre as culturas. A perspectiva 

multicultural crítica busca trabalhar não somente a visão de dominação econômica, mas 

também as questões sociais de gênero, raça e etnia. Além disso, o currículo deveria englobar 

essas relações dentro de um processo histórico social (HORNUNBURG; SILVA, 2007). 

 Entender as teorias é fundamental para a compreensão e construção do currículo sobre 

a história e os interesses que o envolvem. Ainda hoje, percebemos os sistemas unificando seu 

projeto educacional, refletindo em um currículo padronizado, mantendo as relações de poder 

presentes na teoria tradicional, sem levar em conta o que é vivido e aprendido na escola. 

 Ao abordarmos de forma crítica o currículo mínimo de Educação Física proposto pela 

SEEDUC, devemos identificar os tipos de currículos da disciplina que serviram de base para a 

produção do documento e fazer uma análise a respeito deles. 

 Historicamente, a Educação Física é definida como área ligada ao corpo, em que 

constituem diversas abordagens em meio a teorias curriculares através de visões diferenciadas 

de homem e sociedade (NUNES; RUBIO, 2008). 

Inicialmente, a Educação Física teve forte influência pela instituição militar e, a partir 

da metade do século XIX, pela medicina higienista, fundamentada pelos princípios da 

positividade (BRACHT, 1999). As práticas estavam diretamente ligadas a movimentos 

nacionalistas e políticas liberais através do método ginástico dos países europeus com o 

currículo pautado na aquisição de hábitos saudáveis de higiene e saúde, valorizando o 

desenvolvimento físico e moral nacionalista. Atendia exclusivamente aos filhos das classes 

burguesas e os objetivos eram profiláticos e corretivos, visando-se, também, à eficiência no 

rendimento (NUNES; RUBIO, 2008). 

Segundo Neira e Nunes (2006), o currículo-ginástico disseminava o modo de ser das 

elites para as demais classes sociais e construía identidades saudáveis no seio de uma 

sociedade saudável. Sempre sobre influência de padrões europeus, como citado anteriormente, 

com a retidão do corpo, ar de superioridade, elegância e aspecto saudável, com as meninas no 

papel de identidades docilizadas voltadas para virtudes de uma boa mãe. 

Ainda hoje, percebemos as relações de poder entre conteúdo e sociedade dentro da 

perspectiva curricular ginástico-higienista nas aulas de Educação Física com a prática da 

atividade física pelo simples fato do fazer como fim, sem relacionar os poderes que se 
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encontram nessa ação e seus desdobramentos, como modelo de corpo ideal imposto pela 

mídia e padrões europeus, a mulher sendo o corpo frágil e docilizado, o homem responsável 

por concluir tarefas que exigem força, ou através do uso restrito de certas vestimentas 

definidas por gênero, padronização dos corpos através do corte de cabelo, tingimento e 

alisamento por etnia e gênero.  

A Educação Física como parte de manutenção histórica através de hegemonia cultural 

no qual a função do professor atualmente é de mediar o conhecimento e pensar juntamente 

com as identidades que estão representadas nos cotidianos das aulas, produzindo conteúdos 

nos quais as relações políticas e sociais sejam trabalhadas de forma crítica e democrática. 

 O Brasil, após a Segunda Guerra Mundial de 1945, teve uma grande aceleração do 

desenvolvimento econômico e dos grandes centros urbanos, sendo os governos tanto de 

Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek obrigados, a partir de uma pressão popular por uma 

ascensão social, a ampliar a rede pública de ensino. O ensino direcionou para capacitação 

técnica, ocorrendo uma renovação no pensamento educacional. O professor não é mais o 

centralizador do conhecimento como na Escola Tradicional nem o aluno como centro da 

questão no modelo da Escola Nova, e os objetivos e a organização racional dos meios 

direcionavam o processo. Os sujeitos passaram a ser meros executantes dentro de um 

processo mecanizado e configurado por especialistas capacitados e imparciais (SAVIANI, 

1983). 

Dentro dessa nova perspectiva tecnicista na educação e com uma visão de nação em 

desenvolvimento, o ensino passou a ter objetivos de valorizar o rendimento e os melhores 

resultados, surgindo a identidade do incompetente e improdutivo. A Educação Física mais 

uma vez projetava esses objetivos de performance através do corpo eficiente e na prática 

seguindo o Método Esportivo Generalizado, mesmo tendo como componente o jogo e ênfase 

no lúdico, foi gradativamente descaracterizado pelo aspecto de treinamento e busca de 

resultados durante as aulas (NUNES; RUBIO, 2008). 

O aspecto tecnicista do esporte através do modelo excludente da prática de rendimento 

na escola fortalece a tese do modelo econômico capitalista dos países europeus e dos EUA 

que serviram de base pedagógica, em que os mais aptos são os capazes a representar os postos 

mais altos da sociedade, havendo o argumento meritocrata de que o simples esforço pessoal 

levaria ao sucesso sem considerar os fatores sociais que ali estão representados pelas 

identidades. 

Segundo Nunes e Rubio (2008), os conteúdos do currículo técnico-esportivo são 
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retirados de artefatos culturais que agregam e divulgam valores de origem euro-americana, 

burguesa, branca, heterossexual, cristã e masculina. 

Questionamos desde a formação na graduação sobre a visão da teoria curricular 

Técnico-Esportiva com a prática tecnicista como fim e dividida ainda por gênero em alguns 

cursos, refletindo formação dos docentes e nas aulas de educação básica, fortalecendo certas 

identidades em uma cultura esportiva de exclusão.  

Abordamos que a prática do esporte escolar, inclusive a técnica, é necessária, sendo 

um meio educacional com objetivos a trabalhar a formação humana e cidadã de forma crítica 

em detrimento ao rendimento para que não perpetue uma hegemonia cultural de superioridade 

como do masculino sobre outros gêneros e representações que através do esporte é a forma 

mais acessível que o negro tem para atingir a ascensão social. 

Com o fim da ditadura militar e a redemocratização na década de 1980 no país, 

iniciou-se um processo de críticas ao modelo vigente, e, a partir disso, foram elaboradas 

diversas abordagens, ampliando o campo teórico com as novas teorias curriculares da 

Educação Física, construindo um referencial teórico para área. O papel pedagógico também 

sofre mudanças, passando de uma formação do homem integral que valorizava certas 

identidades através de conteúdos esportivos e ginásticos para uma concepção que oportuniza 

um ambiente formador de conhecimento e favorece o convívio, a ética social (NUNES; 

RUBIO, 2008). 

Surgem, então, três teorias que, no nosso modo de ver, pouco avançaram em relação 

ao modelo tradicional e tecnicista de abordar o fim da prática dos conteúdos da Educação 

Física Escolar, mas de grande valor para legitimidade da área na educação. 

A teoria curricular psicomotricidade através de processos, afetivos, cognitivos e 

motores, traz como objetivos para a Educação Física a prevenção das dificuldades escolares e 

a garantia de desenvolvimento funcional da aprendizagem através de mecanismos de 

regulação da inter-relação sujeito e meio. Segundo Nunes e Rúbio (2008), denominada 

educação pelo movimento que nela visa o desenvolvimento da criança e que dela depende de 

sua personalidade para o sucesso escolar. 

Outra teoria curricular a ganhar força foi a desenvolvimentista, que, segundo Nunes e 

Rúbio (2008), tinha como objetivos garantir através do desenvolvimento fisiológico, motor, 

cognitivo e afetivo-social do educando. Os objetivos seriam alcançados através da 

aprendizagem motora, respeitando as características do comportamento motor do aluno, 

seguindo ordem de habilidades mais simples para as mais complexas, garantindo um maior 
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fluxo social. 

A terceira teoria a ser abordada é a teoria currículo-saudável. Segundo Neira e Nunes 

(2006), os objetivos pautavam-se no cuidado individual com a saúde, a um estilo de vida ativo 

para combater as mazelas da sociedade capitalistas- sedentarismo, a obesidade, as doenças 

cardiorrespiratórias, dentre outras. 

Acreditamos que tais teorias, mesmo estando em um período crítico da Educação 

Física escolar, pouco avançaram em relação ao modelo tecnicista no sentido de que há uma 

continuidade da padronização das identidades através das práticas, reproduzindo, assim, uma 

hegemonia cultural a partir da homogeneização dos sujeitos que ali se encontram. Mesmo 

utilizando novas abordagens como brincadeiras, jogos, pré-desportivos, educativos e os 

cooperativos, o movimento continua sendo o meio e o fim da Educação Física Escolar. 

Segundo Neira e Nunes (2006), ambas teorias curriculares podem ser consideradas currículos 

globalizantes, por conta de seus pressupostos e fins, destacando a incorporação de artefatos 

culturais nestes modelos curriculares desprovidos de seus sentidos e lutas por significação. 

As teorias críticas da Educação Física são fruto das relações das ciências humanas e da 

inserção da Educação Física na discussão pedagógica. Influenciadas principalmente por 

autores com tendências marxistas, surgem a crítico-superadora e a crítico-emancipatória. 

Separada as devidas diferenças epistemológicas, nelas o conceito de currículo transforma o 

“como fazer” para que os alunos alcancem as metas preestabelecidas, para um momento de 

reflexão crítica a respeito das consequências dos conteúdos selecionados no currículo, 

acrescentando o caráter sociopolítico em detrimento do aspecto técnico (NUNES; RUBIO, 

2008). 

A teoria crítico-superadora tem como principal representante Coletivo de Autores 

composto por Carmen Lúcia Soares, Celi Nelza Zülke Taffarel, Maria Elizabeth Medicis Pinto 

Vargal, Lino Castellani Filho, Micheli Ortega Escobar e Valter Bracht, e sua principal obra, 

Metodologia de Ensino da Educação Física (1992). Segundo Coletivo de Autores, a crítico-

superadora, dentro de uma reflexão pedagógica: 

 
É diagnóstica, porque remete à constatação e leitura dos dados da realidade; [...] é 

judicativa porque julga a partir de uma ética que representa os interesses de 

determinada classe social; é também teleológica, porque determina um alvo onde se 

quer chegar, busca uma direção (1992, p. 25). 

 

 A teoria crítica emancipatória tem como principal autor Elenor Kunz e obra 

bibliográfica denominada Transformação Didático-Pedagógica do Esporte (1994). Segundo 

Kunz, a conceituação adotada por esta teoria para Educação Física escolar: 
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[...] busca alcançar, objetivos primordiais do ensino, e através das atividades com o 

movimento humano, o desenvolvimento de competências como a autonomia, a 

competência social e a competência objetiva (1994, p. 107). 

 

 As duas teorias romperam com o modelo tradicional e tecnicista presente até então na 

disciplina, em que o movimento passou a não ser mais o meio e o fim da Educação Física 

escolar, no momento em que foi inserido o conceito de cultura corporal contextualizando com 

o social. Segundo Nunes e Rúbio (2008), por meio da tematização e seleção das práticas da 

cultura corporal, adequadas ao aluno, o currículo crítico refuta a ideia de que existam um 

conhecimento dominante e inquestionável a ser trabalhado na escola. 

As duas trabalham as mesmas formas de movimento como conteúdo (jogos, dança, 

ginástica, esporte e lutas), mas, na teoria Crítica Superadora, deixou claro em seu livro 

Metodologia de Ensino da Educação Física (1992), essas atividades como meio, além da 

vivência e experiência do aluno, é levado em conta na formação e escolha dos conteúdos que 

serão aplicados para que ele tenha uma visão crítica de sociedade. Na crítica emancipatória, o 

esporte tem um trato especial no sentido de ocorrer uma transformação a partir desse 

conteúdo, através dessa teoria de forma emancipatória. O esporte presente na realidade social 

é diferente daquele a ser praticado no ambiente escolar, crítico ao esporte de rendimento e 

padronização dos movimentos. 

As teorias críticas permitiram que o sujeito seja construtor de sua própria existência, 

refletindo à frente de sobre sua realidade, combatendo as relações de exploração e opressão 

social, além de assumirem identidades emancipadas dessas condições de opressão em que está 

inserida (NUNES; RUBIO, 2008). 

A última teoria curricular a ser abordada é a pós-crítica. Enquanto as teorias críticas 

afirmam que a ideologia dominante transmite seu poder as classes desfavoráveis, para a pós-

crítica o poder não pode ser apropriado, mas sim está descentralizado. Além disso, a questão 

de poder é muito mais que a relação de classe; está também nas relações entre todas as 

identidades – etnia, gênero, raça, sexualidade, idade, profissão, locais de morada, habilidades 

motoras e perceptivas, estéticas corporais etc. (NUNES; RUBIO, 2008). 

Seguindo na linha de Neira e Nunes (2007), na qual eles trabalham com a perspectiva 

pós-crítica com o conceito de cultura corporal e campo de luta pelo poder. Nesse sentido, 

entendemos que o poder sempre existirá, mas como democratizar essas relações é o que deve 

ser questionado através dos diferentes grupos presentes na escola, sendo representadas por 

meio de suas práticas da cultura corporal, não existindo uma hierarquização de conteúdo, mas 
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possibilitando-se ao aluno a capacidade de pensar sobre as relações sociais de dominante, 

dominado e além dos estereótipos presentes, o que possibilita a transformação social. 

  

6 RESULTADOS 

 

6.1 CURRÍCULO MÍNIMO E AS TEORIAS CURRICULARES 

 

6.1.1 Currículo mínimo e as teorias curriculares 

 

Nesta  seção, iremos, primeiramente, transcrever e identificar quais são as teorias 

curriculares da Educação Física presentes no currículo mínimo proposto pela SEEDUC no 

ano de 2012 e, posteriormente, realizar uma análise sobre os conteúdos e teorias identificadas. 

 
Vivenciar Técnicas, táticas e regras das diferentes modalidades desportivas 

(SEEDUC, 2012, p. 12-13). 

 

Identificar os sistemas táticos praticados pelas equipes em situações de jogo 

(SEEDUC, 2012, p. 11). 

 

Aplicar os sistemas táticos em situações de jogo (SEEDUC, 2012, p. 11). 

 

Os trechos acima se associam ao currículo técnico-esportivo, no qual tanto o professor 

quanto o aluno se tornam apenas meros executantes dentro do processo de ensino, sendo o 

movimento o meio e o fim da atividade, excluindo aqueles considerados não aptos das 

atividades dentro e fora da escola (NUNES; RÚBIO, 2008). 

 Alguns trechos retirados do currículo mínimo obrigatório referente ao que 

consideramos Currículo Crítico-Emancipatório podem ser vistos a seguir: 

 

Problematizar as contradições entre a prática do esporte de alto rendimento e a saúde 

(SEEDUC, 2012, p. 12). 

 

Comparar o conceito de autoridade e autoritarismo no esporte, transportando-o para 

vida cotidiana (SEEDUC, 2012, p. 11). 

 

Conhecer e posicionar-se frente ao estatuto do torcedor (SEEDUC, 2012, p. 11). 

 

Compreender a dança e os movimentos expressivos como parte da história cultural 

da humanidade (SEEDUC, 2012, p. 11). 

 

Compreender o lazer como elemento essencial para o desenvolvimento da 

personalidade, em contraposição à ideia de lazer como atividade de recuperação para 

o trabalho (SEEDUC, 2012, p. 11). 

 

Problematizar as ações públicas de esporte e lazer e suas relações com a saúde. 

(SEEDUC, 2012, p. 12). 
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Analisar criticamente a espetacularização dos esportes na sociedade contemporânea 

(SEEDUC, 2012, p. 12). 

 

Reconhecer e problematizar as influências das mídias nas formas de dançar. 

(SEEDUC, 2012, p. 12). 

 

Problematizar as influências dos jogos eletrônicos na vida dos sujeitos (SEEDUC, 

2012, p. 12). 

 

Identificar na figura do árbitro e nas regras a necessária mediação entre esporte e 

violência (SEEDUC, 2012, p. 13). 

 

Os trechos acima retirados do currículo mínimo estão inseridos na perspectiva Teórica 

Crítico-Emancipatória, em que o aluno, além do processo prático, consegue dialogar sobre a 

contextualização social do seu cotidiano, em detrimento da prática esportiva padronizada e de 

alto rendimento presente atualmente na Educação Física escolar (KNUZ, 1994). 

Através dos trechos e da abordagem crítico-emancipatória apresentada por Kunz 

(1994), podemos observar que, além do caráter técnico, onde o movimento, o esporte, a 

ginástica, a dança etc. não deixaram de existir na Educação Física escolar, porém foi 

introduzido o caráter social ao desenvolvimento das aulas, sendo o movimento ainda o meio, 

mas não o fim da disciplina, em que o aluno pode estabelecer uma visão crítica a partir dos 

conteúdos e de sociedade. 

Os trechos abaixo estão associados à visão Crítica-Superadora da Educação Física 

escolar: 

 
Conhecer e vivenciar as danças Afro-brasileiras e indígenas, reconhecendo-as como 

originárias das manifestações rítmicas e expressivas do povo brasileiro (SEEDUC, 

2012, p. 11). 

 

Participar de processos de criação e de improvisação de movimentos rítmicos 

(SEEDUC, 2012, p. 11). 

 

Identificar as principais formas de manifestação cultural de lazer em sua região 

(SEEDUC, 2012, p. 11). 

 

Valorizar a possibilidade de construção coletiva das regras e os acordos firmados 

entre os participantes. (SEEDUC, 2012, p. 11). 

 

Reconhecer as relações e contribuições histórico-culturais dos/nos movimentos 

rítmicos e expressivos. (SEEDUC, 2012, p. 12). 

 

Elaborar jogos de dramatizações e sequências coreográficas (SEEDUC, 2012, p. 12). 

 
Adaptar e (re)construir jogos, espaços e materiais. (SEEDUC, 2012, p.12) 

 

Compreender e vivenciar os jogos eletrônicos e computadorizados (SEEDUC,2012, 

p. 12). 
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Compreender as implicações da urbanização na vivência dos jogos e brincadeiras 
(SEEDUC, 2012, p. 13). 

 

Adaptar e (re)construir jogos, espaços e materiais (SEEDUC, 2012, p. 13). 

 

Os trechos acima nos demostram como essa teoria curricular permite ao aluno, de 

forma crítica e inserido em um projeto político-pedagógico, relacionar o conteúdo escolar 

com as suas vivências e experiências, permitindo, assim, transformar a sua realidade, e 

também há um processo com o professor de participação e elaboração na construção do 

conteúdo, possibilitando uma visão participativa e democrática e crítica perante a sociedade 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

O aluno consegue, através dessa abordagem, conhecer, praticar e reconhecer de forma 

crítica algumas manifestações a partir de uma cultura corporal, mas não há uma ampliação 

sobre os significados das atividades, quais são as relações de poder e identidades ali presentes, 

fazendo com que se limite a visão de sociedade desse alunado (NUNES; RÚBIO, 2008). 

 Identificamos também alguns trechos do currículo mínimo da SEEDUC (2012) do 

ensino médio relacionados à teoria saudável, como podemos ver abaixo: 

 
Analisar a diversidade de formas de sistematização de programas de atividade física, 

demonstrando autonomia na escolha e definição de sua própria prática corporal 

(SEEDUC, 2012, p. 12-13). 

 

Assumir uma postura ativa e consciente em relação à prática de atividades físicas, 

respeitando seus limites e possibilidades (SEEDUC, 2012, p. 13). 

 

Identificar riscos à saúde advindos de vícios posturais e movimentos corporais 

repetitivos praticados no cotidiano (SEEDUC, 2012, p. 13). 

 

Compreender fundamentos do atendimento de primeiros socorros necessários para 

lidar com acidentes e contusões esportivas (SEEDUC, 2012, p. 13). 

 

Conhecer os efeitos das drogas lícitas e ilícitas no organismo, e seus malefícios para 

a saúde (SEEDUC, 2012, p. 13). 

 

Compreender os conceitos das qualidades físicas de base (SEEDUC, 2012, p. 13). 

 

Identificar a aplicabilidade das qualidades físicas nas atividades cotidianas 

(SEEDUC, 2012, p. 13). 

   

Os trechos apresentados acima foram identificados dentro da teoria curricular-

saudável, na qual os objetivos estão pautados no cuidado individual com a saúde e no 

favorecimento a um estilo de vida ativo para combater os problemas relacionados à sociedade 

contemporânea: sedentarismo, a obesidade, doenças cardiorrespiratórias, diabetes etc. 

(NEIRA; NUNES 2006). 
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Neira e Nunes (2006) consideram que esse currículo tenciona unificar as pessoas 

através da prática. Nele, é demostrado, através dos trechos retirados do currículo mínimo 

(2012), como a abordagem saudável define como igualdade práticas de atividades voltadas 

para todos de forma a respeitar a individualidade, o ritmo e as diferentes fases de 

aprendizagem e desenvolvimento psicológico e motor, atingindo como meta o mesmo nível, 

mas sem dar a possibilidade de questionar a relação social dos alunos ali presentes, trabalho, 

transporte, lazer etc., mantendo um estado hegemônico de um modo de ser através das 

práticas pedagógicas. 

Vale destacar que, dentre todas as teorias identificadas dentro do currículo mínimo 

proposto pela SEEDUC (2012), encontramos as teorias críticas representadas em maior 

quantitativo pelo currículo mínimo, demostrando que, para a época, havia um esforço em 

trabalhar as vivências e contextualizar com o social, mas sendo necessário repensar o mesmo, 

no sentido de que novas propostas e demandas estão presentes no ambiente escolar. 

 

6.2 RELAÇÃO DO CURRÍCULO COM A REALIDADE ESCOLAR 

 

Entrevistamos duas professoras da disciplina de Educação Física da rede estadual de 

ensino e 44 alunos da própria unidade; em cada categoria, selecionamos perguntas com o 

intuito de conhecer o nível de aceitação e de adequação a realidade desse currículo junto aos 

professores de Educação Física do Ciep 311 Dep. Bocayuva Cunha, assim como suas 

implicações para a prática pedagógica, e sugestões pedagógicas. 

 

6.2.1 Aceitação e adequação do currículo perante aos professores 

 

Nessa categoria, iremos conhecer o nível de aceitação e adequações desse currículo 

perante os professores e realizar análise sobre ele. 

Inicialmente, perguntamos às professoras se elas seguiam o currículo mínimo proposto 

pela SEEDUC pedindo que em seguida justificassem suas respostas. 

As entrevistadas responderam que seguem parcialmente o currículo mínimo, 

justificando suas respostas da seguinte forma: 

 
[...] eu venho tentando cumprir o conteúdo do currículo mínimo, mas não como é 

proposto [...] mas eu não sigo exatamente aquilo por diversos motivos, pluralidade 

de pessoas, material, a minha própria vivência profissional (Professora A). 
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[...] o currículo inteiro não tem como seguir porque é muito extenso e não condiz 

com nossa realidade, mas eu faço o máximo para chegar próximo... agora por 

exemplo lutas, não temos condições de dar lutas porque não temos material 

disponível, como você vai dar luta sem o material adequado... mesmo você 

adaptando algumas coisas, mas é muito pequeno né, eu tento fazer algumas coisas, 

mas não é possível fazer tudo não (Professora B). 

 

As duas professoras relataram que tentam seguir o currículo mínimo, mas apresentam 

basicamente os mesmos problemas para a sua execução, como a falta de material, e a questão 

entre a teoria curricular proposta, com o distanciamento da realidade dos sujeitos e 

identidades encontradas nessas práticas. Corroborando, Iório (2004) também identifica na fala 

dos professores participantes de sua pesquisa a questão de estrutura escolar como um dos 

empecilhos para o desenvolvimento da disciplina Educação Física. 

Algumas falas das docentes durante o último questionamento sobre aplicação do 

currículo mínimo nos chamaram a atenção, além de palavras como “aquilo” ou “o currículo”. 

Também observamos que currículo mínimo nunca é apresentado na primeira pessoa, o que 

demonstra como o professor se apropria desse currículo mínimo: ele não se sente inserido na 

construção, fazendo parte de um processo externo e sendo imposta a ele a obrigação da 

execução. Cabe ao professor por muitas vezes a rejeição dos conteúdos e novas alternativas 

curriculares para atender às demandas dos sujeitos presentes (SALLES, 2011). 

Questionamos as professoras sobre como classificariam o nível de participação dos 

seus alunos nas aulas de Educação Física: pouca participação; mais ou menos; boa 

participação ou muita participação. 

A Professora A considera a turma com participação mais ou menos e justificativa com 

a seguinte resposta: 

 
[...] o primeiro ano tem uma dificuldade muito grande, já traz isso da sua história 

escolar de ter uma aula de Educação Física uma prática esportiva ou de uma 

atividade física, então, assim, ele não tem o hábito de frequentar uma aula de 

Educação Física em um plano maior, que eu acho que é objetivo da Educação Física 

na escola (Professora A). 

 

A Professora B considera a turma pouco participativa e como justificativa: 

 
[...] as meninas não querem suar, não querem participar. Os meninos não aceitam 

novidades, só querem fazer o futebol e, se for de calça jeans, de preferência 

descalços. Não aceitam seguir que é necessária uma adequação do uniforme para 

que eles não se machuquem como uma prática de segurança e mesmo as questões 

que são introduzidas pelo currículo, a ginástica, a dança, a luta pra eles não existe, é 

só o futebol ou então os esportes tradicionais que a maioria dos professores 

abordam, vôlei, basquete e handebol e futsal. Fora isso, eles têm uma resistência 

muito grande as novidades (Professora B). 

 



26 
 

 
 

As duas professoras apresentaram mais uma vez algumas respostas em comum. A 

questão da prática tecnicista do esporte ainda está enraizada na Educação Física escolar, tanto 

por parte dos professores quanto por parte dos alunos, afetando diretamente no 

desenvolvimento de outros conteúdos propostos em sala. É necessário repensarmos nossas 

práticas pedagógicas docentes a partir das questões sociais, debatendo-se questões de poder e 

construção de conteúdo a partir dos sujeitos e identidades identificadas dentro de sala de aula, 

sendo o instrumento a ser utilizado como propagação e mudança o currículo (VENTURA, 

2006). 

Vimos nessa categoria como o professor aceita a aplicação do currículo, mas não se 

adéqua a ele de forma a dominá-lo e possibilitando aos seus alunos o conhecimento que eles 

esperam compartilhar. Diversos fatores afetaram o dia a dia do docente e a perspectiva de 

aplicação do conteúdo proposto pela base curricular da rede. Por último, é identificado que o 

currículo mínimo não apresenta relação com a demanda do alunado. 

 

 

 

6.2.2 Aceitação e adequação ao currículo perante aos alunos 

 

Nessa categoria, através de um questionário realizado por 44 alunos da unidade, 

pretendemos conhecer o nível de aceitação e de adequação à realidade desse currículo junto 

aos alunos do Ciep 311 Dep. Bocayuva Cunha. 

Abaixo, vemos o gráfico representando as respostas dos alunos referentes à pergunta 1 

do questionário e a transcrição de algumas justificativas dadas por eles. 

 

Gráfico 1 – Você participa das aulas de Educação Física? 
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Fonte: próprio autor da pesquisa. 

 

Os alunos1 abaixo justificaram que participam mais ou menos com as seguintes 

afirmações: 

 
Porque muitas aulas são mais futebol e eu não sou muito fã (Q. 1). 

 

Não participo muito da Educação Física escolar porque trabalho, chego cansado; de 

vez em quando dá uma vontade e eu faço (Q. 2). 

 

Porque nem todas as atividades eu adapto (Q. 19). 

 

Não participo muito, e quando participo, faço apenas para não ficar com notas tão 

baixas (Q. 21). 

 

Os alunos acima citam como a prática esportiva voltada para competição torna a aula 

excludente para esse grupo, outros afirmam que não se adaptam e acabam sendo excluídos das 

atividades. Além do fato de as aulas serem no período noturno, muitos alunos relatam chegar 

cansados do trabalho, sendo para eles as práticas esportivas e de exercícios por si desgastantes 

e desmotivantes. Por isso, consideramos importante que educadores repensem o 

desenvolvimento das atividades para que possam inserir esses alunos a prática pedagógica da 

Educação Física. 

Os alunos que afirmaram não participar justificaram da seguinte forma: 

 
Não me sinto bem ao fazer exercícios de aula prática, pois não sou muito de praticar 

esportes e acho desagradável o ambiente de aula (quadra aberta) (Q. 12). 

                                                           
1 Os alunos são identificados sempre pela letra Q e pelo número que serviu de sequência para análise do gráfico. 
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Não gosto (Q. 28; Q. 31; Q. 35). 

 

Não participo porque eu trabalho o dia todo e fico muito cansado à noite. Acho 

injusto os professores tirarem ponto de quem não participa (Q. 29). 

 

Os alunos relatam como as práticas podem ser tradicionais, tecnicistas e não 

condizentes com a realidade dos nossos alunos, excluindo muitos deles de nossas aulas 

através de atividades voltadas para a padronização do movimento e sistematização, sendo que 

para ele não têm significados essas práticas. Nós, professores, precisamos identificar essa 

questão e recriar, a partir desses sujeitos, novos conteúdos se opondo aos modelos 

hegemônicos impostos pelo currículo do Estado. 

Os alunos justificaram que participam pouco, dizendo: 

 
Participo pouco pelo fato de me envergonhar na frente de outros alunos e por nunca 

ter tido uma vida esportista muita ativa (Q. 32). 

 

Participar pouco, porque chego bastante cansado do trabalho (Q. 33). 

 

Porque não participo bem ou muito, não tenho muita vontade de fazer aulas práticas. 

Sedentarismo (Q. 34). 

 

 Mais uma vez, os alunos nos demostram que a realidade das práticas não condiz com a 

sua demanda. Aqueles que se opõem ao modelo tecnicista ou voltado para saúde, no qual a 

atividade é o meio e o fim, são excluídos, ou para os que chegam cansados, após longas 

jornadas de trabalho, e têm de participar de mais uma atividade exaustiva, é altamente 

desmotivante. 

Os alunos justificaram que participam bem afirmando: 

 
Participo porque às vezes vale ponto, e também porque é divertido (Q. 4). 

 

Participo o quanto posso, às vezes a atividade é prática e tenho problemas 

respiratórios e tenho que parar um pouco (Q. 7). 

 

Às vezes eu gosto de fazer ainda mas quando é futebol (Q.8). 

 

Sim. Participo de todas as aulas; é sempre bom dialogarmos com os professores e 

colega de classe (Q.15). 

 

Participo bem porque gosto de fazer esporte (Q. 36). 

 

 Pela primeira vez, é apresentada a questão do diálogo com o professor, e, coincidência 

ou não, é exatamente o aluno que cita participar bem das atividades, por isso questionamos se 



29 
 

 
 

estamos abertos ao diálogo apenas com quem temos as mesmas afinidades e o diferente, o 

aluno pouco participativo será que não deixamos de lado? 

Os alunos afirmaram que participam muito e justificaram sua resposta da seguinte 

forma: 

 
Porque adoro esportes físicos (Q. 23). 

 

[...] participo muito porque gosto de jogar futebol e participar que é importante. Não 

gosto só de futebol, outro esporte também (Q. 24). 

 

Por gostar muito das atividades propostas em aula (Q. 34). 

 

A semelhança com outras respostas permite definir a Educação Física escolar como 

predominantemente tecnicista. 

As respostas referentes à aceitação e adequação desse currículo tanto pelos alunos 

quanto pelos professores apresentaram semelhanças e coerências. Os alunos que responderam 

“não participar” ou “participam muito” das atividades têm a mesma visão tecnicista 

Esportivista em sua maioria, tornando o esporte como referência para o meio e fim das aulas 

de Educação Física escolar, sendo corroborado pelo alto grau de rejeição quantificado pelo 

gráfico apresentado, no qual 50% dos alunos afirmaram não participar, participar pouco ou 

mais ou menos. 

Tudo isso demonstra o quanto a prática tecnicista acaba excluindo muitos alunos das 

aulas de Educação Física escolar, tornando o currículo, novamente, um instrumento de 

manutenção de uma hegemonia cultural presente na sociedade capitalista competitiva e 

excludente (NUNES; RÚBIO, 2008). 

Mesmo sendo identificado na categoria 6.1.1 que a maior parte do currículo está 

dentro de uma visão curricular crítica da Educação Física escolar, a construção de uma base 

comum imposta de cima para baixo, especificamente referente às falas dos sujeitos ali 

presentes, demonstra-nos o quanto esse currículo mínimo está distanciado do cotidiano 

escolar. 

 Seguindo o questionário individual com os alunos, perguntamos se gostavam ou não 

das aulas de Educação Física e se sentiam prazer em participar delas. Abaixo, seguem 

algumas respostas: 

 
Gosto das aulas porque elas servem para distrair a mente e relaxar fazendo umas 

aulas (Q. 2). 

 

De algumas, sim, de outras, não, mas gosto de aprender e, mesmo não gostando de 

alguma, tenho que assistir (Q. 5). 
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Gosto sim, aprendemos mais sobre o esportes. A atividade física faz bem à saúde 

também (Q. 7). 

 

Sim, quando as aulas são dinâmicas, diferentemente dos esportes comuns (Q. 12). 

 

Não, não gosto de participar das aulas práticas de Educação Física (Q. 28). 

 

Não gosto porque é chata e tem muitos exercícios (Q.35). 

 

Sim, é bom fazer exercício físico bom pro corpo (Q.37). 

 

Não gosto de ficar correndo igual louco na quadra (Q. 42). 

 

Eu adoro as aulas de Educação Física, eu me divirto muito, eu adoro os exercícios 

físicos, os jogos etc. (Q. 25). 

 

 As respostas dos alunos acima demostram traços da presença de certas teorias 

curriculares como a saudável quando pontuam: “faço atividade física porque faz bem para 

saúde”, “não participo por ter exercícios”, ou “exercício é bom para o corpo”; a técnico-

esportiva, quando falam: “sim, quando as aulas são diferentes dos esportes comuns”, mas não 

conseguimos identificar elementos que representasse as teorias críticas. Eles até relatam o 

jogo como prática, mas não citam a questão da vivência e da contextualização social presentes 

nessas abordagens, tornando a Educação Física tecnicista, pois, mesmo com a introdução de 

elementos educativos, jogos e pré-desportivos, nas aulas, essas teorias apoiam-se na execução 

dos movimentos, sendo observado que quase nada foi alterado na área (NUNES; RÚBIO, 

2008). 

Neira e Nunes (2006) corroboram ao afirmar que, por conta de seus pressupostos e 

fins, podem ser considerados currículos globalizantes na medida em que essas teorias têm a 

intenção de formar identidades iguais em detrimento à pluralidade cultural presentes no 

ambiente escolar. 

 Em seguida, perguntamos aos alunos que afirmaram que não gostaram das aulas como 

gostariam que fossem a Educação Física. Os alunos responderam: 

 
Que fossem divididas ao longo do bimestre em aulas Técnicas e práticas. Que as 

provas fossem teóricas e que não seria obrigado aos alunos participar das aulas 

práticas (Q. 28). 

 

Para mim eu prefiro trabalho sobre a matéria em si (Q. 29). 

 

Que fossem mais coisas diferentes (Q. 22). 

 

Na minha opinião, a escolha de ter aula de Educação Física deveria ser optativa 

entre os alunos. Não tenho a obrigação de exercitar-me quando não quero (Q. 32). 
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Eu queria que fosse como uma aula normal sem exercícios como fazer redações etc. 

(Q. 35). 

 

Tivesse mais liberdade na escolha dos esportes (Q. 41). 

 

Na sala de aula tendo dever, ou então sentado conversando (Q. 42). 

 

Mais diversificadas (Q. 21). 

 

Deveria ser mais animada e que todos gostassem de participar (Q.1). 

 

Mais uma vez, encontramos, na escrita dos alunos, como a Educação Física, em um 

modelo curricular pautado no tecnicismo, pode tornar suas práticas excludentes, 

desmotivantes e sem significados para as identidades que ali se encontram.  

Nesse sentido, devemos sempre questionar nossas ações como docentes na hora de 

compor nossos conteúdos e consequentes práticas, pois o resultado dessa seleção é sempre a 

constituição das identidades dos nossos alunos. 

 

6.2.3 Conhecer as implicações do currículo mínimo para a prática pedagógica 

 

Nesta seção, iremos conhecer as implicações do currículo mínimo para a prática 

pedagógica e relacionar com as demandas do alunado por meio da entrevista com as 

professoras. 

Para isso, questionamos as professoras sobre a relação das demandas do seu alunado 

com as demandas curriculares propostas pelo currículo mínimo da SEEDUC e que 

justificassem a sua resposta. Elas disseram: 

 
[...] o currículo mínimo atende uma série de demandas mínimas que podem até 

atender às demandas do aluno; até atende, eu percebo que atende, mas não suplanta 

a demanda dele. O currículo mínimo ajuda na demanda do aluno, mas ele não atende 

à demanda do aluno (Professora A). 

 

A realidade dos meus alunos é uma e a proposta curricular da SEEDUC é outra; a 

realidade do meu aluno é futebol por futebol e futebol. A realidade SEEDUC é 

muito diversificada, só que não tem um subsídio pra se sustentar a oferta teórica que 

eles propõem, pra eles oferecem essa oferta teórica, de há ginásticas, diferenciadas, 

vários tipos de ginásticas, eles têm que dar um suporte de material para que o aluno 

também tenha um interesse, porque se você fizer tudo com material reciclado só 

para você cumprir mais ou menos o currículo, não interessa ao aluno, principalmente 

ao aluno de nível médio (Professora B). 

 

 A partir das respostas dadas, principalmente a da Professora A para esses 

questionamentos, percebemos um distanciamento referente aos objetivos do currículo 

mínimo, que, segundo a SEEDUC (2012), tem como finalidade “orientar de forma clara e 
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objetiva os itens que não podem faltar no processo ensino-aprendizagem”, assim como a 

identificação das demandas dos seus alunos. Podemos contrapor o argumento da Professora B 

de que a realidade dos alunos é só futebol à escrita em alguns questionários realizado pelos 

alunos, quando eles afirmam querer jogos, dinâmicas, exercícios, brincadeiras, diversidade de 

conteúdo, entre outras, indo de encontro ao currículo mínimo. Precisamos fortalecer as bases 

democráticas na escola e, fundamentalmente, a participação dos alunos na construção dos 

conteúdos, permitindo ao professor torná-los protagonistas do processo. 

Os sujeitos que ali estão representados no cotidiano escolar não dialogam sobre a 

construção curricular, não reconhecem as relações de poder presentes no ambiente escolar e 

sociedade, formação das identidades, nem como um processo cultural hegemônico a partir da 

escola. Para Freire,  

 
Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das 

diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. [...] ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção (1997, p. 25). 

 

Em seguida, perguntamos às professoras em quais teorias, abordagens, ou tendências 

pedagógicas da Educação Física elas se baseavam em suas práticas, e se aconteceram 

mudanças em suas aulas a partir do currículo mínimo. 

 
Não posso é colocar como exato qual a teoria, qual abordagem, qual a tendência. 

Depende muito de como eu vou lidar com aquele público, então, assim, não posso 

dizer, no meu entender, hoje, com essas turmas da noite que estou há pouco tempo, 

eu acho que eu pratico mais, dentre as tendências, a tendência progressista, mas ela 

oscila. Eu tenho turma de terceiro ano que eu vou oscilar; não há uma tendência ou 

uma abordagem só, é uma mistura de tudo (Professora A). 

 

Na verdade, não tenho uma tendência específica não, eu perpasso por várias delas de 

acordo, principalmente, com o perfil de cada turma; tem determinadas turmas que 

você consegue trabalhar no perfil mais desenvolvimentista, em outras você já não 

consegue fazer esse tipo de abordagem, mas eu tento sempre fazer com que as 

turmas tenham o máximo de autonomia, quer dizer, eu vou misturando aí essas 

tendências (Professora B). 

 

Sobre as teorias curriculares, as duas professoras apresentaram respostas muito 

semelhantes, nas quais afirmam que perpassam por várias delas, inclusive a professora B nos 

fala da proposta curricular desenvolvimentista, que não foi identificada por nós no currículo 

mínimo do ensino médio. Outras teorias vão de encontro a falas anteriores apresentadas pelos 

alunos, pois eles falam em atividades esportivas, exercícios físicos para saúde, jogos e 
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brincadeiras que estão presentes em alguns conteúdos, como é proposto pelo currículo 

mínimo. 

Outro ponto que anteriormente não foi citado é o fato das professoras identificarem a 

importância de trabalhar a partir de cada perfil e autonomia entre as turmas, e destacamos que 

é a partir dos sujeitos que devemos construir as práticas pedagógicas necessárias para atender 

às diversas identidades encontradas em cada turma.  

Em seguida, perguntamos se ocorreu alguma mudança em suas aulas a partir da 

aplicação do currículo mínimo da SEEDUC (2012) pela rede estadual de ensino, sendo que as 

duas professoras sinalizaram que já estavam em regência no período de implantação do 

currículo. 

 
Sim, bastante. Que a gente sempre teve uma ideia do máximo, o currículo mínimo 

trouxe, acho, não só para mim, mas trouxe para a rede quem realmente está tentando 

entender essa dinâmica, da uma base, mesmo essa base é muito difícil o cotidiano é 

difícil (Professora A). 

 

[...] na questão das lutas, eu não consigo fazer a experimentação das lutas, a gente 

faz lúdico, brincadeiras, não tem como experimentar realmente atividade, por 

exemplo, o judô tem queda. Como que eu faço queda no chão? vai machucar meu 

aluno, então, eu não posso, então, é só pesquisa teórica que o currículo te mandar 

fazer experimentação prática. Então, como você não tem material, você tem que 

fazer uma alteração ali, para poder se passar pelo o conteúdo, passar mesmo, né? 

Não tem como você passar e ficar. Outra coisa, os esportes não têm como fazer 

todas aquelas vivências que eles propõem, da questão dos esportes. Outro que não 

dá é jogos no terceiro ano; tem duas vezes jogos, até piques, essas coisas, pra o 

terceiro ano é meio louco, não tem condições os alunos não aceitam, a realidade do 

alunos não é essa então o currículo mínimo ele é um pouco fora da realidade de cada 

ambiente dos alunos, cada escola que a gente tá é uma realidade, então as escolas 

que eu trabalho a realidade dos meus alunos não são compatível com o currículo 

mínimo (Professora B). 

 

As duas professoras afirmam que ocorreram mudanças, mas não de forma mais 

profunda, em que é apresentada a importância de entender o currículo para que se adquira 

elementos de construção dos conteúdos. Ao mesmo tempo, as duas afirmam como o cotidiano 

escolar é difícil para a continuidade e aplicação da grade curricular proposta, falta de 

estrutura, realidade do aluno não condizente com o currículo, com isso sendo obrigadas a 

aplicar o conteúdo de forma superficial, em que os sujeitos mais uma vez acabam sendo 

meros reprodutores do conhecimento. 

 

6.3 ALTERNATIVAS PARA UMA CONSTRUÇÃO CURRICULAR QUE VALORIZE AS  

      IDENTIDADES CULTURAIS DOS ALUNOS DO CIEP 311 DEP. BOCAYUVA  

      CUNHA 
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 Por último, questionamos as professoras se teriam alguma sugestão curricular para que 

as práticas pedagógicas se identificassem mais com as demandas e a realidade do seu alunado. 

 

Eu acho que a gente tem que ter as duas coisas, se é uma proposta, né? do estado, 

dar uma base mínima eu acho legal, mas junto com o mínimo pular pro lado do 

interesse do aluno porque senão você não consegue puxar um grupo de trabalho, 

você tem que seguir o currículo mínimo, mas você tem que atender à demanda do 

aluno, senão você vira chato na escola e Educação Física, não é isso, né? Educação 

Física é alegria, é o prazer de viver o corpo, né? de viver as várias possibilidades que 

o corpo pode trazer, então, assim, Educação Física eu acho que é a principal 

disciplina que não pode ser chata dentro da escola, ela tem que atender às demandas 

do aluno e, já que estamos aí tentando organizar o mínimo de um currículo, tudo 

bem, mas ele não pode negar a demanda do aluno (Professora A). 

 

Sim, eu acho que algumas partes da grade poderiam ser discutidas com os próprios 

alunos pra ver as necessidades e as curiosidades deles, porque, a princípio, foi feito 

por um grupo de professores, mas esse grupo de professores, pelo que a gente 

vivencia, foram professores que nunca deram aula na prática, né? Porque, quando 

você convive com professores e você conversa sobre o currículo mínimo, todo 

mundo fala a mesma coisa; é muito complicado seguir, é extenso, é difícil mesmo, e, 

se você tivesse professores que atuam no dia a dia com alunos e pelo menos com um 

grupo de alunos que realmente gostem de participar das atividades físicas, acho que 

seria mais aproveitável essa proposta, né? Porque teria uma diversificação maior de 

temas (Professora B). 

 

As professoras têm como sugestão a participação dos alunos no processo de 

construção curricular com mudanças dentro do currículo mínimo obrigatório da rede estadual 

de ensino do Rio de Janeiro, tornando-os capaz de dar significado às práticas por eles e para 

eles vividas e aprendidas. Mesmo sendo um passo importante, é fundamental questionarmos 

nossa própria prática docente diariamente para que alinhemos a nossa fala com a prática 

escolar, a fim de que não sejamos reprodutores de modelos culturais hegemônicos presentes 

em nossa sociedade. Ventura nos apresenta: 

 
O professor não pode e não deve ser apenas o (re)passador de conhecimentos 

produzidos com objetivos e intencionalidades dos quais ele não participa ou com os 

quais não concorda. Para tanto, ele deve participar da construção, elaboração ou 

contextualização dos saberes tidos, da seleção dos conteúdos a ser apreendidos por 

seus alunos (2006, p. 70) 

 

 Com relação ao cotidiano vivido por essas professoras e seus questionamentos sobre a 

formação curricular a partir dos sujeitos, Oliveira afirma: 

 
[...] em relação com outras diferentes e plurais redes de conhecimentos e sujeitos 

que habitam, fisicamente ou não, os cotidianos das escolas, os praticantes pensantes 

das escolas criam currículos únicos, inéditos, “irrepetíveis”, alternativas aos 

problemas e dificuldades que enfrentam, ao que não lhes agrada ou contempla, ao já 

existente e ao já sabido, contrariamente ao que supõe as perspectivas hegemônicas 
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de compreensão dos currículos escolares, que os compreendem como um eterno 

reproduzir daquilo que foi previsto e prescrito (2012, p. 91). 

 

 Mesmo com diversas formas de controle e fiscalização efetuados pelo Estado sobre o 

professor para a aplicação do currículo mínimo, acreditamos que os sujeitos do cotidiano 

escolar são os que detêm o poder de criação de conteúdos que realmente atendam às 

diferentes identidades ali presentes, em que o docente tem o papel de mediador desse processo 

em conjunto com seus alunos.  

Já os alunos tiveram de citar sugestões para que as aulas de Educação Física se tornem 

melhores: 

 
Queria que tivesse mais atividades (Q. 1). 

 

Com a presença de todos alunos nas atividades, sim tornaria uma aula legal (Q. 6). 

 

Só futebol (Q. 8). 

 

Jogos de futebol para as meninas (Q.26). 

 

Não há possibilidade de sugestão de melhoria, pois o que acho que deve melhorar é 

o ambiente e isso só o governo (Q. 12). 

 

O professor dialogar um pouco mais com a turma (Q. 15). 

 

Deixar a gente escolher o que a gente quer fazer (Q. 18). 

 

Os alunos, assim como os professores, buscam entender o que se passa em sua 

formação; eles querem participar da construção dos conteúdos, vivenciar sua cultura corporal, 

seja através do esporte, jogos, brincadeiras ou exercícios, além de aprender coisas novas. 

Desejam ser ouvidos e respeitados, cheios de informações e questionamentos. 

Quando eles questionam afirmando o desejo de mais atividades, estão propondo 

alternativas que não sejam apenas modelos esportivistas e exercícios voltados para a saúde e 

ainda solicitam abrir o diálogo com o professor, propondo em conjunto novos conteúdos que 

faça significado para eles. E aprofundam essa relação ao exigir o futebol como parte de 

representação cultural, mas também a participação feminina dentro dessa representatividade, 

rompendo com uma possível hegemonia do gênero masculino, onde é trabalhado o esporte, 

mas também as relações de poder e identidades presentes nessa prática, ou seja, é possível 

mudar a realidade a partir dos sujeitos desse cotidiano. 

Finalizamos com a fala de um desses alunos, o qual afirma que, caso houvesse a 

participação de todos, a aula seria legal, sendo que vimos anteriormente, através do quadro, 

que metade dos alunos afirmou participar pouco, mais ou menos, ou não participa. Criar com 
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eles e para eles é fundamental para não tornarmos a Educação Física um campo de reprodução 

de uma hegemonia cultural.  

 

 

7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Em vista aos argumentos já apresentados e desenvolvidos, temos a clareza da 

importância de compreender e discutir com os sujeitos que fazem parte da comunidade 

escolar o que é proposto pelo Estado e o que é produzido em nosso cotidiano como currículo, 

fortalecendo, assim, as bases democráticas presentes, desde a participação na construção do 

Projeto Político Pedagógico, Associação de Apoio à Escola, Grêmio Estudantil, Conselho 

Escolar, Conselho de classe, Planejamento de Curso, entre outros, de maneira a produzir 

conteúdo que atendam às diferentes identidades ali presentes. 

Nós, professores, temos papéis que vão além da docência, entre eles de pesquisadores 

do cotidiano escolar e uma função social que ainda que não é representativa em nossa 

categoria, a de professor militante, no sentido de romper diariamente com modelos 

hegemônicos que têm como princípio a unidade do conhecimento em detrimento da 

pluralidade e da diferença entre os sujeitos, em que se atribui a necessidade de uma falsa 

igualdade na educação, mantendo o status quo, hierarquizando conteúdos e se apropriando na 

escola a partir de práticas discursivas culturais representadas pela identidade dominante a ser 

seguida e o diferente visto negativamente, além de lutar pela valorização docente, através de 

melhores condições de trabalho e de salários. 

Ao analisarmos o currículo mínimo obrigatório da SEEDUC (2012), conseguimos 

realizar um processo de conhecimento de intencionalidade do Estado sobre a formação dos 

sujeitos e identidades, identificando possíveis caminhos de mudanças sobre os conteúdos 

propostos e intervenções políticas dentro de nossas práticas pedagógicas. Acreditamos que 

nenhum currículo tenha uma neutralidade, mas, sim, é sempre pautado sobre um projeto de 

poder e suas relações sociais. 

Nesse caminho, reconhecemos o esforço de construção de um currículo em sua maior 

parte pautada em tendências críticas da Educação Física, sendo um dos objetivos o de 

trabalhar o social a partir de uma cultura corporal através do jogo, dança, ginástica e esporte, 

respeitando as vivências e experiências dos alunos e contextualizando com a realidade em que 

vivem. Porém, ao mesmo tempo, encontramos no currículo mínimo práticas tecnicistas 

através do esporte como treinamento para o rendimento, a prática sistematizada do 
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movimento e da aptidão física voltada para saúde. Definimos como, no mínimo, incoerente 

haver teorias tão antagônicas e que possam estar presentes em uma mesma proposta 

curricular.  

Diante disso, defendemos uma nova elaboração do currículo que esteja alinhado a uma 

formação de sujeitos que entendam quais são as relações sociais de poder presentes em cada 

conteúdo, e faça sentido para as diferentes identidades presentes. Para isso, deve ser pensado e 

construído no chão das quadras, das salas ou em pequenos espaços de poucos metros 

quadrados disponibilizados para efetuarmos a prática corporal cultural, sendo o movimento 

um meio, mas não o fim da prática pedagógica da disciplina Educação Física. 

Em relação à aceitação e adequação ao currículo mínimo, foi demostrado, por meio 

das entrevistas e questionários, o quanto o currículo mínimo está distanciado da apropriação 

por parte do professor, quando suas falas reproduzem certas práticas homogeneizantes, sem 

nenhum significado, apenas executando de forma superficial aquilo que foi proposto pelo 

Estado. Mas cabe ao professor romper com modelos globalizantes de currículo e desenvolver 

em conjunto com os alunos novas práticas pedagógicas. 

A maioria dos alunos relata que nas aulas são realizadas práticas esportivas ou 

exercícios físicos destinados à saúde, além do que muitos questionaram essa forma de 

aplicação, ao afirmarem que não participam muitas vezes, seja por chegarem cansados do 

trabalho ou não se sentirem hábeis para a atividade, tornando a Educação Física uma 

disciplina excludente e desmotivante, reproduzindo um modelo hegemônico de padronização 

dos corpos através dessas atividades. Por viverem essa realidade, os estudantes apresentaram 

proposta de diálogo, diversidade de conteúdo e atividades que atendam diferentes identidades 

e questionem as relações de poder. 

Em relação à sugestão curricular, para que as práticas pedagógicas se identificassem 

mais com as demandas e a realidade do seu alunado, as professoras conseguiram concluir que 

é necessária a participação dos alunos na construção curricular para que atendam às suas 

demandas. A partir dessa ideia, consideramos importante que docentes em regência 

compreendam e questionem o que está sendo proposto pelo Estado e busquem ações para 

mudar a realidade e que de fato respeitem os alunos que afirmam querer mudanças, diálogos e 

participação na construção curricular. 

 A Proposta agora é levar os dados e os resultados da pesquisa para a unidade e em 

conjunto com a equipe pedagógica possamos analisar e debater sobre a construção curricular a 
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partir das falas dos alunos, assim fortalecendo a base democrática dentro do Ciep 311 Dep. 

Bocayuva Cunha. 

Desde já compreendo que essa pesquisa tem sua relevância com a mudança na postura 

e participação em conjunto com os diferentes sujeitos que fazem parte do cotidiano escolar da 

unidade na qual é campo de pesquisa, em que é necessário entender o que é imposto e romper 

com modelos curriculares que mantêm uma hegemonia cultural através de práticas 

homogeneizantes. Por isso, este trabalho não termina aqui, seguindo o caminho da pesquisa 

com novas propostas de ação e de luta. 
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Entrevista para as professoras: 

 

1. Quanto tempo de formado? 

2. Quanto tempo está na rede? 

3. Qual(is) a(s) teoria(s) curricular(es), abordagens, ou tendências pedagógicas da Educação 

Física que você se baseia em sua prática?  

4. Você segue o currículo mínimo como é proposto pela SEEDUC? Por favor, justifique sua 

resposta: 

5. Aconteceram mudanças em suas aulas a partir do currículo mínimo? Se sim, quais? 

6. Como você classificaria o nível de participação dos seus alunos nas aulas de Educação 

Física?  

Pouca participação (  ) mais ou menos (  )  boa participação (  ) muita participação (  ) 

6.1. Justifique sua resposta: 

7. Qual é a relação das demandas do seu alunado com as demandas curriculares propostas 

pelo currículo mínimo da SEEDUC? Por favor, justifique sua resposta:  

8. Você teria alguma sugestão curricular para que as práticas pedagógicas dos professores se 

identificassem mais com as demandas e realidade do seu alunado? 

 

Questionário para os alunos: 

1. Ano de ensino: 

1° ano (  ) 2° ano (   ) 3° ano (   ) 

2. Você participa das atividades propostas durante as aulas de Educação Física Escolar?  

Não participo (  ) Participo pouco (   ) Participo mais ou menos (   )  Participo bem (   ) 

Participo muito (    ) 

2.1. Justifique sua resposta: 

3. Você gosta ou não das aulas? Sente prazer em participar delas? Justifique sua resposta: 

3. Se você afirmou acima que não gosta, como você gostaria que fossem suas aulas de 

Educação Física Escolar? 

4. Escreva algumas sugestões para que as aulas de Educação Física se tornem melhores? 
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