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RESUMO 

 

 

A presente dissertação de mestrado teve como objetivo central apreender, interpretar e analisar as 

significações constituídas sobre a elaboração de uma proposta curricular para o componente curricular 

Educação Física nos cinco anos iniciais do ensino fundamental da rede pública estadual paulista. Para 

tanto, entrevistamos três funcionários dessa rede de ensino que estão diretamente envolvidos nas fases 

de elaboração da proposta curricular em questão: uma professora que leciona para esse segmento e 

dois Professores Coordenadores de Núcleo Pedagógico (PCNP). O procedimento para analisar os 

dados passou pela elaboração dos Núcleos de Significação, tendo como fundamento o trabalho de 

Aguiar; Ozella (2013). Os dados analisados nos levam a crer que a proposta curricular em elaboração 

foi significada de forma positiva pelos funcionários que estão envolvidos em sua elaboração. Tal 

significação reside na possibilidade oferecida aos professores de participarem de maneira ativa na 

elaboração de uma proposta curricular que provavelmente será usada por eles próprios. Assim, 

acredita-se que as chances de que essa provável proposta curricular venha a ser empregada pelo 

professor em sala de aula serão maiores. 
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ABSTRACT 

 

 

The main goal of this master’s dissertation was to learn, interpret and analyze meanings based on the 

elaboration of a curriculum proposal for the curricular component of Physical Education in the first 

five years of Elementary school at São Paulo state schools. To that end, we interviewed three 

employees of those schools who are directly involved in the aforementioned development of the 

curriculum proposal: a teacher who works for that segment and two Coordinating Teachers of the 

Pedagogic Nucleus (Professores Coordenadores de Núcleo Pedagógico – PCNP). The procedure to 

analyze our data underwent the core meaning elaboration, according to the Aguiar; Ozella (2013) 

article.  The analyzed data lead us to believe that the curriculum proposal had a positive meaning for 

the employees involved in its development. That meaning resides in the possibility of the teachers 

actively taking part in the elaboration of a curriculum proposal which is likely to be used by 

themselves. Therefore, it is believed that the chances of this likely curriculum proposal being 

employed by a teacher in a classroom will be higher. 
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Introdução 

 São Paulo não é apenas o maior Estado brasileiro em população e renda produzida. 

Esse Estado possui também a maior rede estadual brasileira em números da educação básica 

pública: são nada menos do 4.649.369 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e 

trezentos e sessenta e nove) estudantes atendidos, mais do que a população inteira de um país 

como o Uruguai, por exemplo. 

 Para atender a esse número de estudantes, o contingente de professores necessita ser 

proporcional: são 123.575 (cento e vinte e três mil, quinhentos e vinte cinco) professores 

efetivos, ou seja, admitidos por meio de concurso público; e 84.600 (oitenta e quatro mil e 

seiscentos) professores admitidos em caráter temporário, ou seja, não concursados, 

totalizando 208.18 (duzentos e oito mil e dezoito) docentes, mais do que a população da 

maioria dos municípios brasileiros. Apesar de ser o maior número de docentes de uma rede de 

ensino, ainda há um déficit que precisa ser preenchido, especialmente nos componentes 

curriculares de Física e Química. Ainda é necessário considerar que há um número elevado de 

professores não concursados, o que vai de encontro ao que estabelece a Constituição 

brasileira. Não por acaso, no presente ano a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo 

(SEE\SP) anunciou um concurso público para provimento de cargos com aproximadamente 

50 (cinquenta) mil vagas. 

 Gerenciar tal número de sujeitos envolvidos é um desafio para qualquer Secretaria de 

Educação, embora em Estados menores
1
 os desafios não sejam também mais fáceis. 

 Em São Paulo, o governo do Estado está desde o ano de 1995 sob a gestão do Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB): primeiro com o governador Mário Covas por dois 

mandatos consecutivos, depois com Geraldo Alckmin, que assumiu após o falecimento de 

Mário Covas durante o seu segundo mandato, e posteriormente foi reeleito; seguido por José 

Serra, que no segundo ano de mandato saiu para disputar eleições presidenciais, deixando que 

seu vice, Alberto Goldman, assumisse; e por fim, retornando à gestão de Geraldo Alckmin 

atualmente. Seguindo uma tendência de otimizar os serviços públicos que o PSDB já imprime 

desde o governo federal de Fernando Henrique Cardoso, a SEE/SP remodelou sua 

configuração funcional no ano de 2011. 

                                                           
1
 O Estado do Rio Grande do Norte enfrentava em Março de 2013 uma grave crise de falta de professores em sua 

rede de ensino pública estadual, a ponto de em algumas escolas os alunos terem de se submeter a um rodízio de 

aulas. Dos cinco dias úteis de aula por semana, dois os alunos ficavam em casa para que outros alunos tivessem 

aula com os professores (“Rio Grande do Norte faz ‘rodízio’ de aluno por falta de professor” in: Jornal Folha de 

São Paulo de 21 de março de 2013). 
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 A Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) deixou de existir para ser 

renomeada como Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB). No entanto, outras 

medidas, que acreditamos de maior impacto e controvérsia em seus aspectos e resultados, vêm 

sendo tomadas, especialmente da gestão de José Serra até o presente momento. 

* A adoção do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo (SARESP) como 

critério para a elaboração do Índice de Desenvolvimento Educacional de São Paulo (IDESP) e 

o consequente pagamento do bônus educacional. Anualmente os alunos dos anos finais dos 

ciclos de escolarização (quinto ano do ensino fundamental, nono ano do ensino fundamental e 

terceira série do ensino médio) são submetidos a uma avaliação externa contratada pela 

SEE/SP. Os resultados dessas avaliações determinam se a unidade escolar avaliada receberá 

um bônus em forma de remuneração salarial para seu corpo docente e demais funcionários. Se 

a escola atingir a meta afixada, os funcionários recebem uma remuneração financeira a mais; 

caso não atinja a meta, não a recebe
2
. 

* A adoção da denominada Prova do Mérito Docente, que avalia periodicamente seus 

professores por meio de avaliações também externas contratadas pela SEE/SP. Essa prova 

consiste dos seguintes critérios: para ter direito a fazer a prova, o professor precisa estar pelo 

menos há três anos na mesma unidade escolar, e com essa medida a SEE/SP espera conter a 

alta rotatividade docente. Se o professor desejar fazer a prova e não passar, poderá fazer no 

ano seguinte; se passar, deverá esperar mais três anos antes de fazer a próxima prova, em que 

será exigida uma pontuação maior a cada aprovação, e assim a SEE/SP espera que a 

rotatividade de professores seja minimizada pelo estímulo financeiro, já que cada aprovação 

acresce 10% (dez por cento) a mais nos rendimentos mensais do professor aprovado. 

* No último concurso para o provimento de cargos docentes (2010) algo inédito ocorreu: os 

aprovados não assumiram imediatamente as aulas; mas tiveram durante o período de 01 (um) 

ano que se submeter a um curso preparatório para só aí então assumir o cargo. Esse curso foi 

quase que inteiramente por ambiente virtual de aprendizagem (AVA), regido pela Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento de Professores (EFAP) Paulo Renato Costa Souza, outro órgão 

criado na última gestão de Geraldo Alckmin, e que ocupa justamente o antigo prédio da 

extinta CENP, na capital paulista. Durante um ano de curso os candidatos a futuros docentes 

da SEE/SP tiveram que estudar as propostas curriculares de seus respectivos componentes 

                                                           
2
 Não queremos entrar no mérito da questão se é um critério justo ou não a adoção deste sistema de bonificação 

por resultados. No entanto, não podemos deixar de comentar o quão estigmatizada fica uma unidade escolar ao 

não atingir a meta educacional afixada por algum órgão externo à própria unidade escolar. É como se o que mais 

afetasse negativamente os professores não fosse seu salário, mas sim seu auto-conceito, pois a ideia de mérito 

imputa toda culpabilidade única e exclusivamente ao sujeito. 
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curriculares e foram avaliados em ambiente virtual e em alguns escassos encontros 

presenciais. 

 Porém, a mudança mais ambiciosa que atinge de forma direta alunos e professores se 

deu na própria sala de aula com a elaboração e a implementação de uma proposta curricular 

própria. Essa proposta curricular foi elaborada para cada componente curricular por uma 

equipe de pesquisadores acadêmicos das universidades públicas paulistas. 

 A proposta curricular da Educação Física foi elaborada, entre outros, por nomes como 

Mauro Betti, professor da Unesp de Bauru; Jocimar Daolio, da Unicamp; Luiz Sanchez Neto 

e Luciana Venâncio, ambos fazendo seus respectivos doutorados na Unesp, além de 

Adalberto dos Santos Souza e, por fim, um representante da CGEB, Sérgio Roberto da 

Silveira, graduado e pós-graduado em Educação Física pela Universidade de São Paulo. 

 Por que afirmamos que essa é uma mudança ambiciosa? 

 O argumento pela implementação de uma proposta curricular para uma rede de ensino 

reside na possibilidade de controle do conteúdo e, em tese, na oportunidade igual de acesso ao 

conhecimento a todos os alunos envolvidos. O razoável sucesso obtido com sistemas 

apostilados de ensino de redes e sistemas privados parece ser mais um argumento favorável 

para a implementação de uma proposta curricular que, em tese, consiga abranger toda uma 

rede de ensino ampla como a que a SEE/SP administra. 

 A partir do sexto ano do ensino fundamental  até à terceira série do ensino médio cada 

componente curricular tem sua própria proposta curricular. O aluno recebe bimestralmente 01 

(um) Caderno do Aluno, totalizando 04 (quatro) Cadernos ao longo de um ano letivo. O 

professor também recebe material específico, o Caderno do Professor, também dividido 

bimestralmente. 

 A Educação Física, como componente curricular da SEE/SP nestes ciclos de 

escolarização, também está sujeita a essa forma de organização do seu conteúdo 

programático. 

 Entretanto, no ciclo I de sua rede, a Educação Física ainda não possui uma 

organização curricular própria como já possui a partir do sexto ano do ensino fundamental. O 

ciclo I do ensino fundamental da rede de ensino pública estadual paulista compreende do 

primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, atendendo crianças dos 06 (seis) aos 10 (dez) 

anos de idade cronológica. 

 No ano de 2011, entretanto, a SEE/SP deu início a um processo de elaboração do que 

possa vir a ser uma proposta curricular própria para a Educação Física no ciclo I do ensino 

fundamental de suas escolas. 
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 E é sobre esse momento que essa dissertação se propõe a pesquisar. O propósito 

central dessa dissertação de mestrado consiste em apreender, analisar e interpretar os Sentidos 

e os Significados constituídos durante o processo de elaboração dessa eventual proposta 

curricular para a Educação Física no ciclo I do ensino fundamental da rede de ensino pública 

estadual paulista. 

Para apreender os Sentidos e os Significados constituídos sobre a elaboração dessa 

proposta curricular recorremos a três sujeitos centrais desse processo: uma professora de 

Educação Física que leciona para o ciclo I do ensino fundamental e dois Professores 

Coordenadores de Núcleo Pedagógico (PNCP). A entrevista é o meio selecionado para a 

apreensão dos Sentidos e Significados constituídos por esses sujeitos, já que o Pensamento e a 

Linguagem no seu processo constitutivo articulam consigo a constituição dos Sentidos e dos 

Significados.   

     

 Para empreender tal propósito, a organização da presente dissertação percorreu as 

seguintes etapas: o capítulo 1 compreende a Introdução, em que se apresenta o tema e o que 

nos levou a estudá-lo; o capítulo 2 e seus sub-capítulos se encarregarão de apresentar o 

referencial teórico que nos servirá para a constituição da pesquisa de campo, bem como sua 

análise e interpretação; o capítulo 3 discute a educação física como componente curricular e 

também faz uma revisão sobre a proposta curricular da SEE/SP; o capítulo 4 refere-se aos 

procedimentos metodológicos empreendidos para a consecução da pesquisa de campo; o 

capítulo 5 apresenta a análise dos dados, e o capítulo 6 apresenta as considerações finais dos 

dados obtidos com a pesquisa. Em forma de anexos disponibilizamos as entrevistas obtidas na 

sua íntegra. 
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Capítulo 1 Referencial teórico 

 

1.1 A Constituição Humana para a Psicologia Sócio Histórica 

 

 Nosso propósito com este capítulo é apresentar ao leitor a matriz teórica de que nos 

serviremos para a constituição dessa dissertação de mestrado: o materialismo histórico e 

dialético. 

 Interessa-nos situar o leitor sobre nossa visão de homem e de mundo que formam a 

base para a presente dissertação. Dentro do Programa de Estudos Pós Graduados em 

Educação, Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP), este trabalho se filia à Psicologia Sócio-Histórica. Cumpre, ainda que breve e 

sucintamente, dedicar algumas linhas a essa escola psicológica
3
. 

 Concebida após a Revolução Russa de 1917, a Psicologia Sócio-Histórica
4
 teve seus 

primeiros pesquisadores na recém fundada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS). Desse período de sua concepção destacam-se nomes como os dos então jovens 

psicólogos Lev Semenovich Vigotski (1896-1934), Alexander Romanovich Luria (1902-

1977) e Alexei Nicolaevich Leontiev (1903-1979), que foram convidados pelo experiente 

psicólogo Konstantin Kornilov (1879-1957) a trabalhar com ele em Moscou. Para uma nova 

sociedade que emergia alicerçada no materialismo histórico e dialético concebido por Karl 

Heinrich Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), uma nova Psicologia também se 

fazia necessária. 

 Imbuídos por essa efervescência que a sociedade soviética vivia, Vigotski e seus 

colegas buscaram constituir uma psicologia que trouxesse as marcas do humano em sua 

expressão, sem recair ora no idealismo subjetivista, ora no comportamentalismo empiricista. 

Foi por conhecerem as principais escolas psicológicas de sua época que Vigotski, Luria e 

Leontiev puderam encabeçar a constituição de uma nova concepção de homem para uma 

psicologia que começava a tomar forma. 

 No Ocidente, as ideias de Vigotski, Luria, Leontiev e demais pesquisadores 

demorariam algumas décadas para chegar ao conhecimento desta população. Em primeiro 

                                                           
3
 Sou grato à Profª Dra. Mitsuko Aparecida Makino Antunes que, em sua disciplina Bases Históricas da 

Psicologia da Educação, me incentivou com grande entusiasmo a compartilhar de sua empolgação pela História 

das Ideias Psicológicas, me ajudando, assim, sobremaneira na formulação deste capítulo. 
4
 Sabemos que denominações como Histórico-Cultural também se baseiam no materialismo histórico e dialético 

marxiano, embora Sócio-Cultural tenha sido uma apropriação que a psicologia estadunidense fez para tornar 

Vigotski mais palatável e menos vinculado ao pensamento de Marx e Engels. Remetemos o leitor interessado 

sobre essa discussão de cunho mais epistemológico ao trabalho de Delari Júnior (2000). 
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lugar, porque após o falecimento de Vigotski, em 1934, seu nome será proibido de ser 

mencionado dentro do próprio país até 1956; em segundo, o momento histórico da Guerra 

Fria colocava toda produção intelectual vinda da URSS como subversiva ao controle 

ideológico que os Estados Unidos da América impunham sobre as ditaduras latino-

americanas. Quando Vigotski é levado para o ocidente por meio de Jerome Brunner, seus 

textos são editados pelos tradutores estadunidenses, visando apresentar um Vigotski menos 

marxista do que realmente era. Essas primeiras traduções são as que chegarão também ao 

conhecimento do público brasileiro
5
. 

 Em finais da década de 1970 e início da década de 1980, novos rumos são tomados na 

Psicologia Social brasileira, e entre os pesquisadores e instituições que encabeçavam essas 

mudanças estava a professora Sílvia Tatiane Maurer Lane, da PUC/SP. Insatisfeitos com os 

paradigmas estadunidenses que eram hegemônicos na Psicologia Social brasileira e latino-

americana, os acadêmicos da Psicologia Social saíram em busca de novos referenciais 

teóricos que pudessem servir de apoio à constituição
6
 de uma Psicologia Social que trouxesse 

a latinidade em sua marca e expressão. Os congressos bianuais da Sociedade Interamericana 

de Psicologia (SIP) são uma ocasião propícia para o encontro e fluxo de informações entre 

acadêmicos de diversas instituições latino-americanas que ansiavam por melhorias na 

Psicologia Social. De especial contribuição foi o encontro com alguns acadêmicos cubanos, já 

que alguns destes haviam feito mestrado e doutorado na antiga URSS. 

 Foi por meio destes encontros que as obras de Vigotski, traduzidas para o espanhol, 

chegaram às mãos dos acadêmicos brasileiros. Estas traduções colocaram em evidência o 

quanto as traduções estadunidenses não foram fiéis aos escritos originais. Com o fim da 

ditadura militar brasileira, as obras de Luria e Leontiev também começam a ganhar 

penetração e contribuem para o avanço de uma Psicologia Sócio Histórica, constituída a partir 

do esforço de psicólogos sociais brasileiros e dos demais países da América Latina. 

 O que se buscava naquele momento era constituir uma Psicologia que não fosse 

determinista e que também não fosse ao extremo do subjetivismo; estes eram, até então, os 

modelos hegemônicos de explicação do psiquismo humano.  

 Entretanto, o que diferenciará a Psicologia Sócio Histórica das demais escolas 

psicológicas na compreensão do psiquismo humano? 

                                                           
5
 Os problemas de tradução das obras vigotskianas são abordados de maneira mais competente por PRESTES 

(2009). 
6
 Optamos por empregar o termo Constituição quando poderíamos utilizar Formação ou ainda Construção ao 

longo desta dissertação, pois Constituição dá a ideia de um processo não a-histórico e sem uma concepção do 

tipo causa e efeito. 
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 A primeira aproximação a se fazer em busca de respostas reside na compreensão e 

definição de seu principal objeto de estudo: o ser humano em sua dimensão psíquica. Aqui a 

Psicologia Sócio Histórica já opera uma primeira e fundamental diferença em relação às 

demais escola psicológicas: não há natureza humana;  mas sim o que há é uma condição 

humana (Bock, 1999). 

 O bebê humano é o mais dependente de todas as espécies vivas conhecidas: sua 

fragilidade corpórea, sua dependência em alimentar-se, sua demora em firmar os pés no chão 

e locomover-se e sua longa infância são características que denotam o quanto o ser humano 

está dependente de cuidados primários de outros de sua espécie
7
 apenas para ter sua 

sobrevivência assegurada. Dessa maneira é possível afirmar que, para se constituir humano, o 

bebê não nasce com uma natureza humana; ele constituirá uma condição humana à medida 

que é inserido no processo de humanização que os membros de sua espécie lhe 

proporcionarão. 

 Mas essa condição humana não é apenas determinante durante a constituição humana 

da infância: comparadas a outras espécies o ser humano adulto é lento para correr e nadar, 

possui fraca compleição física e escassa pelugem que o permita habitar ao relento; entre 

outras desvantagens que tornariam difícil imaginar como se tornou a espécie dominante do 

nosso diminuto planeta. Entretanto, o Homo Sapiens Sapiens não apenas sobreviveu à seleção 

natural como se tornou a espécie dominante de nosso diminuto planeta. O que torna a 

espécie humana capaz de realizar tudo isso? Quais as características que permitem que o 

humano faça o que tem feito – ainda que com consequências nem sempre tão benéficas para 

si, outras espécies e seu habitat? 

 Muitas respostas possíveis foram formuladas para essas e outras questões que ajudam 

a definir nossa condição humana. Pensamos que Luria (1979) possa nos auxiliar nesse 

momento. 

 De acordo com Luria (idem), a atividade tipicamente humana se diferencia em alguns 

aspectos das demais espécies do reino animal: 

* A atividade humana não é regida por motivos meramente biológicos; 

* A atividade humana não necessariamente precisa ser uma simples resposta ao meio; 

                                                           
7
 O exemplo de bebês humanos que foram apartados do convívio humano precocemente causam curiosidade até 

os dias atuais (Banks-Leite, 2000). O caso do menino Victor de Aveyron, na França do século XIX, é 

emblemático pela riqueza de detalhes deixados por seu tutor legal, o médico Jean Itard, aluno de Pinel. Itard, 

afinado com o espírito de sua época, supunha que um bom processo educativo poderia levar Victor a adquirir as 

características humanas que ele não havia constituído por ter sido apartado do convívio humano ainda criança: 

quando encontrado por volta dos quinze anos de vida, Victor não pronunciava uma palavra compreensível e em 

situações de perigo se locomovia em quadrupedia. 
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* Ao contrário das demais espécies em que um comportamento se manifesta por meio da 

hereditariedade, ou de uma adaptação por tentativa e erro, a atividade tipicamente humana 

precisa ser aprendida, e só o é “por meio da assimilação da experiência humana” (Luria, idem, 

p.72). 

 Essa assimilação da experiência humana só se tornou possível à custa de um processo 

evolutivo de milhares de anos de duração em que o humano saiu da condição de mero 

espectador da Natureza para submetê-la à sua vontade. Eis alguns marcos evolutivos de nossa 

espécie que fizeram toda a diferença, nos tornando a espécie dominante de nosso planeta: 

* A domesticação, conservação e emprego do fogo: seja para se abrigar, para cozer alimentos 

ou ainda para derreter metais, a domesticação do fogo representa um importante marco 

evolutivo da espécie humana; 

* O emprego da cerâmica (Engels, 2009): para conservação de alimentos e, posteriormente, 

para a confecção de blocos de argila secos que serviam para a construção de abrigos, já que as 

cavernas nem sempre eram uma adequada opção de moradia. Além disso, o emprego da 

cerâmica mostra como a evolução humana estava atrelada ao curso dos rios: muitos grandes 

centros urbanos se formaram ao longo das proximidades de rios, que além da alimentação de 

carne proporcionada pelos peixes, favoreceu o surgimento da cerâmica e ajudava na irrigação 

de áreas de cultivo de alimentos; 

* A domesticação de animais: como meio de transporte, como meio de auxílio na Agricultura, 

como fonte de alimentos e de pele, a domesticação de animais proporcionou que o humano 

pudesse dispor de mais tempo livre para si. Mas outro importante marco evolutivo também 

vem atrelado à domesticação animal: o consumo de carne. Ao deixar de ser apenas herbívoro, 

o humano que passa a se alimentar também de carne passa a dispor de maior oferta de 

proteínas em seu organismo, o que representa ganho não apenas em sua massa muscular, 

como também e principalmente em sua massa encefálica. 

 Pela reunião dessas características é possível afirmar que o trabalho é o principal 

atributo que diferenciou o ser humano das demais espécies (Saviani, 2003). O trabalho não é 

apenas a principal fonte de renda do homem, diria Engels (1991); mas o trabalho moldou o 

próprio homem. Ao colocar sua corporeidade em ação para transformar a Natureza e submetê-

la às suas vontades, o humano passou a mudar sua própria corporeidade e também seu 

psiquismo, e a mão humana passa a se tornar ela própria uma ferramenta e a ter papel de 

destaque na constituição de um mundo cultural, um mundo humano. Sobre essa relação entre 

o desenvolvimento da mão humana e a constituição do mundo cultural e psíquico, pensamos 

que Fonseca (1995, p.247) exprime de maneira competente o que pretendemos dizer: 
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À virtuosidade morfológica das mãos do homem juntam-se programas de ação 

superiormente elaborados. Mão e inteligência ligam-se e formam-se dialeticamente. 

Nem a mão, nem a inteligência isoladas em si próprias podiam construir os 

programas de ação que permitiriam a capacidade de fabricar instrumentos, razão 

fundamental do fenômeno humano   

 

 Por detrás de todos esses marcos evolutivos, porém, estava mais uma peculiaridade 

que só o humano possuía: sua não-especialização. Por não ser especialista em nada, o humano 

precisou aprender a sobreviver em seu meio ambiente. E essa sobrevivência se deu por uma 

paulatina capacidade que só ele possuía: a conservação e a manipulação sígnica. 

 A capacidade em primeiro lugar de pensar sobre seu próprio pensamento e em seguida 

de transmiti-lo a outrem fizeram com que o ser humano pudesse assimilar e ensinar suas 

experiências acumuladas a seus descendentes, o que proporcionou um significativo avanço de 

uma geração humana à outra. Sem dúvida, se cada nova geração humana tivesse de começar 

do zero seu processo de evolução, não estaríamos hoje onde nos encontramos. 

 O Pensamento e a Linguagem, articulados, se tornam, assim, os principais meios para 

a constituição de uma condição humana. Condição essa que é social e também é histórica. 

 Para Marx e Engels (2007, p.34-5), formuladores do materialismo histórico e dialético, 

essa peculiaridade humana não passou despercebida. Embora não tenham se ocupado 

diretamente da Psicologia, suas ideias sobre o psiquismo humano denotam uma articulação 

entre as condições materiais de existência humanas e a constituição psíquica. Vejamos: 

 

A linguagem é tão antiga quanto a consciência – a linguagem é a consciência real, 

prática, que existe para os outros homens e que, portanto, também existe para mim 

mesmo; e a linguagem nasce, tal como a consciência, do carecimento, da 

necessidade de intercâmbio com outros homens. Desde o início, portanto, a 

consciência já é um produto social e continuará sendo enquanto existirem homens 

 

 Em termos psíquicos, a partir do instante em que a criança adquire conscientemente o 

ato de pensar sobre si própria, uma nova etapa de sua vida se inicia. Este processo de re-

presentar a si e ao mundo de seu entorno a levará não apenas a reagir ao que acontece, mas 

também a planejar e antecipar mentalmente seus atos, conferindo-lhes intencionalidade.  

 Para dar prosseguimento a nossa jornada rumo à compreensão sócio-histórica do ser 

humano, elegemos algumas categorias que serão centrais para a explicitação de nossos 

propósitos com essa dissertação, são elas: Historicidade, Pensamento e Linguagem e Sentidos 

e Significados. Uma categoria, de acordo com Abbagnano (2007, p.139) é “qualquer noção 

que sirva como regra para a investigação ou para sua expressão linguística em qualquer 
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campo”. Na perspectiva adotada para a constituição desta dissertação as categorias citadas nos 

servirão de base para a apreensão, análise e interpretação dos dados. 
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1.2 Historicidade 

 

O homem cria e vive na história já muito tempo antes de conhecer a si mesmo como ser 

histórico 

          Kosik (1976, p.210) 

 

 Nossa escolha pela epígrafe que abre esse capítulo é também bastante elucidativa de 

nossa intenção. Há um esforço de nossa parte por compreender a Historicidade humana como 

constituinte do próprio ser humano, de nossa condição humana. O trabalhador braçal que vive 

no campo à margem do que o senso comum denomina como cultura intelectual, já é ele 

próprio tão sujeito histórico quanto o executivo da grande metrópole. De forma análoga, a 

professora sem diploma que alfabetiza no sertão nordestino em sala de aula de pau-a-pique é 

tão ser histórico quanto o seu par que leciona na pós-graduação da melhor universidade, 

embora talvez falte ao trabalhador braçal e à professora a consciência de se notarem como 

seres históricos, que o executivo e o professor de pós-graduação, em tese, possuem. 

 Marx e Engels (2007, p.32-3), expressam bem como as condições objetivas da 

existência humana determinam as condições subjetivas. Vejamos: 

 

devemos começar por constatar o primeiro pressuposto de toda a existência humana 

e também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens tem 

de estar em condições de viver para poder “fazer história”. Mas, para viver, precisa-

se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais. O 

primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação dessas 

necessidades, a produção da própria vida material, e este é, sem dúvida, um ato 

histórico, uma condição fundamental de toda história (...) a primeira coisa a fazer em 

qualquer concepção histórica é, portanto, observar esse fato em toda a sua 

significação e em todo o seu alcance e a ele fazer justiça 

 

Por estranho que possa aparentar, produzir as condições de vida para estar em 

condições de constituir a própria história já é um ato histórico por si só, embora nos 

esqueçamos de tal fato pela sua cotidianidade e – apenas – aparente obviedade. 

Essa obviedade, entretanto, carrega consigo uma boa dose da ideologia econômica 

liberal, que tem entre seus principais pilares a meritocracia. Dentro de uma lógica 

meritocrática, cada sujeito é responsabilizado por seus avanços ou dificuldades, já que ele 

dispõe de liberdade para fazer suas escolhas. Seguindo essa lógica, se o sujeito faz as escolhas 

erradas, recai sobre si próprio a responsabilidade por eventuais insucessos, escamoteando, 

assim, as condições materiais e objetivas com que esse sujeito se defronta. 
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Assim, entendemos que o sujeito é histórico ao buscar a satisfação de suas 

necessidades básicas apenas para sobreviver e, a partir de então, e só então, é que poderá estar 

em condições de, por meio do trabalho, satisfazer suas demais necessidades. Assim entendido, 

o tempo livre não se contrapõe ao tempo de trabalho, mas se contrapõe ao tempo de estudo, já 

que é o tempo livre do trabalho a condição para o estudo, mas não só para ele. O lazer ou a 

simples fruição do tempo livre tem se mostrado estar vinculado cada vez mais à condição de 

classe social que o sujeito ocupa e de suas possibilidades de quantificar seu tempo em tempo 

livre. 

Na história do próprio pensamento filosófico e psicológico podemos constatar essa 

aparente – e novamente apenas na aparência – obviedade: o Platão que a humanidade hoje 

conhece só pode ser esse Platão, pois descendia de família proprietária de terras na Grécia da 

Antiguidade, os Senhores. Por não ter vivido uma condição de escravo é que Platão pôde se 

dedicar à filosofia. Tivesse ele nascido em uma família de escravos, provavelmente não 

existiria para o pensamento filosófico o Platão tal como o conhecemos. 

 Para as pretensões que essa dissertação está se propondo, a categoria Historicidade é 

fundamental, pois investigamos os Sentidos e os Significados constituídos pelos sujeitos ao 

longo de sua história de vida e mais especificamente na relação com o seu trabalho, a 

docência, que é determinada pelas condições objetivas e subjetivas que esses sujeitos vêm se 

defrontando ao longo de sua trajetória pessoal e profissional. 

 A primeira armadilha epistemológica que precisamos evitar é pensarmos em História 

como algo congelado, em cristalização em um dado momento no tempo e no espaço. 

Entendemos que a contribuição de Vygotski
8
 (1995, p.76-8) é bem eloquente sobre esse 

aspecto da pesquisa: 

 

Estudar algo historicamente significa estuda-lo em movimento. Essa é a exigência 

fundamental do método dialético. Quando em uma investigação se abarca o processo 

de desenvolvimento de algum fenômeno em todas as suas fases e mudanças, desde 

seu surgimento até desaparecer, isto implica pôr em evidência sua natureza, 

conhecer sua essência, já que somente no movimento um corpo demonstra que 

existe. Assim, a investigação histórica da conduta não é algo que complementa ou 

ajuda o estudo teórico, mas constitui seu fundamento 

 

                                                           
8
 No original em espanhol: “estudiar algo historicamente significa estudiarlo em movimento. Esta es la exigência 

fundamental del método dialéctico. Cuando em uma investigácion se abarca el processo de desarrollo de algún 

fenômeno em todas sus fases y câmbios, desde que surge hasta que desaparece, ello implica poner de manifesto 

su naturaliza, conocer su esencia, ya que solo em movimento demuestra el cuerpo que existe. Así pues,la 

investigácion histórica de la conducta no es algo que complementa o ayuda el estudo teórico, sino que constituye 

su fundamento”. 
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A história de vida de cada sujeito é também a história das relações sociais que travou e 

ainda trava ao longo de sua constituição psíquica. E mais: esse significado de pertencimento à 

espécie humana está em constante reelaboração, já que a mudança é o motor da história. 

Desse modo, ser humano hoje na sociedade brasileira do século XXI deve ter outras 

significações do que era ser humano na civilização grega de 500 anos antes da era cristã. Isso 

porque, segundo Marx (1978, [1852], p.329) homem e história não seguem caminhos 

paralelos: 

 

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem 

sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam 

diretamente, legadas e transmitidas pelo passado 

 

 Essa clássica assertiva marxiana contida em O 18 Brumário de Luis Bonaparte 

fornecia ali as bases de uma análise histórica que não mais separava História de homem, 

como se não pudesse haver uma mediação dialética entre ambos. Heller (2004, p.03) 

acompanhará Marx em seu raciocínio e dirá que “a substância da sociedade só pode ser a 

própria história”. 

 De forma mais específica para nosso estudo, em que nos debruçaremos sobre as 

significações constituídas, Sirgado (2000, p.48) procurou analisar o legado vigotskiano, e 

afirma que a história é uma questão fundamental, pois “nos remete à matriz que constitui o 

pensamento de Vigotski”.  Para Sirgado, esse referencial que orienta os estudos de Vigotski é 

justamente o que o diferenciou das teorias psicológicas em voga de sua época. Ainda nessa 

linha de raciocínio, Sirgado (idem) apresenta o “lugar de onde Vigotski fala e a matriz que lhe 

serve de referência nas suas análises: o materialismo histórico e dialético”. 

 De fato, ao lermos Vigotski (2000 [1929], p.23) encontramos que as próprias funções 

psicológicas superiores “são subordinadas às regularidades históricas”. E a história só existe 

como tal em articulação com outros seres humanos, daí o que levou Vigotski a postular que as 

funções psicológicas superiores “foi outrora relação real entre pessoas” (Vigotski, idem). 

 “Consideramos a história como desenvolvimento, a substância social como substância 

em desenvolvimento”, afirma Heller (idem, p.08). Entendemos, assim, que falar em história 

na perspectiva aqui adotada significa compreendê-la em constante elaboração e movimento, 

em consonância à segunda característica da dialética: a de que “tudo se transforma”, proposta 

por Politzer, Besse e Caveing (1963). 
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 Delimitada nossa concepção de Historicidade, adentraremos agora mais 

especificamente na constituição psíquica humana, passando pelas categorias de Pensamento e 

Linguagem e, a seguir, em Sentidos e Significados.  
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1.3 Pensamento e Linguagem 

 

 Pensamento e Linguagem são duas categorias centrais para a análise e interpretação de 

nossos dados, haja vista que serão obtidos por meio de entrevistas. Interessa-nos a palavra 

significada, sobretudo os Sentidos que estão constituindo a fala dos nossos sujeitos. Mas, para 

tanto, precisamos entender antes as articulações existentes entre o Pensamento e a 

Linguagem. 

 Antes de Vigotski, haviam basicamente duas formas de interpretar a relação entre 

Pensamento e Linguagem: a primeira estabelecia que o Pensamento seguia um curso 

independente da Linguagem, e vice-versa; a segunda fazia a direção oposta, afirmando que 

Pensamento e Linguagem se equivalem, a ponto de um e outro ser a mesma coisa. O que os 

achados de Vigotski postularão é que dessa forma não era apreendida a essencial relação entre 

um e outro desde sua origem e desenvolvimento.   

 Os estudos de Vigotski, por sua vez, postulam que entre o Pensamento e a Linguagem 

se estabelece uma relação dialética, onde um não é exatamente o outro, mas necessita desse 

outro para se desenvolver. E nesse aspecto a inserção no mundo constituído culturalmente tem 

uma capital relevância, nos afirma Vigotski (2001 [1934], p.149): 

 

(...) o pensamento verbal não é uma forma natural e inata de comportamento, mas 

uma forma histórico-social e por isso se distingue basicamente por uma série de 

propriedades e leis específicas, que não podem ser descobertas nas formas naturais 

do pensamento e linguagem 

 

 O Pensamento mantém com a Linguagem uma relação dialética em que um precisa do 

outro para se constituir como tal desde sua origem e também para seu desenvolvimento. Um 

recém nascido não dispõe de Linguagem mediada pelo Pensamento; nem tampouco de 

Pensamento que se orienta pela Linguagem. Ao ter oportunizada sua chance de progredir em 

seu processo de humanização, a criança deixará paulatinamente a inteligência prática e fará 

uso da Linguagem mediada pelo Pensamento, ao mesmo tempo em que seu Pensamento se 

tornará mais elaborado. Entretanto, Pensamento e Linguagem não seguirão o mesmo curso de 

desenvolvimento, não se estabelece entre eles uma relação nos moldes causa-efeito. 

 Nas palavras do próprio Vigotski (idem, p.111) sobre a análise genética do 

Pensamento e da Linguagem temos que: 
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A relação entre esses processos não é uma grandeza constante, imutável, ao longo de 

todo o desenvolvimento, mas uma grandeza variável. A relação entre Pensamento e 

Linguagem modifica-se tanto no sentido quantitativo quanto no qualitativo 

 

 Ainda nessa linha de raciocínio dialética entre Pensamento e Linguagem, mais adiante 

Vigotski (idem, ib.) afirmará que há pontos de convergência e divergência, cruzamento, 

nivelamento, caminhos paralelos e confluências, até que Pensamento e Linguagem sigam 

direções bifurcadas. 

 Vigotski e seus colaboradores mais próximos – em especial Luria – se valerão, entre 

outros, também dos estudos de Köhler
9
 para elaborar seus pressupostos teóricos envolvendo 

Pensamento e Linguagem. Os chimpanzés estudados por Köhler também resolviam 

problemas de maneira análoga à criança pequena: o ponto que os diferenciará é o uso 

progressivo da fala, por parte da criança, para direcionar e ajustar o seu comportamento.    

 Pensamento e Linguagem começam a se cruzar a partir desse momento da vida da 

criança, começam a estabelecer uma relação onde, como uma unidade de contrários, um 

auxiliará e se contraporá ao outro. Porém, nos adverte Vigotski (idem, p.412) de que a 

Linguagem “não serve como uma expressão do Pensamento pronto. Ao transformar-se em 

Linguagem, o Pensamento se reestrutura e se modifica”. 

 Essa advertência nos lembra porque é importante saber que entre Linguagem e 

Pensamento a relação não se dá de forma imediata. A palavra não é o Pensamento, mas nela 

se realiza, diria Vigotski. Por esse motivo, por exemplo, quando queremos dizer algo e nos 

esquecemos é comum dizermos estava na ponta de língua, mas esqueci o que queria dizer. 

 A fala racional, mediada pelo pensamento verbal, possui como subsídio o universo 

sígnico. Sem signo, não há Pensamento e, por consequência, Linguagem e fala. O substrato da 

atividade consciente se encontra na e pela aquisição e manipulação de signos. 

 Quando a criança pequena pensa sobre seu próprio Pensamento, podemos falar em 

atividade consciente. A consciência é uma peculiaridade tipicamente humana, constituída no 

meio socialmente compartilhado com outros seres humanos, portanto, não é uma capacidade 

naturalmente adquirida. O substrato da consciência são os signos que, como afirma Bakhtin 

(1986, p.35), “são o alimento da consciência individual”. 

                                                           
9
 De acordo com Jacó-Vilela (2005), Wolfgang Köhler (1887-1967) obteve seu doutorado em Berlim com uma 

tese sobre psicoacústica orientada por Stumpf. Em Frankfurt, Köhler conhece Max Wertheimer (1880-1943) e 

Kurt Kofka (1886-1941), que também são importantes nomes da Gestalt. Em 1913 Köhler foi para a África 

realizar pesquisas sobre a cognição de chimpanzés. A Primeira Guerra Mundial retardou o seu retorno à 

Alemanha, o que só ocorreu nos anos 1920. Em 1934 Köhler emigrou para os Estados Unidos da América e no 

ano de 1959 foi eleito presidente da American Psychological Association (APA).  



28 
 

 A atividade psíquica tipicamente humana se caracteriza pela manipulação e articulação 

consciente de Pensamento e Linguagem em uma relação dialética; relação essa que não seria 

possível apartada do universo sígnico, e aqui recorremos novamente a Bakhtin (idem, p.36): 

 

Se privarmos a consciência de seu conteúdo semiótico e ideológico, não sobra nada. 

A imagem, palavra, o gesto significante, etc constituem seu único abrigo. Fora desse 

material há apenas o simples ato fisiológico, não esclarecido pela consciência, 

desprovido do sentido que os signos lhe conferem 

 

 O signo permitirá ao sujeito a constituição do seu universo semiótico, surgindo assim 

o emprego cada vez mais elaborado da fala racional mediada pelo pensamento verbal. O 

emprego da palavra promoverá um salto qualitativo na espécie humana, como afirma Luria 

(2001, p.27): 

O elemento fundamental da linguagem é a palavra. A palavra designa as coisas, 

individualiza suas características. Designa as ações, relações entre objetos em 

determinados sistemas. Dito de outra forma, a palavra codifica nossa experiência 

 

 A fala é a materialidade do Pensamento, ela é uma forma de manifestação e, para 

nossa pesquisa, a fala dos nossos sujeitos foi o meio de acessar seus Sentidos e Significados 

sobre a Educação Física no ciclo um e uma provável proposta curricular. Não nos interessa 

adentrar por discussões linguísticas sobre o discurso dos sujeitos; o que nos importa é 

apreender seus Sentidos e os Significados constituídos. 

 Defendemos, assim, que a Linguagem não se resume apenas aos seus aspectos 

externos: grafia – aquilo que vemos –, ou som – aquilo que ouvimos. A Linguagem, mais do 

que seus aspectos externos, têm a função de organizar internamente o nosso Pensamento. Essa 

organização se constitui em forma de categorias, conceitos e signos. 

 Para que ocorra essa forma de organização entra em cena outra importante função para 

a organização do Pensamento e da Linguagem: a generalização. De acordo com Vigotski 

(idem, p.12) para nos comunicarmos com outra pessoa necessitamos organizar nosso 

Pensamento em forma de conceitos e categorias para que nos tornemos compreensíveis. Se 

quisermos, por exemplo, comunicar a alguém que estamos com frio, devemos ser capazes de 

expressar que grau de frio estamos sentindo, que sensação está nos causando etc. Dirá 

Vigotski (idem, ib.) que “as formas superiores de comunicação psicológica, inerentes ao 

homem, só são possíveis porque, no pensamento, o homem reflete a realidade de modo 

generalizado”. 

 E nesse ponto da ligação dialética estabelecida entre o Pensamento e a Linguagem 

entre em cena o Significado: é ele que permitirá a capacidade de generalização do 
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Pensamento e, por consequência, assegurará o sucesso da Linguagem na sua função 

comunicativa. Assim se expressa Vigotski (idem, p.13) a esse respeito: 

 

(...) há todos os fundamentos para considerar o significado da palavra não só como 

unidade do pensamento e da linguagem mas também como unidade da generalização 

e da comunicação, e do pensamento 

 

 E isso nos leva a adiantar um pouco o nosso assunto a ser tratado no próximo item, a 

relação entre Sentidos e Significados.    
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1.4 Sentidos e Significados 

 

 Complementando Pensamento e Linguagem, as categorias de Sentidos e Significados 

também formam um par dialético, e são centrais para nossa análise de dados.  

 O estudo dos Sentidos e Significados são entendidos aqui como um meio de acesso as 

subjetividades dos sujeitos, não com a conotação linguística, mas sim sobre a constituição 

psíquica. Trouxemos Namura (2003, p.25) que, pensamos, esclarece, a partir de Lukács, a 

conotação que pretendemos dar ao estudo dos Sentidos: 

As reflexões e ponderações desses autores marxistas [Vigotski e Lukács] sobre o 

sentido e a estética nos campos da psicologia e da sociologia e filosofia, afastam-se 

das concepções hegemônicas dominantes que tendem a restringir o sentido ao 

campo das representações, da linguagem significante e da semiótica, ao inserir a 

estética e a experiência humana no cerne do sentido 

 

 Dessa maneira, nosso esforço caminhará na direção de apresentar os Sentidos e os 

Significados como categorias constituintes de nossa condição humana, condição essa que nos 

leva, por meio das significações, a valorar, a atribuir valores à nossas atividades, das mais 

simples às mais complexas. 

 O estudo sobre os Sentidos e os Significados marca uma importante passagem da obra 

de Vigotski, já no fim da vida do autor, no ano de 1934, quando havia abandonado em 

definitivo a reactologia e adotado o materialismo histórico e dialético como modo de orientar 

suas pesquisas em Psicologia. Embora importante, o estudo dos Sentidos e Significados de 

Vigotski ocupou pouco espaço em suas obras. Sobre esse importante marco da obra 

vigotskiana González Rey
10

 (2011,p.77) assim se expressa: 

Com a categoria de sentido, Vigotsky pretendeu desenvolver uma nova unidade da 

vida psíquica. O sentido integraria cognição e afeto, mas não como processos 

diferentes, senão como constituintes de um novo tipo de unidade psicológica que 

abriria uma opção qualitativamente diferente para o estudo dos processos psíquicos 

 

 Opção essa que não pôde ser efetivada. Em primeiro lugar porque Vigostki falece no 

ano de 1934, sem tempo para ampliar os estudos sobre os Sentidos e os Significados; em 

segundo lugar porque no ano de 1936 o regime stalinista extingue a Pedologia como ciência e 

o nome de Vigotski seria proibido de menção dentro da própria URSS até o ano de 1956, o 

que ocasionou um considerável atraso em pesquisas de seus colaboradores mais próximos, 

incluindo aí Leontiev e, principalmente, Luria. Naquele momento histórico da ainda jovem 

                                                           
10

 No original em espanhol: “com la categoria de sentido Vigotsky pretendió el desarrollo de una nueva unidad 

de la vida psíquica. El sentido integraria cognición y afecto, pero no como procesos diferentes, sino como 

constituyentes de um nuevo tipo de unidad psicológica que abriria uma opción cualitativamente diferente para el 

estúdio de los procesos psíquicos”. 
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Psicologia Sócio-Histórica soviética, a ideologia partidária stalinista vetava pesquisas que 

incluíssem entre seus temas categorias como subjetividade, sem a qual não é possível explicar 

sem a participação dos Sentidos e dos Significados. 

 A exemplo do que ocorre com Pensamento e Linguagem, a relação entre Sentidos e 

Significados também se estabelece de uma maneira dialética e não imediata. Como categorias 

que ajudam a explicar a constituição humana, não é possível dissociar Sentidos de 

Significados; por outro lado é possível e mesmo desejável 
11

compreender que são categorias 

diferentes, embora constituintes uma da outra. 

 A primeira diferenciação a se fazer é que os Significados são mais compartilhados do 

que os Sentidos. Esses, por sua vez, estão na base da constituição psíquica de cada sujeito de 

uma maneira mais individual, singular; enquanto os Significados são mais dicionarizados, e, 

por isso, mais compartilháveis. 

 Vigotski (2001[1934], p.465) dirá sobre o Significado que ele é “apenas uma dessas 

zonas de sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, ademais, uma zona 

mais estável, uniforme e exata”. O Significado, ainda diria Vigotski, é uma pedra no edifício 

dos Sentidos. Porém, mais do que seu aspecto externo, o Significado também opera nos 

processos internos do pensamento, organizando-o. O Significado une a Linguagem e o 

Pensamento; e esses Significados não são estáticos, eles evoluem, se modificam e também 

com ele o Pensamento, por meio das reelaborações culturais do meio em que o sujeito vive. 

 Quando, por exemplo, se indaga em um grupo de professores os motivos que os 

levaram a optar pela docência pode-se ouvir como resposta o gostar de crianças. Nesse 

momento estamos ainda mais nos Significados. Entretanto, quando perguntamos a cada um o 

que é esse gostar de crianças, começamos a adentrar pelos Sentidos: uma professora pode 

evocar memórias da infância quando brincava de professora com as colegas; outra pode dizer 

que a mãe professora a influenciou; uma terceira lembra de uma antiga professora que foi um 

modelo para ela; enfim, quando buscamos apreender as zonas de Sentidos constituídos por 

cada sujeito a proposta é apreender algo que está além dos Significados, entendidos como 

mais aparentes, enquanto os Sentidos são mais individualizados, dizendo respeito à 

subjetividade de cada sujeito. 

 Entretanto, o próprio Vigotski e seus colaboradores mais próximos jamais utilizaram a 

categoria subjetividade em suas pesquisas, o que não quer dizer que ela não fosse 

                                                           
11

 Há grupos de pesquisas acadêmicas que interpretam Sentidos e Significados como equivalentes, inclusive na 

maneira de a eles se referirem: sentidos-e-significados. 
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considerada. Pensamos que a contribuição de González Rey (2003, p.251) a esse respeito 

esclarece o que tentamos dizer: 

A dimensão do sentido constitui um aspecto essencial na definição do subjetivo, em 

que o sentido não pode ser visto como emoção ou significado de forma abstrata, mas 

como a expressão de uma nova síntese, que só pode ser compreendida dentro do 

movimento permanente dos significados e das emoções dentro das quais se define o 

sentido subjetivo 

 

 Enquanto a lógica formal tende a dicotomizar objetivo de subjetivo, a lógica dialética 

procura entendê-los como uma unidade de contrários, em que um constitui e nega o outro ao 

mesmo tempo. Entendemos que a subjetividade e a objetividade são constituintes uma da 

outra, longe de ser de maneira dicotômica, mas de maneira dialética: ao mesmo tempo 

negando-se, para então se reafirmar por superação. Compartilhamos novamente da proposta 

que González Rey (2005, p.353) expõe sobre esse aspecto tão determinante para a 

constituição da psique humana: 

O objetivo e o subjetivo não se apresentam nesta perspectiva como dimensões 

excludentes entre si, pelo contrário, se pressupõem de forma recíproca. Não existe 

uma dimensão objetiva dos processos humanos que possa se separar do subjetivo em 

seu impacto sobre o homem, pois a subjetividade é um atributo definidor da 

objetividade humana 

 

 Sendo assim, entendemos que o estudo das categorias Sentidos e Significados nos 

auxiliarão em nossa pesquisa ao trazer com elas a discussão da relação dialética entre a 

dimensão subjetiva e a dimensão objetiva na constituição psíquica humana. Dito de outra 

maneira, pensamos que essas categorias nos auxiliam a enxergar nossos sujeitos como 

constituídos por uma totalidade que traz em si a particularidade; e nessa linha de raciocínio, o 

estudo dos Sentidos e Significados são de extrema importância para a análise e compreensão 

do caminho que percorre o Pensamento para se tornar Linguagem.          
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Capítulo 2 Sobre a Educação 

 

 Neste capítulo falaremos sobre a Educação Física e sobre a Proposta Curricular que a 

SEE/SP implementou a partir do ano de 2009 na sua rede de ensino para o ciclo II do ensino 

fundamental e ensino médio.  

 

2.1 A Educação Física nos cinco anos iniciais da rede de ensino pública estadual paulista 

 Esse capítulo tem a pretensão de apresentar o componente curricular Educação Física 

na rede de ensino pública estadual paulista em seu segmento dos cinco anos iniciais do ensino 

fundamental, que é denominado pela SEE/SP como ciclo I. Para tanto, porém, cumpre-nos 

repassar – ainda que sucintamente – pela História da Educação Física brasileira. 

 Nosso propósito não consistirá em fazer uma revisão de toda a História da Educação 

Física brasileira; mas sim em tentar articulá-la para que possamos compreender o presente 

momento, já que entendemos que a História é movimento, não é cristalização. Cremos, como 

nos diz Kosik (p.217) no tempo como tridimensionalidade: o passado e o presente são 

articulados, não são separados e, juntos, ajudam-nos a fazer projeções, perspectivas para o que 

pode vir-a-ser, o futuro. 

 As origens da constituição de uma Educação Física brasileira estão intimamente 

relacionadas à Medicina, em especial durante os anos do Império e Primeira República, 

quando muitos eram os médicos que faziam seus estudos em instituições europeias. Durante 

esse período compreendido, ao contrário da imagem a ela veiculada, a Educação Física não 

era sinônimo de Esporte. 

 O Esporte, aliás, se desenvolverá com mais robustez não na parte continental europeia; 

mas sim na Inglaterra (Betti, 1991). Durante as Guerras Napoleônicas, a Europa Continental 

desenvolveu e aprimorou sistemas ginásticos de exercícios corporais, cujo enfoque residia 

principalmente em preparar a população para os conflitos belicosos que se alastravam pelo 

continente europeu. 

 Geograficamente privilegiada neste sentido, a Inglaterra pôde dispor de menos 

preocupação por uma provável invasão das tropas napoleônicas, o que ajudou a fomentar a 

criação e a difusão de modalidades esportivas de caráter competitivo. O sol jamais se punha 

no império britânico, ostentavam os ingleses a respeito de suas colônias 
12

espalhadas pelo 

                                                           
12

 É curioso notar que em outras colônias britânicas não houve um esporte hegemônico que caiu no gosto 

popular. Na Austrália e Nova Zelândia o que mais se difundiu foi o Rugby; enquanto na Índia até hoje o Críquete 

é o esporte que mobiliza as massas. Na América do Sul, embora Uruguai e Argentina não tenham sido colônias 
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mundo, e tal fato sem dúvida foi de fundamental importância para que o Esporte fosse uma 

forma de manifestação da hoje denominada cultura corporal que pudesse concorrer com os 

métodos ginásticos europeus. 

 Assim é que no Brasil conviveram os métodos ginásticos europeus, trazidos sobretudo 

pelo médicos que estudaram na França, com o Football, esporte bretão que foi 

institucionalizado por operários da São Paulo Railway Company, empresa britânica que 

ganhou do governo brasileiro o direito de construir e explorar linhas de trem em São Paulo, 

principal Estado de produção e escoamento do insumo brasileiro mais valorizado da época, o 

café.  

 A influência britânica em solo brasileiro, especialmente em São Paulo, extrapola a 

dimensão esportiva: a arquitetura paulistana está repleta não apenas de influência, mas de 

ferro fundido britânico também, como é possível atestar em uma rápida passagem pela 

estação Luz de trem e, hoje, interligada ao metrô. Ao longo do Expresso Turístico, linha de 

trem que opera aos domingos e que sai da Estação Luz até a Estação Jundiaí, é possível que o 

observador mais atento verifique as casas construídas para os operários ao longo da malha 

ferroviária tem a arquitetura britânica como padrão, a tal ponto que se passar pela Estação 

Jaraguá, tirar um retrato da Estação e enviar para um britânico omitindo sua origem, este 

poderá facilmente dizer que se trata de uma típica estação ferroviária inglesa do século XIX. 

Não nos é difícil imaginar que os engenheiros ingleses que aqui viveram não tiveram 

dificuldade de difundir o football, já que os campos de várzea eram abundantes durante aquele 

período. Segundo alguns linguistas, a palavra chulé, por exemplo, teria sido derivada de shoe 

less, ou seja, sem sapato, que é como os operários brasileiros eram chamados pelos 

engenheiros ingleses. E é nesse ambiente de informalidade dos campos de várzea e pés 

descalços que os primeiros craques brasileiros surgem para encantar o mundo: Didi, Leônidas 

da Silva, o próprio Pelé, entre muitos outros, originam-se dos shoe less dos campos de várzea.  

 Mas convivendo com o Esporte, a Medicina Higienista europeia também teve muita 

influência na Educação brasileira, no modelo de nação que aqui se pretendia criar. O estudo 

                                                                                                                                                                                     
britânicas propriamente ditas, o Rugby também foi bem incorporado à cultura esportiva local. No entanto, uma 

das maiores – e talvez a mais antiga – rivalidades esportivas do mundo ocorre quando se encontram as equipes 

de Remo de Inglaterra e Estados Unidos da América, embate capaz de reavivar velhas rixas entre a antiga 

Metrópole e a ex- colônia. 

Em São Paulo, até hoje existe o São Paulo Atlethic Club, o SPAC, clube da capital paulista com sede no bairro 

da Consolação que tem entre suas modalidades esportivas o Rugby, e o Bowls, um jogo que seria uma espécie de 

ancestral da Bocha italiana. O Bowls é jogado no green, um gramado de forma quadrada, e seus jogadores só 
podem usar uniforme branco e calçados que não arranquem a grama. É também o SPAC o primeiro clube 

paulista a ser tri-campeão estadual de futebol, na época rivalizando com o Club Atlético Paulistano.  



35 
 

empreendido por Soares (2001, p.70) exprime o que esse período da Educação brasileira 

refletia: 

A partir de conhecimentos e teorias gestadas no mundo europeu, os médicos 

desenharam um outro modelo para a sociedade brasileira e contribuíram para a 

construção de uma nova ordem econômica, política e social. Nesta nova ordem, na 

qual os médicos higienistas irão ocupar lugar destacado, também colocava-se a 

necessidade de construir, para o Brasil, um novo homem, sem o qual a sociedade 

idealizada não se tornaria realidade  

  

 Essa Educação – e a Educação Física por extensão – era uma peça-chave para a 

formação de uma nação que as elites intelectuais pretendiam criar no Brasil. Para tanto, 

figuras públicas como Fernando de Azevedo e Rui Barbosa elaboraram obras em que a 

Educação Física foi amplamente difundida como meio de defesa da pátria, formação de um 

novo homem brasileiro e de hábitos de higiene. A eugenia era também evocada como um 

avanço da então moderna medicina em purificar a raça de brasileiros que se pretendia criar. 

 De especial importância para nossa revisão aqui empreendida é o apurado trabalho 

historiográfico empreendido por Inezil Penna Marinho, o primeiro autor brasileiro a 

sistematizar um estudo histórico da Educação Física brasileira e do Esporte. 

 De acordo com Marinho e Acciolly (1956, p.158) o primeiro livro específico sobre 

Educação Física editado por um autor brasileiro é Tratado de Educação Física-Moral dos 

Meninos, de Joaquim Jerônimo Serpa, no ano de 1828, com forte influência da ginástica 

europeia, sobretudo de autores franceses. 

 No ano de 1845 o médico Manoel Pereira da Silva Ubatuba apresenta à Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro a tese Algumas considerações sôbre a Educação Física. Em 

1846, na mesma Faculdade, Joaquim Pedro de Melo defende a tese Generalidades acerca da 

Educação Física dos Meninos. 

 Desse período a Educação Física era restrita às elites econômicas que podiam 

frequentar colégios, em sua maioria, particulares, já que o Estado se ocupava apenas do 

ensino superior. Entretanto, nos lembra Caparroz (1997, p.91) que é difícil falar de uma 

Educação Física escolar entre os finais do século XIX e início do século XX “uma vez que o 

acesso à escola era praticamente restrito às elites, e mesmo nas escolas onde os trabalhadores 

tinham acesso, é preciso verificar se havia aulas de Educação Física”. 

 É nesse momento histórico que a Educação Física nas escolas se confunde com o 

nome de Ginástica; e também é nesse período que as aulas são separadas por sexo, outra 

herança herdada do pensamento médico higienista, e que perdurará até a promulgação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) do ano de 1996. 
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 Entre as décadas de 1950 e 1960 o avanço da industrialização promove pela primeira 

vez no Brasil que as populações dos grandes centros urbanos superassem em número as 

rurais. E tal fato promovia também uma forçada alteração nessas cidades que cresceriam de 

forma desordenada e sem um plano diretor nas próximas décadas. As consequências desse 

crescimento sem planejamento foram, entre outras, a falta de moradias apropriadas, fato que 

levou ao surgimento de bairros periféricos sem saneamento básico, o que fez disparar o 

número de mortes infantis. 

 O Estado brasileiro, pressionado pelos intelectuais que estavam à frente de entidades 

privadas como a extinta Associação Brasileira de Educação (ABE), preocupa-se com a 

qualificação da crescente mão de obra que as indústrias estrangeiras exigiam, e se apressa em 

procurar melhorar a instrução pública. É nesse momento que surgem, por exemplo, as 

denominadas escolas técnicas. 

 A Educação Física a partir da década de 1960 começa a ter sua prática escolar dividida 

de forma cada vez mais forte entre a Ginástica e o Esporte; até que com o advento do governo 

militar no ano de 1964 o Esporte começa a ganhar cada vez mais espaço na escola. 

Interessava aos governos militares que a prática esportiva escolar servisse como um meio para 

a descoberta de talentos esportivos. Além disso, acreditava-se no poder do Esporte de ser um 

meio de escamotear 
13

os problemas sociais que os governos militares tentavam a todo custo 

acobertar. Dali para frente, o Esporte passa a se tornar sinônimo de Educação Física. 

 Queremos ressaltar ao leitor que ainda nem chegamos a falar sobre a Educação Física 

no ciclo I do ensino fundamental, não porque não o queiramos, mas sim por ser um fato 

recente dentro da educação brasileira. Há ainda mesmo entre professores uma ideia de 

infância como um período em que a criança brinca de maneira espontânea, o que provoca o 

equívoco de entender que basta deixar a criança livre para que descubra seu corpo. 

Entretanto, o que temos presenciado empiricamente é justamente o oposto: nossos centros 

urbanos dispõem de cada vez menos espaços apropriados para as brincadeiras infantis, 

somando a isso a violência crescente, temos que as crianças de hoje passam mais tempo em 

atividades ociosas dentro de suas casas, o que tem elevado o número de obesidade infantil, 

além de crianças que não constituem sua motricidade como poderiam constituir de maneira 

mais saudável e adequada. Diante desse panorama, cremos, é que a Educação Física para os 

cinco anos do ensino fundamental precise ganhar espaço para intervenção. 

                                                           
13

 Gerson, meio campista da Seleção Brasileira de Futebol masculina, relatou que na véspera da final da Copa do 

mundo de 1970 recebera um telefonema de um eminente general brasileiro, dizendo-lhe que o povo brasileiro 

ansiava por um bom jogo no dia seguinte, contra a Itália.  
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 Nos fins dos anos de 1970 e início da década de 1980, com a gradativa abertura 

política por que passava a sociedade brasileira, a Educação Física passa por substanciais 

transformações, e a obra A Educação Física cuida do corpo e... ‘.mente’, do Professor João 

Paulo Subirá Medina, publicada em 1983, marcará o início do período de crise por que 

passará a Educação Física brasileira. 

 Este período marca uma crise institucional da Educação Física. As primeiras obras de 

cunho crítico datam desse período. As denúncias dão o tom das obras desse período: o 

Esporte na escola era alienante, refletia as regras do capitalismo, era maniqueísta, servia para 

que poucos pudessem dele desfrutar e o corpo era visto como uma máquina. 

 Entretanto, esse fenômeno não era exclusividade da Educação Física brasileira, e 

refletia também uma crise maior que atingiu a Educação no mundo como um todo, e não 

apenas a Educação Física, como procuraremos demonstrar. 

 A década de 1960 representa um marco na História humana: a Guerra Fria atingia seu 

auge e a polarização entre o bloco comunista e o bloco capitalista criou repercussões dos dois 

lados desse conflito. A Primavera de Praga; a Revolução de Maio de 1968 dos estudantes 

parisienses; a luta por direitos dos negros de Martin Luther King Jr e a revolução dos 

costumes com o rock´n roll e a pílula anticoncepcional são eventos que são evocados como 

emblemáticos de uma década que mudou a História da humanidade dali em diante. A 

Educação, como prática social, também estaria no centro dessas transformações por que 

passava a sociedade de forma mais ampla. 

 No ano de 1957 a URSS lança o Sputnik, a primeira nave espacial criada pela 

humanidade a levar um ser humano, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, à órbita terrestre. 

Nos Estados Unidos da América, principal rival dos soviéticos durante a Guerra Fria, é 

deflagrado o Essencialismo (Alegre, 1999). 

 A linha de raciocínio estadunidense era simples e objetiva: se quisesse obter sucesso 

em sua corrida espacial e demonstrar sua força perante o mundo, o sistema educacional 

estadunidense deveria se ater às disciplinas essenciais para tal empreitada. Assim, a Educação 

Física passou a ser não essencial para esse período da educação estadunidense e, por 

extensão, aos países que se alinhavam ao bloco capitalista, tendo o Brasil entre eles. 

 James Bryant Conant, então presidente da Universidade de Harvard em 1963 assim se 

manifestou sobre os cursos de Educação Física em sua obra The Education of American 

Teachers (apud Alegre, idem, p.27): 

Se eu desejasse retratar a formação de professores nos piores termos, eu me 

reportaria às descrições de alguns cursos de pós-graduação em Educação Física. Na 



38 
 

minha maneira de ver, a universidade deveria cancelar os cursos de pós-graduação 

nesta área 

 

 Conant também afirmou que o conteúdo da Educação Física na graduação “seria mais 

apropriado como conteúdo das escolas secundárias” (Conant, apud Alegre, idem, ibidem). 

Lawson (apud Alegre, idem, ib.) considera que as críticas de Conant endereçadas à Educação 

Física “afetaram de uma forma tão marcante quanto as contribuições feitas pelos cientistas e 

estudiosos da profissão”. 

 A resposta à crítica de Conant veio já no ano seguinte, em 1964, por Franklin Henry, 

renomado psicólogo da área de Aprendizagem Motora, durante o 67º encontro anual da 

National College of Physical Education Association. Neste encontro, Henry (1964, p.09) 

conclama os acadêmicos da Educação Física a se mobilizarem em defesa da disciplina: “se a 

disciplina acadêmica de educação física ainda não existe, existe a necessidade, então, de a 

inventarmos
14

”. 

 De acordo com Broekhoff (1982, p.28) o trabalho de Henry pode ser considerado um 

clássico para a área e também “a defesa mais influente e amplamente conhecida como um 

campo de investigação independente
15

”. 

 A Educação Física brasileira, como outros campos acadêmicos também dependente do 

que ocorria nos EUA, sentiu os impactos do que ficou conhecido como o Movimento 

Disciplinar, um movimento de resposta ao Essencialismo. Na década de 1970 alguns 

professores da EEFUSP
16

 vão para o exterior fazer seus trabalhos de Mestrado e Doutorado 

acadêmicos, e quando retornam ao Brasil estão imbuídos também pelo Movimento 

Disciplinar que se originara nos EUA.  

 Uma das consequências, é que no ano de 1977 é criado o primeiro curso de Mestrado 

em Educação Física da América Latina, pela ainda então EEFUSP, que em 1986 passa 

também a oferecer o Doutorado. 

 Outra consequência que também se fez importante foi a divisão do curso de Educação 

Física entre o Bacharelado e a Licenciatura, a partir do ano de 1991, na própria USP. Desde 

então, já surgiram outros desdobramentos: Bacharelado em Esporte, Bacharelado em Ciências 

da Atividade Física, Bacharelado e Licenciatura em Dança. Na esteira dessas importantes 

                                                           
14

 No original em inglês: “If the academic discipline of physical education did not already exist, there would be a 

need for it to be invented”. 
15

 No original em inglês: “the best know an most influential defense of physical education as an independent 

field of inquiry”. 
16

 Até 1990 a Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo só oferecia o curso de Licenciatura em 

Educação Física. Em 1991 passa a oferecer o curso de Bacharel em Esporte, o que acaba acrescendo mais um E 

à sua atual sigla: Esporte, passando assim a ser EEFEUSP.  
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mudanças, há que se destacar a Regulamentação da Profissão no ano de 1996, e a respectiva 

criação do Conselho Federal de Educação Física, bem como dos Conselhos Regionais. 

 Quanto à Educação Física escolar no ciclo I do ensino fundamental da rede pública 

estadual paulista, detivemos nossa análise histórica da instituição do Ciclo Básico aos dias 

atuais, por entendermos que é com a promulgação do Ciclo Básico que surgem os estudos 

mais aprofundados sobre a Educação Física infantil e sobre a Educação Física escolar para 

crianças da então primeira à quarta série, hoje do primeiro ao quinto ano. 

 O Ciclo Básico foi uma proposta curricular criada pelo governo estadual paulista da 

gestão de Franco Montoro (1983-1986) que visava combater o alto nível de retenção e evasão 

nas primeiras séries do então ensino de primeiro grau
17

. Foi instituído pelo Decreto Lei n 

21.833, de dezembro de 1983. 

 De fato, de acordo com dados da época, a retenção e a evasão nas primeiras séries do 

primeiro grau eram altíssimas quando comparadas aos dias atuais (Bonel, idem, p.59). Dentre 

muitas medidas adotadas pela SEE\SP para combater o que ficou conhecido como fracasso 

escolar, Bonel (idem, p.70) destaca uma em especial: a adoção de uma proposta construtivista 

para o ensino da alfabetização. 

 Essa proposta forçará as professoras alfabetizadoras a mudar suas concepções sobre 

alfabetização que possuíam até então. E também, de maneira indireta, se conectará a 

Educação Física que começava a adentrar neste segmento da escolarização. 

 Entre outras características, a proposta construtivista tem a ideia de aprendizagem 

como um processo ativo, onde o estudante não se limita a ser um mero receptor e processador 

de informações trazidas pelo professor. 

 Silva (2002) empreendeu em sua dissertação de mestrado um detido estudo sobre o 

período compreendido entre 1983 e 2002 na Educação Física escolar que era feita nas escolas 

de primeira à quarta série. Sobre o construtivismo e seu papel da Educação Física nesse 

período assim Silva (idem, p.131-2) se manifestou: “o importante papel da educação física 

seria então o de promover essa relação concreta sujeito-mundo, partindo dos jogos e 

brincadeiras propiciadores da evolução dos domínios dos corpos dos alunos (...)”. Mais 

adiante, contudo, Silva (idem) tratará de fazer sua crítica a respeito de a Educação Física ser 

utilizada com essas finalidades. 

                                                           
17

 Lembremos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigência naquele período é a lei n 5692, 

de 1971, que dividia o ensino em primeiro grau, que hoje é o ensino fundamental; e em segundo grau, que hoje é 

o ensino médio. 
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 Analisando documentos oficiais desse período nos foi possível constatar que a 

conjuntura da política educacional encaminhava a Educação Física para um complemento à 

proposta construtivista de alfabetização. Vejamos como a Resolução n 19 da SEE\SP de 28 de 

Janeiro de 1987 tem dizer sobre a Educação Física em seu artigo 1: 

A Educação Física do Ciclo Básico, até a 4 série do ensino de 1 Grau, deve ter 

caráter recreativo, social e formativo, baseada nas experiências reais da criança, 

quando se resgatam os brinquedos e jogos da cultura popular, ou se trabalha em 

auxílio às outras disciplinas, lidando-se com os diversos conceitos já ensinados 

(apud Bonel, 1993) 

 

 Destacamos a passagem da Resolução “em auxílio às outras disciplinas” para que o 

leitor se atente para o que dizíamos acima sobre o papel das atividades corporais de cunho 

lúdico e seu provável papel na proposta construtivista de alfabetização. 

 Lembrando que o propósito deste resgate histórico não é por si só, mas sim a fim de 

entender porque chegamos onde estamos. Imbuídos por essa ideia de ver a História como 

movimento é que nos propomos a analisar também o artigo 2 da Resolução 19 de 1987, já no 

governo de Orestes Quércia: 

 

 Art 2 As aulas de educação física serão ministradas no Ciclo Básico (1 e 2 séries) 

pelo professor especialista, e nas 3 e 4 séries do Ensino Fundamental pelo professor 

de classe (...) (apud Bonel, idem, ib.) 

 

 O que depreendemos dessa passagem da Resolução é que há uma descontinuidade 

entre as séries do então primeiro grau. Parece que havia uma expectativa de que os alunos da 

1 e 2 série se alfabetizassem com o auxílio da Educação Física; alcançada essa meta, as aulas 

seriam passadas na 3 e 4 série para a professora de classe. 

 Em sua pesquisa documental Bonel (idem) constatou, entretanto, que a Educação 

Física não era um componente curricular que se fazia presente, e explica porquê: 

 

A dificuldade em encontrar profissionais das áreas de Educação Física e Artística 

com disponibilidade de atender ao Ciclo Básico fez com que a legislação de 

atribuição dessas aulas se alterasse inúmeras vezes. Não havia justificativa 

pedagógica convincente atestando a necessidade destes profissionais, que 

apresentavam dificuldades em integrar-se à equipe do Ciclo Básico 

 

 Corroborando Bonel, Silva (idem,p.178) também aponta que os estudantes daquele 

período analisado eram quase totalmente desprovidos de aulas de Educação Física:  

 

os documentos analisados criticamente permitiram-nos concluir que esse conjunto 

de medidas tomadas nesses quase vinte anos (1983-2002) para as primeiras séries do 
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Ensino Fundamental da rede pública estadual não favoreceu a efetivação da 

Educação Física junto a esse nível de ensino  

 

 Outro fator arrolado por Bonel (idem, p.73) que nos ajuda a entender o insucesso da 

Educação Física no Ciclo Básico tem a ver com uma legislação que: 

não previa a participação dos professores de 3 e 4 séries nas reuniões semanais, mas 

procurava garantir, através da Resolução publicada em Diário Oficial, a integração 

entre professores nível I (polivalentes) e os especialistas de Educação Física e 

Educação Artística nas reuniões pedagógicas, ficando a cargo do diretor da escola 

convocar estes últimos 

 

Dessa forma, as professoras de 3 e 4 série não dialogavam com as de 1 e 2 séries, o 

que sugere uma ideia de descontinuidade da escolarização da criança nos anos iniciais da 

escolarização. No que se refere aos professores especialistas, a diferença também é nítida com 

relação ao que ocorre hoje na rede estadual, em que aulas de trabalho pedagógico coletivo 

(ATPC) são obrigatórias para todo o corpo docente da escola. 

 Diante desse quadro, no ano de 1995, já no primeiro mandato do governo de Mário 

Covas, foi promulgada a Resolução n 265, que retirava as aulas de Educação Física do ciclo I 

do professor especialista. Segundo Fernandes (2009) o motivo alegado era que a professora 

polivalente recebia em sua formação inicial capacitação para ensinar Educação Física. Sendo 

assim, não havia necessidade de um professor especialista. 

 Há uma outra teoria defendida por Nery (2001) de que diretores e professores do Ciclo 

Básico não estariam em acordo sobre as aulas de Educação Física para este Ciclo. Por sua 

vez, Lippi e Lima (2006) argumentam que razões de ordem econômica levaram o governo 

estadual paulista a retirar as aulas dos professores especialistas, já que a professora 

polivalente tinha formação para ensinar, segundo se argumentava. 

 No ano de 2001 o governador Mário Covas falece, e seu vice, Geraldo Alckmin 

assume. Com ele, novos rumos são tomados na SEE\SP. Gabriel Chalita assumiu o comando 

da pasta, e com ele um novo Secretário Adjunto, Fábio Sabá, graduado em Educação Física. 

  É a ele que Lippi e Lima (idem, p.258) atribuem “um projeto de retomada de uma 

proposta pedagógica para a disciplina Educação Física”. 

 No ano de 2002 dois Fóruns de Educação Física Escolar foram promovidos pela 

SEE\SP com a participação de membros do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão 

Física de São Caetano do Sul (CELAFISCS), Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 

Cultura a Ação Comunitária (CENPEC), Conselho Regional de Educação Física (CREF), 

professores da USP, Professores Coordenadores de Núcleo Pedagógico (PCNP´S) das 
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Diretorias de Ensino (DE), órgão da SEE\SP responsável por coordenar as escolas da rede, 

além de quatro professores de cada respectiva DE. 

 Em 28 de dezembro de 2002 foi publicada a Resolução n 184, que estabeleceu o 

retorno das aulas de Educação Física para o professor especialista no ciclo I do ensino 

fundamental da rede de ensino pública estadual paulista. No ano de 2003, portanto, após 08 

(oito) anos, as aulas de Educação Física eram lecionadas novamente pelo professor 

especialista no ciclo I. 

 O próximo passo dessa história da Educação Física nesse segmento da educação 

básica paulista se dá com a elaboração de uma proposta curricular própria, a exemplo do que 

já ocorreu no ano de 2008 com o ciclo II e o ensino médio. 
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2.2 Proposta curricular da SEE\SP 

 

 Esse capítulo pretende apresentar um sucinto retrospecto literário sobre a produção de 

trabalhos que se propuseram estudar a proposta curricular da SEE\SP. 

Assegurar uma educação básica pública de boa qualidade está entre os objetivos 

principais de qualquer nação que pretenda se considerar desenvolvida. Parece ter se tornado 

consenso que os índices econômicos dos países mais desenvolvidos guardam uma estreita 

relação com os investimentos em educação que fizeram ao longo de décadas passadas
18

. Do 

mais especializado economista do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao pai que leva o 

filho diariamente à porta da escola, a boa qualidade na educação é evocada como uma espécie 

de passaporte para o futuro
19

. 

 No caso brasileiro, um significativo avanço foi dado com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN) do ano de 1996, que finalmente tem assegurado a educação 

básica obrigatória para todas as crianças em idade escolar, pelo menos nos nove anos iniciais 

do ensino fundamental, e sua progressiva ampliação para o ensino médio. Na história da 

educação brasileira é importante ressaltar que até então, ao contrário dos países mais 

desenvolvidos, essa jamais tinha sido uma prioridade dos dirigentes e autoridades 

educacionais. 

 De forma ainda tímida, o que se tem debatido hoje, portanto, não é mais tanto o acesso 

à educação básica, mas sim sua qualidade, sua capacidade de levar o Brasil a estar entre as 

nações mais ricas e desenvolvidas do mundo, aspiração que tem sido incorporada tanto pelos 

partidos que se auto intitulam de direita como os de esquerda, seja nas esferas federais, 

estaduais e municipais. 

 Um dos principais quesitos evocados para assegurar a tão almejada boa qualidade da 

educação básica pública
20

 brasileira reside na composição de seu currículo: o quê, como, para 

                                                           
18

 O Programme for International Student Assessment (PISA), em português Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes, é um indicador internacional que demonstra bem o que queremos dizer: os dez 

primeiros colocados em seu ranking anual são os países que também possuem bons rankings em seus respectivos 

IDH´S e renda per capita, por exemplo.  
19

 Entre as décadas de 1970 e 1980 os governos militares brasileiros contraíram vultuosas quantias em dinheiro 

em forma de empréstimos junto ao FMI, fato que acarretou no endividamento da economia brasileira, levando 

décadas até sua liquidação, já no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). O FMI, por sua vez, coloca 

como condição para empréstimos a fixação de metas educacionais que são periodicamente colocadas sob 

avaliação, como as que o PISA administra. Assim, constata-se uma relação de dependência entre o dinheiro que 

o FMI coloca à disposição de seus países endividados e o seu respectivo nível de educação desejado e alcançado.   
20

 Nos referimos neste trabalho, preponderantemente, à educação pública por considerarmos que é a principal à 

que nosso povo tem acesso; o que não quer dizer, em absoluto, que a educação privada não tenha seus 

problemas.  
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quem, para quê e de que forma ensinar para crianças, adolescentes e adultos que possa 

contribuir para que um projeto de país desenvolvido, rico e menos desigual se efetive? 

 Pensando nisso, por exemplo, no ano de 1997 o governo federal de Fernando Henrique 

Cardoso, tendo como seu Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, publicou os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´S), inaugurando um novo marco na educação básica 

pública brasileira. Os PCN´S foram objeto de estudo dos cursos de formação de professores 

país afora, e levaram, paulatinamente, governos estaduais e municipais a desejarem elaborar 

suas próprias propostas curriculares. 

 A educação privada, em boa parte, também conta com os denominados sistemas 

apostilados de ensino, em que a unidade escolar compra um currículo já pronto. O relativo 

sucesso obtido por esses sistemas de ensino apostilado é aferido por meio das aprovações em 

vestibulares, levando inclusive esses sistemas a divulgarem seus êxitos em veículos 

midiáticos. As próprias escolas que aderem a um determinado sistema apostilado de ensino 

procuram divulgar tal fato como meio de promover seu nome. O apelo por esse sistema de 

ensino também reside no argumento de que falta de um currículo nacional comum na 

educação básica pública, o que é apontado como um forte empecilho para o desenvolvimento 

da educação. 

 O governo do PSDB paulista parece concordar com essa argumentação e, no ano de 

2008 implementou o Programa São Paulo faz Escola, que trouxe como uma de suas ações a 

Proposta Curricular própria de sua rede de ensino. O argumento que abre a obra reside 

justamente na capacidade de as unidades escolares seguirem um mesmo programa de ensino: 

ao iniciar este processo, a Secretaria procura também cumprir seu dever de garantir a 

todos uma base comum de conhecimentos e competências, para que nossa escolas 

funcionem de fato como uma rede (SÃO PAULO, 2008, p.03) 

 

 A proposta curricular paulista contém basicamente dois documentos para sua efetiva 

implementação: o Caderno do Professor e o Caderno do Aluno, ambos bimestrais, e 

contemplando do 6 ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio, em todos os 

componentes curriculares. 

A Resolução que implementou a proposta curricular é a de n 76, do ano de 2008. 

Vejamos o que ela estabelece em seu artigo 1: 

A Proposta Curricular do Estado de São Paulo para o Ensino Fundamental e para o 

Ensino Médio, elaborada por esta Pasta, a ser implantada no ano em curso, passa a 

constituir o referencial obrigatório para a formulação da proposta pedagógica das 

escolas da rede estadual 
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 Umas das críticas identificadas refere-se justamente à data da publicação e de sua 

implementação. A Resolução n 76 foi publicada em 7 de novembro de 2008, mas a proposta 

curricular chegou de fato às unidades escolares no ano seguinte. O “referencial obrigatório” 

contido na Resolução é outro alvo de críticas, já que poderia estar desconsiderando as 

diferenças regionais de um Estado tão amplo como é o de São Paulo, que possui escolas não 

apenas na zona urbana, bem como também na rural, no litoral, comunidades ribeirinhas e 

indígenas. 

 Nossa primeira constatação ao começar a estudar esse tema se deu com sua recente 

inserção como objeto de estudo, o que nos levou a necessidade de pesquisar 

preponderantemente em teses de doutorado e dissertações de mestrado, ou seja, em trabalhos 

não publicados. Pensamos ser importante esclarecer esse aspecto nesse instante, já que esse 

tipo de referência não é muito recomendada em manuais de metodologia científica. 

 No entanto, como lembra Tardif (2011, p.228), debater sobre o currículo que compõe 

a escola é uma tarefa das mais importantes, pois: 

A grande importância dessa perspectiva reside no fato de os professores ocuparem, 

na escola, uma posição fundamental em relação ao conjunto dos agentes escolares: 

em seu trabalho cotidiano com os alunos, são eles os principais atores e mediadores 

da cultura e dos saberes escolares. Em suma, é sobre os ombros deles que repousa, 

no fim das contas, a missão educativa da escola 

 

Fernandes (2009) abordou a Proposta Curricular de Educação Física para o Ciclo I da 

rede pública de ensino estadual paulista, produzida no ano de 2003, quando as aulas de 

educação física para o ciclo I voltaram a ser atribuídas para o professor especialista. Sua 

pesquisa de campo entrevistou 03 professores experientes e 03 professores iniciantes para 

saber como reagiam ante a Proposta de até então em uma Diretoria de Ensino de Campinas e 

região. 

Os resultados a que Fernandes (idem) chegou são assim resumidos: 

* Houve uma diferença na maneira como os professores experientes se apropriaram e 

significaram a Proposta Curricular de 2003, comparados com os professores iniciantes: os 

professores experientes aderiram à Proposta de forma mais irrestrita, enquanto os iniciantes 

procuravam usar de outras abordagens; 

* Tanto os professores iniciantes e os professores experientes viram na Proposta um meio de 

valorização de seu componente curricular; 

* Os professores experientes, que no início aderiram mais rapidamente à Proposta, com o 

tempo re-significaram a mesma, acrescendo outros saberes. 
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A pesquisa conduzida por Freitas (2011) estudou a proposta curricular em sua forma 

mais atual, a que a SEE/SP implementou em 2008 em caráter mais definido que a 

experimental do ano de 2005. 

 Freitas (idem, p.11) utilizou de análise documental e entrevista semi-estruturada com 

seis professores. Os resultados apontam que a Proposta “limita a autonomia do professor de 

educação física no que se refere à elaboração e planejamento de suas aulas”. 

 Por outro lado, as falas das entrevistas revelam que a proposta curricular tem 

“desencadeado movimentos de busca de novos conhecimentos sobre a disciplina”.    

 Esta pesquisa demonstra que a proposta curricular ocasionou significações opostas: se 

por um lado ela restringiu a autonomia docente, por outro lado gerou nos professores a 

necessidade de buscar atualização para se adequar à proposta curricular. 
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Capítulo 3 Método 

 Essa pesquisa teve como objetivo principal apreender, interpretar e analisar os 

Sentidos e os Significados constituídos por uma professora de Educação Física dos cinco anos 

iniciais do ensino fundamental da rede pública estadual paulista e de dois PCNP´S sobre o 

processo de elaboração de uma proposta curricular de Educação Física para esse segmento do 

ensino fundamental da referida rede de ensino. 

 Os três sujeitos são funcionários da SEE\SP e se encontram no presente instante 

diretamente envolvidos no processo de elaboração de uma provável
21

 proposta curricular de 

ensino do componente curricular Educação Física para as unidades escolares que a SEE/SP 

administra. 

3.1 Pressupostos teórico-metodológicos 

 A entrevista é o meio de obtenção dos dados e, para posterior apreensão das 

significações vemos como essencial a articulação entre teoria e método, assim como a 

utilização das categorias já discutidas. Tal preocupação se apóia em Vygotski (1995, p.47)  

que destaca a necessidade de enxergar método e problema de pesquisa não como etapas 

distintas do processo de pesquisa. Cremos que essa assertiva por ele proposta venha ao 

encontro da necessidade de uma resposta aos nossos anseios metodológicos: 

A elaboração do problema e do método se desenvolvem em conjunto, ainda que não 

de modo paralelo. A busca do método se converte em uma das tarefas de maior 

importância da investigação
22

 

 

Voltando a nossa proposta de utilização de entrevista, concordamos com Gomes 

(2004, p.12) de que a entrevista é: 

fundamentalmente uma situação de interação humana, em que estão em jogo as 

percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações 

para os protagonistas: entrevistador e entrevistado 

 

 Essas considerações de Gomes se fizeram relevantes durante o planejamento e 

execução da pesquisa de campo, já que o pesquisador principal é diretamente envolvido com a 

profissão dos entrevistados, além de também pertencer ao quadro funcional da SEE\SP.  

 A opção pela entrevista como meio de obtenção dos dados, também se inspira nas 

idéias de Vigotski (2000 [1934], p.410) que bem observou a relação entre o Pensamento e a 

palavra significada e aqui nos valemos do que ele escreveu: 

                                                           
21

 Provável é o adjetivo que melhor encontramos nesse presente instante (segundo semestre de 2013) para 

qualificar a proposta curricular, já que a mesma ainda está em elaboração, embora os indícios apontem que sua 

efetivação esteja se consumando. 
22

 No original em espanhol: “la elaboración del problema y del método se desarollan conjuntamente,aunque no 

de um modo paralelo. La búsqueda del método se convierte em uma de las tareas de mayor importância de la 

investigación”. 
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A tarefa primordial da análise que deseja estudar a relação do pensamento com a 

palavra como movimento do pensamento em direção à palavra é o estudo daquelas 

fases de que se constitui esse movimento, a discriminação dos vários planos por que 

passa o pensamento, que se materializa na palavra 

 

 Vimos no capítulo sobre Pensamento e Linguagem que a relação que se estabelece não 

é linear nem do tipo causa-efeito: entre o que pode pensar o entrevistado e o que ele 

efetivamente nos verbaliza, pode ocorrer uma diferença, o que nos faz tomar ainda mais 

atenção nas entrevistas, fazendo delas um instrumento que realmente provoque e estimule o 

sujeito a se expressar. 

 A fala é a materialidade do Pensamento, ela é uma forma de manifestação e, para 

nosso objetivo central, as falas significadas dos sujeitos são fundamentais como meio de 

acessar seus Sentidos e Significados. 

 

3.2 Procedimentos e Instrumentos 

 A pesquisa de campo se valeu da entrevista como meio de apreender as significações 

constituídas pelos sujeitos. Para a professora de Educação Física nos valemos da entrevista 

recorrente que Sadalla e colaboradores (2005) mencionam em seu trabalho. De acordo com os 

autores, a entrevista recorrente aumenta a possibilidade de apreensão e compreensão das 

significações do entrevistado, pois permite o retorno a pontos das falas que mereçam maior 

aprofundamento e esclarecimento. 

 Entramos em contato com os sujeitos e apresentamos nosso propósito. No segundo 

encontro levamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para leitura e 

assinatura dos sujeitos.  

 Realizamos 04 (quatro) entrevistas na ordem em que apresentamos a seguir. A 

primeira entrevista foi realizada com a professora Kenia em 20 de outubro de 2011; a segunda 

entrevista foi realizada em 06 de dezembro de 2011 com Marcelo, o PCNP da DE onde Kenia 

leciona; a terceira entrevista foi a de Marcel, o outro PCNP de outra DE; por fim foi realizada 

uma entrevistas recorrente com Kenia em 10 de agosto de 2012 para aprofundamento de 

aspectos do objetivo principal da pesquisa. Todas as entrevistas foram registradas por uma 

filmadora da marca Sony e transcritas na íntegra. 

Para a análise dos dados registrados nos valemos da elaboração dos Núcleos de 

Significação propostos por Aguiar e Ozella (2013). 

 O Núcleo de Significação é elaborado pelo pesquisador a partir dos dados que dispõe. 

Um Núcleo de Significação é composto por Pré-Indicadores e Indicadores. 
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 O Pré-Indicador é selecionado a partir da primeira leitura que fazemos após a 

transcrição da entrevista. Nessa leitura vamos grifando trechos da fala que guardam relação 

com nosso tema. 

 O Indicador é composto pela aglutinação dos Pré-Indicadores, elegendo para isso os 

critérios de “similaridade, complementaridade ou contraposição” propostos por Aguiar e 

Ozella (2013, p.230). 

  

3.3 Sujeitos 

  Os sujeitos dessa pesquisa de campo são funcionários públicos da rede de ensino 

pública estadual paulista: 01 (uma) professora de Educação Física e 02 (dois) Professores 

Coordenadores de Núcleo Pedagógico (PCNP). 

 A opção por essa rede de ensino reside no fato de que a mesma está no presente 

momento no processo de elaboração de uma provável proposta curricular de Educação Física 

para os cinco anos iniciais do ensino fundamental. 

 Os três sujeitos de nossa pesquisa de campo são funcionários que estão diretamente 

envolvidos nesse processo de elaboração da referida proposta. 

 A professora de Educação Física, Kenia, é efetiva da sua rede de ensino, tendo 

ingressado por concurso público no ano de 1990. Até o ano de 2004 atuou em escolas de ciclo 

II e ensino médio, e no ano de 1994 também passou a acumular cargo em um município da 

região metropolitana de São Paulo. 

 Kenia faz parte da equipe de 10 (dez) professores de sua diretoria de ensino (DE) que 

está auxiliando na elaboração de uma provável proposta curricular para seu componente 

curricular no segmento da educação básica em que leciona. 

 Os PCNP´S entrevistados são Marcelo e Marcel. O PCNP é um funcionário que tem 

seu cargo lotado em uma DE, respondendo pelo componente curricular de sua área de 

formação. Marcelo é PCNP de uma DE vizinha à de Marcel, ambos são graduados em 

Educação Física e também são professores efetivos da rede. 

 O PCNP é um cargo que tem entre suas atribuições a de estabelecer a articulação entre 

as políticas públicas da SEE\SP com os professores das suas unidades escolares. Assim é que 

encontramos a ligação entre Kenia e os PCNP´S: são eles os responsáveis por convocar seus 
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respectivos professores para orientações técnicas 
23

(OT´S) que estão servindo para a 

elaboração da provável proposta curricular que aqui nos referimos. 

 Desse modo, o PCNP de Kenia, Marcelo, é responsável não apenas por convocá-la, 

como também comparecer às OT´S que estão servindo como base para a elaboração da 

provável proposta curricular. Assim, tanto Kenia quanto Marcelo se constituem, em nosso 

entender, em bons sujeitos para nosso objetivo central. 

 Quanto a Marcel, o segundo PCNP, sua DE é vizinha a de Marcelo, e, como esse, 

também está envolvido nos trabalhos que Kenia e Marcelo se encontram sobre a proposta 

curricular. Os PCNP´S também tem feito o papel de levar as orientações da CGEB para seus 

professores, assim como também levam sugestões da proposta curricular dos professores para 

a CGEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Orientação Técnica é o nome atribuído à uma convocação feita pelo dirigente de ensino de cada DE em que os 

convocados são obrigados a comparecer e recebem seus honorários como se fosse um dia letivo de trabalho. As 

OT´S são publicadas no Diário Oficial do Estado.  
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Capítulo 4  Análise dos Núcleos de Significação 

4.1 Procedimentos de Análise  

Após a transcrição das entrevistas damos início ao processo de análise das falas dos 

sujeitos. A primeira etapa da análise consiste na seleção das falas que se articulam com nossos 

objetivos. Esses trechos estão agrupados nos Pré-Indicadores, que devem trazer as falas dos 

sujeitos como elas foram expressas, pois são a materialidade do Pensamento.

 Apresentamos a seguir nossos Pré-Indicadores. 

 

Tabela 1 – Pré-Indicadores selecionados para análise 

Pré-Indicadores 

Eu gostava muito de jogar voleibol (...) fazia capoeira, fazia handebol 

Porque quando eu era adolescente era daquelas que fazia de tudo 

Das seis da manhã, quando começava a minha Educação Física, assim que eu me lembro, até 

as oito, nove horas da noite, quando meu técnico me trazia de volta 

Então, hoje em dia eu tenho ex-alunos que são professores de Educação Física e que falam 

que foi professor, que escolheu ser professor, porque foi meu aluno! Então isso é uma coisa 

muito gratificante 

O que eu queria era isso mesmo. E até na época que eu estava (...) fazendo a graduação cada 

vez que tinha férias (...) eu pegava esses trabalhos temporários (...) numa firma de 

Engenharia 

Ficava digitando número o dia inteiro, então, foi o horror da minha vida 

O meu primeiro emprego foi quando eu entrei na faculdade, o diretor [da ACM] me chamou 

e me contratou como estagiária 

Eu fui passando também por escola de natação (...) trabalhei durante doze anos com natação 

em academias 

E aí não deu mais para trabalhar com natação, e foi quando surgiu (...) o concurso e eu passei 

no concurso 

Tinha, teve ginástica infantil... tive com o Mauro Guiselini que na época – e acho que até 

hoje – é um nome importante na área infantil. Lógico, eu curtia a aula dele, mas não era 

aquela coisa, como aquilo que eu estava te falando, né, de anotar até as vírgulas que ele 

falasse, porque eu não estava direcionando para aquela área: o foco era a ginástica artística e 

até competitiva 

Foi muito engraçado porque eu prestei na realidade [o concurso público] por questões físicas. 

Como eu disse: eu tive aquele problema de alergia muito grande da água clorada e entrei no 

Estado 

Prestei o concurso, passei e no primeiro dia que eu cheguei na escola foi muito engraçado 

porque a diretora chegou, entregou os diários na minha mão: 

“ – Olha, esses são os seus diários, essas são as suas salas” 

Eu olhei para ela e disse: 

“ – O que eu faço com isso?” 

“ – Como?! Você nunca trabalhou no estado? Como é que você entrou aqui como efetiva?” 

E eu: 

“ – Ah, eu prestei o concurso e passei” 

Eu nunca tinha trabalhado em escola 

Aí eu comecei a rever o quê? A minha infância na ACM: aquele professor me ensinava 
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assim, assim, assado; e assim eu fui buscando 

Foi quando eu percebi que eu gostava muito mais de ensinar ao aluno que não soubesse jogar 

voleibol (...) do que transformar aqueles numa meia dúzia em um time competitivo (...) eu 

falo que eu sou muito mais educadora do que técnica 

Quando eu me deparei com essa coisa da competição, dessa parte que a gente chama de (...) 

eu até entendo que hoje em dia a parte financeira, de patrocínio, apesar de eu não concordar 

com isso até hoje. Mas, quando eu tive que mandar as meninas embora – porque a gente teve 

que mandar elas embora (...) daí eu decidi largar. Eu larguei! Eu abandonei, eu pedi a saída 

do clube 

Então eu saía para ir com eles para as competições escolares também, e isso foi uma 

somatória trabalhar com esses alunos, né? E pegava...eles vinham questionar porque, que não 

tinha nada a ver [não participar se tiver notas vermelhas] e aí eu explicava para eles que não, 

que tudo faz parte de uma educação deles 

E eu acredito nisso: você tem que fazer o aluno amar a tua escola! Quando ele amar a escola 

dele, ele vai parar de riscar, ele vai parar de depredar: ele vai cuidar da escola dele. Então, a 

Educação Física vem para isso também 

Quando você leva um aluno para representar a escola, ele tem que ter orgulho daquela escola 

dele, certo? Então eu falo para eles: ‘não é uma medalha que vale a pena. Eu quero que 

quando alguém falar do O [nome da unidade escolar] que a primeira coisa que vão falar é 

‘nossa, que alunos educados aqueles alunos do O, são brigadores, mas são educados’, 

entendeu? É essa a filosofia: que é um aluno que briga por aquilo, mas que é um aluno que 

tem amor por aquela escola, e principalmente pela formação que eles têm. Então é um dos 

fatores que eu faço a seletiva na escola: aluno que arranja briga não representa a escola 

Porque os alunos bonzinhos não aprontam, mas normalmente eles não são muito bons de 

quadra (...) tem um ou outro que é exceção, mas os mais danados são os bons de quadra 

E aí eu comecei a vincular a nota (...) E aí o aluno chegava lá e: 

-‘Ah, professora, porque eu não posso [participar de campeonato esportivo]? 

Aí eu pegava as notas e falava: 

-‘Olha, espera aí: nota vermelha em Educação Artística? Você não tem vergonha? Educação 

Artística você tem que só entregar trabalho. Você tirou nota vermelha em Educação 

Artística? (...) Então eu chegava para os professores, Geografia, principalmente, que são 

entregas de trabalhos, mapas 

Até a ex-diretora queria que eu entrasse para a direção e eu... não adianta! Eu não quero, não 

gosto, o que eu gosto mesmo é de dar aula, é o retorno ali do aluno que está aprendendo, isso 

é muito gratificante 

Eu já cheguei a trabalhar na direção dessa escola, depois, veio a diretora nova e eles falaram: 

-‘Fica na vice-direção’ 

E eu: 

-‘Eu não quero, não é a minha área’ 

Mas a maioria era aluno que não queria saber de nada (...) Eles queriam – quando eu deixava 

– eu falava: 

-‘Olha, as primeiras três semanas são minhas, eu vou dar o conteúdo que eu tenho que dar; a 

última semana eu deixo para vocês [alunos] fazer o que vocês quiserem’ 

E nessa semana eu ficava quase louca 

Mas aí para eu desenvolver só isso eu levei quase seis meses! Eu tive que domar eles para 

começar a conseguir trabalhar 

Para eu conseguir ensinar o que era gasto calórico, na questão da obesidade (...) eu tive que 

(...) ser uma megera para eles conseguirem entender isso. Eu falei: 

-‘É muito pouco’. 

Eu estava me frustrando, eu falei: 
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- ‘Não, eu vou voltar lá para base que eu acho que ali na base eu vou estar atingindo mais’ 

Não tenho mais saúde para isso. E aí quando eu vi que com o ciclo um eu consigo formar 

isso com um pé nas costas, eu falei: 

-‘Não, deixa eu voltar’ 

Porque eu percebi que no ensino médio meu trabalho não ia acrescentar mais nada! Se 

atingisse dois, três ou dez por cento seria muito, eu acho. Agora, no ciclo um não, né? No 

ciclo um eu percebo que eu vou implantando ao longo dos anos, eu já colho frutos ali! 

Eu ficava tensa segunda, terça, quinta e sexta, e na quarta-feira é como se eu estivesse no 

paraíso; eu ia dando aula com aquele prazer que eu tinha desde o começo. Aí eu falei: 

-‘Não, está na hora de eu voltar’ 

 Aí eu retornei 

Eu dei aula para eles [na atual escola do ciclo I] desde a primeira série! Então eles são meus 

alunos há quatro anos (...) o nível de habilidade, o nível de...ética que esses alunos se 

encontram hoje é que fez que eu retornasse para o ciclo I 

Se eu fosse aquele professor que chegasse lá e entregasse a bola, estaria no paraíso, né? Mas 

eu não consigo ser assim. Então eu cheguei lá e vi meia dúzia querendo fazer aula direitinho, 

os outros trinta e pouco, trinta e cinco não querendo fazer nada e você tem que tomar conta 

para eles não fugirem, não consumir droga, ou para não sair e tem muitos casos 

de...homossexualismo, né? Então tem uma série de problemas. Eu falava...eu tinha uma série 

de problemas, eu falava: 

-‘O que eu não tinha de ser babá no ciclo um, eu estava tendo que ser babá no ensino médio’. 

Porque eu tinha que sair correndo para ver aonde é que tinha sumido fulano e ciclano. Porque 

eu não sei se estava consumindo droga, se estava...não sei o que estavam fazendo...não é 

porque saiam duas meninas...podia acontecer alguma coisa...menino com menino 

Que a professora não dava aula, só jogava a bola, e que só deixava os meninos jogar bola,e 

que elas como meninas também tinham o direito de jogar 

Porque na realidade no ciclo um você tem um professor para cada sala de aula, ele [aluno] 

tem uma identidade (...) quando chega no ciclo dois eles ficam meio que jogados 

(...) quando começou o especialista (...) com o retorno das aulas, quanto às professoras de 

classe (...) elas ficaram meio que receosas assim, porque parece que o pessoal estava 

invadindo a sala dela, os alunos. Porque só elas tomam conta da classe, né, o ano inteiro 

E aí eu também mostrei para essa professora que adorou (...) então você vai conquistando as 

pessoas porque começam a perceber que dá certo 

Então no primeiro ano eu comprei – tudo isso você tem que mostrar, né? – então no primeiro 

ano eu comprei os barbantes (...) hoje em dia não; hoje em dia eu chego para a direção e: 

-‘Olha os meus barbantes’ 

E ela: 

-‘Já comprei, já está guardado’ 

O caderno do [ensino] fundamental dois e ensino médio não funcionou porque foi imposto 

Mas, assim, essas orientações [sobre a proposta curricular para o ensino fundamental dois e 

ensino médio] já foram para praticamente implantar o currículo. Então já estava meio que 

praticamente pronto e foram contratadas universidades para estar ajudando 

Muitos professores gostaram, né, houve assim, alguns inclusive restringindo assim: 

‘-Pô, mas eu vou ter que fazer isso? Vou ter que acompanhar? Eu não quero acompanhar” 

 ‘-Eu vou dar minha aula como eu dou há vinte anos, não quero saber de mudança, está 

dando certo’ 

“Mas de pouco em pouquinho o pessoal está aceitando, está vendo que é uma proposta boa, 

ela não é imposta para você. Você discute com os professores, assim, as atividades propostas: 

você pode mudar de acordo com o que você acha que o aluno gosta, ou não, do esporte, da 

dança” 
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Houve bastante dificuldade [para implementar a Proposta Curricular para o Ciclo II e Ensino 

Médio]. Teve alguns professores que não queriam implementar de jeito nenhum, mas depois 

através das reuniões e mostrando que não era um currículo engessado, mas sim um norte para 

se seguir, que algumas atividades que estavam propostas lá pode haver modificação 

“Acho que é muito válido (...) eu pego meus alunos, eu peguei esses meus alunos que estão 

na quarta série agora (...) eu dei aula para eles desde a primeira série! Então eles são meus 

alunos há quatro anos (...) Então eu acho extremamente lógico isso: que se faça um currículo 

– não digo que seja uma cartilha que o professor vai ver aquilo que está lá e fazer aquilo lá – 

mas tem que ter um esqueleto, né? Que ao final daquele ciclo o aluno tenha algumas coisas” 

Achei extremamente interessante porque era exatamente aquilo que eu achava que era para 

ter acontecido: unificar os professores 

Porque o ciclo um, ele tinha realmente essa característica de... trabalhar isolado. Cada 

professor estava trabalhando isolado a sua escola e nem sabia o que era, o que exatamente 

estava sendo desenvolvido. Eu também, quando entrei no ciclo um, eu não sabia exatamente 

o que era para ser dado o ciclo um. Lógico, você tem a sua ideia, a sua... sabe que tem que 

estar trabalhando habilidades, mas, né, cada um desenvolve na realidade com sua ideia, não 

com um trabalho unificado 

Então, o professor de primeiro ano ele vai ter que trabalhar determinadas coisas; o segundo 

vai ter que ter trabalhado, vai ter um crescimento em cima do terceiro ano, quarto ano e 

quinto ano 

E aí o professor que vai pegar [os alunos do ciclo um] no ciclo dois se comprometa a pegar 

daquilo e entregar para o ensino médio com aquilo 

Aí eu entendi que eles [funcionários da CGBE] não estavam tanto interessados na parte da 

sala de aula, né? Que a gente também trabalha no ciclo um; mas com atividades de 

habilidades motoras mesmo, trabalhando habilidades motoras 

a gente teve que escolher algumas atividades e eu percebi que a Secretaria [de Educação] 

queria alguma coisa mais ligada à atividade, que é uma coisa mais fácil 

Na realidade eu usei a habilidade motora de correr, a parte de organização deles, tal, mas eu 

usei também a parte da sala de aula que era contar tampinhas (...) e aí o que acontece? Você 

ganha o respeito do professor da sala de aula” [da professora polivalente] 

Pelo que eu entendi a escolha foi exatamente isso: daqueles professores que deram retorno 

para o [PCNP] Marcelo (...) que estavam realmente aplicando e que estava sendo dada essa 

devolução (...) mas não tem como você colocar todos... para discutir 

Na tua cabeça é muito claro, mas quando o outro professor vai ler [a atividade escrita por 

outro professor], não vai estar tão claro. Porque é o seu pensamento que está ali, não, né, 

aquilo que está escrito exatamente 

Está lá: diretoria de ensino leste-1. Aí eu faço a observação, entrego para o Marcelo, o 

Marcelo entrega para o pcop da leste-1, o pcop pega e leva para o professor que elaborou 

(p.100) 

A gente até chama esse processo de remada: comparando esse termo de usar remada, ou seja, 

você dá para ele, ele te devolve, e assim vai até... Então o Marcelo até riu: 

‘-Ó, se pudesse pegar agora a tua primeira proposta lá de novembro para ver agora com a de 

março’ 

Quando a gente tem um retorno para a diretoria [de ensino] aqui a gente envia as atividades 

para a escola: ‘olha, aplica lá, veja se deu certo, ou não ponto negativo”, para quando a gente 

retornar para as próximas reuniões saber o que fazer 

Quando foi aplicar da forma como a professora pediu para a gente aplicar diz que saiu 

criança voando para tudo quanto é lado na aula. Então tem alguma coisa que tem que ser 

alterada (...) alguma forma no modo de falar que estava sendo errado, só que tem que dar 

uma concertada ali 
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E daí nós percebemos que não era justo nós ficarmos com esse material só para nós. Porque é 

um grupo (...) muito aberto a dividir, entendeu? Isso eu percebi em todos que estavam lá. 

Ninguém queria guardar aquilo só para você, sabe? 

Então, a proposta [de uma orientação técnica com os professores da DE de Kenia] foi 

explicar que não está sendo imposto isso; está sendo... nós estamos sendo consultados de 

quais atividades que estão sendo aplicadas na rede estadual (...) e que a gente está tendo a 

oportunidade de chegar e criticar, ou interferir nessa produção 

Então, acho que foi um ponto positivo porque chamou o pessoal da base, que trabalha lá na 

escola, né, direto com o aluno, com o professor da classe e começamos a escrever algumas 

atividades, algumas propostas , é...reescrita da proposta, e volta e reescreve e vem, né, com 

os professores coordenadores lá do núcleo [pedagógico, órgão da D.E] e com os professores 

(...) além de chegar o professor do ambiente escolar para se concentrar nesse trabalho 

[discussão em grupo de atividades que comporão a proposta curricular do ciclo um] mais 

elaborado, é... a troca: porque teve sete diretorias de ensino participando, haviam professores 

dessas sete diretorias, então, foi muito gratificante a troca de informações, e essa troca é 

muito importante para enriquecer o currículo 

Porque se você tiver o bom senso, você vai aceitar: porque você já está recebendo as aulas já 

montadas de graça por professores que já montaram; você só vai interferir e melhorar aquelas 

aulas 

(...) e quando chegar essa proposta a maioria não vai poder falar que não participou, que não 

viu essa proposta 

 

 De posse da materialidade das falas dos sujeitos por meio dos Pré-Indicadores 

apresentamos agora os Indicadores, que são aglutinados pelos critérios elencados por Aguiar e 

Ozella (2013). Os critérios levam em conta as falas que são similares, que se complementam 

ou ainda se contrapõem. Em negrito grifamos as passagens das falas mais carregadas e que 

nos revelam sobre os sujeitos. 

 

Tabela 2 – Aglutinação dos Pré-Indicadores em Indicadores 

Pré-Indicadores Indicadores 

Eu gostava muito de jogar voleibol (...) fazia 

capoeira, fazia handebol 

Porque quando eu era adolescente era 

daquelas que fazia de tudo 
Das seis da manhã, quando começava a 

minha Educação Física, assim que eu me 

lembro, até as oito, nove horas da noite, 

quando meu técnico me trazia de volta 
O gosto pelas atividades corporais 

Então, hoje em dia eu tenho ex-alunos que 

são professores de Educação Física e que 

falam que foi professor, que escolheu ser 

professor, porque foi meu aluno! Então 

isso é uma coisa muito gratificante 

O que eu queria era isso mesmo. E até na 

época que eu estava (...) fazendo a graduação 

cada vez que tinha férias (...) eu pegava esses 
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trabalhos temporários (...) numa firma de 

Engenharia 

Ficava digitando número o dia inteiro, 

então, foi o horror da minha vida 

O meu primeiro emprego foi quando eu 

entrei na faculdade, o diretor [da ACM] me 

chamou e me contratou como estagiária 

O percurso anterior à sala de aula 

Eu fui passando também por escola de 

natação (...) trabalhei durante doze anos com 

natação em academias 

E aí não deu mais para trabalhar com 

natação, e foi quando surgiu (...) o 

concurso e eu passei no concurso 

Tinha, teve ginástica infantil... tive com o 

Mauro Guiselini que na época – e acho que 

até hoje – é um nome importante na área 

infantil. Lógico, eu curtia a aula dele, mas 

não era aquela coisa, como aquilo que eu 

estava te falando, né, de anotar até as 

vírgulas que ele falasse, porque eu não 

estava direcionando para aquela área: o 

foco era a ginástica artística e até competitiva 

A entrada no magistério 

Foi muito engraçado porque eu prestei na 

realidade [o concurso público] por 

questões físicas. Como eu disse: eu tive 

aquele problema de alergia muito grande da 

água clorada e entrei no Estado 

Prestei o concurso, passei e no primeiro dia 

que eu cheguei na escola foi muito engraçado 

porque a diretora chegou, entregou os diários 

na minha mão: 

“ – Olha, esses são os seus diários, essas são 

as suas salas” 

Eu olhei para ela e disse: 

“ – O que eu faço com isso?” 

“ – Como?! Você nunca trabalhou no estado? 

Como é que você entrou aqui como efetiva?” 

E eu: 

“ – Ah, eu prestei o concurso e passei” 

Eu nunca tinha trabalhado em escola 

Aí eu comecei a rever o quê? A minha 

infância na ACM: aquele professor me 

ensinava assim, assim, assado; e assim eu 

fui buscando 

Foi quando eu percebi que eu gostava muito 

mais de ensinar ao aluno que não soubesse 

jogar voleibol (...) do que transformar 

aqueles numa meia dúzia em um time 

competitivo (...) eu falo que eu sou muito 

mais educadora do que técnica 

O desejo de ser professora 
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Quando eu me deparei com essa coisa da 

competição, dessa parte que a gente chama 

de (...) eu até entendo que hoje em dia a parte 

financeira, de patrocínio, apesar de eu não 

concordar com isso até hoje. Mas, quando eu 

tive que mandar as meninas embora – porque 

a gente teve que mandar elas embora (...) daí 

eu decidi largar. Eu larguei! Eu abandonei, 

eu pedi a saída do clube 

Então eu saía para ir com eles para as 

competições escolares também, e isso foi 

uma somatória trabalhar com esses alunos, 

né? E pegava...eles vinham questionar 

porque, que não tinha nada a ver [não 

participar se tiver notas vermelhas] e aí eu 

explicava para eles que não, que tudo faz 

parte de uma educação deles 

E eu acredito nisso: você tem que fazer o 

aluno amar a tua escola! Quando ele amar a 

escola dele, ele vai parar de riscar, ele vai 

parar de depredar: ele vai cuidar da escola 

dele. Então, a Educação Física vem para 

isso também 

Quando você leva um aluno para representar 

a escola, ele tem que ter orgulho daquela 

escola dele, certo? Então eu falo para eles: 

‘não é uma medalha que vale a pena. Eu 

quero que quando alguém falar do O [nome 

da unidade escolar] que a primeira coisa que 

vão falar é ‘nossa, que alunos educados 

aqueles alunos do O, são brigadores, mas 

são educados’, entendeu? É essa a filosofia: 

que é um aluno que briga por aquilo, mas que 

é um aluno que tem amor por aquela 

escola, e principalmente pela formação 

que eles têm. Então é um dos fatores que eu 

faço a seletiva na escola: aluno que arranja 

briga não representa a escola 

Porque os alunos bonzinhos não aprontam, 

mas normalmente eles não são muito bons 

de quadra (...) tem um ou outro que é 

exceção, mas os mais danados são os bons 

de quadra 

E aí eu comecei a vincular a nota (...) E aí o 

aluno chegava lá e: 

-‘Ah, professora, porque eu não posso 

[participar de campeonato esportivo]? 

Aí eu pegava as notas e falava: 

-‘Olha, espera aí: nota vermelha em 

Educação Artística? Você não tem vergonha? 
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Educação Artística você tem que só 

entregar trabalho. Você tirou nota vermelha 

em Educação Artística? (...) Então eu 

chegava para os professores, Geografia, 

principalmente, que são entregas de 

trabalhos, mapas 

Até a ex-diretora queria que eu entrasse para 

a direção e eu... não adianta! Eu não quero, 

não gosto, o que eu gosto mesmo é de dar 

aula, é o retorno ali do aluno que está 

aprendendo, isso é muito gratificante 

Eu já cheguei a trabalhar na direção dessa 

escola, depois, veio a diretora nova e eles 

falaram: 

-‘Fica na vice-direção’ 

E eu: 

-‘Eu não quero, não é a minha área’ 

Mas a maioria era aluno que não queria 

saber de nada (...) Eles queriam – quando eu 

deixava – eu falava: 

-‘Olha, as primeiras três semanas são minhas, 

eu vou dar o conteúdo que eu tenho que dar; 

a última semana eu deixo para vocês [alunos] 

fazer o que vocês quiserem’ 

E nessa semana eu ficava quase louca 

As aulas e os alunos do ensino médio 

Mas aí para eu desenvolver só isso eu levei 

quase seis meses! Eu tive que domar eles 

para começar a conseguir trabalhar 

Para eu conseguir ensinar o que era gasto 

calórico, na questão da obesidade (...) eu tive 

que (...) ser uma megera para eles 

conseguirem entender isso. Eu falei: 

-‘É muito pouco’. 

Eu estava me frustrando, eu falei: 

- ‘Não, eu vou voltar lá para base que eu 

acho que ali na base eu vou estar atingindo 

mais’ 

Não tenho mais saúde para isso. E aí 

quando eu vi que com o ciclo um eu consigo 

formar isso com um pé nas costas, eu falei: 

-‘Não, deixa eu voltar’ 

Porque eu percebi que no ensino médio 

meu trabalho não ia acrescentar mais 

nada! Se atingisse dois, três ou dez por cento 

seria muito, eu acho. Agora, no ciclo um 

não, né? No ciclo um eu percebo que eu 

vou implantando ao longo dos anos, eu já 

colho frutos ali! 

Eu ficava tensa segunda, terça, quinta e 

sexta, e na quarta-feira é como se eu 
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estivesse no paraíso; eu ia dando aula com 

aquele prazer que eu tinha desde o 

começo. Aí eu falei: 

-‘Não, está na hora de eu voltar’ 

 Aí eu retornei 

Eu dei aula para eles [na atual escola do ciclo 

I] desde a primeira série! Então eles são 

meus alunos há quatro anos (...) o nível de 

habilidade, o nível de...ética que esses 

alunos se encontram hoje é que fez que eu 

retornasse para o ciclo I 

Se eu fosse aquele professor que chegasse lá 

e entregasse a bola, estaria no paraíso, né? 

Mas eu não consigo ser assim. Então eu 

cheguei lá e vi meia dúzia querendo fazer 

aula direitinho, os outros trinta e pouco, 

trinta e cinco não querendo fazer nada e 

você tem que tomar conta para eles não 

fugirem, não consumir droga, ou para não 

sair e tem muitos casos 

de...homossexualismo, né? Então tem uma 

série de problemas. Eu falava...eu tinha uma 

série de problemas, eu falava: 

-‘O que eu não tinha de ser babá no ciclo 

um, eu estava tendo que ser babá no 

ensino médio’. 

Porque eu tinha que sair correndo para ver 

aonde é que tinha sumido fulano e ciclano. 

Porque eu não sei se estava consumindo 

droga, se estava...não sei o que estavam 

fazendo...não é porque saiam duas 

meninas...podia acontecer alguma 

coisa...menino com menino 

Que a professora não dava aula, só jogava a 

bola, e que só deixava os meninos jogar bola, 

e que elas como meninas também tinham o 

direito de jogar 

Porque na realidade no ciclo um você tem 

um professor para cada sala de aula, ele 

[aluno] tem uma identidade (...) quando 

chega no ciclo dois eles ficam meio que 

jogados 

As aulas e os alunos do ciclo I 

(...) quando começou o especialista (...) com 

o retorno das aulas, quanto às professoras de 

classe (...) elas ficaram meio que receosas 

assim, porque parece que o pessoal estava 

invadindo a sala dela, os alunos. Porque só 

elas tomam conta da classe, né, o ano inteiro 

E aí eu também mostrei para essa professora 

que adorou (...) então você vai 
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conquistando as pessoas porque começam 

a perceber que dá certo 

Então no primeiro ano eu comprei – tudo 

isso você tem que mostrar, né? – então no 

primeiro ano eu comprei os barbantes (...) 

hoje em dia não; hoje em dia eu chego para a 

direção e: 

-‘Olha os meus barbantes’ 

E ela: 

-‘Já comprei, já está guardado’ 

O caderno do [ensino] fundamental dois e 

ensino médio não funcionou porque foi 

imposto 

A proposta curricular do ciclo II e ensino 

médio 

Mas, assim, essas orientações [sobre a 

proposta curricular para o ensino 

fundamental dois e ensino médio] já foram 

para praticamente implantar o currículo. 
Então já estava meio que praticamente 

pronto e foram contratadas universidades 

para estar ajudando 

Muitos professores gostaram, né, houve 

assim, alguns inclusive restringindo assim: 

‘-Pô, mas eu vou ter que fazer isso? Vou ter 

que acompanhar? Eu não quero acompanhar” 

 ‘-Eu vou dar minha aula como eu dou há 

vinte anos, não quero saber de mudança, 

está dando certo’ 

Mas de pouco em pouquinho o pessoal está 

aceitando, está vendo que é uma proposta 

boa, ela não é imposta para você. Você 

discute com os professores, assim, as 

atividades propostas: você pode mudar de 

acordo com o que você acha que o aluno 

gosta, ou não, do esporte, da dança 

Houve bastante dificuldade [para 

implementar a Proposta Curricular para o 

Ciclo II e Ensino Médio]. Teve alguns 

professores que não queriam implementar de 

jeito nenhum, mas depois através das 

reuniões e mostrando que não era um 

currículo engessado, mas sim um norte 

para se seguir, que algumas atividades que 

estavam propostas lá pode haver 

modificação 

“Acho que é muito válido (...) eu pego meus 

alunos, eu peguei esses meus alunos que 

estão na quarta série agora (...) eu dei aula 

para eles desde a primeira série! Então eles 

são meus alunos há quatro anos (...) Então eu 

acho extremamente lógico isso: que se faça 

O ciclo I e a elaboração de uma proposta 

curricular 



61 
 

um currículo – não digo que seja uma 

cartilha que o professor vai ver aquilo que 

está lá e fazer aquilo lá – mas tem que ter 

um esqueleto, né? Que ao final daquele ciclo 

o aluno tenha algumas coisas” 

Achei extremamente interessante porque era 

exatamente aquilo que eu achava que era 

para ter acontecido: unificar os 

professores 

Porque o ciclo um, ele tinha realmente essa 

característica de... trabalhar isolado. Cada 

professor estava trabalhando isolado a sua 

escola e nem sabia o que era, o que 

exatamente estava sendo desenvolvido. Eu 

também, quando entrei no ciclo um, eu não 

sabia exatamente o que era para ser dado o 

ciclo um. Lógico, você tem a sua ideia, a 

sua... sabe que tem que estar trabalhando 

habilidades, mas, né, cada um desenvolve 

na realidade com sua ideia, não com um 

trabalho unificado 

Então, o professor de primeiro ano ele vai 

ter que trabalhar determinadas coisas; o 

segundo vai ter que ter trabalhado, vai ter 

um crescimento em cima do terceiro ano, 

quarto ano e quinto ano 

E aí o professor que vai pegar [os alunos do 

ciclo um] no ciclo dois se comprometa a 

pegar daquilo e entregar para o ensino médio 

com aquilo 

Aí eu entendi que eles [funcionários da 

CGBE] não estavam tanto interessados na 

parte da sala de aula, né? Que a gente 

também trabalha no ciclo um; mas com 

atividades de habilidades motoras mesmo, 

trabalhando habilidades motoras 

a gente teve que escolher algumas atividades 

e eu percebi que a Secretaria [de Educação] 

queria alguma coisa mais ligada à 

atividade, que é uma coisa mais fácil 

Na realidade eu usei a habilidade motora de 

correr, a parte de organização deles, tal, mas 

eu usei também a parte da sala de aula 

que era contar tampinhas (...) e aí o que 

acontece? Você ganha o respeito do 

professor da sala de aula [da professora 

polivalente] 

Pelo que eu entendi a escolha foi exatamente 

isso: daqueles professores que deram 

retorno para o [PCNP] Marcelo (...) que 
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estavam realmente aplicando e que estava 

sendo dada essa devolução (...) mas não tem 

como você colocar todos... para discutir 

Na tua cabeça é muito claro, mas quando o 

outro professor vai ler [a atividade escrita por 

outro professor], não vai estar tão claro. 

Porque é o seu pensamento que está ali, 

não, né, aquilo que está escrito exatamente 

Está lá: diretoria de ensino leste-1. Aí eu faço 

a observação, entrego para o Marcelo, o 

Marcelo entrega para o pcop da leste-1, o 

pcop pega e leva para o professor que 

elaborou (p.100) 

A gente até chama esse processo de 

remada: comparando esse termo de usar 

remada, ou seja, você dá para ele, ele te 

devolve, e assim vai até... Então o Marcelo 

até riu: 

‘-Ó, se pudesse pegar agora a tua primeira 

proposta lá de novembro para ver agora com 

a de março’ 

Quando a gente tem um retorno para a 

diretoria [de ensino] aqui a gente envia as 

atividades para a escola: ‘olha, aplica lá, 

veja se deu certo, ou não ponto negativo”, 
para quando a gente retornar para as 

próximas reuniões saber o que fazer 

Quando foi aplicar da forma como a 

professora pediu para a gente aplicar diz que 

saiu criança voando para tudo quanto é lado 

na aula. Então tem alguma coisa que tem que 

ser alterada (...) alguma forma no modo de 

falar que estava sendo errado, só que tem 

que dar uma concertada ali 

E daí nós percebemos que não era justo nós 

ficarmos com esse material só para nós. 

Porque é um grupo (...) muito aberto a 

dividir, entendeu? Isso eu percebi em todos 

que estavam lá. Ninguém queria guardar 

aquilo só para você, sabe? 

Então, a proposta [de uma orientação técnica 

com os professores da DE de Kenia] foi 

explicar que não está sendo imposto isso; 

está sendo... nós estamos sendo consultados 

de quais atividades que estão sendo aplicadas 

na rede estadual (...) e que a gente está 

tendo a oportunidade de chegar e criticar, 

ou interferir nessa produção 

Então, acho que foi um ponto positivo 

porque chamou o pessoal da base, que 



63 
 

trabalha lá na escola, né, direto com o aluno, 

com o professor da classe e começamos a 

escrever algumas atividades, algumas 

propostas , é...reescrita da proposta, e volta 

e reescreve e vem, né, com os professores 

coordenadores lá do núcleo [pedagógico, 

órgão da D.E] e com os professores 

(...) além de chegar o professor do 

ambiente escolar para se concentrar nesse 

trabalho [discussão em grupo de atividades 

que comporão a proposta curricular do ciclo 

um] mais elaborado, é... a troca: porque teve 

sete diretorias de ensino participando, 

haviam professores dessas sete diretorias, 

então, foi muito gratificante a troca de 

informações, e essa troca é muito 

importante para enriquecer o currículo 

Porque se você tiver o bom senso, você vai 

aceitar: porque você já está recebendo as 

aulas já montadas de graça por 

professores que já montaram; você só vai 

interferir e melhorar aquelas aulas 

(...) e quando chegar essa proposta a maioria 

não vai poder falar que não participou, 

que não viu essa proposta 

 Aglutinados os Indicadores, formaremos os Núcleos de Significação, que agrupam os 

Indicadores de acordo com os objetivos da pesquisa. A seguir apresentamos a tabela com os 

Núcleos de Significação. 

Tabela 3 – Núcleos de Significação 

Núcleo 1 – Aspectos 

subjetivos da atividade 

docente: entre o prazer e o 

fazer e as reflexões sobre a 

prática inicial 

Núcleo 2 – Concepção de 

aluno e do processo de 

ensino e aprendizagem 

Núcleo 3 – Propostas 

curriculares: entre o que 

foi, o que está sendo e o que 

pode vir-a-ser 

Indicadores Indicadores Indicadores 

O gosto pelas atividades 

corporais 

As aulas e os alunos do 

ensino médio 

A proposta curricular do 

ciclo II e ensino médio 

O percurso anterior à sala de 

aula 

A entrada no magistério As aulas e os alunos do ciclo 

I 

Elaborando uma proposta 

curricular para o ciclo I O desejo de ser professora 

 

 Dessa forma, da primeira etapa da análise empreendida chegamos a 03 (três) Núcleos 

de Significação, que analisaremos a partir de agora. 
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Núcleo 1 – Aspectos subjetivos da atividade docente: entre o prazer e o fazer e as 

reflexões sobre a prática inicial 

 

 Esse núcleo, organizado a partir das falas da professora Kenia, um dos sujeitos de 

nossa pesquisa, configura-se da articulação de um conjunto de indicadores que nos permitem 

interpretar significações a respeito de sua constituição docente. Os indicadores que compõem 

esse núcleo são: 1) o gosto pelas atividades corporais; 2) o percurso anterior à sala de aula; 3) 

a entrada no magistério e 4) o desejo de ser professora. 

 A intenção do presente núcleo é interpretar e analisar as falas de Kenia no movimento 

de sua constituição docente. Para tanto, procuraremos analisar como suas vivências de 

infância e adolescência relatadas se articulam com sua formação inicial e sua posterior opção 

pela carreira no magistério, bem como se deu sua inserção na escola pública estadual paulista. 

Embora essa análise não esteja diretamente relacionada ao objetivo central da pesquisa, 

pensamos que ela pode nos auxiliar a interpretar muitas das significações atuais de Kenia, 

pois entendemos a História dos sujeitos como constitutivas de sua trajetória, destacando, deste 

modo, a tri-dimensionalidade do tempo, como apresentado no referencial teórico baseados em 

Kosik (1976). 

 

Indicador 1 - O gosto pelas atividades corporais 

 

 A opção de Kenia pela Educação Física como profissão possivelmente se articula com 

suas experiências positivas relatadas com esse componente curricular durante a infância e 

adolescência, além das aulas esportivas que vivenciava na Associação Cristã de Moços 

(ACM): 

 

“Eu gostava muito de jogar voleibol (...) fazia capoeira, fazia handebol 

Porque quando eu era adolescente era daquelas que fazia de tudo 

Das seis da manhã, quando começava a minha Educação Física, assim que eu me 

lembro, até as oito, nove horas da noite, quando meu técnico me trazia de volta” 

 

Observamos nas falas acima o prazer que Kenia disse sentir nas atividades esportivas 

que participava. Podemos observar também que ela não menciona professores de escolas, mas 

sim da ACM, o que nos leva a pensar que a escola, talvez, não fosse capaz de dar conta de 

todas as necessidades que Kenia possuía em relação às atividades corporais e esportivas. De 
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fato, ao compararmos as estruturas de ambas as instituições, verifica-se que a ACM possui 

melhores condições de trabalho para seus professores e um rol maior de atividades para seus 

associados. 

Kenia sugere saber sobre a importância do professor na vida de seu estudante, seja em 

que instituição de ensino ele atue, e parece ter nos demonstrar isso ao dizer:  

  

“Então, hoje em dia eu tenho ex-alunos que são professores de Educação Física e que 

falam que foi professor, que escolheu ser professor, porque foi meu aluno! Então isso 

é uma coisa muito gratificante” 

 

 Pensamos que Kenia demonstra a sua satisfação em perceber que o aluno está 

significando positivamente seu trabalho docente, a ponto de expressar o desejo de o segui-lo 

como uma profissão também. Essa significação é um bom exemplo de como a cognição e o 

afeto estão dialeticamente relacionados na opção profissional de um sujeito. Assim também 

parece ter ocorrido com Kenia, que via nas atividades corporais que fazia um meio de prazer 

no primeiro momento, para ser um meio profissional, no segundo momento. 

Ronca (2005, p.155) nos fala sobre a dialeticidade entre cognição e afeto na relação 

mestre-educando como a possibilidade de “ad-miração”, ou, o olhar com, o olhar junto. De 

acordo com a autora: 

 

Esse sentimento que o educando passa a ter em relação aos seus mestres implica 

apreciar, ver qualidades, o que muitas vezes leva à imitação e à consideração do 

mestre como fonte de inspiração para construir seu estilo pessoal. Esse sentimento 

provoca a reverência e a consideração duradouras pelas qualidades que são 

criteriosamente pinçadas do modo de ser dos mestres 

 

No caso de Kenia, parece-nos que esta relação de ad-miração pelo professor foi 

bastante evidenciada em sua infância e adolescência. Essa relação de ad-miração aparece não 

tanto na figura de um professor de escola, mas de seu treinador da ACM, e pelo prazer que 

disse sentir em suas vivências motoras. Assim, a opção de Kenia por uma profissão que 

pudesse estar ligada ao prazer que sentia nas atividades corporais a leva a optar pela Educação 

Física.  

 Ainda em sua graduação, Kenia disse-nos que vivenciou durante as férias um estágio 

em uma firma de Engenharia, e tal fato é relatado por ela como um momento em que a fez ter 

mais convicção de que a Educação Física era a opção certa que ela havia feito: 
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“O que eu queria era isso mesmo. E até na época que eu estava (...) fazendo a 

graduação cada vez que tinha férias (...) eu pegava esses trabalhos temporários (...) 

numa firma de Engenharia 

Ficava digitando número o dia inteiro, então, foi o horror da minha vida” 

  

 Kenia disse-nos que havia sido convidada por um sócio da ACM para estagiar com 

Agrimensura durante as férias e essa era uma forma de obter uma renda extra para si, já que, 

segundo ela mesma “vinha de família pobre e tinha que gerar renda para me sustentar no 

curso”. Historicamente situando, às carreiras são atribuídas não apenas status acadêmico, bem 

como status de remuneração salarial e, desse ponto de vista, as profissões relacionadas às 

Ciências Exatas, tais como a Engenharia, em geral remuneram melhor que as profissões que 

formam professores, as licenciaturas, seja de Educação Física ou outro componente 

curricular
24

. 

 Ainda assim, quando Kenia foi convidada para continuar nesse estágio após a 

aproximação do final do contrato temporário, teria dito: “nunca mais quero saber disso”, o 

que parece nos dizer que em sua forma de significar pretendia se dedicar ao curso de 

Educação Física de forma mais intensiva, já que era sua opção profissional convicta. 

 Precisamos considerar que optar por uma carreira para um jovem com dezessete, 

dezoito anos de idade cronológica que está passando pelo ritual do vestibular pode ser uma 

das etapas mais conflituosas de sua vida. Para Kenia, que, como ela mesma dissera, viera de 

“família pobre”, passar pelo vestibular e ingressar na USP deve ter tido uma significação 

bastante positiva, dado que poderia fazer uma graduação que lhe permitiria trabalhar com o 

que tanto significava como prazeroso em sua vida, as atividades corporais. 

No que se refere à formação inicial, a Educação Física passou por mudanças que 

alteraram o perfil dos futuros professores, o que pode levar a novas significações. Além da 

Licenciatura em Educação Física, hoje há a possibilidade de fazer o curso de Bacharelado em 

Educação Física, Bacharelado em Esporte, Bacharelado em Ciências da Atividade Física, 

Bacharelado em Dança e Licenciatura em Dança; de forma que, diferentemente da época de 

Kenia, o graduando hoje possui uma maior possibilidade de escolhas que o levam, desde o 

início, a uma especialização do e no movimento do corpo humano. 

                                                           
24

 Não por acaso, o Ministério da Educação vem fomentando auxílios em forma de bolsas de estudo para 

estudantes que pretendam cursar licenciaturas, já que sua procura decaiu vertiginosamente na última década 

frente a cursos que, tradicionalmente, remuneram melhor. Outro aspecto a ser ressalvado ainda é o custo de 

manutenção de cada curso para a faculdade que a oferece: os de licenciatura são, em geral, mais baratos do que 

os cursos de Direito, Medicina e Engenharia, o que faz com que mesmo uma faculdade modesta possua pelo 

menos cursos de Licenciatura. 
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Diante dessa configuração de opções, é provável que os vestibulandos que hoje estão 

optando por uma carreira na área de Educação Física constituam outras significações sobre 

seu futuro na profissão, já que há mais opções de campo de atuação profissional comparada à 

época em que Kenia terminou sua graduação, no ano de 1982. 

 

Indicador 2 - O percurso anterior à sala de aula 

 

Kenia conseguira entrar no curso de graduação que lhe permitiria manter-se em 

contato com aquilo que significava como importante em sua constituição. Cursar Educação 

Física na então Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo (EEFUSP) permitiu-

lhe logo de início conseguir um estágio na própria ACM onde fora aluna. 

 

“O meu primeiro emprego foi quando eu entrei na faculdade, o diretor [da ACM] me 

chamou e me contratou como estagiária” 

 

Quando Kenia termina a graduação, seu interesse não foi de imediato voltado para 

atuar em escolas. Ainda estudando, Kenia disse ter sido convidada por uma professora de sua 

graduação para estagiar com Ginástica Artística em um grande clube privado da capital 

paulista: “o meu intuito quando eu me formei não era a escola. O meu intuito era trabalhar 

com o competitivo de ginástica artística”; após graduada, trabalha com natação e organização 

de eventos, para só então, por necessidades de saúde, prestar um concurso para ingressar na 

rede de ensino pública estadual paulista, no ano de 1990: 

 

“Eu fui passando também por escola de natação (...) trabalhei durante doze anos com 

natação em academias 

E aí não deu mais para trabalhar com natação, e foi quando surgiu (...) o concurso e eu 

passei no concurso” 

 

 Kenia nos disse que devido a problemas que teve com a água clorada da piscina, que 

lhe causava alergias, precisou mudar de carreira. Foi quando surgiu a oportunidade de realizar 

um concurso público para o ingresso na rede de ensino pública estadual paulista. Tendo sido 

aprovada, Kenia então pela primeira vez desde que se graduara lecionaria para estudantes de 

uma escola, o que lhe causou uma impressão inicial de uma mudança abrupta, como veremos 

a seguir. 
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Indicador 3 – A entrada no magistério 

 

 Kenia ingressou no ano de 1990 no magistério paulista em uma unidade escolar que 

atende ao ciclo dois do ensino fundamental, alunos da então quinta à oitava série, hoje do 

sexto ao nono ano do ensino fundamental, alunos que, em geral, tem entre 11 (onze) e 15 

(quinze) anos de idade cronológica. 

Kenia nos relata que embora seu interesse na graduação não fosse a Educação Física 

escolar, existiam na grade curricular matérias que tratavam desta questão: 

 

“Tinha, teve ginástica infantil... tive com o Mauro Guiselini que na época – e acho que 

até hoje – é um nome importante na área infantil. Lógico, eu curtia a aula dele, mas 

não era aquela coisa, como aquilo que eu estava te falando, né, de anotar até as 

vírgulas que ele falasse, porque eu não estava direcionando para aquela área: o foco 

era a ginástica artística e até competitiva” (p.58) 

 

 

 Como discutimos no capítulo de revisão literária sobre Educação Física, na década de 

1980 ocorreu a crise institucional da área que fomentou profundas mudanças. Entre os 

aspectos mais criticados estava a formação dos futuros professores. Os currículos dos cursos 

de graduação eram acusados de tecnicismo, priorizando a formação do professor mais como 

atleta do que como alguém que deveria realizar um trabalho dentro de uma escola. 

É importante lembrar que o graduando do período anterior ao surgimento dos cursos 

de Bacharelado, embora saísse da faculdade com o título de licenciado em Educação Física, 

atuava em todos os segmentos da cultura corporal de movimento humano, como clubes 

esportivos e academias, levando o que Tani (1989, p.04) classificou na época como o 

“generalista”, ou seja, o professor de Educação Física que sabe um pouco de tudo e não se 

aprofunda em nada. Uma das consequências da crise institucional foi a separação do curso de 

Educação Física entre a Licenciatura Plena e o Bacharel. 

 Mas, até esse momento da profissão, eram os profissionais generalistas que chegavam 

às escolas, e com Kenia não foi diferente. Após ter problemas de saúde com a água clorada 

das piscinas e se ver obrigada a parar de trabalhar com natação, Kenia presta um concurso 

público e é aprovada, passando a lecionar Educação Física nas escolas da rede de ensino 

pública estadual paulista, no ano de 1990. Vejamos: 
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“Foi muito engraçado porque eu prestei na realidade [o concurso público] por questões 

físicas. Como eu disse: eu tive aquele problema de alergia muito grande da água 

clorada e entrei no Estado” 

 

 Sobre essa transição, aparentemente forçada, Kenia nos relatou lembranças por ela 

vividas que são interessantes, especificamente sobre como se dava a inserção de um professor 

na rede pública estadual paulista até então: 

 

“Prestei o concurso, passei e no primeiro dia que eu cheguei na escola foi muito 

engraçado porque a diretora chegou, entregou os diários na minha mão: 

“ – Olha, esses são os seus diários, essas são as suas salas” 

Eu olhei para ela e disse: 

“ – O que eu faço com isso?” 

“ – Como?! Você nunca trabalhou no estado? Como é que você entrou aqui como 

efetiva?” 

E eu: 

“ – Ah, eu prestei o concurso e passei” 

 

 A partir do ano de 2010 uma nova forma de concurso público para o provimento de 

cargos de docentes foi elaborada e posta em prática pela SEE/SP. Até então a forma de 

aprovação de um candidato se dava unicamente pela pontuação obtida em provas objetivas e 

dissertativas. 

 Porém, os candidatos aprovados no concurso de 2010 passaram por outro modelo de 

admissão, até então inédito. Após aprovados nas questões objetivas e dissertativas, os 

candidatos foram submetidos a um curso promovido pela Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento de Professores (EFAP) Paulo Renato Souza, órgão submetido à SEE/SP 

criado na gestão do governo estadual de José Serra. Esse curso teve duração de 01 (um) ano e 

foi executado no modelo semi-presencial, com atividades feitas via Educação à Distância 

(EAD), sendo que ao final do curso houve uma nova avaliação para verificar o seu 

aproveitamento. 

 Durante o período do curso os candidatos a professores receberam provimentos de um 

professor equivalente a uma jornada inicial, ou seja, com 20 (vinte) aulas semanais, mas não 

poderiam lecionar antes de aprovação no referido curso. 
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 Esse curso teve como material de estudo a Proposta Curricular implementada no ano 

de 2009 pela SEE/SP, e foi aplicado a todos os componentes curriculares, não apenas à 

Educação Física. 

 Desse modo, a SEE/SP objetivava que seus candidatos à docência já ingressem 

sabendo a Proposta Curricular implementada por ela. Essa maneira de admissão
25

 de 

professores parece também se articular a uma necessidade que Kenia enfrentou ao ingressar 

na referida rede, no ano de 1990. Vejamos sua fala: 

 

“Eu nunca tinha trabalhado em escola 

Aí eu comecei a rever o quê? A minha infância na ACM: aquele professor me 

ensinava assim, assim, assado; e assim eu fui buscando” 

 

 Ao que nos parece, a iniciativa que a SEE/SP implementou por meio da EFAP 

pretende ser uma maneira mais adequada de auxiliar os futuros docentes de seu quadro, além 

de avaliá-los e classificá-los. Essa modalidade de curso semi-presencial via EAD também já 

começa a ser disponibilizada para os professores mais antigos da rede, denotando que a 

SEE\SP pretende que estes conheçam a proposta curricular.   

Voltando à fala de Kenia de que “aquele professor me ensinava assim, assim, assado; e 

assim eu fui buscando” convém analisar os conhecimentos a que um professor recorre para 

fazer seu trabalho. Kenia parece ter precisado manter uma relação pragmatista com o 

conhecimento de quando ainda era aluna da ACM ao iniciar seu trabalho na rede de ensino 

pública estadual paulista. Provavelmente isso ocorrera pois, em suas palavras, seu “foco” na 

graduação não era direcionado para a escola. 

De acordo com Sánchez Vázquez (1977, p.210) no pragmatismo “a prática se basta a 

si mesma, e o “senso comum” situa-se passivamente, numa atitude acrítica, em relação a ela”. 

Para Sánchez Vázquez (idem) uma relação pragmática com um dado conhecimento leva o 

sujeito a significar uma cisão entre a teoria e a prática. A teoria é vista como oposta à prática, 

sendo mesmo um empecilho. 

 Antes que a profissão de Educação Física fosse regulamentada, no ano de 1996, o 

ensino de atividades corporais ou esportivas podia ser feito por ex-atletas ou profissionais que 

                                                           
25

 A Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) promoveu um concurso público no presente ano que consistiu de 

três etapas. A primeira composta pelas provas objetiva e dissertativa; a segunda por uma entrevista e aplicação 

de testes psicológicos; a terceira consiste na apresentação de uma aula para uma banca julgadora. Parece que 

muitos concursos públicos para docentes já estão aumentando as exigências para provimento de cargos, indo 

além da classificação em prova objetiva e dissertativa. 
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tivessem experiência comprovada naquela área. Após a regulamentação da profissão, passou-

se a exigir maior qualificação não apenas prática, mas também teórica. Os profissionais que 

tem experiência comprovada não precisam obrigatoriamente ter um curso superior em 

Educação Física ou Esportes, mas precisam fazer cursos ministrados pelo sistema do 

Conselho Regional de Educação Física (CREF) para obter a condição legal de ensinar 

atividades corporais ou esportivas. 

 

Indicador 4 – O desejo de ser professora 

 

 Quando Kenia ingressa na escola para lecionar, uma nova mudança começa a tomar 

forma em sua constituição profissional: até então ela havia trabalhado com a Ginástica 

Artística em um clube particular da capital paulista e depois em academias particulares de 

Natação; agora, Kenia está lotada em um cargo de docente de uma rede de ensino pública, e, 

em tese, lecionando para todos os alunos, independentemente do nível de habilidade ou do 

poder aquisitivo, bem ao contrário da Ginástica Artística e da Natação. 

Destaca-se, neste momento, que pouco antes de adentrar no magistério público 

paulista, Kenia sentia que sua vontade de ensinar estava se sobrepondo ao esporte de 

rendimento. Ainda com base em sua atuação em academias de natação, Kenia afirma: 

 

“Foi quando eu percebi que eu gostava muito mais de ensinar ao aluno que não 

soubesse jogar voleibol (...) do que transformar aqueles numa meia dúzia em um time 

competitivo (...) eu falo que eu sou muito mais educadora do que técnica” 

 

 Essa fala de Kenia também se vincula ao episódio ocorrido no clube particular em que 

estagiava com ginástica artística, quando se viu forçada a eliminar atletas boas em detrimento 

de associadas do clube, episódio esse que, segundo Kenia, causou em si uma profunda 

decepção com esse lado do esporte de rendimento: 

 

“Quando eu me deparei com essa coisa da competição, dessa parte que a gente chama 

de (...) eu até entendo que hoje em dia a parte financeira, de patrocínio, apesar de eu 

não concordar com isso até hoje. Mas, quando eu tive que mandar as meninas embora 

– porque a gente teve que mandar elas embora (...) daí eu decidi largar. Eu larguei! Eu 

abandonei, eu pedi a saída do clube” 
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O estágio em ginástica artística foi uma importante conquista na vida de Kenia, já que 

em sua fala nos disse que era sua matéria preferida na graduação. Sua professora de 

graduação inclusive é quem lhe havia indicado para o estágio no clube particular, que, diga-se 

de passagem, é o mais bem equipado e estruturado para esportes amadores de todos os clubes 

particulares brasileiros. 

Agora como professora de Educação Física da rede de ensino pública estadual 

paulista, Kenia tinha o desafio de ensinar para todos os alunos, sem distinção de poder 

aquisitivo, como ocorria até então no estágio de ginástica artística e nas escolas de natação 

por onde passara. 

 Na rede de ensino pública estadual paulista Kenia não abandona a competição 

esportiva, porém tem a possibilidade de estabelecer seus próprios parâmetros de participação, 

ao contrário do que ocorrera até então. Nesse novo ambiente de trabalho as significações 

sobre a competição são outras:  

 

“Então eu saía para ir com eles para as competições escolares também, e isso foi uma 

somatória trabalhar com esses alunos, né? E pegava...eles vinham questionar porque, 

que não tinha nada a ver [não participar se tiver notas vermelhas] e aí eu explicava 

para eles que não, que tudo faz parte de uma educação deles” 

 

 Esse exemplo relatado por Kenia parece demonstrar a sua preocupação de que o 

esporte vivenciado na escola possa estabelecer relações que vão além dos resultados por si só, 

o que parece denotar que a professora significa que o esporte na escola deva ser diferente da 

mera reprodução do esporte fora da escola. Isso pode ser um reflexo do movimento de 

renovação da Educação Física escolar que Kenia possivelmente deve ter vivenciado, pois uma 

das principais críticas se direcionava ao esporte como meio de classificar os alunos como 

aptos ou inaptos com base em critérios estritamente técnicos, de rendimento corporal. 

 Selecionamos mais um excerto em que Kenia parece significar o seu papel docente e 

de seu componente curricular: 

 

“E eu acredito nisso: você tem que fazer o aluno amar a tua escola! Quando ele amar a 

escola dele, ele vai parar de riscar, ele vai parar de depredar: ele vai cuidar da escola 

dele. Então, a Educação Física vem para isso também” (p.107)  
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 Essa fala de Kenia parece corroborar ainda mais a sua significação de professora que 

se preocupa mais com o aluno do que com o esporte escolar e seus resultados em si. A aula de 

Educação Física parece ser mais do que praticar esportes e obter resultados. 

Outro episódio mais atual nos leva a ter maior convicção disso. No torneio de 

atletismo mirinzinho, para estudantes do ciclo I, que sua Diretoria de Ensino (DE) promove 

anualmente, Kenia nos relata que também tem sua preocupação em selecionar os alunos que 

representarão sua atual unidade escolar: 

 

“Quando você leva um aluno para representar a escola, ele tem que ter orgulho 

daquela escola dele, certo? Então eu falo para eles: ‘não é uma medalha que vale a 

pena. Eu quero que quando alguém falar do O [nome da unidade escolar] que a 

primeira coisa que vão falar é ‘nossa, que alunos educados aqueles alunos do O, são 

brigadores, mas são educados’, entendeu? É essa a filosofia: que é um aluno que briga 

por aquilo, mas que é um aluno que tem amor por aquela escola, e principalmente pela 

formação que eles têm. Então é um dos fatores que eu faço a seletiva na escola: aluno 

que arranja briga não representa a escola” 

 

 Na fala acima de Kenia parece ser possível notar uma preocupação em estabelecer 

critérios que não são os mesmos do esporte de rendimento, o que nos leva a pensar que Kenia 

possivelmente tenha se apropriado de uma visão de competição esportiva escolar feita a partir 

do movimento de renovação da Educação Física escolar, que criticava a competição como um 

fim em si mesmo. 

No entanto, Kenia nos revela uma significação que se contrapõe a anterior: 

 

“Porque os alunos bonzinhos não aprontam, mas normalmente eles não são muito bons 

de quadra (...) tem um ou outro que é exceção, mas os mais danados são os bons de 

quadra” (p.62) 

 

 O que depreendemos dessa fala de Kenia não é muito diferente do que empiricamente 

também se observa no cotidiano das escolas: alunos que são rotulados como indisciplinados, 

desinteressados ou desmotivados em componentes curriculares tidos como mais importantes 
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na escola – em especial Língua Portuguesa e Matemática – se mostram mais à vontade
26

 

quando estão na quadra poliesportiva da escola. 

 Tais significações apontam que parece haver ainda em educação uma hierarquização 

de saberes que se encontra implícita dentro das escolas. Há componentes curriculares que são 

considerados mais relevantes frente a outros, mormente os que não são da denominada 

cultura intelectual, tais como os que são mais cobrados em vestibulares. É como se a 

atividade corporal se contrapusesse diametralmente à cognitiva: alunos bons de Matemática 

são ruins de Educação Física e vice-versa, por exemplo. No entanto, mesmo sabendo que 

esses “alunos danados bons de quadra” poderiam lhe aumentar as chances de obter bons 

resultados em competições escolares, Kenia parece colocar suas convicções pedagógicas do 

esporte como um meio de educação acima do anseio por projetar seu nome e de sua unidade 

escolar por meio do esporte como competição na busca desenfreada
27

 por resultados. 

 Selecionamos outro trecho da fala de Kenia que nos ajuda a compreender suas 

significações sobre o trabalho em parceria com outros docentes. Esse exemplo foi retirado de 

um trabalho que Kenia fez com os professores de outros componentes curriculares visando 

melhorar as notas dos alunos condicionando com isso a participação deles em campeonatos 

esportivos. Vejamos: 

 

“E aí eu comecei a vincular a nota (...) E aí o aluno chegava lá e: 

-‘Ah, professora, porque eu não posso [participar de campeonato esportivo]? 

Aí eu pegava as notas e falava: 

-‘Olha, espera aí: nota vermelha em Educação Artística? Você não tem vergonha? 

Educação Artística você tem que só entregar trabalho. Você tirou nota vermelha em 

Educação Artística? (...) Então eu chegava para os professores, Geografia, 

principalmente, que são entregas de trabalhos, mapas” 

                                                           
26

 Nas escolas dos cinco anos iniciais do ensino fundamental, por lei, a professora polivalente tem de 

acompanhar as aulas do professor especialista de Educação Física, o que gera também muitas surpresas com 

alunos que são tidos como indisciplinados, ou alunos-problema, que na aula de Educação Física se mostram 

interessados e participativos. 
27

 Recordamos um episódio que vimos em uma rede de televisão em que era filmada uma competição de 

handebol entre alunos de escolas particulares de ensino médio de Belo Horizonte. A imagem mostrava o 

professor de uma das equipes que, esbaforido, berrava com seus alunos à beira da quadra, usando de termos 

como burro para se referir a um de seus alunos. Ao final da partida o professor respondeu ao repórter, que havia 

ficado chocado, que os alunos/atletas eram seus e que podia fazer o que bem entendesse. A repercussão fez com 

que o professor fosse demitido. Pensamos que alguns colégios particulares podem usar as competições escolares 

como meio de promover seu nome na comunidade, o que demanda outras significações sobre o papel do 

professor. Nessa direção, pensamos que o trabalho na escola pública seja menos desvantajoso para o professor, 

que, ao menos em tese, pode democratizar o esporte para todos os alunos, sem fazer distinções e sem cobranças 

por resultados. 
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Essa fala parece significar que há, mesmo entre os professores, uma imagem 

estereotipada sobre o componente curricular e sobre o próprio professor. Isso fica mais em 

evidência quando Kenia atribui à Educação Artística “só entregar trabalhos” como forma de 

avaliação. 

 Ao falar sobre o estereótipo que cerca a imagem do professor de Matemática Sztajn 

(200, p.221) assim se expressa: 

 

Ainda me lembro do primeiro dia em que cheguei na escola. Apresentei-me para a 

entrevista...”Você é a professora de história?”, ouvi mais de uma vez. “Não, de 

matemática”, respondi, observando certa surpresa no olhar de meus interlocutores. 

Cabelos longos, colar de artesanato indígena, um certo bronzeado de fim de verão 

faziam com que não me encaixasse no estereótipo do professor de matemática. 

Talvez o ar pouco severo fizesse com que várias pessoas buscassem me colocar na 

área de humanas, seguindo a divisão daquela escola: humanas, tecnológicas e 

biomédicas 

 

 Kenia nos demonstra em outro excerto que suas significações sobre o trabalho docente 

revelam uma professora que parece comprometida com o processo de ensino e aprendizagem: 

  

“Até a ex-diretora queria que eu entrasse para a direção e eu... não adianta! Eu não 

quero, não gosto, o que eu gosto mesmo é de dar aula, é o retorno ali do aluno que está 

aprendendo, isso é muito gratificante” 

 

 Pela legislação atual, um portador de diploma de licenciatura plena em qualquer 

graduação que não seja a Pedagogia, pode fazer um curso de 01 (um) ano e obter também o 

diploma de pedagogo, o que o habilita a exercer a função de gestão escolar, seja como diretor 

ou vice-diretor, além de atuar também como coordenador pedagógico. Por meio desse 

dispositivo, professores têm se afastado da sala de aula sem prejudicar seus vencimentos, mas 

sem que a qualidade de sua gestão necessariamente seja acompanhada.  

 É fato sabido que problemas de doenças relacionadas ao trabalho afastam ano após 

ano um número cada vez maior de docentes da sala de aula, seja de forma definitiva, seja 

pelas licenças-saúde, o que prejudica sensivelmente não apenas a educação como um todo, 

mas também os rendimentos mensais desses docentes afastados. Portanto, um meio para 

tentar manter seus rendimentos sem estar em sala de aula é fazer a complementação 

pedagógica e assumir um cargo administrativo. 

 Para Kenia, essa opção não passa pela sua cabeça: 
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“Eu já cheguei a trabalhar na direção dessa escola, depois, veio a diretora nova e eles 

falaram: 

-‘Fica na vice-direção’ 

E eu: 

-‘Eu não quero, não é a minha área’” 

 

 Kenia aponta que estar em sala de aula com os estudantes é a sua vontade, mesmo 

tendo a condição para assumir um cargo administrativo. 

É oportuno nos deter sobre os critérios adotados para a nomeação de gestores 

escolares. Essas nomeações se dão, quase em sua totalidade, com base em critérios, que não 

guardam relação com a capacidade de gestão que o candidato possua ou não. Pensamos que 

os atuais currículos de graduação dos cursos de licenciaturas e pedagogia do país ainda não 

contemplem a dimensão administrativa de uma unidade escolar, e tal fato pode ser tão ou 

mais importante do que a dimensão pedagógica em si. 

Um indício de que o governo do PSDB paulista está cada vez mais afinado com o 

discurso meritocrático de cunho liberal está em uma nova forma de avaliar o trabalho dos 

gestores escolares. 

 Para o próximo concurso de gestores escolares que a SEE/SP anunciou em 2013, uma 

nova forma de avaliação será implementada. O aprovado será avaliado durante os três 

primeiros anos pelos alunos e pelo conselho escolar e, se nesse período não for aprovado, o 

gestor terá mais três anos para melhorar sua avaliação, em caso de nova reprovação, será 

destituído de seu cargo. 

Não defendemos, em contrapartida, que a gestão escolar se transforme em um business 

desenfreado, se sobrepondo à esfera pedagógica. Pelo contrário, defendemos que a esfera 

administrativa deve estar a serviço da pedagógica. 

O que nos parece é que ações como essa que o governo paulista vem implementando 

nas escolas de sua rede estão calcadas cada vez mais explicitamente em um modelo liberal de 

administração pública. Nesse modelo a fixação de metas é uma clara apropriação do modo 

capitalista de produção, borrando ainda mais as fronteiras entre o público e o privado, 

causando no servidor público a despersonalização de seu trabalho. 

Como nos lembra Paro (2006, p.150) há incompatibilidade entre o modo de produção 

capitalista e a escola pública pois: 
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A diferença específica é que, enquanto a empresa serve ao capital diretamente, 

mediando a apropriação da mais-valia no nível das relações de produção, a escola, 

administrada dentro dos parâmetros capitalistas e atendendo aos interesses da classe 

proprietária dos meios de produção, assume o papel político de enfraquecer os 

antagônicos do capital, isto é, a classe trabalhadora, despotencializando sua ação 

política, na medida em que lhe nega a apropriação do saber e o desenvolvimento da 

consciência crítica 

 

 Ao estabelecer que os gestores mal avaliados serão destituídos de seus cargos, o 

governo paulista dá clara demonstrações de que o administrativo deverá se colocar acima do 

pedagógico. Como exemplo disso já temos a meta do IDESP, que é perseguida anualmente 

como uma forma de alcançar o controverso bônus educacional,  tratando os professores como 

se fossem movidos unicamente por remuneração salarial. 

Os efeitos da adoção de um modelo administrativo público alicerçado em mecanismos 

de dominação do modo de produção capitalista são evidentes (Paro, idem, ibidem): 

 

Dessa forma, a escola, que, em sua função especificamente educacional, poderia 

constituir-se em instrumento de ação política a serviço da classe dominada, torna-se 

instrumento de ação política a serviço da dominação. Não é de se estranhar, 

portanto, que, para atender a esses propósitos autoritários, sejam buscados, na 

empresa capitalista, célula-mater do autoritarismo em nossa sociedade, os sedutores 

mecanismos administrativos utilizados na dominação a ela inerente 

 

 Assim, pensamos que a adoção desse novo modo de admissão de gestores escolares 

que está sendo empreendida pelo governo do PSDB paulista encontra-se em consonância ao 

modelo de administração que o modo de produção capitalista vem empregando em busca da 

otimização e maximização dos serviços ofertados, desconsiderando por completo os processos 

que afetam os sujeitos envolvidos: gestores, professores, funcionários e alunos, chamados a 

tomar parte em um modo de produção que os aliena e retira suas possibilidades de 

emancipação. 

 

 Resumindo, esse núcleo nos mostrou o caminho percorrido por Kenia em sua 

constituição docente. Um percurso que se articula estreitamente em sua fase de infância e 

adolescência, quando as atividades realizadas na ACM a levam ao curso de Educação Física 

na Universidade de São Paulo (USP). Ainda estudante de graduação entretanto, Kenia não 

havia demonstrado interesse em trabalhar com Educação Física escolar, fato que seria mudado 

algum tempo depois não só por necessidades de saúde, mas também por suas mudanças em 

ver o esporte como meio de educação, não apenas de rendimento.        
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Assim, encerramos a análise do primeiro Núcleo de Significação, e entraremos agora 

nas significações constituídas de Kenia a respeito do trabalho com os seus alunos e do 

processo de ensino e aprendizagem em si. 
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Núcleo 2 – Concepção de aluno e do processo de ensino e aprendizagem 

 

 Esse núcleo, elaborado a partir das falas de Kenia, é composto pelos seguintes 

indicadores: 1) as aulas e os alunos do ensino médio e 2) as aulas e os alunos do ciclo I. 

Nesses Núcleos são interpretadas e analisadas as significações de Kenia sobre os alunos e 

sobre o processo de ensino e aprendizagem que vem constituindo ao longo de sua carreira 

docente, dos quais 23 (vinte e três) anos estão concentrados na rede de ensino pública estadual 

paulista.  

 Kenia trabalha na rede de ensino pública estadual paulista desde o ano de 1990. Até o 

ano de 2003 atuou com o ciclo II do ensino fundamental e ensino médio, e desde o ano de 

2004 passou a lecionar para o ciclo I, os cinco anos iniciais do ensino fundamental. Em 

muitos trechos das duas entrevistas com Kenia, são evocadas memórias que se remetem, 

portanto, não apenas à docência do ciclo I, mas também do ciclo II e ensino médio. 

 

1 As aulas e os alunos do ensino médio 

 

 Neste indicador analisaremos as significações de Kenia sobre seu trabalho com os 

alunos do ensino médio, já que entendemos que sua constituição docente não está relacionada 

apenas ao ciclo I. 

 A primeira constatação que fizemos a partir das significações constituídas por Kenia é 

sua opção em deixar de lecionar para adolescentes por entender dificuldades que surgiram. 

 

“Mas a maioria era aluno que não queria saber de nada (...) Eles queriam – quando eu 

deixava – eu falava: 

-‘Olha, as primeiras três semanas são minhas, eu vou dar o conteúdo que eu tenho que 

dar; a última semana eu deixo para vocês [alunos] fazer o que vocês quiserem’ 

E nessa semana eu ficava quase louca” 

 

 Nesse episódio Kenia estava se referindo a turmas de ensino médio. Essa fala nos leva 

a pensar que as dificuldades de lecionar para o ensino médio se devam, ao menos em parte, 

também à visão de que a aula de Educação Física deva ser feita apenas na quadra, com 

atividades esportivas, predominantemente. Com a implementação da proposta curricular, 

entretanto, esse paradigma está sendo forçado a ser rompido, já que há atividades de cunho 

mais teórico, que precisam, inclusive, ser realizadas em outros espaços que não a quadra 
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poliesportiva da unidade escolar. Kenia aponta que os estudantes que ela atendia tiveram 

dificuldade em se adaptar a essa nova forma de ensino. 

 Uma possível causa dos problemas de Kenia com essa faixa etária pode estar em sua 

concepção idealizada de adolescência, especialmente quando ela se refere às atitudes dos 

estudantes em uma atividade que era para ensinar a relação entre a ingestão de alimentos e o 

gasto calórico: 

  

“Mas aí para eu desenvolver só isso eu levei quase seis meses! Eu tive que domar eles 

para começar a conseguir trabalhar” (p.72) 

 

 Kenia complemente sua significação do episódio, o que nos faz pensar que essa 

hipótese de resistência do estudante é plausível: 

 

“Para eu conseguir ensinar o que era gasto calórico, na questão da obesidade (...) eu 

tive que (...) ser uma megera para eles conseguirem entender isso. Eu falei: 

-‘É muito pouco’. 

Eu estava me frustrando, eu falei: 

- ‘Não, eu vou voltar lá para base que eu acho que ali na base eu vou estar atingindo 

mais’” 

 

 Outra hipótese para as dificuldades de lecionar para o ensino médio parece ser sua 

concepção de adolescência, embasada em uma visão naturalizante do que é o adolescente. 

 De acordo com Ozella, Bock e Aguiar (2001) significar a adolescência como uma 

etapa “natural” da vida é desconsiderar as determinações histórico-sociais a que todo jovem 

está sujeito. Por um lado não se trata de ignorar as mudanças fisiológicas desse período; por 

outro lado é preciso considerá-las à luz dos fatos sociais. 

 A adolescência, mais do que um fato biológico é um fato social. Em algumas 

comunidades a adolescência simplesmente não existe. Há ainda comunidades indígenas 

isoladas em que o menino que adentra na puberdade é logo iniciado na vida adulta por meio 

de rituais que o inserem doravante nas mesmas responsabilidades de um adulto. A menina, 

quando entra no seu período púbere, também irá assumir as responsabilidades de uma adulta, 

tendo inclusive que contrair matrimônio em muitos casos. 

 Há também exemplos de jovens que muito precocemente precisam assumir o sustento 

da família, como o caso de irmãos mais velhos que abandonam os estudos para trabalhar e 



81 
 

ajudar na renda familiar. Nas zonas rurais e ribeirinhas a ocorrência de casos como esses são 

muitas vezes a regra, e não a exceção. Uma visão naturalizante de adolescência tenderia a 

classificar todo jovem como rebelde, como se rebeldia fosse um traço constitutivo universal, 

independente das condições histórico-sociais em que se encontram os sujeitos. 

 Isso talvez ajude a explicar o desejo de Kenia de “voltar lá para a base, que eu acho 

que ali na base eu vou estar atingindo mais’”  

A “base” a qual Kenia se refere em sua fala é o ciclo I, os cinco anos iniciais do ensino 

fundamental. Nessa ocasião que Kenia nos relata a experiência acima, ela se encontrava 

lecionando simultaneamente para uma escola de ensino médio e para uma de ciclo I. Na 

escola de ciclo I, segundo sua fala, era mais fácil “atingir” os estudantes, que entendemos 

como mais fácil de ensinar; ao passo que no ensino médio ela tinha que ser uma “megera”, 

que entendemos ser mais difícil de ensinar. Tal significação fica ainda mais em evidência 

quando ela menciona que teve que “domar” os estudantes.  

A intenção de Kenia, segundo nos disse, era fazer a suplementação de jornada, para 

que pudesse se aposentar com uma faixa de rendimentos 
28

maior.  

 O desgaste para Kenia, contudo, parece não ter valido a pena: 

 

“Não tenho mais saúde para isso. E aí quando eu vi que com o ciclo um eu consigo 

formar isso com um pé nas costas, eu falei: 

-‘Não, deixa eu voltar’” 

 

 A fala de Kenia “consigo formar isso com um pé nas costas” nos indica que ela 

significa que lecionar para as crianças dos cinco anos iniciais é mais fácil do que para os 

adolescentes do ensino médio. Em outro trecho ela retorna e esse tema, como se buscasse 

explicar os motivos que a levaram a deixar a docência nesse segmento da educação: 

 

“Porque eu percebi que no ensino médio meu trabalho não ia acrescentar mais nada! 

Se atingisse dois, três ou dez por cento seria muito, eu acho. Agora, no ciclo um não, 

né? No ciclo um eu percebo que eu vou implantando ao longo dos anos, eu já colho 

frutos ali!” 

 

                                                           
28

 A suplementação de jornada se efetiva por um professor pegar um número maior de aulas do que a sua atual. 

O professor com 20 (vinte) aulas semanais, por exemplo, pode pegar mais 12 (doze) aulas e assim suplementar 

sua carga horária. Esse dispositivo, se feito pelo menos nos últimos 05 (cinco) anos de carreira agrega o salário 

desse período à aposentadoria, assim aumentando-a. 
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 Parece ter sido decisivo para a opção de deixar de lecionar no ensino médio o fato de 

Kenia ter tido a experiência simultânea no ciclo um, o que a permitiu poder comparar uma 

experiência com a outra. 

 Seja como for, Kenia toma a decisão: 

 

“Eu ficava tensa segunda, terça, quinta e sexta, e na quarta-feira é como se eu estivesse 

no paraíso; eu ia dando aula com aquele prazer que eu tinha desde o começo. Aí eu 

falei: 

-‘Não, está na hora de eu voltar’ 

 Aí eu retornei” 

 

 Essa fala nos aponta para a comparação entre os estudantes e suas atitudes nas aulas de 

Kenia. Nos dias que ela lecionava para o ensino médio havia tensão, enquanto no único dia 

com o ciclo um Kenia encontra “prazer” em estar na relação com seus estudantes. 

 Outro trecho de sua fala acima que merece uma análise mais detida é “dando aula 

com aquele prazer que eu tinha desde o começo”. 

 De acordo com Hüberman (2000) é possível categorizar os professores em etapas de 

sua vida profissional. Nessa classificação docente, a hipótese do autor é que a vontade de 

ensinar declina proporcionalmente ao número de anos de trabalho que o professor avança. 

Parece-nos que Kenia não se enquadraria nesta espécie de taxionomia do trabalho docente. 

Quando Kenia resolve se dedicar exclusivamente aos cinco anos iniciais, sua vontade de 

ensinar adquire novo vigor. 

 Em outro trecho de uma entrevista, Kenia nos fala mais sobre razões que a levaram a 

deixar de lecionar para o ensino médio: 

 

“Eu dei aula para eles [na atual escola do ciclo I] desde a primeira série! Então eles 

são meus alunos há quatro anos (...) o nível de habilidade, o nível de...ética que esses 

alunos se encontram hoje é que fez que eu retornasse para o ciclo I”  

 

 Kenia significa positivamente ter acompanhado o desenvolvimento e a aprendizagem 

desse grupo de estudantes a que se refere ao longo de um ciclo. Ela parece quere dizer que por 

ser mais fácil lecionar para crianças do que para adolescentes, há maior satisfação pessoal em 

acompanhar o desenvolvimento das habilidades motoras dos seus estudantes, o que seria mais 

difícil no ensino médio.  
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 Em outra fala Kenia nos exemplifica dificuldades com o ensino médio, significando 

também uma diferença entre lecionar para adolescentes e crianças. Nessa fala nota-se a 

preocupação de Kenia: 

 

“Se eu fosse aquele professor que chegasse lá e entregasse a bola, estaria no paraíso, 

né? Mas eu não consigo ser assim. Então eu cheguei lá e vi meia dúzia querendo fazer 

aula direitinho, os outros trinta e pouco, trinta e cinco não querendo fazer nada e você 

tem que tomar conta para eles não fugirem, não consumir droga, ou para não sair e tem 

muitos casos de...homossexualismo, né? Então tem uma série de problemas. Eu 

falava...eu tinha uma série de problemas, eu falava: 

-‘O que eu não tinha de ser babá no ciclo um, eu estava tendo que ser babá no ensino 

médio’. 

Porque eu tinha que sair correndo para ver aonde é que tinha sumido fulano e ciclano. 

Porque eu não sei se estava consumindo droga, se estava...não sei o que estavam 

fazendo...não é porque saiam duas meninas...podia acontecer alguma coisa...menino 

com menino” 

  

 Nesse trecho nota-se em primeiro lugar a preocupação de Kenia em tentar, de fato, 

ensinar a todos os estudantes quando ela diz: “se eu fosse aquele professor que chegasse lá e 

entregasse a bola, estaria no paraíso”, pois uma imagem que deprecia a Educação Física 

escolar é a do professor que leva os estudantes para a quadra poliesportiva e não direciona o 

processo de ensino-aprendizagem, deixando aos estudantes a opção por fazer o que desejam, 

ou apenas não participar de nenhuma atividade. Nesse tipo de situação os estudantes não estão 

envolvidos em uma situação de ensino e aprendizagem que acresça algo ao seu saber, mas 

também essa situação pode levar os estudantes a significarem as aulas como um mero 

exercício recreacionista, daí Kenia dizer que “estaria no paraíso” com relação aos estudantes, 

que veriam na aula um momento de descontração.  

Parece-nos que Kenia avalia como desinteresse dos estudantes o fato de quando disse 

que viu em sua aula de ensino médio “meia dúzia querendo fazer aula direitinho, os outros 

trinta e pouco, trinta e cinco não querendo fazer nada”. 

Uma das hipóteses para o desinteresse do estudante de ensino médio também pode 

residir na repetição de conteúdos desde o sexto ano do ensino fundamental. Alguns 

professores dividem os bimestres para o ensino dos mesmos esportes ao longo de todo o ciclo 
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II do ensino fundamental. Dessa maneira, o basquete pode ser o conteúdo do primeiro 

bimestre do sexto ao nono ano, o que pode desinteressar o estudante. 

 Outro problema enfrentado no ensino médio pode ser o fato de que a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), do ano de 1996, as aulas de Educação 

Física passaram a ser não mais para turmas separadas pelo gênero sexual, mas sim mistas, 

como era com os demais componentes curriculares. 

Uma pesquisa que estudou esse tema foi a empreendida por Oliveira (1996). Na 

referida pesquisa a autora comparou aulas de Educação Física para turmas mistas e para 

turmas separadas por sexo, buscando avaliar se um trabalho bem direcionado poderia 

acarretar diferenças entre os estudantes. Os resultados da pesquisa revelaram que um trabalho 

bem direcionado de Educação Física escolar poderia beneficiar tanto meninos quanto meninas 

em aulas mistas, o que derrubava a argumentação de que meninos e meninas não poderiam 

fazer aulas juntos. 

 Kenia nos falou sobre esse aspecto quando mencionou um episódio em que, estando 

na vice-direção de uma unidade escolar, as estudantes de uma sala foram até ela para fazer 

uma reclamação. 

 

“Que a professora não dava aula, só jogava a bola, e que só deixava os meninos jogar 

bola,e que elas como meninas também tinham o direito de jogar” (p.105) 

 

 Kenia aponta que procurava desenvolver um trabalho em suas aulas de forma que 

contemplasse tanto meninos quanto meninas, e a nova professora que ficara em seu lugar não 

fazia o mesmo, o que levou as meninas a reclamarem de sua atitude. Pensamos também que 

essa mudança que levou às aulas mistas e não mais separadas por sexo deve ter ocasionado 

diferentes reações nos professores que estavam acostumados no modelo anterior de separação 

por gêneros sexuais. 

 Essa questão não apareceu como um problema para Kenia, porém o que ela menciona 

na entrevista são “casos de homossexualismo”, ou que “podia acontecer alguma coisa, menino 

com menino”. 

. Essa fala evidencia uma preocupação de Kenia que, segundo Santos e Matthiesen 

(2012, p.213) é comum aos professores de Educação Física, de maneira geral, já que esse 

componente curricular 
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de fato, congrega elementos importantes ligados à sexualidade, sobretudo ao 

trabalhar diretamente “com o corpo” e “no corpo”, por meio dos jogos, das 

brincadeiras, dos esportes, das ginásticas, das lutas, das atividades rítmicas e 

expressivas 

 

 Ainda de acordo com os mesmos autores, a Orientação Sexual já é prevista como 

conteúdo a ser tratado pela escola, nos Temas Transversais, elaborados junto com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS). Os resultados a que chegaram Santos e 

Matthiensen (idem) em entrevistas com professores de Educação Física apontam a 

necessidade de que a Orientação Sexual seja tratada pelos demais componentes curriculares 

de maneira interdisciplinar, pois entendem ser um assunto importante e que a escola não pode 

ignorar.   

 Outro trecho que nos parece merecer análise é “você tem que tomar conta para eles 

não fugirem, não consumir droga”, que de certa forma se relaciona com o trecho analisado 

acima. Por se localizar em uma região afastada do prédio central, a quadra poliesportiva 

escolar tem maiores chances de ser o local propício para a venda e consumo de entorpecentes, 

especialmente nas escolas de bairros periféricos, como os que Kenia leciona
29

. 

É importante ressalvar que por se tratarem de estudantes menores de idade, a 

responsabilidade por eles recai toda sobre a unidade escolar, especialmente sobre o docente. 

Talvez por isso sua fala de “o que eu não tinha que ser babá no ciclo I, eu estava tendo que ser 

no ensino médio” parecer demonstrar que Kenia não mais conseguia ensinar aos estudantes, 

pois tinha que se ocupar de preocupações mais urgentes. 

Parece-nos que esses últimos dois problemas por ela arrolados, somada a uma visão 

naturalizante de adolescência, como aqueles que certamente vivem problemas de 

comportamento, contribuíram em sua decisão de deixar de lecionar para estudantes do ensino 

médio. 

 

2 As aulas e os alunos do ciclo I 

Notamos em Kenia que sua vontade de ensinar apenas havia sido deslocada para outro 

foco. Em uma conversa com uma amiga professora de outra área, Kenia é recomendada a ir 

para a atual escola de ciclo I em que se encontra. Teria-lhe dito a amiga: “vai para o O. [nome 

da unidade escolar] que lá é o teu perfil”. 

                                                           
29

 Kenia nos disse, antes de começarmos a gravação da entrevista, que a atual escola em que leciona, é protegida 

pelos traficantes da vizinhança, ou seja, que é proibido vender ou consumir drogas nas imediações ou dentro da 

escola em que seus próprios filhos estudam. Em outra ocasião, o muro da escola foi pichado, o que levou os 

contraventores a buscar os responsáveis na região, e os obrigar a reparar os danos causados.  
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 Kenia pede a remoção para essa unidade escolar indicada e começa a lecionar a partir 

do ano de 2004, após ter estado por 13 (treze) anos lecionando para escolas de ciclo II e 

ensino médio da rede de ensino pública estadual paulista, além de acumular cargo desde o ano 

de 1994 de Técnica Esportiva em um município da região metropolitana de São Paulo. 

A transição de lecionar para estudantes do ensino médio, e depois apenas para 

estudantes do ciclo I constituiu para Kenia significações que agora parece ser oportuno de 

analisar. 

 

“Porque na realidade no ciclo um você tem um professor para cada sala de aula, ele 

[aluno] tem uma identidade (...) quando chega no ciclo dois eles ficam meio que 

jogados” 

 

 Quando Kenia diz sobre os estudantes do ciclo I que estão adentrando ao ciclo II que 

“eles ficam meio que jogados”, parece querer nos dizer que os estudantes do ciclo I são mais 

bem assistidos pela professora peb I, a professora polivalente, do que pelo professor peb II, o 

professor especialista. Até o quinto ano, de fato, a presença da professora polivalente pode ser 

um fator que colabora para um maior envolvimento emocional entre professor e estudante. A 

explicação para tal fato talvez resida no maior número de horas que professora e estudantes 

passam juntos, enquanto que o professor peb II troca de sala a cada cinquenta minutos, 

levando o que Kenia talvez queira ter dito por o estudante “ter uma identidade” maior com o 

ciclo I. 

 Há também outro aspecto envolvido nessa relação entre o aluno do ciclo I e a 

professora de educação básica I 
30

que merece maior aprofundamento e que não foi 

mencionado por Kenia em sua entrevista, ou seja, a entrada dos professores de Artes e 

Educação Física a partir do ano de 2003. 

 Como estudado em nossa revisão literária, no ano de 1995 a Educação Física foi 

retirada do professor especialista e, em tese, repassada para a professora polivalente, que, 

segundo se esperava, também tem formação para lecionar, já que teve tal disciplina em sua 

formação inicial. 

                                                           
30

 Nome para a docente que leciona para os cinco anos iniciais do ensino fundamental na rede pública estadual 

paulista. Além de alfabetizar, essa docente ensina Matemática, Geografia, História e Ciências, o que a leva a ser 

chamada de professora polivalente. O professor de educação básica II é o docente que atua a partir do 6º ano do 

ensino fundamental. Quando no ano de 2003 Artes e Educação Física retornam para o ciclo I, esses professores 

são denominados como especialistas, para diferenciar de polivalente.   



87 
 

 Passados 08 (oito) anos, os professores especialistas de Educação Física retomam as 

aulas para o ciclo I, por meio da Resolução da SEE\SP nº 184 de 2002. Ocorre que essa 

mudança nem sempre é fácil para ambos os lados envolvidos no processo. A professora 

polivalente até então não precisava dividir seus alunos com mais nenhum outro professor; por 

sua vez, o professor especialista precisa se adaptar a uma nova realidade, já que as demandas 

de alunos de ciclo II e ensino médio são diferentes das demandas de ciclo I. 

 Sobre essa delicada relação entre professora polivalente e professor especialista 

trabalhando juntos no ciclo I do ensino fundamental recomendamos a pesquisa que Brito 

(2010) realizou investigando os dois lados. O enfoque da pesquisa desse autor foi a relação 

entre a professora peb I e o professor especialista de Educação Física. De acordo com a 

legislação em vigor, a professora peb I tem que acompanhar as aulas do professor de 

Educação Física. Os resultados apurados por Brito (idem) sugerem haver um desconforto 

entre ambos os professores na relação profissional. 

 Cabe nesse momento, porém, uma fala que guarda relações com esse tema. Ela nos 

foi dita por Marcel, um dos PCNP´S que entrevistamos: 

 

“(...) quando começou o especialista (...) com o retorno das aulas, quanto às 

professoras de classe (...) elas ficaram meio que receosas assim, porque parece que o 

pessoal estava invadindo a sala dela, os alunos. Porque só elas tomam conta da classe, 

né, o ano inteiro” 

 

 Esse trecho da fala de Marcel é utilizado aqui nesse momento da análise apenas para 

ilustrar o que pretendíamos dizer algumas linhas acima. Nos deteremos mais adiante nas falas 

de Marcel com maior profundidade quando falarmos especificamente sobre a proposta 

curricular em elaboração para o ciclo I; porém, devido aos muitos anos de experiência de 

Marcel como professor da rede e como pcnp, acreditamos que vale a pena trazer essa 

contribuição nesse momento. 

 Kenia parece manter uma boa relação com as professoras polivalentes, e isso foi 

expresso em sua fala no seguinte trecho: 

 

“E aí eu também mostrei para essa professora que adorou (...) então você vai 

conquistando as pessoas porque começam a perceber que dá certo” 
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 Kenia estava se referindo aqui ao episódio em que trabalhou a brincadeira de cama-de-

gato com os alunos na atual escola em que leciona. Em outra passagem da entrevista, Kenia 

também revela que foi ajudada por uma professora polivalente a confeccionar material 

reciclável para trabalhar xadrez com os alunos. 

 Assim, nos parece que entre Kenia e as professoras polivalentes exista uma boa 

relação profissional de ambas as partes, e que Kenia procura manter. 

   

“Então no primeiro ano eu comprei – tudo isso você tem que mostrar, né? – então no 

primeiro ano eu comprei os barbantes (...) hoje em dia não; hoje em dia eu chego para 

a direção e: 

-‘Olha os meus barbantes’ 

E ela: 

-‘Já comprei, já está guardado’”  

 

 Essas duas falas apontam em Kenia uma necessidade de convencer as pessoas sobre o 

seu trabalho e, por consequência, também convencer sobre a necessidade de seu componente 

curricular. 

 Kenia é uma docente que vivenciou a saída e o retorno das aulas de Educação Física 

para o então ciclo básico e agora ciclo I do ensino fundamental. Ela também disse ter tomado 

parte nas audiências na Assembleia Legislativa de São Paulo quando se discutia o retorno das 

aulas para o professor especialista. Assim, por seu histórico, parece que Kenia demonstra esse 

cuidado em “conquistar as pessoas” e “mostrar” com a intencionalidade de robustecer o seu 

componente curricular dentro da escola de ciclo I. 

 Agora, gostaríamos de analisar outro aspecto significado por Kenia: o mérito e a 

responsabilização do docente (Freitas, 2012). 

 Já nos detivemos, brevemente, sobre esse aspecto da atual conjuntura política liberal 

na revisão de literatura, mas agora cumpre-nos aprofundar. Em primeiro lugar, a SEE/SP 

instituiu a controversa Prova do Mérito Docente, denominada como Prova de Promoção do 

Magistério. Controversa, pois, se por um lado argumenta que os bons professores serão 

recompensados por estudar e conhecer a proposta curricular do Programa São Paulo faz 

Escola, representando um acréscimo de 10% nos vencimentos mensais em caso de aprovação; 

por outro lado enseja no professor reprovado um sentimento de incapacidade, ainda que seja 

um excepcional profissional. A SEE/SP parece assim tratar os professores de seu quadro 
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como mercenários em busca de uma recompensa, sendo essa representada pelo conhecimento 

da proposta curricular.  

 Em segundo lugar, a meritocracia e responsabilização parecem constituir marcas 

negativas indeléveis para as escolas e professores que não alcançam a meta afixada 

anualmente pelo Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP), 

que é avaliado pela prova anual do Sistema de Avaliação do Rendimento Educacional de São 

Paulo (SARESP). Novamente, o que parece motivar o corpo docente e a equipe gestora, no 

entender do governo estadual do PSDB paulista, é a questão salarial. 

 No entanto, o que mais parece afetar negativamente o professor não é tanto a questão 

salarial, mas sim o descrédito de lecionar em uma escola prioritária, o nome que uma 

unidade escolar recebe quando não alcança a meta afixada pelo IDESP. Uma escola prioritária 

é a que recebe mais cobranças no ano em que tem conhecimento que não atingiu as metas 

afixadas pelo IDESP. A unidade escolar como um todo é negativamente afetada pela 

avaliação do SARESP que rebaixa o seu conceito, causando significações de incapacidade 

profissional, e gerando uma forte pressão por melhores resultados na avalição do ano 

seguinte.  

 Cremos que Freitas (2012, p.383) tenha conseguido sintetizar bem nossa posição com 

relação a esse assunto: 

 

Ela [a meritocracia] está na base da proposta política liberal: igualdade de 

oportunidades e não de resultados. Para ela, dadas as oportunidades, o que faz a 

diferença entre as pessoas é o esforço pessoal, o mérito de cada um. Nada é dito 

sobre a igualdade de condições no ponto de partida. No caso da escola, diferenças 

sociais são transmutadas em diferenças de desempenho e o que passa a ser 

discutido é se a escola teve equidade ou não, se conseguiu ou não corrigir as 

“distorções” de origem, e esta discussão tira de foco a questão da própria 

desigualdade social, base da construção da desigualdade de resultados 

 

 Kenia parece ser uma professora que procura se comprometer com seu trabalho junto 

aos estudantes, o que a leva inclusive a procurar trabalhar junto com as professoras da sala, 

para assim também realçar a importância de seu componente curricular. 

 Vimos nesse núcleo o percurso que levou Kenia a abrir mão de lecionar para o ensino 

médio e quais as suas significações sobre os alunos e o trabalho em escolas de ciclo I. 
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Núcleo 3) Propostas curriculares: entre o que foi, o que está sendo e o que pode vir-a-ser 

 

 Esse núcleo, organizado a partir das falas dos PCNP´S Marcelo e Marcel e da 

professora Kenia, foca o objetivo principal da pesquisa de campo, ou seja, as significações 

constituídas sobre a elaboração de uma proposta curricular de Educação Física para os cinco 

anos iniciais do ensino fundamental da rede pública estadual paulista. 

 Para atingir esse objetivo, no entanto, nos valeremos, em primeiro lugar, das falas da 

professora e de dois PCNP´S que estiveram diretamente envolvidos no processo de 

implementação da proposta curricular pela SEE\SP no ano de 2008 para o ciclo II e o ensino 

médio. Essas falas foram articuladas para análise e interpretação no primeiro indicador - a 

proposta curricular do ciclo II e ensino médio: processo de implementação. 

 A seguir, a partir do segundo indicador, a proposta curricular do ciclo I: processo de 

elaboração, focaremos especificamente sobre o processo em que se encontram Kenia e os 

PCNP´S junto à CGEB, para elaborar a provável proposta. 

 

1 A proposta curricular do ciclo II e ensino médio: processo de implementação 

 

 A proposta curricular do ciclo II e ensino médio foi implementada no ano de 2008 pela 

Resolução da SEE\SP n 76, mas começou a ser usada pelos professores e estudantes a partir 

do ano letivo de 2009. Kenia lecionava para turmas de ensino médio quando da 

implementação da proposta curricular. Marcelo e Marcel eram PCNP´S de suas respectivas 

DE também nessa época. 

Considerando a experiência dos nossos sujeitos, procuramos apreender suas 

significações a respeito dessa proposta curricular. Kenia assim significou a implementação da 

proposta curricular do ciclo II e ensino médio: 

 

“O caderno do [ensino] fundamental dois e ensino médio não funcionou porque foi 

imposto” (p.92) 

 

Essa fala de Kenia nos remete à uma constatação de Capalbo (2010,p.64) ao analisar 

seus dados sobre a proposta curricular de escolas de ciclo I quando entrevistou professoras 

peb´s I: 

Negou-se ao professor a possibilidade de fazer parte de um projeto educacional que 

ele mesmo encaminha sem se dar conta de que com isso ele assumiria papel central 

a fim de realizá-lo melhor 
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O PCNP Marcelo estava à frente de sua DE quando a proposta curricular foi 

implementada, dessa forma, pôde nos evidenciar suas significações constituídas durante esse 

processo: 

 

“Mas, assim, essas orientações [sobre a proposta curricular para o ensino fundamental 

dois e ensino médio] já foram para praticamente implantar o currículo. Então já estava 

meio que praticamente pronto e foram contratadas universidades para estar ajudando”  

 

 Marcelo significou certa resignação em ter que aceitar algo que já estava 

“praticamente pronto”, se referindo ao fato de que a proposta curricular implementada pela 

SEE\SP chegou anunciada por meio de uma Resolução, sem ter passado pela discussão com 

os professores e PCNP´S, como está ocorrendo com a proposta curricular do ciclo I. 

Como Marcelo, o PCNP Marcel também se encontrava à frente de sua DE, e assim 

significou a reação dos professores que ele coordenava durante a implementação da proposta 

curricular para o ciclo II e ensino médio: 

 

“Muitos professores gostaram, né, houve assim, alguns inclusive restringindo assim: 

‘-Pô, mas eu vou ter que fazer isso? Vou ter que acompanhar? Eu não quero 

acompanhar” 

 ‘-Eu vou dar minha aula como eu dou há vinte anos, não quero saber de mudança, 

está dando certo’” 

 

Nota-se incialmente contradição na fala de Marcel: “professores gostaram”, com a fala 

“não quero saber de mudança, está dando certo”. Segundo sua fala, um professor teria dito: 

“eu vou dar minha aula como há vinte anos”. Tal fala nos aponta que os professores mais 

antigos podem opor maior resistência a mudanças, embora essa não seja a regra, e Kenia 

parece nos demonstrar isso. 

Também é preciso considerar a significação que muitos professores constituem sobre 

estar no serviço público como sinônimo de fazer-o-que-bem-entender. Muitas críticas 

veiculadas pela mídia que representa os interesses capitalistas são implacáveis nesse quesito. 

O professor de escola pública é retratado como acomodado, preguiçoso e abusa das licenças-

saúde para se ausentar do serviço. São esses os meios de comunicação que mais sugerem que 

os recursos públicos da educação sejam geridos pela iniciativa privada, como já ocorre com os 
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postos de saúde da capital paulista. São esses os meios de comunicação que estão mudando a 

forma de gestão do PSDB paulista, especialmente a partir da gestão de José Serra. 

Porém, não podemos isentar os professores de suas responsabilidades. Os movimentos 

sindicais estão enfraquecidos, e, quando aparecem, é com a intenção de cobrar reajustes 

salariais. Os professores parecem não significar como importante que políticas públicas em 

educação também se faz com a discussão sobre o currículo, e isso têm levado os sistemas 

apostilados de ensino a ganharem fôlego em muitas prefeituras do interior paulista: se o 

professor não está sendo capaz de pensar e refletir sobre o seu currículo, o secretário de 

educação faz um pregão eletrônico com um pool de empresas e ganha quem oferecer o menor 

preço. 

 Mais adiante, porém, Marcel expõe outras significações que apontam que os 

professores de sua DE estão fazendo sobre o emprego da proposta curricular nas escolas: 

 

“Mas de pouco em pouquinho o pessoal está aceitando, está vendo que é uma proposta 

boa, ela não é imposta para você. Você discute com os professores, assim, as 

atividades propostas: você pode mudar de acordo com o que você acha que o aluno 

gosta, ou não, do esporte, da dança”  

 

Na pesquisa que fez com professores de línguas, História e Matemática sobre o uso da 

proposta curricular Anjos (2011) verificou que os professores realizaram o que ela classificou 

como “renormalizações” (Anjos, id., p.20), adequações baseadas nas experiências dos 

docentes, para que a proposta curricular pudesse ser empregada. 

 O PCNP Marcelo também se referiu a esse aspecto em outro trecho de sua entrevista: 

 

“Houve bastante dificuldade [para implementar a Proposta Curricular para o Ciclo II e 

Ensino Médio]. Teve alguns professores que não queriam implementar de jeito 

nenhum, mas depois através das reuniões e mostrando que não era um currículo 

engessado, mas sim um norte para se seguir, que algumas atividades que estavam 

propostas lá pode haver modificação” (idem, p. 75) 

 

 Marcelo disse-nos que foram necessárias reuniões para esclarecer aos professores que 

a proposta curricular não era “engessada”, o que aponta que os professores não deveriam 

necessariamente segui-la à risca, página por página. 
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Betti e Venâncio (2010, p.12), reconhecem que um dos problemas da proposta 

curricular do ciclo II e ensino médio resulta na “incongruência” entre o Caderno do Professor 

e o Caderno do Aluno. Pudemos constatar esse fato em uma vídeo-conferência 
31

que a CGEB 

realizou em 06 de junho do presente ano para debater a proposta curricular do ciclo I. O 

funcionário da CGEB responsável pela Educação Física disse que a equipe de acadêmicos 

responsável por elaborar o Caderno do Professor não foi a mesma que elaborou o Caderno do 

Aluno. 

Tanto o Caderno do Professor como o Caderno do Aluno são os principais 

documentos da proposta curricular. São eles que efetivam o que a SEE\SP entende ser 

adequado de ensinar e ainda diz o como ensinar. O Caderno do Professor e o Caderno do 

Aluno foram planejados por bimestres, totalizando assim 04 (quatro) Cadernos por cada ano 

letivo a partir do sexto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. 

O Caderno do Professor traz o conteúdo do bimestre e as orientações sobre como 

ensiná-lo; enquanto o Caderno do Aluno apresenta o conteúdo e as atividades que os alunos 

realizarão. Assim, causou-nos surpresa saber que ambos os Cadernos não foram elaborados 

pela mesma equipe. 

Sobre essa diferença entre o Caderno do Aluno e o Caderno do Professor, Castellani 

(2013) entrevistou o professor Jocimar Daólio, um dos elaboradores da proposta curricular do 

ciclo II e ensino médio. De suas considerações feitas a partir dos dados reunidos, Castellani 

(idem, p.248) pondera que a CGEB possa ter usado de má fé com os elaboradores da proposta 

curricular, já que, em suas palavras “é de gerar muita desconfiança e crítica o fato dos 

professores que articularam toda a proposta de Educação Física estar ausentes deste processo 

[de elaboração do Caderno do Aluno], cabendo a outra equipe a elaboração”. 

Quando foi implementada no ano de 2008, a proposta curricular do ciclo II e ensino 

médio não continha ainda o Caderno do Aluno, apenas o Caderno do Professor. A SEE\SP, 

por meio da CGEB, parece ter contratado outra equipe para elaborar o Caderno do Aluno a 

partir do Caderno do Professor, daí, portanto, a incongruência, para não falar da sensação de 

desonestidade para com os primeiros elaboradores da proposta curricular. 

 Entendemos que as discussões apresentadas neste núcleo revelam que nossos sujeitos 

que tomaram parte em alguma medida da proposta curricular do ciclo II e ensino médio, agora 

                                                           
31

 Uma vídeo-conferência realizada pela SEE\SP é utilizada quando o propósito é colocar muitas pessoas de 

regiões distantes para debater assuntos em comum que sem ela seria quase inviável. Nesse caso específico os 

professores se dirigiram às suas respectivas DE´S  e, com seus PCNP´S, participaram da discussão. Essa vídeo-

conferência a que fazemos referência se encontra disponível no endereço eletrônico 

www.rededodosaber.sp.gov.br para consulta pública sob data do arquivo de 06 de junho de 2013.  

http://www.rededodosaber.sp.gov.br/
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também estão envolvidos com a de ciclo I. No entanto, a situação agora é outra: se com o 

ciclo II e ensino médio o que se nota é a resignação em aceitar uma proposta curricular que já 

veio pronta para uso; com o ciclo I esse modelo está seguindo outra direção. É o que 

focaremos a partir do próximo e último indicador. 

 

2 A proposta curricular do ciclo I: processo de elaboração 

 

Esse indicador pretende articular as falas de Kenia e dos PCNP´S Marcelo e Marcel, 

visando analisar as significações constituídas sobre a elaboração de uma provável proposta 

curricular própria para a Educação Física nos ciclo I.  

Desde o segundo semestre do ano de 2011 a CGEB vem convocado, via DE, os 

professores de Educação Física dos cinco anos iniciais do ensino fundamental de sua rede de 

ensino, junto com seus respectivos PCNP´S, para a elaboração do que pode se tornar uma 

proposta curricular própria para o componente curricular, a exemplo do que já ocorre a partir 

do sexto ano do ensino fundamental até o final do ensino médio em suas unidades escolares. 

 Comecemos por Kenia e suas significações constituídas a respeito da ideia de uma 

proposta curricular para os cinco anos iniciais: 

 

“Acho que é muito válido (...) eu pego meus alunos, eu peguei esses meus alunos que 

estão na quarta série agora (...) eu dei aula para eles desde a primeira série! Então eles 

são meus alunos há quatro anos (...) Então eu acho extremamente lógico isso: que se 

faça um currículo – não digo que seja uma cartilha que o professor vai ver aquilo que 

está lá e fazer aquilo lá – mas tem que ter um esqueleto, né? Que ao final daquele ciclo 

o aluno tenha algumas coisas” (E1,p.70) 

 

 A ideia de sistematização da aprendizagem é significada aqui por Kenia como um 

aspecto positivo que a elaboração da proposta curricular poderia favorecer. Parece-nos que há 

uma preocupação de Kenia para que não seja uma “cartilha”, mas nota-se também a 

necessidade de um “esqueleto”. Essa significação positiva sobre a ideia de uma proposta 

curricular também está atrelada à ideia de participação do professor, ao contrário de quando 

Kenia disse que a proposta curricular do ciclo II e ensino médio não funcionou porque “foi 

imposto”. 

 Ao utilizar a expressão “cartilha” Kenia nos indica que o trabalho docente não precisa 

estar fixo a um plano de ensino do começo ao fim; enquanto o “esqueleto” parece significar 
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uma estrutura que pode ser complementada pelas experiências do próprio docente. A menção 

à “cartilha” também pode carregar uma significação negativa, já que na década de 1980 a 

crítica a esse material foi enfatizada pelos educadores construtivistas, que desde então 

elegeram-na como uma vilã do processo de ensino e aprendizagem, significando-a também 

como anacrônica e limitadora da autonomia do estudante. 

 Kenia também se refere ao fato de ter lecionado para um mesmo grupo de estudantes 

durante 04 (quatro) anos, e isso a possibilitou acompanhar o desenvolvimento e aprendizagem 

dos estudantes de forma longitudinal. 

 Complementando essa primeira significação positiva de Kenia há ainda a ideia de 

comunhão de esforços dos professores. Vejamos: 

 

“Achei extremamente interessante porque era exatamente aquilo que eu achava que 

era para ter acontecido: unificar os professores” 

 

 Mais adiante a unidade é evocada por Kenia para reforçar seu argumento: 

 

“Porque o ciclo um, ele tinha realmente essa característica de... trabalhar isolado. Cada 

professor estava trabalhando isolado a sua escola e nem sabia o que era, o que 

exatamente estava sendo desenvolvido. Eu também, quando entrei no ciclo um, eu não 

sabia exatamente o que era para ser dado o ciclo um. Lógico, você tem a sua ideia, a 

sua... sabe que tem que estar trabalhando habilidades, mas, né, cada um desenvolve na 

realidade com sua ideia, não com um trabalho unificado”  

 

 A forma empregada pela CGEB de convocar professores para debater planos de aula 

parece ser significada por Kenia de forma positiva, pois proporcionaria, em tese, a 

possibilidade de reunir esforços em comum, em benefício do aluno, que poderia ter acesso a 

melhores situações de ensino e aprendizagem proporcionada pelos seus professores, já que 

essas situações seriam melhor organizadas e sistematizadas. Kenia também parece significar 

que ter uma proposta curricular pode ajudar os professores a organizar melhor seu trabalho. 

 Ao dizer que “cada um desenvolve na realidade com sua ideia”, sem um “trabalho 

unificado”, Kenia parece se aproximar do que a SEE\SP traz como argumento para a 

implementação de sua proposta curricular, o argumento de que espera que suas unidades 

escolares funcionem, de fato, como em uma rede. 
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 Esse argumento também encontramos em Castellani (2013) que entrevistou 09 (nove) 

professores de Educação Física da SEE\SP para saber suas opiniões sobre a proposta 

curricular do ciclo II e ensino médio. Segundo Castellani (idem, p.240) os professores 

entendem como positiva a ideia de um currículo único para a rede, pois “entende-se que os 

alunos não serão prejudicados quanto aos conhecimentos adquiridos se precisar mudar de 

escola, seja na mesma cidade, ou em cidades diferentes do Estado”. 

 Ora, indagamos se é possível encontrar esse tipo de situação pedagógica em um 

Estado como o de São Paulo, que possui em sua rede de ensino escolas na zona rural, urbana e 

litorânea¿ Sem falar que dentro apenas da capital há escolas periféricas e centrais. 

Complementando esse argumento de Kenia, trazemos mais um trecho pertinente à 

ideia de organização curricular: 

 

“Então, o professor de primeiro ano ele vai ter que trabalhar determinadas coisas; o 

segundo vai ter que ter trabalhado, vai ter um crescimento em cima do terceiro ano, 

quarto ano e quinto ano 

E aí o professor que vai pegar [os alunos do ciclo um] no ciclo dois se comprometa a 

pegar daquilo e entregar para o ensino médio com aquilo” 

 

 Nesse trecho de sua fala, Kenia demarca ainda de forma mais explícita a ideia de 

sistematizar e organizar um currículo para a educação básica que possa ter um começo, meio 

e fim. Ao contrário dos demais componentes curriculares, a Educação Física não era 

conhecida por organizar e sistematizar progressões e situações de aprendizagem da forma 

como a implementação da proposta curricular promoveu a partir do ano de 2008.  

 Dito de outra forma, a Educação Física do sexto ao nono ano era, em grande parte, 

uma mera repetição dos conteúdos já vistos anteriormente. Para piorar, sua prática era 

eminentemente restrita aos esportes coletivos, predominando entre esses o futsal, voleibol, 

handebol e basquetebol. 

 Quando Kenia diz que o professor do ciclo dois “pegue o aluno do ciclo um e entregue 

para o ensino médio com aquilo”, esse “aquilo” parece apontar à continuidade do processo 

pedagógico, a ideia de ver o processo como um todo, de saber onde o professor do ciclo um 

parou, para que o do ciclo dois continue, para que o do ensino médio dê prosseguimento, 

enfim, de uma maneira a não deixar a Educação Física com a imagem anterior de um 

componente curricular sem planejamento e sem visão sistemática dentro da unidade escolar. 
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 Procuramos saber também sobre o processo de elaboração da proposta curricular no 

que diz respeito ao que foi solicitado pela CGEB, sobre como Kenia significou o momento 

em que teve o primeiro contato com a ideia de os professores ajudarem a elaborar uma 

proposta curricular. 

Nessa primeira convocação, em agosto de 2011, Kenia significou da seguinte maneira 

a intenção dos funcionários da CGEB dizendo: 

 

“Aí eu entendi que eles [funcionários da CGBE] não estavam tanto interessados na 

parte da sala de aula, né? Que a gente também trabalha no ciclo um; mas com 

atividades de habilidades motoras mesmo, trabalhando habilidades motoras” (p.90) 

 

Kenia nos disse que havia pensando inicialmente em apresentar um plano de aula para 

o xadrez, que ela já desenvolvia em sua escola e que, diga-se de passagem, os estudantes já 

sabiam jogar, tendo inclusive ganho medalhas nos torneios que a DE promove. Porém, 

segundo nos disse, Kenia trocou essa atividade pela “rede humana de voleibol”, o que ajuda a 

explicar sua significação de que os funcionários da CGEB “não estavam interessados na parte 

da sala de aula, mas com habilidades motoras”. Parece-nos que Kenia tenha se submetido ao 

que os funcionários da CGEB estavam tentando direcionar. 

Kenia complementa essa significação com uma fala que se articula a anterior: 

  

“a gente teve que escolher algumas atividades e eu percebi que a Secretaria [de 

Educação] queria alguma coisa mais ligada à atividade, que é uma coisa mais fácil” 

 

Essa fala evidencia que Kenia percebera na equipe da CGEB um direcionamento dos 

trabalhos que a fez mudar sua intenção inicial de apresentar uma atividade de ensino do 

xadrez. 

Em seu trabalho na atual escola de ciclo I onde leciona, Kenia nos disse ter a 

preocupação em elaborar atividades para as aulas de Educação Física que, segundo ela, 

podem estabelecer relações com outras aprendizagens. 

 

“Na realidade eu usei a habilidade motora de correr, a parte de organização deles, tal, 

mas eu usei também a parte da sala de aula que era contar tampinhas (...) e aí o que 

acontece? Você ganha o respeito do professor da sala de aula” [da professora 

polivalente] 
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Essa fala de Kenia foi retirada de um exemplo de atividade que ela elaborou e 

executou em sua escola, não no dia da convocação com a equipe da CGEB. Nesse exemplo o 

que nos parece é que o propósito da atividade não era a prática de corrida, mas sim que os 

estudantes pudessem aprimorar uma competência matemática. É como se houvesse uma 

necessidade percebida de legitimar a presença da Educação Física perante a professora 

polivalente, já que “você ganha o respeito do professor da sala de aula”.  

Parece-nos haver também preocupação na fala de Kenia em que a Educação Física 

possa se justificar nas escolas de ciclo I. Kenia ingressou na rede estadual de ensino no ano de 

1990, e no ano de 1995 a Educação Física foi retirada do professor especialista nas escolas de 

ciclo I. Ela também nos informou ter participado das reuniões na Assembleia Legislativa de 

São Paulo pela volta das aulas para o professor especialista. 

Embora tenhamos nos detido sobre a legislação do período dos anos 1980 no capítulo 

de revisão, voltemos um pouco atrás no tempo para buscar compreender como a Educação 

Física era significada pela SEE/SP. No ano de 1988 a extinta CENP assim se manifestou 

sobre o ensino de Educação Física nas escolas da rede estadual paulista quando dava 

diretrizes sobre o Ciclo Básico: 

 

A Educação Física do Ciclo Básico, até a 4ª série do ensino do 1º Grau, deve ter 

caráter recreativo, social e formativo, baseada em experiências reais da criança, 

quando se resgatam os brinquedos e jogos da cultura popular, ou se trabalha em 

auxílio às outras disciplinas (CENP, apud Bonel, 1993) 

 

 A CENP ainda afirmava em sua Resolução nº 19 que: 

 

Art 2º As aulas de educação física serão administradas no Ciclo Básico (1ª e 2ª 

séries) pelo professor especialista, e nas 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental pelo 

professor de classe (id., ib) 

 

 

 Assim, analisando os dois excertos da CENP, o principal órgão da SEE/SP do período 

em questão, algumas constatações são possíveis de se fazer. 

Em primeiro lugar, o Ciclo Básico adotou uma proposta baseada no construtivismo 

como guia de suas ações curriculares, como demonstramos com Bonel (1993) no capítulo 

sobre a Educação Física. Nessa concepção de ensino e aprendizagem, as atividades corporais 

e lúdicas são vistas não como um fim em si mesmas, mas como meio para outras 

aprendizagens. Em segundo lugar, a Educação Física e o seu professor eram vistos como 
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meios auxiliares de aprendizagem por parte dos órgãos oficiais da SEE/SP, fato que se 

evidenciou ao lermos que o professor era retirado das aulas de 3ª e 4ª série quando o aluno já 

houvesse aprendido a ler, escrever e contar. 

Utilizar uma atividade motora como um meio para ajudar a promover a aprendizagem 

de outros conteúdos é algo que Freire (2001) também fala sem sua obra. 

Vejamos a argumentação de Freire (id, p.188) sobre o uso de atividades motoras como 

um meio para outros fins:  

Porém, todo conhecimento adquirido serve de base para um próximo, mais 

elaborado. Sendo assim, uma vez que se tenha um bom domínio de alguma 

habilidade, pode-se combiná-la com ensinamentos da sala de aula, como leitura, 

escrita e cálculo  

 

 Kenia disse algo bem próximo a essa passagem de Freire quando significou que usava 

“também a parte da sala de aulas que era contar tampinhas”. Também notamos que quando 

Kenia disse que “eles queriam uma coisa mais ligada à atividade, que é uma coisa mais fácil”, 

há ali uma certa ideia de que o ensino de habilidades motoras é algo menos importante e mais 

fácil do que tentar relacionar à atividade a algum conteúdo da sala de aula, como ela mesma 

disse. É como se houvesse uma hierarquização de conhecimentos, como se os conhecimentos 

das habilidades motoras fossem algo menor na escolarização e, portanto, pudesse ser usado 

para outros fins mais importantes, no caso específico dos cinco anos iniciais do ensino 

fundamental, adquirir os rudimentos elementares da leitura, escrita e cálculo. 

 Um dos autores a que Freire (idem) mais recorre ao longo de sua obra em busca de 

embasamento teórico é o francês Jean Le Boulch, representante da Psicomotricidade, e que 

tem entre seus principais embasadores também Jean Piaget. 

 Selecionamos alguns excertos de Le Boulch (1982, p.32) que podem nos ajudar a 

aumentar nossa compreensão sobre as atividades corporais serem usadas como meio para 

outros objetivos educacionais: 

Esta passagem, do significante ao significado e inversamente, corresponde ao jogo 

da função simbólica; não é uma função psicomotora propriamente dita, mas pode ser 

treinada e educada durante a atividade psicomotora 

     

 Kenia adentrou no magistério público estadual paulista na mesma época em que as 

novas abordagens em Educação Física escolar eram formuladas ou já se encontravam 

disponíveis ao alcance do professor da rede de ensino, como é o caso da obra de Tani e 

colaboradores (1988), e a de Freire, que foi publicada em primeira edição no ano de 1989. 

Essas, aliás, constaram da bibliografia dos concursos de ingresso da SEE\SP durante muitas 

edições. 
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 Tais fatos devem ser considerados como importantes mediadores das políticas 

públicas para a educação e, como não poderia deixar de ser, também importantes para a 

constituição subjetiva daqueles envolvidos com os processos educacionais. 

Ao promover em sua aula uma atividade que, em tese, possa auxiliar a aprendizagem 

da matemática, nossa hipótese é que Kenia procurou demonstrar para a professora polivalente 

que seu componente curricular pode também ser um meio de auxiliá-la. Parece haver 

preocupação de Kenia em legitimar-se e legitimar a presença da Educação Física no ciclo I. 

Focaremos em nossa a análise agora como Kenia chegou a participar da equipe de 

professores que está ajudando a CGEB a elaborar a proposta curricular de Educação Física 

para o ciclo I. 

Na primeira etapa 01 (um) professor de cada unidade escolar da DE de Kenia foi 

convocado para participar da elaboração de uma situação de aprendizagem. Essa etapa 

ocorreu no segundo semestre do ano de 2011, e deveria
32

 ter convocado aproximadamente 

100 (cem) professores. 

A segunda etapa consistiu da convocação de 10 (dez) professores selecionados entre 

todos os que participaram da primeira etapa. Esses professores foram convocados para um 

encontro no município de Praia Grande, também no segundo semestre de 2011. Nesse 

encontro estavam presentes mais 07 (sete) DE´S, cada uma também com 10 (dez) 

representantes docentes, além dos respectivos PCNP´S. Durante 03 (três) dias professores, 

PCNP´S e a equipe da CGEB trabalharam para aprimorar as situações de aprendizagem, 

visando encaminhar propostas de aulas que pudessem compor as atividades da provável 

proposta curricular. 

Indagamos a Kenia e aos PCNP´S se sabiam os critérios para selecionar os professores 

que foram para a segunda etapa. Kenia assim significou: 

 

“Pelo que eu entendi a escolha foi exatamente isso: aqueles professores que deram 

retorno para o [PCNP] Marcelo (...) que estavam realmente aplicando e que estava 

sendo dada essa devolução (...) mas não tem como você colocar todos... para discutir” 

 

Kenia aponta que os professores foram selecionados por demonstrar que estavam 

tentando aplicar as atividades em suas escolas e fornecendo feedback para seus respectivos 

PCNP´S, que por sua vez repassavam para a equipe da CGEB. 

                                                           
32

 A convocação foi feita em uma sexta-feira à tarde para comparecimento na segunda-feira de manhã, o que 

levou muitos docentes a não saberem dela, a não ser no mesmo dia ou até depois. 
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 Perguntamos então a Kenia sobre como foi o momento da redação da atividade que ela 

havia pensado em apresentar para a equipe da CGEB. Nessa etapa da Praia Grande, Kenia e 

os demais professores já estavam mais a par do que era esperado deles, que essa orientação 

técnica serviria como uma troca de experiências entre todos os reunidos. Ela nos significou da 

seguinte maneira: 

  

“Na tua cabeça é muito claro, mas quando o outro professor vai ler [a atividade escrita 

por outro professor], não vai estar tão claro. Porque é o seu pensamento que está ali, 

não, né, aquilo que está escrito exatamente” 

   

 Vigotski (2001) afirma que na relação entre o Pensamento e a Linguagem podem 

ocorrer falhas, e que nem sempre é fácil demonstrar o que se pensa. Por isso é comum às 

vezes dizermos que estava na ponta da língua quando tentamos justificar algo que estávamos 

para dizer e esquecemos. Como apresentado na revisão sobre esse tema, a relação entre o 

Pensamento e a Linguagem, é marcada por ser dialética, assim, não se articula de maneira 

linear. 

 Em todos os momentos de encontros entre professores e PCNP´S a equipe da CGEB 

esteve presente para auxiliar na redação das atividades que os professores escreviam. Kenia 

nos exemplificou isso com uma atividade que recebeu de outro docente de outra DE: 

 

“Está lá: diretoria de ensino leste-1. Aí eu faço a observação, entrego para o Marcelo, 

o Marcelo entrega para o pcop da leste-1, o pcop pega e leva para o professor que 

elaborou (p.100) 

A gente até chama esse processo de remada: comparando esse termo de usar remada, 

ou seja, você dá para ele, ele te devolve, e assim vai até... Então o Marcelo até riu: 

‘-Ó, se pudesse pegar agora a tua primeira proposta lá de novembro para ver agora 

com a de março’” (p.100) 

 

 O PCNP Marcel (p.85) diz algo semelhante sobre esse processo de escrita e re-

elaboração das atividades dos docentes: 

 

“Quando a gente tem um retorno para a diretoria [de ensino] aqui a gente envia as 

atividades para a escola: ‘olha, aplica lá, veja se deu certo, ou não ponto negativo”, 

para quando a gente retornar para as próximas reuniões saber o que fazer” 
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A análise dessas falas sugere que a redação final das atividades passará por uma 

revisão final possivelmente pela equipe da CGEB antes de ir para a formatação de impressão 

que, provavelmente, será usada pelos docentes da rede. Esse cuidado é referenciado por Kenia 

em sua fala “na tua cabeça é muito claro, mas quando o outro professor vai ler na vai estar tão 

claro” e também no outro excerto que apresentamos a seguir: 

 

“Quando foi aplicar da forma como a professora pediu para a gente aplicar diz que 

saiu criança voando para tudo quanto é lado na aula. Então tem alguma coisa que tem 

que ser alterada (...) alguma forma no modo de falar que estava sendo errado, só que 

tem que dar uma concertada ali”  

 

 Kenia estava se referindo a uma atividade de perseguição em forma de jogo 

cooperativo, mas que parece não ter sido redigida da maneira mais apropriada. 

 Houve ainda uma convocação no ano de 2012 apenas para a DE em que Kenia leciona 

cujo objetivo foi compartilhar as atividades elaboradas pelos professores do encontro da Praia 

Grande. A iniciativa dessa convocação partiu dos 10 (dez) professores que lá estiveram e foi 

assim justificada por Kenia: 

 

“E daí nós percebemos que não era justo nós ficarmos com esse material só para nós. 

Porque é um grupo (...) muito aberto a dividir, entendeu? Isso eu percebi em todos que 

estavam lá. Ninguém queria guardar aquilo só para você, sabe?” (p.101)  

 

 Parece-nos que a iniciativa tomada pelos 10 (dez) docentes dessa DE em conjunto com 

seu respectivo PCNP não foi obrigatória de todas as DE´S envolvidas. Assim, é provável que 

professores de outras DE´S que não estiveram entre os 10 (dez) selecionados para a 

orientação técnica da Praia Grande não tenham tomado contato com as atividades que 

estavam em elaboração naquele instante. 

 Articulado a esse objetivo de compartilhar experiências das atividades compiladas, 

Kenia nos falou também sobre o propósito de tentar mostrar aos outros professores que esse 

método de elaboração de uma proposta curricular empregado pela CGEB possui diferenças 

em relação a de ciclo II e ensino médio: 
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“Então, a proposta [de uma orientação técnica com os professores da DE de Kenia] foi 

explicar que não está sendo imposto isso; está sendo... nós estamos sendo consultados 

de quais atividades que estão sendo aplicadas na rede estadual (...) e que a gente está 

tendo a oportunidade de chegar e criticar, ou interferir nessa produção” 

 

 A fala de Kenia nos aponta para a tentativa de romper possíveis resistências que os 

professores pudessem ter em relação a essa provável proposta curricular, já que houve uma 

alta parcela de crítica à de ciclo II e ensino médio pelo fato de os professores não terem sido 

ouvidos. 

O PCNP Marcel também se referiu em sua fala sobre o professor da escola participar 

da elaboração da proposta: 

 

“Então, acho que foi um ponto positivo porque chamou o pessoal da base, que trabalha 

lá na escola, né, direto com o aluno, com o professor da classe e começamos a 

escrever algumas atividades, algumas propostas , é...reescrita da proposta, e volta e 

reescreve e vem, né, com os professores coordenadores lá do núcleo [pedagógico, 

órgão da D.E] e com os professores” (PCNP Marcel, p.85) 

 

 Entendemos da fala de Marcel que a “base” a que se refere é a escola. Há por sua parte 

uma significação positiva em ver que o professor está sendo consultado dessa vez para a 

elaboração da proposta curricular, ao contrário do que houve com os professores de ciclo II e 

ensino médio. Marcel, como Kenia, também aponta para o processo de aprimoramento da 

redação das atividades. 

 A fala do PCNP Marcelo sobre a elaboração da proposta curricular se assemelha à de 

Kenia no que diz respeito ao papel que o professor está exercendo: 

 

“(...) além de chegar o professor do ambiente escolar para se concentrar nesse trabalho 

[discussão em grupo de atividades que comporão a proposta curricular do ciclo um] 

mais elaborado, é... a troca: porque teve sete diretorias de ensino participando, haviam 

professores dessas sete diretorias, então, foi muito gratificante a troca de informações, 

e essa troca é muito importante para enriquecer o currículo” (PCNP Marcelo, p.76) 

 

 Nesse recorte da fala de Marcelo há semelhanças com o que Marcel disse sobre o 

professor da escola estar participando da elaboração da proposta: a valorização do papel do 
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docente como dotado de um saber que é reconhecido, valorizado, de um saber que pode ser o 

ponto de partida para a elaboração de uma proposta que, afinal, se espera que seja usada por 

esse próprio professor.  

Marcelo, a exemplo da professora Kenia, também significa positivamente a “troca” de 

experiências entre os professores que estão ajudando a elaborar a proposta com a CGEB, nos 

permitindo pensar que o compartilhamento de experiências docentes possa ser um relevante 

meio de enriquecimento curricular, já que uma mesma atividade proposta pode ser significada 

e acrescida por diversas experiências diferentes. Tanto Marcelo como Marcel puderam ter 

uma significação de avanço das atividades escritas talvez pela sua condição de levarem as 

atividades de seus professores para a CGEB e vice-versa, o que os possibilitou acompanhar o 

processo. 

 Há ainda outro argumento que Kenia arrola para justificar o posterior emprego de uma 

proposta curricular em que os professores estão ajudando a elaborar. Vejamos: 

 

 “Porque se você tiver o bom senso, você vai aceitar: porque você já está recebendo as 

aulas já montadas de graça por professores que já montaram; você só vai interferir e 

melhorar aquelas aulas”.  

 

 Não sabemos afirmar, contudo, se o fato de os professores receberem as aulas 

“montadas de graça” seja um argumento capaz de fazer a proposta curricular ser empregada 

em sala de aula. 

Quanto ao papel desempenhado pelos PCNP´S, pensamos que eles se mostraram 

importantes por suas ações desempenhadas, articulando as políticas públicas ao professor que 

atua na unidade escolar. Na ocasião da entrevista com Marcel, em junho de 2012, fomos por 

ele informados que a proposta curricular implantada no ciclo II e ensino médio estava 

passando por um processo de “reescrita”, pois muitas atividades já não se “adequavam mais”. 

 No ano seguinte tal fato se confirmou com o lançamento da primeira edição revista do 

Caderno do Professor (SÃO PAULO, 2013), o material didático impresso pela SEE/SP que 

serve de apoio ao docente para o emprego da proposta curricular. O Caderno do Professor, a 

exemplo do Caderno do Aluno, também é bimestral, e contém os conteúdos que o aluno terá 

naquele referido período, além das respectivas orientações didático-pedagógicas. 

 Essa edição revista é a primeira realizada pela SEE/SP, e a primeira da gestão de 

Herman Voorwald, o atual Secretário da referida pasta, já que a primeira edição havia sido 

elaborada entre a gestão de Maria Helena Guimarães de Castro e Paulo Renato Souza. 
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 Na abertura dessa edição revista, o próprio Voorwald (2013, p.05) se dirige aos 

docentes da rede de ensino e aos PCNP´S, ressaltando o caráter de parceria que se 

estabeleceu: 

Para isso, o trabalho realizado em parceria com os PCNP e com os professores da 

rede de ensino tem sido basal para o aprofundamento analítico e crítico da 

abordagem e dos materiais de apoio ao currículo 

 

 As críticas dirigidas que à SEE\SP sobre a não-participação dos professores na 

primeira versão da proposta curricular foram, ao que parece, consideradas pela fala de 

Voorwald (idem,ibidem) mais adiante, indo coincidentemente ao encontro das falas de 

Marcelo e Marcel: 

Observem que as atividades ora propostas podem ser complementadas por outras 

que julgarem pertinentes ou necessárias, dependendo do seu planejamento e da 

adequação da proposta de ensino deste material à realidade da sua escola e de seus 

alunos 

 

A inciativa de fazer com que os professores tomem parte na elaboração da proposta 

curricular é significada assim por Marcel: 

 

“(...) e quando chegar essa proposta a maioria não vai poder falar que não participou, 

que não viu essa proposta”  

 

 O fato de o professor ter visto a proposta curricular ser elaborada não assegura por si 

só, assim pensamos, que ela venha a ser empregada em sala de aula com os estudantes. 

Marcel parece ter significado uma relação de causa-efeito para a elaboração e o emprego da 

proposta curricular. 

 A questão do emprego de uma proposta curricular também nos suscita a questionar o 

quanto de tempo e dinheiro foi despendido na sua elaboração para que seja uma opção ou não 

cada professor a utilizar, concretamente, na sala de aula? Na vídeo-conferência do dia 06 de 

junho desse ano o funcionário da CGEB que está encabeçando os trabalhos de elaboração da 

provável proposta curricular de Educação Física para o ciclo I revelou que algumas DE´S não 

estão participando do processo de elaboração, que houve uma DE na situada na capital 

paulista que inclusive “declinou”. 

A SEE/SP pode também forçar o professor a empregar as propostas curriculares de 

maneira indireta, fazendo com que o SARESP contenha questões embasadas nela, o que 

forçaria o mais renitente dos professores a adotar o uso da proposta curricular dentro da sala 

de aula.  
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 Esse núcleo demonstrou que os sujeitos significam positivamente a ideia ter uma 

proposta curricular de Educação Física para os cinco anos iniciais do ensino fundamental. Os 

motivos para tal significação residem na participação dos professores no processo de 

elaboração da proposta, o que pode ajudar a legitimar a Educação Física neste segmento da 

educação básica, já que há apenas 10 (dez) anos é que seu retorno se deu para o professor 

especialista. 

 Nas Considerações Finais tentaremos elaborar uma análise inter núcleos, para 

sintetizar e articular as significações analisadas nos 03 (três) núcleos de significação aqui 

elaborados. 
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Considerações finais 

  

 Nossa intenção, neste momento final desta dissertação, é empreender uma tentativa de 

realizar uma análise inter núcleos, considerando que, deste modo, poderemos destacar os 

elementos principais depreendidos de nossa análise. Para isto, articularemos os 03 (três) 

núcleos de significação, visando elaborar uma síntese que nos possibilite visualizar o 

movimento de constituição das significações dos sujeitos. 

 O que destacamos num primeiro instante é a necessidade de fazer a Educação Física 

como componente curricular do ciclo I alçar uma melhor condição no interior da educação 

básica pública estadual paulista. 

 Nossa pesquisa de campo pareceu consistente em demonstrar que a professora e os 

PCNP´S significam a necessidade de organização e sistematização do processo de ensino e 

aprendizagem, visando romper com a desgastada imagem da Educação Física como uma mera 

repetição de conteúdos desde o ingresso do aluno no 1º ano do ensino fundamental à sua 

saída, na 3ª série do ensino médio. 

 Nossa revisão de literatura demonstrou que a inserção das aulas de Educação Física 

nos cinco anos iniciais é um fato recente. Assim, há a busca de legitimá-la por meio de um 

trabalho que seja sistemático, e a proposta curricular pode denotar esse compromisso. Em 

Minas Gerais foi promulgada no presente ano a Resolução n 2253 que retirou a aula de 

Educação Física do professor especialista nas escolas onde não há esse professor, repassando 

o seu ensino à professora polivalente. 

 Tal postura demonstra a fragilidade do componente curricular nos cinco anos iniciais 

da educação básica, talvez porque há uma ideia errônea de que a criança descobre seu corpo 

naturalmente, de que é natural da criança brincar, dispensando assim a necessidade de um 

professor e de um componente curricular como a Educação Física neste segmento da 

educação básica. 

 Kenia significou no primeiro núcleo o quanto as atividades sistemáticas da ACM se 

constituíram de relevante importância em sua futura escolha como docente. Já no segundo 

núcleo, Kenia significa que não poderia ser uma professora que deixasse os estudantes sem 

uma orientação em aula, significando a necessidade de uma situação de ensino e 

aprendizagem capaz de promover o desenvolvimento dos seus estudantes. No terceiro núcleo, 

Kenia significa que o trabalho docente precisa não de uma “cartilha”, mas de pelo menos um 

“esqueleto”, ou seja, que o professor tenha em seu trabalho cotidiano uma intencionalidade 

com o estudante, algo que o faça sair de uma condição para atingir outra.  
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Seja também pela velocidade em que as mudanças ocorrem em nossas vidas, seja pelo 

puro comodismo, acompanhamos também com certa apreensão e perplexidade que nós, 

professores, estamos menos preocupados em fazer uma das indagações mais importantes ao 

compor uma forma de organização curricular: de quem é esse conhecimento e para quem ele 

se destina? 

 Como Apple (1982) nos lembra, não basta se perguntar quê, mas sim de quem é esse 

conhecimento que estou selecionando para ensinar: qual a visão de homem e de mundo que 

ele traz, explícita e implicitamente?  

 O conhecimento é uma construção humana, e um patrimônio da toda a humanidade. 

Como tal, está sujeito às determinações históricas que os sujeitos de diferentes épocas e 

lugares lhe imprimem, daí porque não se pode dizer que há conhecimento neutro. 

 Esse tipo de questionamento não nos pareceu nas significações dos sujeitos, quer seja 

nas significações sobre a proposta curricular do ciclo II e ensino médio, quer seja nas 

significações do processo de elaboração da provável proposta curricular de Educação Física 

para o ciclo I. Por seu lado, a CGEB parece tratar o processo de maneira unicamente 

instrumental: já que uma crítica ferrenha da proposta curricular do ciclo II e ensino médio foi 

o caráter impositivo ao professor, com essa provável proposta curricular para o ciclo I não 

haverá motivos para não-implementação, já que o professor a elaborou. 

 Também nos pareceu que o método empregado pela CGEB de direcionar as escolhas 

de atividades dos professores seja algo que guarde uma intenção que não nos é clara ainda 

nesse momento, e que aqui levantaremos apenas em forma de hipótese. Ao significar que a 

CGEB queria algo “mais ligado à atividade”, Kenia se submeteu a uma significação que os 

funcionários da CGEB lhe impuseram. A intenção inicial anunciada por Kenia era uma 

atividade de xadrez, pois ela já vinha desenvolvendo aulas com esse conteúdo em sua prática 

escolar, tendo inclusive bons resultados. 

 No entanto, Kenia trocou sua opção inicial pela “rede humana de voleibol”, uma 

atividade bem mais relacionada à “habilidade motora”, mas, fundamentalmente, uma 

atividade menos dispendiosa ao Estado. Enquanto o xadrez exige espaço e material que as 

escolas em sua maioria não possuem, a rede humana de voleibol exige apenas um espaço que 

nem precisa ser uma quadra, e uma bola. Quando nos falou sobre suas aulas de xadrez, Kenia 

disse o processo que empreendeu, a boa recepção que os seus estudantes tiveram com o 

conteúdo, enfim, nos pareceu ser uma proposta de situação de aprendizagem plausível e 

importante para a faixa etária. Ainda assim, o funcionário da CGEB a fez mudar de atividade. 
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 Outro exemplo nos leva a pensar que essa hipótese de fazer mais com menos não seja 

tão irreal: nos Cadernos do Professor do sexto ano do ciclo II os professores são estimulados a 

confeccionarem material para as aulas de ginástica junto com os alunos usando lixo 

reciclável. 

 Pensamos que esse tipo de crítica a-crítica dos PCNP´S pode residir no fato de seus 

cargos provirem de uma nomeação, o que talvez lhes cause medo em expressar suas 

autênticas significações a respeito da proposta curricular. Talvez por isso a resignação que 

identificamos no PCNP Marcelo. 

 Mais do que o conteúdo e a forma de ensinar que a proposta curricular possa trazer ao 

professor, ela precisa se preocupar em trazer de forma cada vez mais explícita que modelo de 

sociedade ela intenciona: que educação está contida nela, que concepção de homem e de 

mundo ela traz consigo? É uma concepção de currículo como algo técnico e instrumental, ou 

é um currículo que vê nos seus professores sujeitos históricos capazes de transformação 

social? Ela se preocupa em ensinar que a luta de classes é o motor da história, ou seja, que o 

grupo dominante tende a lutar para manter seu status quo, ou tenta mascarar a realidade com 

um currículo asséptico, que prepare os alunos para o mercado globalizado de trabalho? E a 

pergunta que não quer se fazer calar: estão os professores desejosos por uma proposta 

curricular que não os trate como mero aplicadores de técnicas e cumpridores de metas? 

 O tempo se encarregará de nos dizer qual a visão de ciclo I que a SEE\SP possui com 

relação à Educação Física para seus estudantes, e qual a visão de corpo e educação de uma 

maneira mais ampla. 

 Resta-me, como professor que ainda crê no seu trabalho como meio de emancipação 

humana, as palavras de Gramsci (1995, p.47): 

 

A possibilidade não é a realidade, mas é, também ela, uma realidade: que o homem 

possa ou não fazer determinada coisa, isto tem importância na valorização daquilo 

que realmente se faz. Possiblidade quer dizer “liberdade”. A medida da liberdade 

entra na definição de homem. Que existam as possibilidades objetivas de não se 

morrer de fome e que, mesmo assim, se morra de fome, é algo importante, ao que 

parece. Mas a existência das condições objetivas – ou possibilidade, ou liberdade – 

ainda não é suficiente: é necessário “conhecê-las” e saber utilizá-las. Querer utilizá-

las. O homem, neste sentido, é vontade concreta: isto é, aplicação efetiva do querer 

abstrato ou do impulso vital aos meios concretos que realizam esta vontade 

 

 Por último, e não menos importante, considero relevante declarar que, embora 

pertencendo ao quadro de docentes da SEE/SP, não houve em nenhum momento conflitos de 

interesses na elaboração, execução e avaliação da pesquisa aqui empreendida.   
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Anexo I - Entrevista com Professora Kenia 

 

Transcrição de Entrevista com Profª Kenia – 20/10/2011 

 

Pesquisador: Então, boa tarde, Profª Kenia
33

. Agradeço em primeiro lugar por você ter se 

colocado à disposição para participar deste trabalho. Como eu havia dito para você no 

encontro do dia seis
34

, nós queremos falar sobre o ciclo um
35

 e...e seu pcop da sua diretoria de 

ensino, ele disse...é...que você tem um bom trabalho, que desenvolve um bom trabalho com o 

ciclo um e é interessante pra gente saber como é o trabalho do professor do ciclo um na escola 

pública estadual. 

Então, eu gostaria de saber: há quanto tempo você se formou em educação física? 

Kenia: Há 29 anos. 

Pesquisador: E em qual instituição você se formou? 

Kenia: Na USP. 

Pesquisador: Na época já era na cidade universitária, né? 

Kenia: Já, na cidade universitária. 

Pesquisador: Há quanto tempo que você trabalha especificamente na rede estadual? 

Kenia: Desde 1990. Então, dá 21 anos, né. 

Pesquisador: E há quanto tempo que você leciona para o ciclo um de forma específica? 

Kenia: Oito anos. 

Pesquisador: Oito anos... 

Kenia: Com uma quebra aí no meio, né? Apesar que assim...lá pelo quarto ano eu me removi 

para o ensino médio, né, por questões de aposentadoria, para ter um maior número de aulas, 

né, porque o ensino médio comporta até trinta aulas por período. Mas daí eu não agüentei e 

voltei para o ciclo um de novo. 

Pesquisador: Você tem acúmulo de cargo? 

Kenia: Tenho: na prefeitura de O. [município da região metropolitana de São Paulo] Eu 

sou...efetiva da prefeitura de O., da secretaria de esportes, mas eu sou emprestada para o 

projeto S., né. Lá eles tem um projeto chamado atletas do futuro e lá eu trabalho com pré-

                                                           
33

 Nome fictício 
34

 Antes da entrevista, o pesquisador manteve dois contatos via correio eletrônico com a entrevistada e um 

contato face a face, o do dia seis de Outubro para explicar, em linhas gerais, em que consistia a pesquisa. 
35

 No momento desta entrevista, a secretaria estadual de educação de São Paulo estava cogitando uma nova 

configuração que remodelaria os ciclos: o atual ciclo um seria dividido em ciclo um e ciclo dois, enquanto que o 

ciclo três compreenderia do sexto ao nono ano. 
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desportivo, multi-desportivo – que são atividades...ahn...variadas e o esporte um, dois e três, 

que é especificamente para voleibol. 

Pesquisador: Tanto na prefeitura de O. como no governo de São Paulo você é concursada? 

Kenia: Concursada. Sou efetiva nos dois cargos.  

Pesquisador: Ok, mas...vamos entrar nas questões mais pessoais. Então, por que você se 

interessou pelo curso de educação física, qual foi sua motivação para buscar a educação 

física? 

Kenia: Ah, porque quando eu era adolescente era daquelas que fazia tudo, né? Das seis da 

manhã, quando começava a minha educação física, assim que eu me lembro, né, até as oito 

horas da noite, nove horas da noite quando meu técnico trazia de volta mas, não era assim... 

eu gostava muito de jogar voleibol, mas também fazia voleibol com a terceira idade, fazia 

capoeira, fazia handebol. 

Porque eu era de família pobre, né, então a... eu conheci o técnico lá da ACM, a associação 

cristã de moços, na Lapa. Na época ele conseguiu me incluir num projeto lá que eu não teria 

que pagar como sócia. 

E aí eu fiquei lá o... toda a minha adolescência, tanto que o meu primeiro emprego foi quando 

eu entrei na faculdade, o diretor me chamou e me contratou como estagiária. 

Pesquisador: Nossa, então foi um... 

Kenia: É, foi um crescimento dentro da ACM mesmo. 

Pesquisador: E a partir dali então começou a se interessar pelo curso de educação física 

também? 

Kenia: Isso. 

Pesquisador: Uma coisa levou à outra, né? 

Kenia: É. 

Pesquisador: Quando você fez o curso de educação física, você considera que ele atendeu à 

sua expectativa que você tinha quando ingressou? Quando você chegou no final falou: “era 

isso mesmo que eu queria”, ou não...? 

Kenia: É, porque assim: o que eu queria era isso mesmo. E até na época que eu estava 

prestando, que eu estava fazendo a graduação, cada vez que tinha uma... as férias, tipo de 

Dezembro e Janeiro... eu pegava esses trabalhos temporários, né? Eu fazia pequenos trabalhos 

temporários nessa época, e eu lembro de um sócio da ACM que me chamou para trabalhar 

numa firma de engenharia. Trabalhar nos meses de Dezembro e Janeiro, né, nesse curso de 

Engenharia era de agrimensura até. 
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Então eu ficava digitando em frente do... das maquininhas lá, ficava digitando número o dia 

inteiro, então foi o horror da minha vida, né? Porque eu ficava vendo números o dia inteiro! E 

quando terminou o estágio, ele falou assim: “a gente quer você para o ano que vem”. E eu 

falei: “nunca mais quero saber disso!”. Porque não é a minha área, entendeu? 

Pesquisador: Aham. 

Kenia: Então eu, é... a parte que eu me propus a fazer, que era trabalhar até o final do mês de 

Janeiro, eu trabalhei, mas ali é que eu realmente decidi, eu falei: “não, não tem nada a ver 

comigo”. A minha área é educação física. 

Pesquisador: Certo. E logo que você se formou já conseguiu trabalhar na área ou ainda...? 

Kenia: Então, foi como eu te falei: no que eu entrei na faculdade, o diretor da ACM me 

chamou e me contratou na época. E tem até hoje eu acho, né, que é o CIEE, que é... 

Pesquisador: Hum-hum. 

Kenia: É o estágio supervisionado, né? 

Pesquisador: Sim. 

Kenia: E eu fui contratada pela ACM e antes de me formar também eu já fui chamada para 

uma...para um clube para trabalhar com educação física mesmo. 

Pesquisador: Com educação física mesmo... 

Kenia: Mas, assim: teve várias...eu fui passando por também escolas de natação, né? E aí eu 

tinha que buscar renda porque a minha mãe não tinha condições de pagar. Então eu tinha que 

gerar renda pra me sustentar no curso e tal. 

Pesquisador: E você...como é que surge o interesse pra trabalhar com escola? Logo que você 

se formou foi trabalhar com escola ou foi depois, como é que foi? 

Kenia: Não. Eu trabalhei durante doze anos com natação em academias, né? Daí surgiu o 

concurso do Estado, e eu trabalhava numa academia com natação. Prestei esse concurso para 

o Estado porque a...a água...eu tenho um problema com o cloro, então começou a me dar 

muita alergia, né? Então eu ficava toda machucada, cheia de...de, as partes mais sensíveis era 

uma crosta de ferimentos, então era uma coisa que... Teve até uma academia que o dono 

colocou águas na época que eles falavam “não cloradas” e tentou, né? 

Pesquisador: Certo. 

Kenia: Porque eu quase abri a academia com ele naquela época e a gente tinha um grande 

número de alunos e ele por consideração tentou colocar essa...esse equipamento... 

Pesquisador: Que é bem mais caro, né? 

Kenia: É. 

Pesquisador: Que eles falam que é ozônio, né? 
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Kenia: Isso, isso! Mas, o que acontecia? Ele não aguentava o número de alunos. Então a água 

começou a ficar meio esverdeada e tal. Quer dizer: não teve jeito, teve que retornar ao cloro. 

E aí não deu mais para eu trabalhar com natação e aí foi quando surgiu a... o concurso e eu 

passei no concurso, né? 

Pesquisador: Sim. 

Kenia: Aí eu comecei a trabalhar como free lancer de empresas organizando eventos, sabe, 

das empresas, tal? E nisso, teve o concurso de O. Prestei, passei...    

Pesquisador: Passou também. Então foi quase que simultâneo passar no Estado e em O.? 

Kenia: Isso. É, a diferença foi muito pouca, três anos de diferença. 

Pesquisador: E quando você terminou o seu curso de graduação, você sentia que estava 

preparada para dar aula em escola se tivesse que ir para a escola? 

Kenia: Não. Porquê, veja bem: o meu intuito quando eu me formei não era a escola. O meu 

intuito era trabalhar com o competitivo de ginástica artística hoje em dia – na minha época era 

ginástica olímpica, né? 

Pesquisador: Certo... 

Kenia: Porque era uma coisa que eu tinha paixão! Tinha paixão, competia e tal. Mas aí, 

quando eu fui...eu trabalhei, era assim: nove meses eu teria que trabalhar no P, no [nome do 

clube particular] .A minha professora na época era conhecida, era a A., é uma árbitra 

internacional e ela foi minha professora de graduação. E eu era muito, muito fanática! Então 

eu saía da aula dela eu tinha toda a aula dela registrada no caderno: desde a sequência 

pedagógica, o que ela fez de aquecimento, tudo, tudo! Porque eu era fanática por ginástica 

artística. E aí ela me chamou para ir estagiar no [nome do clube particular]. E aí eu comecei a 

trabalhar, né? Eu tinha aquele grupo de meninas que a gente treinava elas, né, preparava elas 

para as competições. 

Quando chegou...faltava dois meses para terminar, encerrando aquele ciclo de estágio, o 

Pinheiros automaticamente contratava esses professores. Você passava um período de estágio 

lá, quando terminasse esse estágio o P. te contratava. 

Aí, quando faltavam dois meses para terminar, teve uma competição...[suspiro] e aí eles 

chamavam a gente e colocavam que: de uma equipe que era composta por seis atletas, cinco 

tinham que ser sócios. Somente uma é que seria a atleta que a gente ia escolher pelo 

rendimento. 

Pesquisador: Sei. 

Kenia: Só que a maioria das atletas que realmente tinham condições não eram associadas! 

Pesquisador: Eram de fora... 
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Kenia: Exatamente! Então, que conclusão? Eu tinha que eliminar quatro boas atletas em 

nome daquelas que eram associadas. 

Pesquisador: Entendi: não era muito justo, né? 

Kenia: Não! Quando eu deparei com essa coisa da competição, dessa parte que a gente chama 

de...de... eu até entendo que hoje em dia a parte financeira, de patrocínio, apesar de eu não 

concordar com isso até hoje. Mas, quando eu tive que mandar as meninas embora – porque a 

gente teve que mandar elas embora – e elas sabendo que, e elas tinham consciência que elas 

eram superiores às outras atletas, daí eu decidi largar. Eu larguei! Eu abandonei, eu pedi a... a 

saída do clube... 

Pesquisador: Porque você podia ter continuado, você tinha condições... 

Kenia: Podia! 

Pesquisador: E é um clube de ponta até hoje o P., né...  

Kenia: Sim, sim. Mas, é...não vai...em algum momento eu ia acabar saindo porque eu, porque 

não bate com a minha...com aquilo que eu acredito. 

Pesquisador: Tá. Vamos retomar um pouquinho aquela parte da sua formação inicial então, 

Professora. Quando você então falou que não se sentia preparada, o seu curso também não 

tinha um enfoque voltado para escolar? 

Kenia: Não, não é isso. É porque assim: como todo... a gente fazendo a faculdade é 

adolescente é, vamos dizer: dezoito, dezenove anos, entrando...você entra com um objetivo, 

você foca o quê? Aquele objetivo. Então você meio que direciona para aquilo. 

Pesquisador: Hum-hum. 

Kenia: Tinha, teve ginástica infantil...tive com o Mauro Guiselini que na época – a acho que 

até hoje – é um nome importante na área infantil. Lógico, eu curtia a aula dele, mas não era 

aquela coisa, como aquilo que eu estava te falando, né, de anotar até as vírgulas que ele 

falasse. Porque eu não estava direcionando para aquela área. O foco era a ginástica artística e 

até competitiva. 

Quando eu me decepcionei com essa área... e aí eu meio que fiquei tentando várias outras 

coisas, né: então aí entrei num clube é... 90% de japoneses, né? Então tinha kendô, tinha de 

tudo...tênis de mesa. Foi onde que eu tive um contato maior com os atletas de nível superior 

de tênis de mesa, com os atletas de alto nível lá, mas também muito geral, né. 

Pesquisador: Vamos voltar um pouquinho na questão do seu ingresso no Estado e também na 

prefeitura de O.: então você teve uma passagem assim do esporte de competição para depois 

ir para a área escolar? 
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Kenia: É, eu sai do esporte de competição, fui para as academias né, de natação. No 

Piratininga cheguei a trabalhar com natação competitiva, disputando campeonato paulista e 

essas outras coisas todas. Não foi uma coisa tão é...chata assim. Foi uma coisa legal, mas eu 

descobri que não era minha área essa parte competitiva, entendeu? Que eu gostava mais de 

ensinar ao aluno a aprender a fazer do que ele ganhar alguma coisa. Foi quando eu comecei a 

perceber que eu gostava muito mais de ensinar ao aluno que não soubesse jogar voleibol, por 

exemplo, que ele saísse jogando voleibol, do que transformar aqueles numa meia dúzia em 

um time competitivo pra ganhar medalha, entendeu? Gosto dessa parte, mas não sou...eu falo 

que sou muito mais educadora do que técnica. 

Pesquisador: E como é que você conseguiu fazer essa transição? Porque você falou que 

trabalhava com competição alguns anos para depois ira para a área escolar. Como é que você 

conseguiu sair de uma área tão diferente, que era o esporte de competição e a academia, e 

como é que foi ir para a escola que é um ambiente diferente, que exige um novo olhar: como é 

que foi para você fazer essa mudança? 

Kenia: É...foi muito engraçado porque quando eu prestei na realidade foi por questões físicas. 

Como eu disse: eu tive aquele problema de alergia muito grande da água clorada e entrei no 

Estado. Prestei o concurso, passei e no primeiro dia que eu cheguei na escola foi muito 

engraçado porque a diretora chegou, entregou os diários na minha mão: “olha, esses são os 

seus diários, essas são as suas salas”. Eu olhei pra e disse: “o que eu faço com isso?”. Porque 

eu nunca tinha visto um diário na minha vida, né? (risos). 

Pesquisador: (risos). 

Kenia: Abri, um monte de quadradinhos, comecei a dar risada e a diretora começou a gritar: 

“como:você nunca trabalhou no Estado, como que você entrou aqui como efetiva?”. E eu: 

“ah, eu prestei o concurso e passei” (risos). 

Foi muito engraçado, era uma diretora assim...eu lembro dela, Dona I., de ela gritando comigo 

assim, eu fiquei, eu fui recuando assustada, eu falei:“ué, eu passei no concurso”. E no fim ela 

foi quase que como uma mãe pra mim. 

Pesquisador: Ela entendeu que você precisava ter uma ajuda. 

Kenia: É, naquela época...quando ela chegou aí veio a coordenadora, começou a dar risada e 

falou: “vem aqui”. Sentou comigo e começou a brincar: “ó, te apresento o diário”, e aí ela 

foi...e foi muito bom, né? Porque na realidade quando ela passou pra mim, eu já comecei a 

fazer com as orientações de quem quer e como deve ser feito. 

Então ela teve a paciência de me explicar ponto por ponto como deveria ser preenchido um 

diário de classe, o certo, o errado e tudo, entendeu? 
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Pesquisador: Hum-hum. 

Kenia: E aí eu nunca tinha trabalhado em escola, né? E aí eu comecei a rever o quê? A minha 

infância na ACM: como eu aprendi a jogar voleibol? Comecei a puxar, né: “aquele professor 

me ensinava assim, assim, assado”, e assim eu fui buscando. 

Lógico que os primeiros anos você acaba sendo tendencioso para aquele esporte que você 

praticou. 

Pesquisador: Que mais gosta, né? 

Kenia: É, aquele que acabei praticando. E aí os outros eu meio tive que...andando atrás. 

Pesquisador: E nessa escola que você trabalhou era ciclo um, era ensino médio...? 

Kenia: Era ensino fundamental dois, de quinta a oitava série. 

Pesquisador: Você lembra que ano foi isso, professora? 

Kenia: Em 1990. 

Pesquisador: Ah tá...logo que você ingressou! 

Kenia: Logo que eu ingressei e já fui nessa escola. Eu fiquei lá até quando mandaram embora 

a gente, ta. Porque foi quando a reorganização: essa escola, que foi a P., se transformou de 

primeira a quarta série e não tinha educação física. 

E aí, todos os professores de ciclo dois – que seria de quinta a oitava série – nós fomos 

transferidos para o T., que seria a escola do lado. 

Pesquisador: Ah, então você trabalhava na escola com o ciclo dois? 

Kenia: Com o [ensino] fundamental dois porque a escola tinha de primeira a oitava série. 

Pesquisador: Mas então nessa época não havia ainda aula de educação física para o ciclo um, 

não havia...? 

Kenia: Tinha. Era o que eles chamavam de C.B. 

Pesquisador: C.B: o ciclo básico. 

Kenia: É, mas eu não cheguei nem a... 

Pesquisador: Mas quem dava aula era o professor regente, né? 

Kenia: Não, não. Tinha o professor de educação física. 

Pesquisador: Tinha? 

Kenia: Tinha, tinha. 

Pesquisador: Mas não era como hoje que é organizado, que é mais sistematizado? 

Kenia: Não, não. Eu não lembro direito como é que funcionava o c.b., mas tinha o professor 

de educação física. Só que teve vários atritos na época e tal que acabou eliminando a 

educação física do c.b. e aí passou-se a educação física para os professores de sala e aí 

descobriu-se que assim, lógico: que nenhum professor de sala vai dar aula de educação física, 
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né? E como a gente sabe que o movimento é muito importante essa parte da aprendizagem do 

aluno também em sala de aula, foi quando começou a discussão para o retorno da educação 

física para o ciclo um. Eu cheguei até a participar de algumas discussões. Na época eu estava 

no DEFE
36

 da água Branca... 

Pesquisador: Sei, o Baby Barioni. 

Kenia: Isso, o Baby Barioni, E veio o...ah, como é que é o nome dele mesmo? Hudson, 

Hudson Ventura. 

Pesquisador: Ah, o Hudson Ventura Teixeira! Ele foi seu professor então? 

Kenia: Não, não. 

Pesquisador: Ele também deu aula na... 

Kenia: USP, ele deu aula na USP, mas não foi meu professor.   

Pesquisador: Ah tá, e ele da APEF 
37

na época, né? 

Kenia: Isso. Então foi quando eles estavam formando a APEF, estava meio...estava a APEF 

até meio mal de verbas, né assim... E aí ele chegou e falou: “olha, nós estamos querendo fazer 

uma discussão sobre o retorno da educação física para o ensino fundamental um”. Eu na 

época acho que trabalhava com o ciclo dois numa escola chamada A., e aí achei interessante, 

apesar de não pensar em trabalhar com o ciclo um até então. Eu achei que ia me aposentar 

com o [ensino] fundamental dois, né? 

Mas eu achei legal, achei justo que retornasse a educação física para o ciclo um e comecei...a 

ir, a participar de algumas reuniões na assembleia legislativa lá de São Paulo, comecei a 

chamar os colegas. Teve um colega meu que abraçou mais a causa do que eu até, e no fim a 

gente conseguiu o retorno da educação física para o ciclo um. E daí nunca imaginava que um 

dia eu estaria trabalhando com o ciclo um.  

Pesquisador: Ah, você nunca pensou em trabalhar naquela época...? 

Kenia: Até então, não. 

Pesquisador: Na época você participou, mas não tinha muito interesse assim, em trabalhar? 

Kenia: Não, não. 

Pesquisador: Certo. 

Kenia: Participei da discussão, mas não tinha interesse em entrar para o ciclo um. 

Pesquisador: E pela lei, pela resolução que transformou a educação física para o ciclo um, 

ela é de 2002. Foi nessa época também...foi um pouquinho antes? 

                                                           
36

 Departamento de Educação Física e Esportes, órgão da Secretaria Estadual de Esportes de São Paulo.  
37

 Associação dos Professores de Educação Física, entidade representativa dessa classe profissional com sede até 

então no DEFE.  
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Kenia: Isso. Foi um pouquinho antes, acho que foi...a discussão começou acho que em 2000, 

2001 que eu lembro da...dessa...de eu participar de algumas dessas reuniões na assembleia 

legislativa, lá no Ibirapuera.  

Pesquisador: Aí em 2003 começa a educação física no ciclo um para a rede estadual e 

quando você soube já de imediato você já teve interesse ou você não quis ainda, como é que 

foi? 

Kenia: Não, é assim: eu trabalhava com o ensino fundamental dois. Trabalhava em uma 

escola, na A.C., que tinha todo um...uma organização muito legal lá, né. E eu trabalhava em 

parceria com os outros professores de sala, montava projetos além de ensinar os esportes. 

Eu vinculava, tipo, notas vermelhas para participação em campeonatos de, ahn...handebol, 

basquete, vôlei e futebol. Então, o aluno que tivesse três notas vermelhas, ele não podia 

participar do campeonato. E aí eu jogava com os alunos, né? Ia trabalhando com eles isso e eu 

fiz...é que eu não cheguei a registrar – é que a minha colega fala que eu perco muitas coisas 

porque eu não registro nada, né. 

E na época eu fiz um levantamento provando como isso funciona. Que eu pegava alunos com 

sete, oito notas vermelhas e chegava no final do ano com no máximo duas, naquelas matérias 

que ele realmente tinha dificuldades. 

Pesquisador: E ele se motivava para querer participar da competição. 

Kenia: Mas isso tudo você trabalha não só a questão do jogo: você trabalha uma série de 

valores antes disso com eles dentro de sala de aula, né: o porque que ele está fazendo, o que 

ele está aprendendo, como organizar um campeonato, como participar de um campeonato. E 

isso tudo faz com que o aluno busque também. 

Pesquisador: Sei, motiva mais. 

Kenia: Se motiva! E aí o comportamento também na escola melhorou tremendamente. Então 

a gente... é lógico, a escola, os professores, eles abraçavam a minha ideia porque... 

Pesquisador: Interessava a eles também. 

Kenia: Entre aspas eu tinha o domínio da escola inteira, principalmente os bagunceiros, 

porque os alunos bonzinhos não aprontam, mas normalmente eles não são muito de quadra, 

né? Vamos ser claros, né? (risos). 

Pesquisador:(risos). 

Kenia: Tem um ou outro que é exceção, mas os mais danados são os bons de quadra, né? 

Pesquisador: Aham. 

Kenia: Então eu tinha que trabalhar exatamente com a captura desses aí para o... 
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Pesquisador: Para motivar para o campeonato e que eles fossem bons alunos não só no 

esporte, né? 

Kenia: Isso. Então eu saía pra ir com eles da escola para as competições escolares também, e 

isso foi uma somatória trabalhar com esses alunos, né? E pegava...eles vinham questionar 

porque que não podia participar, que não tinha nada a ver e aí eu explicava pra eles que não; 

que tudo faz parte de uma educação deles. 

Pesquisador: Certo. 

Kenia: Então, o que eu fazia? Fazia com que a criança, primeiro, com o inter-classes eu acho 

legal – não com o ciclo um, que eu acho que não tem nada a ver – com o ciclo 2, como são 

salas meio que jogadas, porque na realidade no ciclo um você tem um professor para cada 

sala, ele tem uma identidade, a criança tem uma identidade: “eu pertenço a esta sala”. Quando 

chega no ciclo dois eles ficam meio que jogados, por quê? Porque a cada cinquenta minutos 

troca o professor, não é isso? 

Pesquisador: Sim. 

Kenia: E aí eu comecei a pensar e eu falei: “não, eu vou dar uma identidade pra essa sala”. 

Então, eu comecei a fazer uns inter classes. Porque se a criança tem orgulho da sala dela, ela 

vai querer que a sala dela seja bem vista na escola: “ah, sou campeã de handebol”. “Tá, mas 

não adianta só ser campeã de handebol”; ela tem que ser bem vista por todo mundo, toda a 

comunidade, de professores, de direção. Eu falei:“Então vocês comecem a ganhar respeito, 

não é só a medalha: vocês tem que ganhar o respeito de tudo”. E aí eu começei a vincular a 

nota, né? 

Pesquisador: Hum-hum. 

Kenia: E aí o aluno chegava lá e: “Ah, professora por quê eu não posso?”. Aí eu pegava as 

notas e falava: “Ó, peraí: nota vermelha em educação artística? Você não tem vergonha? 

Educação artística você tem que só entregar trabalho. Você tirou nota vermelha em educação 

artística?”. E daí eu já dava uma chamada no aluno e, ao mesmo tempo, eu fazia isso com os 

professores. 

Então eu chegava para os professores – Geografia principalmente, que são entregas de 

trabalhos, mapas – chegava: “Professor, você tem a faca e o queijo na mão: se você começar a 

distribuir nota vermelha e não dar chance do aluno recuperar isso, você vai perder isso que eu 

estou te dando de mão beijada. Negociem com seu aluno”, né? 

Pesquisador: Para que o professor mude também a postura dele a partir daquela conversa. 

Kenia: Exatamente. Então, tá:“Ah, mas ele não entregou nada”.“Peça dois trabalhos; ele não 

entregou um, então que entregue dois pra poder compensar aquele que ele não fez”. E aí 
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chegava para o aluno assim: “Ah, mas ele pediu dois!”. “Quem mandou não fazer o primeiro? 

Se você tivesse entregue logo de cara você teria feito só um. Agora ele ainda está te dando 

uma chance, então entregue dois”. Então eu fazia um trabalho com os professores, né, de 

conversar de pé-de-ouvido e, conversar com o aluno... 

Pesquisador: ...pra eles se acordarem? 

Kenia: E quando os professores descobriram esse queijo na mão, ah aí... 

Pesquisador: Aí a coisa melhorou tanto para o professor como para o aluno. 

Kenia: Ele diminuiu a questão da disciplina, né? E aí ele tinha uma arma: “Ah, eu vou 

conversar com a Kenia!”(risos). 

Pesquisador: (risos). 

Kenia: Entendeu? 

Pesquisador: Sim. 

Kenia: Então, eram coisas assim que a gente acabava conseguindo resolver. 

Pesquisador: E resolvia, né? 

Kenia: É. Aí, quando veio uma nova direção, aí mudou tudo...porque era uma direção omissa, 

que deixava na realidade que a gente resolvesse tudo, e você não dá conta de tudo. Não 

adianta! 

Já teve uma época que...eu já cheguei a trabalhar na direção dessa escola, depois veio a 

diretora nova, e eles falaram: “Fica na vice-direção” e eu: “Eu não quero, não é a minha área”. 

Foi um ano que eles pediram que eu ficasse na vice-direção porque a diretora se aposentou, a 

vice assumiu a direção e quem ia para a vice-direção estava com muita briguinha, sabe? 

Aquela coisa: turma da manhã contra turma da tarde, contra turma da noite? 

Pesquisador: Hum-hum. 

Kenia: E como eu era considerada uma pessoa neutra e de pulso firme, eles: “Ah, Kenia, 

então não, pelo amor de Deus...”.  

Pesquisador: Você era bem vista como uma pessoa que pudesse... 

Kenia: É, é...que tinha um bom relacionamento com os três períodos. Eu falei:“Tudo bem, 

mas eu não vou ficar pra sempre!”. Eu já tinha avisado isso. Tanto que quando eu encontrei 

uma colega minha que tinha saído da escola – professora de português excelente, por sinal – 

ela falou: “Kenia, falaram que você ta na vice-direção?!”. E eu falei: “Tô”. E ela:“Mas 

como?? Você é uma pessoa que ama o que faz, como é que você tá...?”. Eu falei:“Não, é só 

por um tempo, é só por um tempo”. Porque era bem claro isso pra mim, entendeu? Era um 

período que a escola tinha que...um período de transição. 



129 
 

Aí veio a diretora efetiva, a outra diretora eu disse: “Fica na vice e eu voltar pra minha sala de 

aula feliz da vida”. Só que uma coisa, né...é...é, a diretora era muito bem na parte 

administrativa...mas na parte pedagógica, na parte disciplinar dos alunos, não fazia nada. 

Então o aluno aprontava, os professores mandavam lá pra diretoria, o aluno voltava dando 

risada. E aí você andava pelo corredor tinha pichação, – que não tinha mais antes – a gente 

começou a encontrar pichação pela parede, até no teto tinha. 

Pesquisador: Nossa. 

Kenia: E aí teve um dia que eu estava dando aula e aí vieram um grupo de alunos e: 

“Professora, professora: fulano tá brigando, os meninos tão se matando ali na sala!”. Eu falei: 

“Gente, vai lá chamar alguém da direção!”. “Não adianta porque eles não resolvem nada! 

Vêm professora porque senão eles vão...”. 

Pesquisador: Os alunos falaram isso? 

Kenia: Isso. E aí eu comecei a perceber que várias vezes eu tive que largar a minha sala de 

aula para ir resolver problemas disciplinares.  

Pesquisador: Que não era a sua função fazer... 

Kenia: Eu já tinha largado, eu falei: “Gente, eu não sou mais diretora, não tenho nada a ver 

mais com a direção daqui”. Aí eu percebi que estava na hora de eu sair. 

Pesquisador: Certo. Foi nesse momento então... 

Kenia: É, porque eu não conseguia mais dar aula. O que eu tinha que fazer eu não podia. 

Pesquisador: O seu trabalho principal estava tendo que abrir mão para resolver problemas 

que não eram... 

Kenia: ...que eram problemas disciplinares que não eram a minha área. Foi quando uma 

colega minha que trabalhava lá na época – nas duas escolas – ela virou pra mim e falou assim: 

“Kenia, vai lá pro O. que é teu perfil!”. 

Pesquisador: Ela conhecia mas você não conhecia o O. ainda? Mas ela falou pra você...? 

Kenia: Isso. E conhecendo o meu perfil ela falou: “Vai pro O. que é teu perfil”. 

Pesquisador: E aí... 

Kenia: E aí eu fui pra lá! 

Pesquisador: Isso foi em 2004, né? 

Kenia: 2004. Nunca tinha trabalhado com ciclo um. Qual a minha experiência? Quando eu 

entrei na prefeitura de O., eu entrei na pré-escola. Também não sabia nada de pré-escola, né? 

Pesquisador: Isso também foi nos anos 90, por ali...? 

Kenia: Isso foi em 1994. 

Pesquisador: Não conhecia nada de pré-escola...mas...conseguiu... 
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Kenia: É, não...mas foi muito legal. Porque assim: foi o primeiro ano que eles contrataram 

professor de educação física para a prefeitura de O.. E aí a secretaria de educação fez uma 

coisa muito legal: nós entramos, nós não tínhamos direito a férias porque nós entramos 

em...eu entrei em Outubro as férias eram em Janeiro, e como a gente não tinha direito a férias, 

a gente ia ter que cumprir o mês de Janeiro. Aí nós negociamos e nós falamos assim: “vamos 

fazer o seguinte: a gente cumpre oito horas – que seria o horário dobrado, quatro e quatro – e 

quinze dias a senhora dá de férias pra gente”. “OK”. Então nós juntamos aquele grupo – eram 

cerca de doze professores que ingressaram naquele ano na prefeitura de O. Fomos pra uma 

escola especial que estava de férias naquela época a gente ficou alojado lá: todo dia chegava 

lá oito da manhã e saía, é...cinco horas da tarde. Almoçava lá, tomava café lá e ela [diretora] 

deixou a gente lá desde que nós já fizéssemos os planejamento do que dar para a pré-escola. 

Pesquisador: Quando voltassem as aulas no ano que vem? 

Kenia: E foi legal porque a gente – como eu não tinha noção nenhuma de pré-escola – foi 

naqueles quinze dias que a gente discutiu exatamente o que dar. 

Pesquisador: Vocês, professores, trocando ideias ali? 

Kenia: Isso. Foi muito legal também porque tinha os professores que eram da pré-escola 

também. Eram os professores de educação física e eram os professores da pré-escola: elas 

sabiam o que era a pré-escola – a gente sabia só o quê? O que era a faixa etária – e aí foi o 

quê? Foi uma fusão de conhecimentos e de ideias: fizemos um esboço mais ou menos, que é o 

que eles [secretaria estadual de educação de São Paulo] estão tentando fazer hoje em dia, né, o 

currículo, né? Mas é o quê? É um esqueleto: dali você faz suas ramificações necessárias. E aí 

cada um busca conforme o seu interesse. 

Pesquisador: Ou o que achar que é mais o seu perfil, né? Por exemplo: faz diferença se a 

escola tem quadra coberta ou não, né? 

Kenia: Isso, mas como lá [em O.] é emei
38

, normalmente são lugares com pequenos pátios, 

poucos lugares cobertos, mas...você tinha que se virar! E lá era só meia hora de aula. Então eu 

percebi que a gente tinha que trabalhar, assim, muitas coisas rítmicas, né? Criançada dessa 

faixa etária gosta muito de cantar, dançar, brincadeiras rítmicas. Daí a gente partiu pra...daí eu 

comecei a perceber outras coisas que eles poderiam fazer. Principalmente o pré dois, que seria 

os seis anos, que agora nós estamos recebendo para o primeiro ano. 

Então quando eu fui pro O. eu tinha ideia de trabalhar com quê? Com primeira série. Por quê? 

Porque eu trabalhei na pré-escola. Então eu falei: “Bom, primeira série deve ser um 
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pouquinho mais avançada do que o pré dois que eu trabalhei. Quarta série: um pouquinho 

mais para do que a quinta série que eu recebi”. Então mais ou menos um parâmetro do que eu 

teria que trabalhar na primeira série e na quarta série. As duas séries intermediárias eu não 

sabia o que fazer, meio que...sabe? Ficou meio que... eu cheguei e falei para a diretora: “Olha: 

eu nunca trabalhei com ciclo um. Vocês vão ter que me ajudar porque eu trabalhei muito com 

o fundamental dois”. E aí foi muito legal porque teve várias professoras que, assim...quando 

você mostra boa vontade, aparecem pessoas pra te ajudar. 

Pesquisador: Você foi bem acolhida pela diretora, pela equipe, pelas professoras? 

Kenia: Fui, fui. Muito boa! 

Pesquisador: Por isso que hoje você está lá, né: se sente bem. 

Kenia: (risos). 

Pesquisador: (risos). 

Kenia: E assim: tinha coisas que eu nem imaginava o que eram, né? Até cheguei a contar 

para você, né? A professora chegou assim: “No mês de Agosto vamos trabalhar brincadeiras 

folclóricas e Kenia: vamos fazer cama-de-gato?”. E eu disse: “Vamos! Mas, o que é cama-de-

gato?”. E ela: “Cama-de-gato são brincadeiras com barbante”. Coordenação motora fina! E aí 

eu fui, eu sabia mais ou menos, comprei rolos de barbante para as crianças e falei: “Ó, vamos 

aprender isso”. Aí chegava um aluno e falava: “Professora, ó eu sei fazer isso”. Aí eu: “Ah, 

então me ensina”. Aí ele me ensinava e eu então: “Ó gente, o F. me ensinou a fazer estrela: é 

assim, assim, assado”. E aí o outro: “Ah, eu também sei um professora”. E disso eu fui, eu 

tenho um caderninho que eu vou anotando: quando um aluno aparece com alguma brincadeira 

de barbante nova, eu vou anotando uma sequência pedagógica e nisso eu já tenho vai...umas 

sete, oito brincadeiras com barbante e que eles adoram. 

Pesquisador: Foi uma coisa que partiu deles e que você aproveitou. 

Kenia: E eles amam! Choveu? Agosto eles sabem disso: mês de resgate das brincadeiras 

folclóricas. Agosto é um mês que é aquele tempo que dá aquela seca, não é bom você correr, e 

meu horário de quadra é uma hora da tarde...então: “Ó, gente, a gente não pode ir para a 

quadra correr porque está muito quente, está muito seco, não é legal a gente correr porque 

pode dar problema de saúde, então vamos lá: brincadeira de barbante”. Então se tornou 

um...quase que uma coisa, uma rotina da escola. 

Pesquisador: Eles sabem... 

Kenia: Que nos dias de Agosto alguns dias de aula mais complicados...com tempo seco ou 

com muita chuva eu vou com o barbantinho com eles. 

Pesquisador: Seria uma alternativa e eles aceitam bem? 
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Kenia: Isso. 

Pesquisador: Quer dizer, faz parte do currículo, você não está fugindo do proposto? 

Kenia: Não. E você trabalha muito a socialização nessa idade. Por quê? Porque a criança...foi 

o que aconteceu: quando eu saí do O. para compor jornada de trabalho lá no ensino médio eu 

cheguei lá e os alunos não querem fazer mais nada! Se eu fosse aquele professor que chegasse 

lá e entregasse a bola, estaria no paraíso, né? Mas eu não consigo ser assim. Então eu cheguei 

lá e eu vi meia dúzia querendo fazer aula direitinho, os outros trinta e pouco, trinta e cinco 

não querendo fazer nada e você tem que tomar conta para eles não fugirem, não consumir 

droga, ou para não sair e tem muitos casos de...homossexualismo, né? Então tem uma série de 

problemas. Eu falava...eu tinha uma série de problemas, eu falava: “O que eu não tinha de ser 

de babá no ciclo um, eu tava tendo que ser babá no ensino médio”. Porque eu tinha que sair 

correndo para ver onde é que tinha sumido fulano e ciclano. Porque eu não sei se estava 

consumindo droga, se estava...não sei o quê que estavam fazendo...não é porque saiam duas 

meninas...podia acontecer alguma coisa...menino com menino. 

Pesquisador: Sei. 

Kenia: Quer dizer: não tinha alternativa. 

Pesquisador: Então nesse caso você ficou afastada um tempinho do ciclo um... 

Kenia: Não...mas aí é que está: você vê como é o coração, não é? Eu me afastei de lá, eu pedi 

remoção, mas não tive coragem de abandonar o O. 

Pesquisador: Ah... 

Kenia: Então eu pedi minha carga lá para o R. Eu era efetiva no R., mas peguei duas cargas 

suplementares lá no O.! Então pelo menos uma vez por semana eu voltava para o O.! E aí eu 

percebi que quando...durante uma semana – que era quarta-feira, né – quando eu ia dar aula 

no O. é como se eu estivesse no paraíso, sabe? 

Eu ficava tensa segunda, terça, quinta e sexta, e na quarta-feira é como se eu estivesse no 

paraíso: eu ia dando aula com aquele prazer que eu tinha desde o começo. Aí eu falei: “Não: 

tá na hora de voltar”. Aí eu retornei. 

Pesquisador: Aí voltou. Aí foi remoção para ser efetiva mesmo da casa? 

Kenia: É, agora eu vou me aposentar lá (risos). 

Pesquisador: (risos). 

Kenia: É, falta pouquinho, só três anos para me aposentar.      

Pesquisador: Faltam só três anos para aposentar? 

Kenia: Três anos, três anos e meio...isso se não demorarem aqueles processos de 

aposentadoria que é um horror, né? 
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Pesquisador: É, a gente sabe que demora um pouco...então de forma que assim: hoje você 

está satisfeita e não pensa em trocar por nada? 

Kenia: Não, de jeito nenhum. 

Pesquisador: Como é que você percebe esse movimento que a secretaria de educação quer 

promover agora: esses encontros que a gente teve em Agosto, tem esse próximo na Praia 

Grande
39

 para tentar modificar um pouco o currículo para o ano que vem; como é que você 

está percebendo isso?  

Kenia: Então, eu acho o seguinte: eu acho que é muito válido. Nós que somos da área – eu 

percebo isso, eu estava até comentando com o professor – é...eu estou com o ciclo um, eu 

pego meus alunos, eu peguei esses meus alunos que estão na quarta série agora – e que seria o 

quinto ano – eu dei aula para eles desde a primeira série! Então eles são meus alunos a quatro 

anos. É o quarto ano, é o ano que eu choro porque eles vão embora, né? Mas, o que acontece? 

O nível de habilidade, o nível de...de ética que esses alunos se encontram hoje, que é que faz 

que eu retornasse para o ciclo um. Porque eu percebi que no ensino médio meu trabalho não 

ia acrescentar mais nada! Se atingisse dois, três ou dez por cento seria muito, eu acho. Agora, 

no ciclo um não, né? No ciclo um eu percebo que o que eu fui implantando ao longo dos anos, 

nesses quatro anos, eu já colho frutos ali! 

Eu já vejo alguns alunos que eles são críticos, que eles já...que eles já observam uma situação 

e eles já colocam as suas opiniões, já colocam sua postura, tem uma postura já como cidadão, 

né? Tanto é que a diretora morreu de rir quando teve um ano que teve o conselho de escola e 

tem que chamar os alunos e tal, né. E aí ela falou: “Ó, tem uma verba e tal e a gente gostaria 

de saber ahn...qual a sugestão de vocês para o uso da verba”. Daí um aluninho lá levantou a 

mão e falou assim: “Ó, nós conversamos aqui (risos) e nós achamos que o principal é cobrir a 

quadra”. 

Pesquisador: Nossa! 

Kenia: (risos) 

Pesquisador: Quer dizer: é uma coisa que eles percebem que é necessário realmente porque a 

aula à tarde é com você e a tarde o sol... 

Kenia: Então, mas você vê: eles: “nós conversamos aqui”, ele, ele não colocou a opinião 

dele; ele respeitou o grupo que ele fazia parte – que seriam os alunos – chamou, conversou, 
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pegaram uma opinião e ele como porta-voz colocou a opinião dele e é isso que eu quero como 

cidadã, não é isso? 

Pesquisador: Sim. 

Kenia: Não é só a parte física! Eu quero que ele se ponha como cidadão também. Ele vai... eu 

falei: “Quando você chegar numa firma você vai ter que se pôr; se você acredita naquela 

ideia, você tem que pôr aquela ideia. Não defenda uma ideia que você sabe que está errada. Aí 

é ser turrão, é ser teimoso, né. Agora, se você acredita que você acha que está certo, você 

defenda esta ideia”. 

Então isso eu trabalho com eles, entendeu? 

Pesquisador: Certo. 

Kenia: Então, esse fruto eu já consigo colher com o ciclo um. Só que eu acho que se perde 

isso. 

Pesquisador: Quando eles saem do ciclo um? 

Kenia: É, isso. Então, eu acho extremamente lógico isso: que se faça um currículo – não digo 

que seja uma cartilha que o professor vai ver aquilo que está lá e fazer aquilo lá – mas tem 

que ter um esqueleto, né? Que ao final daquele ciclo o aluno tenha algumas coisas: que sejam 

habilidade e capacidades motoras desenvolvidas. A parte de atitudes, que é alho que...que 

são...que compõem já o conteúdo da educação física que antigamente a gente só colocava mas 

não existia os nomes bonitinhos, né: “conteúdos atitudinais”, não é isso? 

Pesquisador: Sim, é. 

Kenia: Então hoje em dia tem várias palavras que na realidade a gente trabalhava sem... 

Pesquisador: Ter esse conceito atual de hoje mas já era... 

Kenia: Já era trabalhado! Só que era jogado, né: um professor trabalhava, outros não. Então 

hoje em dia você tendo um esqueleto, né, que a pessoa fala: “Ó, no final do ciclo ele tem que 

ter tal e tal coisa”. E aí o professor que vai pegar no ciclo dois se comprometa também a pegar 

daquilo e entregar para o ensino médio com aquilo. E ensino médio, sim, trabalhar com uma 

coisa mais...é...muito mais conceitual mesmo né, para eles. Mas que...valorize a coisa da 

educação física para que não aconteça o que aconteceu no ensino médio que eu peguei: alunos 

com habilidades motoras, alunos que não sabiam nem jogar um vôlei, não sabiam nem uma 

regra de basquete, não sabiam nem... aí eu falava: “Nem para assistir um pan americano você 

consegue assistir porque você não entende nenhum jogo!”. 

Pesquisador: E você acredita que isso tenha sido uma defasagem dos anos anteriores? 

Kenia: Com certeza. Por que eu lembro de um aluno do ensino médio que era um aluno 

excelente. Sabe aquele aluno nota dez? E isso me marcou muito. Eu entrei na sala e disse: 
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“Quem gosta de basquete?, quem gosta de vôlei?, quem gosta de handebol?”. E eu vi que esse 

menino não levantava a mão pra nada. “Quem não gosta de nada?”. E tchum, sabe? E – eu não 

sei para você – mas isso para mim pega, né? “Como, pô, não gosta de nada!?”.Tá, aí eu 

comecei e tal...: “Vamos jogar handebol”. E o aluno: “Ah, não quero jogar handebol e...”. E 

eu não lembro o que eles aprontaram que eu fiquei muito brava: “Aula teórica!”. Aí, todo 

mundo para a sala, aula teórica de handebol. Eu falei: “Isso eu vou dar em prova!”. Regras 

básicas de handebol. Regras básicas! Porque eu percebi que uma turma sabia e a outra não. E 

aí eu falei: “Quem lembra de regras de handebol eu já vou dando ponto, vai se livrar da prova 

quem me responder uma regra completa: como é cobrado tal, tal, tal...”. 

E assim eu fui dando uma aula teórica e fui pondo todas as regras do handebol. Quando foi na 

outra aula prática, eu olho: ele lá de calção, camiseta, prontinho pra jogar! “Professora, só não 

entendi uma coisa: é pra pôr o pé pra cobrar lateral?”. E eu: 

“-É, você já jogou handebol?”. 

“-Não, nunca”. 

“-Por isso que você não queria jogar handebol?”. 

“-É”. 

“-Por que você não me falou?”. 

E aí eu fui direcionando, sabe, ensinando...e aí eu comecei ao contrário: todo esporte que eu 

começava...aí eu entrei no segundo semestre com basquete, dei todas as regras de basquete 

antes de começar a parte prática. 

Pesquisador: E aí foi diferente? 

Kenia: E tudo, sabe? Voleibol: aí eu comecei: “Ó, o que é exatamente um bloqueio? O que é 

um match point? O que é um set point?”. 

Pesquisador: Hum-hum. 

Kenia: “O que é uma largadinha? O que é um jogador inteligente? Por quê Giba é um jogador 

inteligente? Qual a visão que ele tem? Qual a velocidade de uma bola...?”. Então eu comecei a 

trabalhar para eles poderem assistir também os jogos. E aí eu percebi que ele ficava [gesto 

com as mãos de escrever], nossa! Ele... 

Pesquisador: Ele que no começo não gostava de nada? 

Kenia: Nossa, ele escrevia tudo! Dei a...chegou a proposta nova que eu nunca tinha 

trabalhado, né? Aí tinha a questão do gasto calórico que eu achei legal. Aí o que eu fiz? 

Marquei na quadra sessenta metros, aí você corta ali dá cinqüenta metros, cada volta dá 

cinqüenta metros, aí eu fiz eles correrem cinco minutos. Eles quase morreram nesses cinco 

minutos. Marcamos. Eu dei a metragem – que seria cinqüenta metros – eles multiplicaram 
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quantos seriam, quantos mais eles correram e aí eu pegava uma latinha peguei uma latinha de 

coca cola – e falei para eles: “Acha o valor calórico da lata de coca cola”. Aí eu peguei 

essa...essa, o valor calórico da coca cola e peguei a tabelinha do gasto calórico e aí eles 

tinham que transformar quantas voltas eles tinham que dar na quadra para queimar somente 

aquela latinha. 

Pesquisador: Sim, e isso foi no ciclo dois? 

Kenia: No ensino médio. 

Pesquisador: Que ano foi isso, você lembra? 

Kenia: 2009. Aí eu comecei a aumentar: coca cola com uma fatia de pizza. Eu lembro que – 

se eu não me engano era coca cola com uma fatia de pizza – que quando eles terminaram o 

cálculo – que era uma questão de prova – eles descobriram que eles tinham que dar cento e 

vinte voltas para queimar uma fatia de pizza e uma coca cola! E eles: “Professora! E eu que 

como quase uma pizza inteira?”. Eu: “Pois é: todo aquele excesso, a segunda, a terceira, a 

quarta, a quinta, a sexta, a sétima fatia tá aqui!” [aponta a região abdominal]. 

Pesquisador: Eles vivenciaram concretamente, 

Kenia: É. Mas aí eu atingi uma parte, entendeu? Mas eu tinha que brigar muito porque a 

maioria não deixava eu dar aula... [suspiro] Era uma coisa que eu gostei de para eles, 

entendeu? Porque é a vaidade. 

Pesquisador: Que nessa idade é muito aflorada, né? 

Kenia: Entendeu? “Tudo o que você comer de excesso...Qual o valor que eles falam de 

caloria que passa? Aí, está aí na latinha: duas mil e quinhentas calorias. Isso você soma com o 

café da manhã e etc, etc...tudo o que exceder isso vai ser acumulado no seu organismo”. 

Mas aí para eu desenvolver só isso eu levei quase seis meses! Eu tive que domar eles para 

começar a conseguir trabalhar. Mas aí eu achei...aí esse é o primeiro ano. Quando chegava 

segundo, terceiro ano diz que eles estavam uma gracinha. Tanto que eu estava conversando 

com o A. que é lá do R.: os meus alunos que eram do primeiro ano estão com ele no terceiro 

ano, estão uma gracinha: “Também, eu fui uma megera no primeiro ano!” (risos). 

Pesquisador: (risos). 

Kenia: Então, no fim eu me senti mal, porque na realidade eu acabei me transformando na 

megera da escola... 

Pesquisador: Que não era o que você queria... 

Kenia: Que não é o que eu quero. Por que eu tinha que levar...lá o ensino médio vinha tudo 

de fora: de todas as outras escolas; não são alunos que são formados ao longo daquela escola. 
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São todos de fora com várias formações diferentes: de escola particular, municipal e estadual. 

Com várias cabeças, né, com vários pensamentos... 

Pesquisador: E isso fica mais difícil ainda? 

Kenia: E eu peguei doze salas assim! 

Pesquisador: Doze salas? 

Kenia: Doze salas! Eu falei: “Ó, eu não tenho mais saúde pra isso! Não tenho mais saúde pra 

isso!”. E aí quando eu vi que com ciclo um eu consigo formar isso com um pé nas costas, eu 

falei: “Não, deixa eu voltar”. Porque aí você consegue mudar um pouquinho a cabeça desses 

alunos, né, para... 

Pesquisador: Professora, você gostaria de falar sobre alguma coisa que a gente não 

comentou? Ou gostaria de retomar alguma coisa que nós não falamos muito por cima ou você 

acha que tá bom: como você percebe? 

Kenia: É, porque assim: são trinta anos, mais de trinta anos trabalhando com a área, então são 

muitas coisas...Mas uma coisa é clara pra mim: não é uma formação da escola que vai fazer 

você profissional: é o interesse que você tem em buscar! É como eu tava te falando: eu sou 

xereta até para provar uma fruta nova. Então eu estava com uma professora e eu estava 

falando: “Ah, por quê você não está fazendo o curso de dança? Ah, porque eu vou me 

aposentar daqui a três anos e não vai me contar como evolução e...”. Eu não procuro esses 

cursos pra isso. 

A minha avó – ela morreu com cento e quatro anos – e um dia quando eu era adolescente ela 

falou assim: “Todo dia você aprende três coisas novas ”. E quando eu era adolescente, lógico, 

eu: “Ah, será?”. E aí eu e a minha irmã falamos assim: “Ah, vamos ver...Então vamos fazer 

assim: todo dia a noite antes de dormir a gente comenta se a gente aprendeu ou não três coisas 

novas”. Então todo dia a noite a gente: “Você aprendeu alguma coisa? Ah, aprendi isso, isso e 

isso. E você? Aprendi isso, isso e isso”. 

Depois de uma semana a gente deu a mão à palmatória e minha avó realmente tinha razão. 

Pesquisador: Ah, está ótimo Professora Kenia. Obrigado de novo pela sua contribuição. 
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Anexo II - Entrevista com o PCNP Marcelo 

 

 

      Transcrição de Entrevista com PCOP – Entrevista realizada em 06/12/2011 

 

Pesquisador: Bom, Marcelo
40

, boa tarde. Eu em primeiro lugar quero agradecer a sua 

disposição de participar desse trabalho. Gostaria de saber inicialmente em que ano você 

terminou sua formação inicial em educação física? 

Marcelo: Minha formação inicial – boa tarde – eu terminei em 1996. 

Pesquisador: Qual faculdade foi? 

Marcelo: Eu fiz na Universidade de Mogi das Cruzes.  

Pesquisador: Você tem alguma formação complementar depois da graduação, alguma 

especialização ou curso, ou alguma coisa? 

Marcelo: Fiz em 2001 pós graduação na UNIFIESP, de Fisiologia do Exercício e esse ano 

REDEFOR, que é oferecido pelo Estado de São Paulo e também o curso de formação de 

ingressantes. 

Pesquisador: E há quanto tempo que você está na rede pública do Estado de São Paulo? 

Marcelo: Do Estado eu estou há mais ou menos...treze anos, com uma interrupção nesse 

período. 

Pesquisador: Certo. E você ingressou como professor antes de ser pcop? 

Marcelo: Como professor. Depois de três anos como professor, em 2004 veio uma 

oportunidade de vir a fazer parte do quadro de pcop, né? 

Pesquisador: Você tem acúmulo de cargo, Marcelo? 

Marcelo: Não, eu me dedico exclusivamente ao Estado. 

Pesquisador: Explica pra gente um pouco, Marcelo, sobre as atribuições de um pcop: não só 

da educação física, mas em geral o quê...quais são as atribuições de um pcop? 

Marcelo: Tá. Eu vou falar na primeira parte da educação física, né? A parte da educação 

física tem na verdade duas partes: uma que é dos jogos, da olimpíada escolar do Estado de 

São Paulo e as turmas de acd. Essa requer uma demanda que cabe o ano todo porquê são 

quatro categorias durante o ano. Fora que nesse período a parte da turma de acd, você tem que 
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ver todo o diagnóstico, de atribuição de aula no início, relatórios, quadro estatístico, em toda 

essa parte. 

 A parte pedagógica do pcop cabe as visitas às escolas, a parte pedagógica própria da 

educação física, do currículo do ciclo II e do ensino médio. Agora também estamos fazendo o 

currículo do ciclo I. E fora essa parte da educação física, também tem um encontro de 

educadores que daí engloba todos os pcop´s em conjunto interdisciplinar e algumas 

intervenções nos htpc´s das escolas não só da nossa área, mas de todas as áreas. 

Pesquisador: É...vamos falar um pouquinho mais da sua escolha da profissão, Marcelo: o seu 

interesse pela educação física como profissão se deu...? 

Marcelo: Então: a parte do interesse na educação física na verdade foi porquê meu pai foi 

técnico de vôlei e minha mãe – técnico e jogador, né – e minha mãe foi jogadora, né, inclusive 

de seleção brasileira na época juvenil e, sempre me incentivaram ao esporte, principalmente a 

parte prática de voleibol, mas também outras modalidades: futebol, natação; eu pratiquei de 

tudo na verdade, de todas as modalidades que possa pensar, eu pratiquei. Daí, por causa desse 

interesse e por causa desse incentivo que eles davam na parte da educação física, coube a 

minha escolha para fazer a educação física. 

Pesquisador: Marcelo, você como pcop está participando dessa discussão que a cenp vem 

promovendo sobre implementar um currículo para o ciclo I também. E você também teve a 

oportunidade de participar desse processo quando houve no ciclo II e no ensino médio, você 

já era pcop? 

Marcelo: Então: no ciclo II e no ensino médio como o Governo do Estado de São Paulo 

estava precisando de uma coisa rápida, nós tivemos algumas orientações – só o pcop, não teve 

aquela junção com o professor, mas chegamos a ter algumas orientações com pcop. 

 Mas, assim: essas orientações já foram para praticamente implantar o currículo. Então 

já estava meio que praticamente pronto e foram contratadas universidades para estar ajudando 

a fazer, no caso foi a Unicamp, né. Mais a Unicamp, né, que teve o Mauro Betti, o Jocimar 

Daólio. 

 Assim, e nós tivemos reuniões com esses, é....doutores em educação física, mas já 

passando como ia ser o currículo, como ia ser a proposta. E daí já fizemos estudos sobre ela, 

mas já implementada pra depois passar essas orientações para os professores. Então, nesse 

caso, foi um pouco...foi de cima, né? Já foi um pouco mais imposta, mas é que precisava de 

uma coisa rápida mesmo. 

Pesquisador: E com o ciclo I, com essa proposta foi um pouco diferente: os professores 

foram mais ouvidos desta vez? 
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Marcelo: Ah, com o ciclo I está sendo muito interessante porquê os professores estão sendo 

chamados para produzir uma situação de aprendizagem que ela é baseada mais ou menos nos 

moldes do Ler e Escrever, que é um programa que está dando muito certo. Então vai ter dicas, 

situações de aprendizagem com dicas, quadros de consulta para o professor, então o professor 

está se sentindo mais participante dessa proposta do ciclo I. 

Pesquisador: E como você percebe aquele encontro que teve entre o professor e o pessoal da 

cenp naquele encontro lá da Praia Grande, foi no dia seis de Novembro, último, né? 

Marcelo: Isso. 

Pesquisador: E como é que você percebeu esse movimento, essa interação, houve...? 

Marcelo: É, nesse dias sei, sete e oito de Novembro além de chegar o professor do ambiente 

escolar para se concentrar nesse trabalho mais elaborado, é, a troca – porque teve sete 

diretorias de ensino participando e teve outros pólos com outras diretorias, só que nesse caso 

foram sete naqueles dias – é, esses sete, e essas sete diretorias, haviam professores dessas sete 

diretorias, então, foi muito gratificante a troca de informações, e essa troca é muito importante 

pra enriquecer o currículo. Então, surgiram ideias novas, é...foram elaboradas atividades 

muito bem elaboradas. Inclusive a turma toda foi elogiada no final pela equipe da cenp porque 

eles falaram que foi uma das melhores produções de atividades. 

 E está dando continuidade ainda porque eu encaminhei essas atividades para a equipe 

técnica da cenp, eles vão devolver para os professores fazerem correções ou modificar alguma 

coisa para depois enviar novamente. Esse é um processo lento, mas que está sendo construído 

em conjunto, isso que é interessante. 

Pesquisador: E com relação...vamos comparar um pouquinho, Marcelo, esse processo que 

você acabou de falar do ciclo I comparando um pouco com o ciclo II e ensino médio: você 

acha que quando houve a implementação do currículo para o ciclo II e o ensino médio, houve 

diferença de como está sendo agora com relação à aceitação dos professores? Os professores 

do ciclo II e ensino médio, você mencionou que eles não foram tão consultados como estão 

sendo agora: houve alguma dificuldade maior para implementar o currículo em algumas 

escolas? 

Marcelo: Sim, houve bastante dificuldade. Teve alguns professores que não queriam 

implementar de jeito nenhum, mas depois através das reuniões e mostrando que não era um 

currículo engessado, mas sim um norte pra se seguir, que algumas atividades que estavam 

propostas lá pode haver modificação – com exceção da Capoeira porque é patrimônio cultural 

brasileiro, né, e da humanidade – tem algumas atividades que podem ser trocadas e que eu 

acho interessante e que eu sempre comento com eles é que é assim: para o professor – vou 
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citar um exemplo – que nunca fez arte marcial, que por exemplo pegar uma aula de Kung Fu e 

ele dar uma lida, consegue aplicar uma aula, produzir alguma coisa, mesmo ele não tendo 

conhecimento. E de repente pode pegar parceiros, alunos que praticam como parceiros, né? Aí 

já desperta a parceria na criança desde hoje já, né, porque futuramente ela vai ter que ser 

parceira na sociedade. 

 Agora, pra quem já conhecia, por exemplo essa modalidade de Kung Fu realmente o 

currículo é uma atividade fraca, mas não está falando que o professor tem que seguir 

necessariamente aquilo: se ele tem mais conhecimento daquela modalidade, ele vai 

aprofundar, fazer um trabalho mais elaborado. Por isso que eu falo que o currículo não é 

engessado, é uma...é um norte pra se seguir onde cabe ao professor incrementar mais pra 

atingir as competências e habilidades dos alunos. 

Pesquisador: Já que você mencionou a Capoeira, Marcelo, esse ano você -junto com a 

diretoria de ensino - promoveu um curso de lutas e danças, né? E essa iniciativa foi sua ou foi 

algo que a Secretaria de Educação pediu que fosse feito ou foi você que consultou os 

professores e viu que havia uma demanda por esse tipo de curso: como é que foi? 

Marcelo: Ah, legal você ter comentado isso. Na verdade, quando implantaram o currículo, 

viram dificuldades na matéria de luta e dança porque muitos professores não tiveram na 

formação inicial deles essas matérias. Daí, o que aconteceu? Nós tivemos uma capacitação em 

2009 pela cenp dessas modalidades para ela estar tendo uma facilidade maior de 

implementação e dar um curso para os professores. 

 Daí em 2010 nós já fizemos esse curso e em 2011 nós repetimos. Por quê? Para o 

professor se sentir mais à vontade para estar trabalhando desses temas que não tiveram na 

formação inicial. Eu acho que foi de muita valia, pelo menos nas avaliações que eu tenho os 

professores se sentiram mais confiantes depois do curso para também estarem aplicando o 

currículo e incluir em sala de aula. 

Pesquisador: Houve uma boa aceitação do professor, então? 

Marcelo: Houve uma boa aceitação, e inclusive eles pediram para ter um repeteco, lógico, 

avançando, implementando mais coisas, para o ano de 2012. 

Pesquisador: Você considera assim que a mudança da educação física de alguns anos para cá 

– vamos citar duas – a educação física feita no horário de aula, dentro do horário de aula, e 

não fora como era antes... 

Marcelo: Sim... 
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Pesquisador: E agora os alunos fazendo aulas juntos e não mais meninos em um horário e 

meninas em outro horário: como é que você como professor e como pcop também, formador 

de professores, observa essas mudanças? 

Marcelo: Essas duas mudanças eu avalio de forma positiva. Por quê? Hoje temos escolas que 

estão defasadas, assim público-alvo da comunidade, assim, você tem alunos que se deslocam 

numa distância muito grande para fazer aula. Daí, se fosse para estudar, para fazer a parte da 

educação física em um contraturno eles gastariam duas conduções por dia e ia ficar muito 

pesado para as famílias. 

 Então, acho interessante fazer dentro do horário de aula. Tem – lógico – o problema 

do suor, essas coisas, mas cabe também a parte do professor orientar para no vestiário passar 

um desodorante, levar uma toalhinha para fazer uma higiene pessoal antes de voltar para a 

sala de aula. Cabe até na nossa educação de formar os alunos, para terem essas noções de 

higiene. E a parte dos...? 

Pesquisador:...dos alunos fazerem aulas juntos e não mais separado por sexo como antes. 

Marcelo: Ah, tá... sim: as aulas juntos eu acho muito interessante porque você tem que tratar 

o aluno com coisas para o dia a dia dele e que ele vai criar uma visão para o futuro, com 

crítica e em sociedade eles vão trabalhar em emprego que vão trabalhar juntos: tudo na 

sociedade vai ser junto! Então, eu não vejo porquê separar a aula de educação física por 

gênero. 

 E também assim: se você fosse trabalhar só o lado técnico da modalidade específica 

com o de alto rendimento, aí sim não dá para comparar a qualidade física entre homem e 

mulher; mas como é um trabalho mais para ter um conhecimento básico daquela modalidade e 

noções de saúde e de educação e tudo, eu não vejo o porquê ter aula separado. 

Pesquisador: Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que eu estou desenvolvendo 

também: então, quando eu pedi a você que me indicasse bons professores que tivessem boas 

práticas que você considera, como é que você pensa nesses professores? Que critérios você 

usa para me dizer: “ah, vai entrevistar fulano, ciclano porquê lá você vai encontrar um bom 

trabalho”. Como é que você...? 

Marcelo: É que assim: no caso específico do ciclo I eu sou contra dar modalidade esportiva 

para o ciclo I – jogos pré desportivos tudo bem. Então, é, tem alguns professores que ainda 

teimam em dar modalidade esportiva, aí assim: em visitas a escolas, vendo comentário 
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também dos pc´s
41

 das escolas e gestores da escola e vendo como eles trabalham e fazendo 

visita e relatório que os professores entregam, você percebe alguns professores que fazem um 

trabalho diferenciado, mesmo porque você percebe que muitos deles que me procuram que 

dizem: “ah, Marcelo, eu tô fazendo” – como um professor que me procurou o ano passado e 

falou –: “Marcelo, eu fiz um resgate de brincadeira de amarelinha e eu descobri mais de mil 

tipos de amarelinha que eu não conhecia e foi muito legal que nós trabalhamos todos esses 

tipos com os alunos, desenhamos no pátio, eles experimentaram todos esses tipos, foi muito 

interessante”. 

 Então, você vê o professor que está mais interessado e ele mesmo te procura e você 

também na visita observa o trabalho dos outros – não que você está lá para policiar – mas 

você está lá para...é...para olhar o que o professor está fazendo, trocar experiência, até mesmo 

porque às vezes vem alguma ideia boa como essa da amarelinha. Eu estou até pensando em 

tentar desenvolver com os outros professores para fazer um resgate de brincadeiras populares, 

por exemplo. Então, essa troca é interessante, não só...porque assim: eu como pcop estou um 

tempo afastado de sala de aula, então é bom eu estar em contato com meus professores – 

“meus professores” é posse, né? (risos). 

Pesquisador: (risos). 

Marcelo: Mas, é para saber o que está sendo desenvolvido, quem está fazendo um trabalho 

bom e mesmo para levar esse trabalho para os outros para que também desenvolvam um 

trabalho bom e cresçam; isso é fundamental. 

Pesquisador: Então, Marcelo, fala um pouco sobre...você acabou de mencionar que não seria 

adequado trabalhar o esporte formal, né, no ciclo I, mas por outro lado também a diretoria de 

ensino promove também esse torneio mirinzinho com xadrez, com dama e com atletismo. 

Esse torneio é uma exclusividade da diretoria de ensino (nome da diretoria) ou também 

acontece em outras diretorias de ensino que você conheça? 

Marcelo: Pelo que eu conheço, o único, a única diretoria de ensino que desenvolve esse 

trabalho, que é um projeto inicial que foi implementado desde 2007 aqui – fazem cinco anos – 

pelo que eu sei, só a diretoria (nome da diretoria) que faz. Mas, eu já ouvi de outros pcop´s 

que eles incluem as escolas de ciclo I no pré-mirim, mas com modalidade esportiva também, 

só que eu sou contra: o trabalho do mirinzinho que nós fazemos é um trabalho diferenciado 
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que trabalha só atletismo adaptado e xadrez e tênis de mesa e dama e dois tipos de queimada; 

que é o dodgeball a abelha-rainha. 

 O dodgeball é uma queimada com sete bolas que é muito legal, – tem até um filme que 

é ‘com a bola toda’, que é na verdade uma comédia, mas é que nos Estados Unidos tem um 

campeonato oficial desse torneio – então é uma modalidade interessante que tem que nós 

aplicamos para o 4º e 5º ano. E a abelha-rainha nós aplicamos no 1º, 2º e 3º ano, que é uma 

queimada adaptada, que é na verdade seria um pré-desportivo do handebol, né. Porque eu 

acho que o pré-desportivo é até importante você trabalhar as crianças conforme chega no 4º, 

5º ano porque depois quando chega na 5ª série – no 6º ano – eles vão ter essa modalidade, né, 

então, seria interessante estar trabalhando. 

 E essa abelha-rainha é uma queimada que tem um aluno – que seria a abelha-rainha – 

que quando ele é queimado ele tem mais uma vida, só que se ele é queimado mais uma vez 

acaba o jogo, independentemente do número de queimados eu você tem: é como se fosse um 

coringa. E é muito interessante: as crianças curtem muito o mirinzinho. Nós já estamos no 

quinto ano, cada ano mais escolas tem participado e... 

Pesquisador: ...foi um iniciativa que deu certo? 

Marcelo: Um iniciativa que deu certo! Eles gostam muito. Tem o atletismo adaptado 

também. Tem o revezamento misto 8X50 metros misto é muito interessante porque corre 

menino e menina junto independente de idade, é muito legal de ver ‘a prova mais 

emocionante’ – eu digo. 

Pesquisador: Marcelo, para a gente finalizar aqui, é...se você pudesse voltar no tempo, você 

continuaria optando pela educação física ou você pensaria em ir para outra área que não seja a 

educação ou você...? 

Marcelo: Não, eu acredito que eu continuaria na educação física, não me arrependo. Foi, é, 

uma área que até hoje só me trouxe benefícios; tudo o que eu tenho foi através da educação 

física e como eu falei anteriormente: eu trabalho só no Estado porquê eu gosto de dedicar 

exclusividade a um segmento só. Não escolheria outra área, não, eu estou plenamente 

satisfeito com a educação física. 

Pesquisador: Para a gente terminar mesmo, Marcelo: você sabe que eu preciso preservar o 

seu anonimato; você gostaria de dar alguma opinião para o seu pseudônimo que eu vou usar 

aqui no trabalho, ou você deixa para eu escolher? 

Marcelo: Não, você pode escolher, mas assim: inclusive se você quiser o meu nome mesmo 

eu não me incomodaria de usar porquê eu acho assim: tudo na vida nós temos que ser, falar na 

hora e ser como realmente é, independente do que pode acarretar, criar um melindre ou não. 



145 
 

Que nem: quando eu não gosto da atitude de algum professor eu chego nele e falo: “ó, não foi 

legal isso, você está agindo errado e tal”, e acho que tem que ser assim na vida da gente: você 

tem que ser verdadeiro mesmo, você tem que falar, independente se vai magoar na hora, mas 

no fundo a pessoa vai ver que é para o bem dela, entendeu? Então também não me incomoda 

se você usar também meu nome mesmo e o nome da diretoria, não tem problema nenhum. 

Pesquisador: Ok. Então, obrigado, Marcelo. 

Marcelo: Eu que agradeço. 
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Anexo III - Entrevista com o PCNP Marcel 

 

Transcrição de Entrevista com PCNP em 13/06/2012 

 

Pesquisador: Bom dia, então, Marcel...
42

 

Marcel: Bom dia. 

Pesquisador: Obrigado pela sua disponibilidade em me receber aqui na sua diretoria de 

ensino. Eu sou professor também da rede estadual, e estou fazendo mestrado agora e tenho 

interesse em aprofundar um pouco o estudo sobre o ciclo I e você –  na qualidade de pcnp da 

sua diretoria de ensino – você conhece um pouco a realidade do professor de ciclo I, então é 

interessante saber a opinião do pcnp sobre o ciclo I, sobre a educação física, sobre o trabalho 

do professor. 

 Gostaria inicialmente, Marcel, que você dissesse há quanto tempo que você terminou a 

sua formação inicial? 

Marcel: Eu me formei em [19] 83, né, então fazem quase trinta anos. 

Pesquisador: Ok. E qual faculdade que foi? 

Marcel: Foi na Faculdade Integrada de Guarulhos. 

Pesquisador: Você, antes desse cargo de pcnp, Marcel, você já era professor da rede estadual 

ou você ingressou direto como pcop? 

Marcel: Não. Eu fui professor da rede estadual em [19]86 como OFA, e depois em me 

efetivei em [19]87 já e fiquei direto. 

Pesquisador: Então desde [19]86 que você é professor da rede estadual e há quanto tempo 

especificamente que você está no cargo de pcop? 

Marcel: Pcop...[19]97...há uns quinze anos já. 

Pesquisador: Nessa diretoria de ensino? 

Marcel: Nessa diretoria. 

Pesquisador: É bom porquê você já passou por muitas mudanças que a educação física vem 

acontecendo desde essa época, você pôde... 

Marcel: Sim. 

Pesquisador: Acompanhar muitas coisas que vêm acontecendo. Você tem alguma formação 

complementar? Algum curso extra...? 
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Marcel: Eu fiz específico a complementação pedagógica e depois a supervisão, e outros 

cursos aí...é...que não foi uma pós-graduação, foram uns cursos aí por fora ou que a própria 

Secretaria [de Educação] oferecia aos pc´s, professores. 

Pesquisador: Você, Marcel, como pcop, acredita que...você falou um pouco sobre a sua 

história com a educação física. Você pôde acompanhar a mudança do ciclo básico para o 

regime de seriação, não é? Quando era o antigo ciclo básico e mudou para ciclo I você já 

estava na rede nessa época, não é? 

Marcel: Já. 

Pesquisador: E nessa época do ciclo básico o professor de educação física tinha aula no ciclo 

I ou era o professor regente, o professor polivalente que dava aula? Conta um pouquinho 

dessa história recente. 

Marcel: É, essa história aí do ciclo básico quando teve o ingresso das aulas de educação 

física, né, no ciclo básico, hum....não lembro a época certa...parece que foi [19]89, [19]90, no 

final de [19]80, começo de [19]90. Aí os professores começaram a dar aula para o ciclo 

básico, né, de educação física. Acho que foram uns dois anos aí, três anos, depois tiraram as 

aulas do professor de educação física e ficou com o professor da classe. 

Pesquisador: Certo. 

Marcel: E mais recentemente – acho que há uns sete anos aí atrás – voltou para o especialista 

de educação física e artes, né, que é o especialista da área trabalhando de primeira à quarta 

série, e agora primeiro ao quinto ano, né. 

Pesquisador: Então, Marcel, vamos falar um pouquinho sobre essa volta, sobre o retorno 

dessas aulas para o professor especialista, né. Então, você também nessa época já estava na 

diretoria de ensino e como é que foi esse retorno que você, na qualidade de pcop, observou 

que as escolas de ciclo I receberam o professor especialista: você acha que houve uma boa 

aceitação das professoras de ciclo I em receber o especialista, e o especialista por sua vez se 

sentiu seguro de voltar às aulas com o ciclo I que até então só tinha educação física no ciclo II 

e no ensino médio...? Como é que foi esse retorno, desse novo começo da educação física no 

ciclo I? 

Marcel: É, quando começou o especialista – na época de primeira à quarta série – com o 

retorno das aulas, quanto às professoras de classe – peb I, né, que elas chamam – elas ficaram 

meio que receosas assim, porquê parece que o pessoal estava invadindo a sala dela, os alunos. 

Porquê só elas tomam conta da classe, né, o ano inteiro, seria. Agora tem o professor de artes 

e educação física. 
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 Mas no início elas ficaram meio receosas porquê tinham mais dois professores 

entrando com os alunos, dando atividade e às vezes umas faziam essas atividades, ou não. 

Algumas não iam para a quadra, não tinham nem a parte da recreação com os alunos e ao 

mesmo tempo elas eram obrigadas – e ainda são obrigadas – a acompanhar essas aulas. Então 

muitas achavam que tinham que ficar na sala sem fazer nada, e aí tinha uma certa restrição 

quanto a essas professoras de acompanhar o professor de artes e educação física, inclusive nas 

aulas para ajudar, para fazer um trabalho conjunto com o professor de educação física. 

Pesquisador: Vamos mudar um pouquinho o nosso enfoque do ciclo I para o ciclo II e ensino 

médio. Porque você também, Marcel, pelo tempo de experiência que você tem, pôde 

acompanhar em 2008, 2007, aquela discussão da implementação da proposta curricular do 

São Paulo Faz Escola com o ciclo II e o ensino médio. A proposta curricular começou para o 

ensino médio a partir de 2008, né, e você acompanhou esse processo, você teve a 

oportunidade de acompanhar essa implementação também? 

Marcel: Certo. Nós, professores coordenadores – inclusive agora até mudou a nomenclatura: 

é o professor coordenador de núcleo pedagógico, é o pcnp que a gente fala. O pessoal não fala 

oficina pedagógica, ou os mais antigos falam até atp, né, antiga nomenclatura...Mas teve essa 

implementação sim, a gente acompanhou isso numa crescente desde...2000, mais ou menos, 

que foi a época da aceleração e a proposta da educação física começou aí, né, a ser 

implantada, a ser discutida e a gente tem acompanhado isso desde o começo. E nessa proposta 

curricular implantada em 2007-2008, hã, muitos professores gostaram, né. Houve assim, 

alguns inclusive que restringindo assim: “pô, mas eu vou ter que fazer isso?, “vou ter que 

acompanhar, eu não quero acompanhar”, ‘eu vou dar minha aula como eu dou a 20 anos, não 

quero saber de mudança, tá dando certo”.  

 Mas, de pouco em pouquinho o pessoal está aceitando, está vendo que é uma proposta 

boa, ela não é imposta para você. Você discute com os professores assim as atividades 

propostas: você pode mudar de acordo com o que você acha que o aluno gosta, ou não, do 

esporte, da dança, mas é...o conceito dela, a proposta dela é o fazer, o refletir, né, e o registrar. 

É o princípio da proposta nossa aqui. 

Pesquisador: E vamos comparar um pouquinho esse processo do...da implementação da 

proposta curricular com o ciclo I agora, Marcel. Você também tem acompanhado agora esse 

movimento que está acontecendo de que a secretaria de educação quer implementar algo 

semelhante com o ciclo I, e parece que dessa vez o processo está sendo um pouco diferente. 

 Gostaria que você falasse um pouquinho de como você está percebendo esse 

movimento agora que está havendo do ciclo I estar sendo fomentada, que está sendo criada 
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essa nova proposta específica agora para o ciclo I: como é que você percebe essa diferença 

com relação ao que houve com o ciclo II e ensino médio? 

Marcel: É, eu vejo a diferença assim: no ano passado já foram chamadas algumas diretorias 

[de ensino] para essa implementação, né, para a escrita dessa proposta onde os professores 

foram chamados. 

 Então, acho que foi um ponto positivo porquê chamou o pessoal da base, que trabalha 

lá na escola, né, direto com o aluno, com o professor da classe e começamos a escrever 

algumas atividades, algumas propostas, é... reescrita da proposta, e volta e reescreve e vem, 

né, com os professores coordenadores lá do núcleo [pedagógico] e com os professores, e isso 

desde...do ano passado que a nossa diretoria que foi lá em Outubro do ano passado com 

quarenta professores inicialmente, aí voltamos em Fevereiro com dez, né, para fazer a 

reescrita, aprimorar, ver o que estava faltando, e em Abril – ou Maio – nós fomos de novo 

chamados mais dez professores para fazer, para continuar esse trabalho. E agora no final de 

Maio fomos os professores coordenadores e mais algumas diretorias com alguns professores 

também. Então, eu acho que a implementação disso aí vai ser mais fácil porque o professor 

que trabalha na escola está ajudando a fazer, está compreendendo como é essa proposta aí. 

Pesquisador: Então, basicamente a diferença seria essa: que dessa vez o professor também 

não está recebendo um material pronto sem ter acesso antes, como aconteceu com o ciclo II e 

o ensino médio? Dessa vez ela está participando do processo junto com a secretaria de 

ensino? 

Marcel: Isso. Não são todos, logicamente, né? Mas inicialmente temos vinte e uma diretorias 

de ensino do Estado participando desde o início dessa proposta aí que eu falei com quarenta 

professores – que da nossa diretoria daria um por escola, é um representante por escola, 

depois restrito a dez –, mas eles já estão entendendo melhor e essa base, e quando chegar essa 

proposta a maioria não vai poder falar que não participou, que não viu essa proposta. Quando 

a gente tem um retorno para a diretoria aqui a gente envia as atividades para a escola: “ó, 

aplica lá, vê se deu certo, ou não, ponto negativo”, para quando a gente retornar para as 

próximas reuniões saber o que fazer. 

Pesquisador: E quando você foi para a Praia Grande com os professores, Marcel, como é que 

foram esses dias? Foram três dias, certo? 

Marcel: É, foi assim: no primeiro momento não fui eu que acompanhei porquê eu estava de 

licença, né? Foram os quarenta professores e ficaram lá os três...é, ficaram lá três dias. 

Pesquisador: Mas você teve algum feedback desse encontro? Como é que você soube 

assim... se foi bom, se foi produtivo, como é que foi esse retorno? 
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Marcel: É, o retorno assim eu achei que foi bom. Inclusive a outra professora, a A. aqui que 

acompanhou, foi ela – ela é do ciclo I e é da educação física também, né – que ela 

acompanhou esse primeiro encontro, ela achou que o pessoal gostou, é...foi dado o pontapé 

inicial desse trabalho e o retorno que nós tivemos foi assim: na hora que eles voltaram para a 

escola, eles aplicaram as atividades, viu o que deu certo para quando a gente voltar para o 

segundo encontro que vai ter lá refinar as atividades e a proposta disso aí. 

Pesquisador: Marcel, na sua qualidade de pcop, você está mais a par dos prazos que estão 

sendo estabelecidos para essa nova proposta...é...então, esse ano de 2012 seria assim o 

encerramento desse rascunho para que no ano que vem já comece a ser implementada essa 

nova proposta nas escolas? 

Marcel: É, quando nós estivemos em Maio na Praia Grande, o Sérgio – que é um dos 

coordenadores da parte da educação física lá na CGEB – ele estipulou assim – deram um 

prazo inclusive para ele – até Julho, final de Julho esse proposta, esse rascunho estar pronto 

para ir para uma revisão, revisão literária, para o pessoal das universidades, né, inclusive da 

secretaria, para no final, até o final do ano ter uma, essa proposta preliminar pronta para 

aplicação em 2013. Aí, havendo retorno dos professores do que já está bom, do que não está 

para que em 2014 saia uma proposta – vamos dizer – semelhante a do ciclo II e ensino médio. 

Pesquisador: Então quer dizer que o projeto inicial é que em 2013 não chegue assim uma 

proposta já pronta, mas que ela seja como se fosse um teste, um piloto para que o professor 

aplique? 

Marcel: Isso. 

Pesquisador: Depois dê um retorno para a secretaria de educação através do pcop, da 

diretoria de ensino, para depois ser feito um aprimoramento dessa proposta? 

Marcel: É, é isso mesmo. Vai ser essa primeira, esse piloto – vamos dizer assim – para 2013, 

para depois refinar melhor para 2014 ter uma proposta mais adequada. Mas nada disso impede 

que para 2015, 2016 sejam feitas as modificações para melhoria da proposta, como está sendo 

feita a reescrita da proposta do ciclo II e ensino médio. 

Pesquisador: Eu ia falar sobre isso agora, ainda bem que você já tocou nesse ponto: parece 

que houve um atraso nesse ano na entrega do material no caderno do professor e do aluno 

justamente porquê parece que está sendo refeito esse caderno, essa proposta curricular. 

Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa...o que motivou a isso? Em 

que pé se encontra essa reformulação? 

Marcel: Essa foi assim: não são todos os professores coordenadores das diretorias que estão 

participando, né, são convidados alguns para a reescrita dessa proposta do ciclo II e ensino 
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médio, é...para aprimorar mesmo, ajustar algumas atividades que no decorrer desses quatro, 

cinco anos aí foram revistas. Algumas já não se adequam mais à nossa – aqui em São Paulo – 

essa atividade, né? Então eles estão reescrevendo isso para – eu acredito – quem em 2013 saia 

essa reescrita da proposta do ciclo II e [ensino] médio aí. 

Pesquisador: Mas por enquanto as escolas do ciclo II e ensino médio estão recebendo o 

caderno do professor e do aluno ou não? 

Marcel: Estão, por enquanto estão usando o modelo antigo. Cada bimestre chega nas escolas 

de acordo com o quê a escola pede ter um levantamento. A gente faz um levantamento disso 

aí direto no site da secretaria: quanto estão precisando no primeiro bimestre, no segundo 

bimestre, quantos alunos nós temos aqui e eles mandam direto para as escolas agora. 

Pesquisador: E essa reformulação que estão fazendo agora com o ciclo II e ensino médio, 

Marcel, ela foi motivada pelos professores que estavam pedindo que ela fosse reformulada, ou 

foi a própria secretaria de educação que percebeu, ou...de onde surgiu esse...? 

Marcel: Não, não. Eu acredito que assim: através de nós, os pc´s da diretoria, a gente sempre 

dizia: “ó, o pessoal tá achando que isso não dá certo, então dá pra ajeitar, dá pra  melhorar?”. 

Então acho que dos dois lados: a própria secretaria viu que algumas atividades e a proposta 

tem que ser adequada, como os professores: “ó, como é que nós vamos fazer isso? Tem 

material? Não tem? Como é que dá pra produzir?”. 

 Então acho que essa adequação veio dos dois lados aí, os dois lados: a base dos 

professores e a própria secretaria. 

Pesquisador: Mas você tem conhecimento de que isso ocorreu apenas com a educação física 

ou também aconteceu com outros componentes curriculares? 

Marcel: Eu sei que está acontecendo com os outros componentes também. Nossos pc´s aqui 

de artes, de matemática, eles são convidados – não todos – , mas são convidados a fazer a 

reescrita dessa proposta. 

Pesquisador: Marcel, agora eu queria falar um pouquinho sobre o seu cargo: gostaria que 

você explicasse um pouco sobre a sua função, sobre as atribuições de um pcnp, né, agora a 

letra mudou: pcnp? 

Marcel: É. 

Pesquisador: Antigo pcop, começou como atp, depois pcop, agora pcnp, né? Que você 

falasse um pouquinho então sobre as atribuições de um pcnp de uma maneira geral e depois 

de uma forma específica do pcnp de educação física. 

Marcel: O professor coordenador de núcleo pedagógico, a atribuição assim, como fala....é a 

parte pedagógica a atribuição dele, né? De um modo geral, de todas as disciplinas: português, 
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artes, educação física, matemática, história, filosofia, todo esse tipo, né, de disciplina do 

currículo aí: implementar primeiro a...ajudar a implementar essa proposta aí e ajudar os 

professores na escola, ajudar a implementação da proposta pedagógica. 

 De forma específica da educação física nós temos essa implementação da proposta 

também, e nós cuidamos também da parte dos jogos da olimpíada escolar, na coordenação dos 

jogos, tabelas, organização. Inclusive nós podemos chamar um professor coordenador para os 

jogos, específico para os jogos, convocar esse professor por 120 dias no ano, se precisar, 

quando estiver interessado, para ajudar nessa parte. 

 E dentro da educação física a parte da implementação pedagógica, a olimpíada 

escoloar, nós temos a turma de acd – que são as atividades curriculares desportivas, né – que 

são – vamos dizer – as turmas de treinamento em termos de algumas modalidades aí. A gente 

ajuda na implementação, ajuda com supervisor para ver se está funcionando a turma, na 

homologação dessas turmas, né, e mais especificamente é isso aí. 

Pesquisador: Marcel, eu preciso fazer uma outra parte da minha pesquisa que é entrevistar 

um professor de ciclo I da rede estadual para conhecer um pouco da trabalho dele. E como 

você é o pcop dessa diretoria de ensino, acredito que você, melhor do que qualquer outra 

pessoa daqui possa me indicar alguns nomes que você lembra de ciclo I para que eu possa 

fazer a entrevista. Eu particularmente tenho interesse em conhecer boas práticas de bons 

professores que trabalham com o ciclo I. 

 O que eu preciso saber de você então é assim: que você me diga alguns nomes de 

alguns professores, de algumas escolas – não precisa dizer agora – , mas eu gostaria que você 

pensasse em alguns nomes agora que lhe vem à mente, algumas escolas, algum professor, 

alguma professora que você recorda que você pôde ver a aula, que você ouviu falar, que você 

pôde trocar idéia; que você me dissesse assim, quando eu digo pra você: “eu preciso 

entrevistar um professor que tenha boas práticas”, que você como pcop reconheça como um 

bom professor, o que te vêm à mente pra me dizer quem é esse professor, esse perfil? Que 

critérios você utiliza pra me dizer assim: “ó, vai lá na escola X que lá tem o fulano, a fulana, 

que ele vai ter os dados que você precisa”? 

Marcel: É, nós temos assim....inclusive eu indicaria alguns professores que foram com a 

gente para a Praia Grande nessa capacitação, né? Porquê eles estão acompanhando desde o 

ano passado essa proposta, estão implementando, ajudando a implementação dessa proposta e 

a indicação seria esta. Porque eles estão fazendo na prática o que nós estamos fazendo na 

teoria lá na Praia Grande. Então, tem professores que foram com a gente e acho que seria a 

indicação mais correta para o seu trabalho, para essa implementação. 
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Pesquisador: Bom, Marcel, então obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, sei que 

o seu horário é apertado e agradeço novamente pela sua participação. 
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Anexo IV - Entrevista recorrente com Professora Kenia 

 

1ª Entrevista Recorrente com Professora Kenia – 10 de Agosto de 2012 

 

Pesquisador: Boa noite, Professora Kenia. 

Kenia: Boa noite. 

Pesquisador: Eu agradeço a sua disposição em me receber novamente para uma entrevista, 

para a gente continuar falando um pouco sobre o trabalho do professor de educação física no 

ciclo I na rede pública estadual. E falar um pouquinho mais hoje de forma específica sobre a 

proposta curricular que a Secretaria de Educação está tentando elaborar e implementar para a 

escola de ciclo I, à exemplo do que já ocorre com o ciclo II e ensino médio. 

 Algumas etapas já foram percorridas quando a gente fez aquela entrevista em Outubro 

até agora. Houve entre essas etapas uma capacitação na Praia Grande em Novembro e gostaria 

de saber inicialmente se você teve chances de participar dessa... desse encontro? 

Kenia: É, essa capacitação começou, na realidade, em Agosto, quando o Marcelo, que é o 

pcop, chamou os professores de ciclo I. Na realidade foi uma convocação meio em cima da 

hora porquê era pra ser convocada a [diretoria de ensino] Leste 1. Como eles não puderam 

comparecer, pediram se ele teria essa possibilidade e ele chamou, mas muitos não 

conseguiram ir nessa convocação. Aí ele chamou e foi quando a gente pôde ter os primeiros 

contatos com essa proposta, né? 

 Eu também não sabia muito bem qual o objetivo dessa proposta, mas achei 

interessante quando eles pediram que a gente desse alguma atividade que a gente (enfatizou 

‘gente’) realizava nas escolas. A minha primeira proposta até naquela época foi o projeto de 

xadrez, que é uma coisa que eu gosto de dar no ciclo I. Aí ele chamou novamente e... foi acho 

que em Outubro mais ou menos, para que a gente fizesse uma nova abordagem, aí eu entendi 

que eles não estavam tanto interessados na parte da sala de aula, né – que a gente também 

trabalha no ciclo I – mas com atividades de habilidades motoras mesmo, trabalhando 

habilidades motoras. 

 E aí eu entrei com a proposta da rede humana de voleibol, que ela é uma das 

atividades que eu dava no ciclo I por achar diferente, de repente algum professor não 

conhecesse. Então, é... quando... Novembro ele chamou alguns professores, ele selecionou 

exatamente essas atividades que eram diferenciadas para que não houvesse tanta repetição, né, 

e fomos para a Praia Grande para ter os primeiros contatos com a CENP, com a Secretaria de 

Educação mesmo, e para saber exatamente qual era essaa proposta. 
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 E aí eu achei extremamente interessante porquê era exatamente aquilo que eu achava 

que era pra ter acontecido: unificar os professores para que todos mostrassem o seu trabalho 

que era desenvolvido no ciclo I. Porquê o ciclo I, ele tinha realmente essa característica de... 

trabalhar isolado. Cada professor estava trabalhando isolado a sua escola e nem sabia o que 

era, o que exatamente estava sendo desenvolvido, né? 

 Eu também, quando entrei no ciclo I, eu não sabia exatamente o que era pra ser dado 

no ciclo I. Lógico, você tem a sua ideia, a sua... sabe que tem que estar trabalhando 

habilidades, mas, né, cada um desenvolve na realidade com sua ideia, não com um trabalho 

unificado de ciclo I. 

 E quando – eu até comentei isso da outra vez – quando eu cheguei no ensino médio 

tinha exatamente isso: que quando alunos do ensino médio chegando com várias...é... 

características diferentes, e que na realidade teria que estar chegando menos, num 

nível...como é que eu vou dizer...próximos, né, próximos. 

Pesquisador: Hum-hum. 

Kenia: Aí, quando veio essa proposta eu me empolguei realmente. Por quê? Então vai ter 

uma unificação do ciclo I. 

 Então, o professor de primeiro ano ele vai ter que trabalhar determinadas coisas; o 

segundo vai ter que ter trabalhado, vai ter um crescimento em cima do terceiro ano, quarto 

ano e quinto ano. 

 Quando sair do quinto ano para o fundamental dois, esse alunos eles vão ter essas 

habilidades desenvolvidas muito maiores e com um nível de entendimento muito maior do 

que é a educação física. 

Pesquisador: Certo. 

Kenia: Então foi esse crescimento que está tendo na Praia Grande: nós fomos convocados em 

Fevereiro novamente – de Novembro pra Fevereiro foram escolhidos, foi um peneira maior – 

e eu fui privilegiada de estar indo de novo em Fevereiro. 

 Em Fevereiro a proposta agora é olhar não para as nossas atividades, mas olhar para as 

atividades de todos que estão participando, e aplicar nas escolas e dar uma devolução, uma 

devolutiva para esses professores que a gente estava aplicando. 

 Então, nós fomos chamados em Fevereiro, no final de Março nós voltamos novamente 

já retornando com algumas atividades que a gente aplicou e já...sendo cobrado, entre aspas, da 

gente, para que a gente, agora sim, nós todos apliquemos no primeiro ano, segundo ano, 

terceiro ano, quinto ano as atividades que foram dadas para a gente, para agora no fim de 
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Setembro, Outubro, nós estarmos voltando de novo para eles, para estar devolvendo, para dar 

uma devolutiva para eles. 

 Então é um trabalho que realmente é bem cansativo para a gente que trabalha, porque 

a gente tem a nossa...a nossa meta também na escola, mas a gente também tem que estar 

alinhando com esse trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo. 

Pesquisador: Foi bom você ter falado sobre isso porque no caso esses professores que estão 

colaborando, eles foram convocados, mas não quer dizer que eles vão ganhar algo a mais com 

isso...? 

Kenia: Não. 

Pesquisador: ...apenas, esse ganhar algo a mais seria o intercâmbio, o conhecimento de ideias 

para acrescentar no seu próprio trabalho, não financeiramente, correto? 

Kenia: Não, não. Financeiramente a gente – tanto é que eu tive que...eu tirei férias em O., 

voltei antes, né, deixei alguns dias a ver pra poder pagar esses dias que eu vou ser convocada 

sem...pela Secretaria do Estado.  

 Então, na realidade, é uma doação que você acaba fazendo, né, uma troca – doação 

não, vai! – é uma troca, né? Por que eu recebi muitas coisas interessantes nessa convocação. E 

quando nós recebemos toda essa bagagem achamos que não era justo ficarmos conosco essa 

bagagem, com esses doze professores que estavam sendo convocados, no caso da [nome da 

DE anonimato?], e pedimos pro Marcelo exatamente liberar para que a gente socializasse esse 

material para todos os professores da [nome da DE]. 

Pesquisador: Ah, então quer dizer que a princípio quem pediu para que realizasse foram 

vocês? Foi uma iniciativa que partiu desse grupo de doze professores? 

Kenia: Desse grupo! 

Pesquisador: Desse grupo de doze professores que pediu que divulgasse para os professores 

e aí o Marcelo topou? 

Kenia: Exatamente. 

Pesquisador: E aí aquela convocação no colégio S. [nome do colégio]  para que pudesse... 

Kenia:...socializar esse material. E explicar o que estava acontecendo. Por quê? Porque o 

caderno dois, o caderno do [ensino] fundamental dois e ensino médio não funcionou porquê 

foi imposto. Segundo, essa aqui nós estamos sendo chamados, mas nós não somos os bam-

bam-bans, nós simplesmente – eu acho – nós somos mais flexíveis, e nos propusemos a 

colaborar com essa elaboração desse caderno; de aplicar realmente esse caderno, dar uma 

devolutiva pra quem deu essas atividades pra gente, né. E aí com esse material, que realmente 
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é muito rico – porquê são materiais de professores que realmente estão aplicando nas escolas 

– você vê pessoas extremamente comprometidas. Você vê as pessoas defendendo a sua 

atividades, é muito legal isso, né? 

Pesquisador: Hum-hum. 

Kenia: Você vai aplicar, você vai estar defendendo aquilo! Entendeu? 

Pesquisador: Sim. 

Kenia: E a aceitação é muito grande daquele pessoal que está lá, e a gente falou: “não, a 

gente tem que oferecer isso”. Eu não participei do período da manhã – porque eu estava no 

período da tarde, porque eu trabalho de manhã no S. [nome do cólégio], né – então eu fui à 

tarde e as atividades que a gente oferecia o pessoal aceitou muito legal, entendeu? 

 Até perguntei se alguém conhecia essa atividade de rede humana, tinha alguns que 

conheciam, outros não; mas foi muito legal a receptividade dos professores! Então isso é 

legal: o que essas... o que essas pessoas que estão entrando principalmente, né, porque eu já 

estou saindo, né. Daqui a dois anos eu já estou saindo, mas está entrando muita gente nova e 

eles estão aceitando muito legal. 

 Porque se você tiver o bom senso, você vai aceitar, porque você já está recebendo as 

aulas já montadas de graça por professores que já montaram; você só vai interferir e melhorar 

aquelas aulas. Você não vai usar aquela simplesmente como um bê-a-bá; você vai usar como 

um norteador da sua profissão, de você fazer a sua carreira o Estado, e fazer alguma diferença 

para esses alunos que estão chegando e você está trabalhando. 

Pesquisador: É...vamos voltar um pouquinho só no começo da sua fala, Professora, que você 

comentou sobre o xadrez, que talvez o xadrez não tivesse sido bem escolhido porque parece 

que queriam dar uma prioridade para atividades mais que sejam fora da sala de aula como 

você disse... 

Kenia: Aham. 

Pesquisador: Isso não quer dizer também que o professor não possa trabalhar o xadrez, como 

você faz? 

Kenia: É, exatamente. 

Pesquisador: Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, e assim: embora 

você não tenha tido essa chance de usar o xadrez com essa proposta, não quer dizer que você 

vai deixar de trabalha-lo? 

Kenia: Não, não. É que assim: a gente teve que escolher algumas atividades e eu percebi que 

a Secretaria queria alguma coisa mais ligada à atividade, que é um coisa mais fácil, não é? 



158 
 

Mas o xadrez – o Marcelo, que é o Marcelo
43

 – conhece isso, né, tanto que ele falou pra mim: 

“ah, vamos um dia fazer uma orientação técnica pra você passar para os professores como 

você dá esse jogo de xadrez. E esse xadrez na verdade foi assim: começou quando eu entrei 

no O. e eu dava o xadrez, eu sabia só como cada peça se movimentava, bem básico mesmo! 

Eu. 

Pesquisador: Certo. 

Kenia: E eu ensinava bem bê-a-bá no ciclo II, nos dias de chuva e tal. Quando eu entrei no 

O
44

., tem uma professora – que é a S. do terceiro ano – que, é...quando ela fez o trabalho, o 

último, como chama ...? O último trabalho para você se graduar...a monografia. 

Pesquisador: Ah, a monografia. 

Kenia: Daí ela fez em cima do xadrez, ta? Como ensinar o xadrez. Eu já gostava, já queria 

introduzir e foi casar as duas idéias porque ela é minha amiga, que na época que eu trabalhei 

com ela numa pré-escola em O. 

Pesquisador: Ah, quando você ingressou em [19]94? 

Kenia: Quando eu ingressei. Ela era uma professora de sala de aula de pré-escola em O. 

Depois, por causa de problema de que não existia aquele cargo de educação física e nós 

tínhamos uma referência muito alta na pré-escola, nós tivemos que sair da Secretaria de 

Educação, daí eu fui pra Secretaria de Esportes de O. Só que a amizade continuou e eu a 

reencontrei no O. Aí, casou a ideia da proposta de xadrez. 

Pesquisador: Certo. E aí... 

Kenia: E aí ela foi me dando ideias, ela me deu algumas dicas de como tinha uma história do 

xadrez, ela me embasou algumas coisas que eu achei legal de começar no O. que era bem 

nível ciclo I.   

 Aí, ideia de uma: eu não sabia muito bem como fazer os tabuleiros de xadrez. Aí 

vinham nas caixas de merenda os tabuleiros de xadrez, né? Aí eu recortei aquilo, mas não 

estava dando muito certo. Aí uma outra professora falou: “Kenia, faz com tampinha de 

garrafa”. Aí esta S. falou: “Ó, faz assim ó: uma tampinha para peão, que tem o menor valor; 

duas tampinhas para torre, bispo e cavalo, que o valor é um pouquinho maior que peão; e rei e 

rainha você cola três tampinhas para eles saberem que o valor é maior”.  

 Eu achei interessante, entrei na internet, mas bem naquela época tinha saído aquele 

xadrez do Harry Potter tal e tal e saiu a tabela dos desenhos, e cabia bem exatamente na 

tampinha da garrafa! Aí eu colei, fui fazendo nos finais de semana, pedia para as crianças 
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trazerem as tampinhas, fui fazendo joguinhos, aí depois o que eu fiz? Peguei caixas de 

papelão da reciclagem mesmo da merenda, cruzei cartolinas e color set preta e cartolina 

branca. Cortava, fiz aquele emaranhado, né, como se fosse...tecer, né, no quadrado, colei na 

caixa de papelão e ainda uma professora falou: “cola duas de papelão porque fica mais duro”. 

Pesquisador: Para ficar reforçado, né? 

Kenia: Para ficar reforçado. Aí eu colei e passei contact transparente e montei o meu 

tabuleiro de xadrez! Entendeu? 

Pesquisador: Sim. E até no final de semana você trabalhou em cima desse... 

Kenia: É. 

Pesquisador: Desse projeto porque durante a semana é corrido, né? 

Kenia: Não dá, não dá. 

Pesquisador: Para quem tem acúmulo, como é o seu caso. 

Kenia: É, não dá. E com as crianças não dá tempo. E aí como as crianças foram trazendo aos 

poucos, então o que eu fiz? Como eu estava ensinando também aos poucos, né, quando eles 

traziam as tampinhas de garrafa, o que eu fazia? Eu fazia as tampinhas vermelhas contra as 

tampinhas pretas. 

 E eu comecei assim: só peão. Então eu comecei ensinando assim: só peão, só 

movimentação de peão. Aí quando eles aprendiam movimentação de peão, o que eu fazia? 

Movimentação de peão e torre. E aí eu ia montando aos poucos, entendeu? 

Pesquisador: Hum...para não confundir a criança... 

Kenia: É, para não confundir a criança e para dar tempo de eu montar também os jogos nos 

finais de semana, certo? Porque daí para montar o peão é só colar, né. Eles jogavam 

primeiramente sem nada em cima, né, depois peão, e torre eu grudava duas tampinhas e eu fui 

tendo tempo de ir montando esses joguinhos enquanto eles estavam aprendendo também... 

Pesquisador: a progressão? 

Kenia: Isso. Porque eu estava usando também mais nos dias de aula normal porque eu queria 

eu queria que – criança ficar trancada o tempo todo dentro da sala também é judiação – então 

nos dias de sol, nos dias que dava para ir para a quadra, eu ia para a quadra; quando chovia eu 

entrava com esses jogos de xadrez pouco a pouco. 

 E assim eu fui indo. Até fazer com que as crianças aprendessem a jogar xadrez, e aí foi 

quando apareceu o campeonato para a categoria deles, o mirinzinho, entre as escolas. E aí eu 

levei minha primeira turma de xadrez para competir... e aí na primeira turma de xadrez eu 

voltei com o troféu de vice-campeão no feminino e campeão no masculino. 

Pesquisador: Quer dizer: foi um trabalho que rendeu frutos, né? 
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Kenia: Isso. E vim com uma medalha de ouro no feminino individual, e vice-campeão no 

individual, medalha de prata no masculino. Aí então eu voltei com quatro medalhas: três de 

prata e uma de ouro. E aí a diretora falou: “Nossa!”. 

Pesquisador: Se empolgou? 

Kenia: Se empolgou: “Kenia, o que você quer?”. Eu: “ah, eu queria um jogo oficial para 

treinar eles, porque eles estão treinando ainda com aquele xadrez do Harry Potter, e quando 

chega no jogo oficial eles se confundem”. Aí ela me comprou já, ela falou assim: “então eu 

vou comprar os jogos de xadrez para você”. Ela comprou o jogo oficial mesmo, grande, e 

alguns tabuleiros daqueles joguinhos de tabuleiro, mas oficial, para eles irem aprendendo a 

jogar. 

 Aí eu comecei a fazer os campeonatos dentro da sala, né? Então saía o campeão da 

sala, masculino e feminino, que jogava contra os campeões das outras salas, e aí os campeões 

é que iam representar o O. no campeonato mirinzinho. 

Pesquisador: Quer dizer: uma coisa que começou meio que assim você tentando, meio que 

com a ajuda da professora, mas uma coisa totalmente despretensiosa? 

Kenia: Isso. 

Pesquisador: E rendeu muitos frutos bons no final. 

Kenia: Aí no segundo ano que eu fui começou também o CEU a ter turmas de xadrez, e eu 

sabia que tinha um professor muito bom de xadrez lá. Então, como eu não entendia muito de 

xadrez – o meu xadrez era bem bê-a-bá – o que eu fiz? “Gente, vai lá fazer oficina de xadrez”. 

Pesquisador: E a escola é perto? 

Kenia: É perto. E aí eu comecei a mandar o pessoal para ir pra lá. E aí tinha um menininho – 

também aí eu tive sorte – que ele era um geninho no xadrez. No primeiro ano o menininho já 

foi para lá e o professor se encantou com ele e aí ele aprendia: “ó, tem o xeque-mate 

pastorzinho”. E aí eu nem sabia o que era isso, né? E aí ele voltou e eu comecei a pesquisar na 

Internet e aí: “você me ensina?”. E aí ele me ensinou. Então eu aí: “então você ensina os 

colegas”; e ele começou a ensinar os colegas também. 

 Aí no segundo ano a gente já começou a trazer medalhas de ouro. Então esse menino 

ficou comigo quatro anos, ele saiu ano passado e nos quatro anos só perdemos no primeiro 

ano que ele pegou medalha de prata, daí em diante a gente só pegou ouro em todas as 

categorias: por equipe, individual e tudo. 

 Daí no ano passado nós só perde... no ano passado eu tinha tanto mirinzinho que eu 

levei para o pré-mirim. Eu subi a categoria deles porque eu não mais onde... eu achei que era 

muita judiação ficar com eles só, levar só eles quatro, só quatro que podia levar. Então eu 
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levei oito, subindo os quatro do mirinzinho para o pré-mirim. E aí nós perdemos só no 

individual no pré-mirim, medalha de prata. Mas também foi a leva que eu tive melhor. 

 Agora, esse ano eu tive que começar do zero, porquê como essa turma era muito boa, 

também ao mesmo tempo assustava os que vinham, entendeu? 

Pesquisador: Ah, sei. 

Kenia: Então eu tinha um grupo muito bom, muito grande do ano passado, que eles se 

formaram na, no 4º ano, na 4ª série e foram embora. Então esse ano eu tenho que começar 

tudo do zero. 

 Até eu falei para os professores: “ah, você não vai levar mais porquê você ganha 

tudo”. E eu falei: “não se preocupe porque no ano que vem eu tenho que começar do zero para 

chegar um pessoalzinho bem básico aí”. 

Pesquisador: É, e eles continuando, talvez eles tenham tomado gosto com você e na outra 

escola...né? 

Kenia: É... o que eu queria na realidade com essa história de medalha de ouro, na realidade, é 

para que estimulassem os alunos a fazer xadrez. Você entendeu? 

Pesquisador: Hum. 

Kenia: E foi que aconteceu. Então, o que acontece: de manhã o professor não trabalha o 

xadrez. Então, com essa leva que saiu, a tarde todos os alunos de 3º ano, 4º ano e 4ª série, e 

dou xadrez. Então, com essa leva que saiu, a tarde todos o alunos de 3º, 4º ano e 4ª série, eu 

dou xadrez. 

Pesquisador: Ah, é verdade. Porque no caso na sua escola você trabalha à tarde, de manhã 

vão os menores, de tarde vão os maiores. 

Kenia: Não, não. 

Pesquisador: Não? É o contrário...? 

Kenia: Não: a tarde tem 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano; e de manhã também tem. Só que o professor de 

manhã não trabalha o xadrez. Aí o que acontece: à tarde todos esses alunos vão aprender o 

xadrez; de manhã o professor não dá. O que aconteceu? Quando eu abri inscrições esse ano 

para as turmas de acd de xadrez, a maioria são de alunos da manhã. E os pais se interessaram 

de mandar justamente porque de manhã não estava tendo xadrez. Então isso eu achei legal, 

entendeu? 

Pesquisador: Certo. 

Kenia: Porque você vê que o xadrez é uma atividade que está sendo... que... 

Pesquisador: Que a escola incorporou. 
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Kenia: Incorporou. E não importa se vai ganhar medalha ou não esse ano: o que importa é 

que os alunos aprenderam a gostar de xadrez. E é interessante porque assim: chove, eu vou 

com os tabuleiros de xadrez. Os alunos, eles, já começam a se sentar, já começa a fazer os 

parzinhos, já esperando o tabuleiro; eles gostam! 

 Então, essa é a minha medalha, entendeu? É essa a minha medalha, que os alunos 

tivessem. E eles adoram. Eu recebo pais de alunos que às vezes já saíram da escola e que a 

mãe vem falar: “ai, ela não queria competir mais, mas ela queria continuar fazendo xadrez”: 

isso é legal. 

Pesquisador: Então, quer dizer: é um trabalho que assim, rendeu frutos, né, quer dizer... e foi 

uma coisa que foi uma iniciativa sua e que você... 

Kenia: Eu não sabia nada. Eu tive que fuçar na internet para saber o que era um pastorzinho, 

o que era uma, um... um xeque escadinha e outras terminologias que eu... 

Pesquisador: Não dominava, mas agora... 

Kenia: E até agora, eu vou falar a verdade: bem básica de ciclo I mesmo, sabe? (risos). 

Pesquisador: (risos). 

Kenia: E é até legal porque parece que tem um professor da [nome da DE] que ele tem um 

nível técnico maior tanto que o Marcelo falou: “ah, eu queria fazer uma OT com você 

entrando com o ciclo I, o básico, e ele entrando com o aperfeiçoamento”. Eu falei: “e aí eu é 

que quero”, né, porque eu quero essa parte de aperfeiçoamento. 

Pesquisador: É bem o que você falou agora a pouco, né, de progressão: de repente se houver 

um projeto em que o professor comece e o professor de ciclo II saiba onde começar depois... 

Kenia: Exatamente! 

Pesquisador: ... que foi o que você falou. 

Kenia: Que ele continue isso, porque isso é que é legal. E esses alunos que eu tinha ano 

passado – voltando – eu jogava com eles e já não ganhava mais nenhuma. Tinha uns oito ou 

nove que eu jogava contra eles e perdia toda hora, toda partida, e eu já nem jogo tão ruim 

mais, né. 

Pesquisador: O discípulo superou o mestre, né? (risos). 

Kenia: Já superou de longe (risos). Muito legal isso. 

Pesquisador: É legal mesmo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, professora. Gostaria 

que você falasse um pouquinho... na primeira entrevista que nós fizemos você falou sobre 

como havia construído o seu conhecimento através da sua experiência em O, que quando você 

foi trabalhar com o ciclo I era uma realidade diferente do que você até então tinha... 

Kenia: Hum-hum. 
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Pesquisador: Que você usou um pouco do conhecimento que você tinha em O. e também um 

pouco até do que você vivenciou como aluna durante a ACM, e eu recordei disso um pouco 

porque eu queria perguntar: com essa proposta nova você acha que isso vai contribuir para o 

trabalho do professor, ou isso de repente pode tirar um pouco a experiência do professor, ou 

só vai acrescentar para o trabalho dele? 

Kenia: Não, isso só vai acrescentar. Isso com certeza só vai acrescentar. As pessoas tem que 

ter a mente aberta para não ser fechado à qualquer tipo de informação: lembra que eu te falei 

lá da minha avó de 104 anos? 

Pesquisador: Lembro. 

Kenia: Que a gente aprende três coisas novas por dia? É assim que funciona. E mesmo que 

essas propostas – que eu acho legal que a gente está recebendo – a gente tem o direito de fazer 

observações para quem está mandando, entendeu? Então, isso é legal. 

 Então, tem muitas propostas que veio, por exemplo: veio uma proposta que veio para 

o... 1º ano, e eu usei até o 3º ano. E vou dar a devolutiva para essa professora: “ó, eu usei com 

o 1º ano que era uma brincadeira de tampinhas e que na realidade era só ir e buscar, tal. E que 

eu trabalhei em parceria com a professora que estava trabalhando múltiplos no 3º ano. Então, 

na realidade, eles tinham que ir buscar a tampinha, juntar lá – estafeta mesmo – então um ia 

lá, juntava a tampinha e tal. E depois iam ter que contar”. Então, na realidade eu usei a 

habilidade motora de correr, a parte de organização deles, tal, mas, eu usei também a parte de 

dentro da sala de aula que era contar as tampinhas. 

 Então o grupo só ia ganhar se contasse o número de tampinhas certo. Para o 1º ano. 

Para o 3º ano eles tinham que separar em múltiplos, e fazer a conta ali. 

Pesquisador: Certo, então foi uma progressão da mesma atividade que a princípio veio só 

para o 1º ano? 

Kenia: Exatamente. E aí, o que acontece? Você ganha o respeito do professor da sala de aula. 

Então você não é somente o professor de habilidades motoras: você é um professor que está 

casando conhecimento em sala de aula com atividade física. 

Pesquisador: Certo. E essa devolutiva quando você falou, eu queria entender melhor: assim, 

por exemplo, chega uma proposta para você igual essa das tampinhas, que vem de uma outra 

diretoria de ensino, por exemplo, aí você vai aplicar, é isso? 

Kenia: É. 

Pesquisador: Aí você vai registrar e depois devolver para... 

Kenia: Para a professora. 

Pesquisador: Para a professora. E aí essa professora que vai ver as suas observações? 
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Kenia: É, é ela. 

Pesquisador: Esse que é o processo? 

Kenia: Isso. Por exemplo, está lá: diretoria de ensino leste-1. Aí eu faço a observação, 

entrego para o Marcelo, o Marcelo entrega para o pcop da leste-1. O pcop pega e leva para o 

professor que elaborou. 

Pesquisador: E nisso ela vai observar as suas recomendações, o que você fez, e a partir dali 

vai tendo um aperfeiçoamento, uma melhora. 

Kenia: Isso. Ela dá uma olhada na atividade dela para ver se o que ela pode melhorar ali. 

Pesquisador: Se dá para aproveitar, ou não, o que serve, ou não. 

Kenia: É que teve uma atividade até que todo mundo riu muito porque: “ah, você aplicou a 

atividade do rabinho da serpente?”. Aí todo mundo riu. Por quê? Quando foi aplicar da forma 

como a professora pediu para a gente aplicar diz que saiu criança voando pra tudo quanto é 

lado na aula. Então tem alguma coisa na fala que tem que ser alterada. Porque não foi só com 

uma professora que as crianças saíram voando, você está entendendo? Ou seja, se 

machucaram. Então, tem... alguma forma no modo de falar que estava sendo errado, só que 

tem que dar uma concertada ali. 

Pesquisador: Ah, então quer dizer que nesse processo vocês que estão aplicando, há uma ida, 

uma volta, uma troca para aperfeiçoar antes de... 

Kenia: A gente chama até de “remada”: comparando esse termo de usar remada, ou seja, você 

dá para ele, ele te devolve, e assim vai até... Então o Marcelo até riu: “ó, se pudesse pegar 

agora a tua primeira proposta lá de Novembro para ver agora com a de Março”. 

Pesquisador: Para ver a diferença? 

Kenia: Para ver a diferença, como que foi... o grau de crescimento do meu trabalho de 

Novembro com a proposta que eu arrumei até Março, que tem que ser arrumada ainda, com 

certeza, que se alguém aplicou vai ter que estar... 

Pesquisador: Pode ser que a realidade daquele contexto seja diferente, né? 

Kenia: E aí eu vou ter que dar uma arrumada de novo. 

Pesquisador: Certo. 

Kenia: Porque assim: na tua cabeça é muito claro, mas quando cai na... mas quando o outro 

professor vai ler, não vai estar assim tão claro. Porque é o seu pensamento que está ali, não, 

né, aquilo que está escrito exatamente. 

Pesquisador: Vamos falar um pouquinho agora, professora, não sobre a Praia Grande, sobre 

a outra etapa que foi essa etapa que... essa que foi agora há pouquinho, que foi no Colégio S., 
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que foi agora em Maio, foi dia 8 de Maio, se não me engano. Que foi uma parte de manhã, a 

outra foi à tarde. 

Kenia: Isso. 

Pesquisador: E como você havia falado, a sua ida foi à tarde em função do seu trabalho, do 

seu acúmulo de cargo. Nesse dia que você esteve lá, você acha que os professores que 

estiveram lá, eles estão recebendo bem, eles gostaram que o ciclo I também esteja sendo 

contemplado com essa proposta? 

Kenia: Então, é que é assim: nós tivemos o cuidado de já na Praia Grande mesmo – nós 

éramos em doze professores – e aí nós dividimos as atividades em 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano. Cada 

professor poderia estar aplicando a sua atividade, estaria apresentando a sua atividade no S. E 

aí nós tivemos o cuidado que fosse realmente contemplado todos os anos. E aqueles que 

poderiam ali dobrar – aplicar de manhã e à tarde – iam, é, foram e se propuseram a aplicar, 

mesmo que eu não estivesse aplicando, eu estaria auxiliando o outro que estaria aplicando. 

Então era um grupo muito forte na questão da união, isso foi muito legal. 

 E daí nos percebemos que não era justo nós ficarmos com esse material só para nós. 

Porque é um grupo... a característica do ciclo I – eu acho muito legal – é um grupo muito 

aberto a dividir, entendeu? Isso eu percebi em todos que estavam lá. Ninguém queria guardar 

aquilo só para você, sabe? 

 Porque: “ah, eu fiz só para eu me projetar na escola”, ou alguma coisa assim. Não! 

Todo mundo veio com a proposta de dividir mesmo. E aí essa... esse material que nós 

recebemos na Praia Grande, que é um – senão me engano agora cento e vinte e um ou cento e 

vinte e poucas atividades – atividades , sendo que cada atividade era dividida em mais 

atividades. Então, o número é muito grande. 

Pesquisador: É um número bem maior do que isso? 

Kenia: Bem maior! Eu não consegui ainda abrir todas as atividades, de tão grande é o número 

de atividades que você tem. 

Pesquisador: Elaborado pelos professores da rede? 

Kenia: Da rede, e que foi uma parte, não é toda a rede, hein? É uma parte, é um... não sei se 

eles dividiram a metade ou um quarto, eu sei que não é todos ali, eu sei que é um número 

grande, mas é uma parte. 

 Então, é muita atividade. Se eu quiser material para o ano todo, para todos os anos, eu 

tenho para um ano ou muitos mais anos. Então, é muito material para ser guardado para 

poucos. Porquê esse caderno vai fornecer algumas atividades, né? Mas esse material 

disponibilizado só para a [nome da DE] é um material muito grande, então, não seria justo. 
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 Então, a proposta foi explicar que não está sendo imposto isso, está sendo... nós 

estamos sendo consultados, na realidade nós estamos sendo consultados de quais atividades 

que estão sendo aplicadas na rede estadual, né, e que a gente está tendo a oportunidade de 

chegar e criticar, ou interferir nessa produção. E nós abrimos isso no S. exatamente 

socializando para todos da [nome da DE]. Então, eu espero que esses professores tenham 

recebido dessa forma. Aparentemente eu achei que eles receberam muito bem isso, né? 

Pesquisador: Certo. 

Kenia: Com algumas ressalvas de alguns professores que se sentiram excluídos desse 

processo, mas não tem como você colocar todos... pra discutir. 

Pesquisador: Sei: uma hora precisa dar uma filtrada, senão fica muito... 

Kenia: Muita repetição. 

Pesquisador: E o tempo também é escasso, né? 

Kenia: É escasso. Porquê pelo que eu entendi, a escolha foi exatamente isso: daqueles 

professores que deram retorno para o Marcelo. Esses professores que deram esse retorno, que 

estavam realmente aplicando e que estava dando essa devolução, e que ele estava sendo 

chamado porque eu acho que esses professores estavam tendo maiores... como se diz... 

devolutiva para ele. 

Pesquisador: Você acredita, professora Kenia, que essa proposta, principalmente para quem 

está ingressando ou vai ingressar nos próximos anos, ela possa ser um auxiliar, para evitar, 

por exemplo, o que aconteceu quando você entrou: a gente conversou isso na última entrevista 

que quando você entrou ficou perdida, você não sabia por onde começar. Você entende que de 

repente essa iniciativa de elaborar essa proposta possa vir a contribuir até para esse... ou não? 

Kenia: Esse ano ingressou uma professora lá na escola. Tanto que ela quis pegar 1ºs e 2ºs 

anos – acho que ela pegou só uma sala de 3º ano – porquê realmente ela não trabalhava com 

ciclo I. Ela trabalha na... na... numa outra prefeitura até em cargo de coordenação, essas outras 

coisas todas. E aí eu, né, já cheguei e falei para ela: “ó, é assim, assado, não estou impondo 

nada, só estou oferecendo. Você quer essas atividades?”. E ela: “ah, lógico que eu quero”. E 

eu mandei para ela. Nossa! Ela teve uma receptividade muito boa. 

 Tanto é que hoje em dia a gente conversa muitas coisas da proposta, eu percebi que eu 

tenho uma integração maior já com ela. A gente sentou agora na época de planejamento no 

Estado e agora no mês de Agosto eu gosto de trabalhar alguns resgates de brincadeiras. Como 

normalmente Agosto é essa época de seca, que a atividade física não é ideal para fazer na 

quadra pela baixa umidade do ar, né, e a gente sabe, né... 

Pesquisador: E a quadra no seu caso, além disso, não é coberta, né? 
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Kenia: Não é coberta, tem todos esses empecilhos. Então, eu criei esse... como as professoras 

trabalham esse resgate das brincadeiras folclóricas, eu entrei. Teve uma professora que – você 

vê que tudo isso são casamentos, né – uma professora chegou para mim e disse: “Kenia, 

vamos fazer cama-de-gato?”. Eu falei: “Vamos, mas o que é cama-de-gato?”. Eu nem sabia. É 

o que eu estou falando: no primeiro ano que eu entrei eu não sabia nada de ciclo I. “Ah, cama-

de-gato é aquela brincadeira de barbante”; “ah, legal e tal”. 

 E aí, eu lembrava como que era aquela brincadeira de cama-de-gato e tal e no que eu 

entrei na sala um aluninho virou para mim e falou: “professora, olha o que eu sei fazer?”. E 

ele fez uma estrela no peito, com movimentos super fáceis. Eu falei: “me ensina”. Ele me 

ensinou, e eu falei: “agora você me ajuda a ensinar os outros”. E aí que eu comecei a ensinar, 

um ensinando o outro, todos aprenderam estrela. Aí um outro virou e: “professora, olha o que 

eu sei fazer?”. E assim foi. 

 E eu fui fazendo caderninhos de brincadeiras de barbante. E aí eu cheguei em casa e 

falei para a minha irmã e ela: “nossa, você não lembra que mamãe ensinou isso?”. E aí minha 

irmã me ensinou um que costura os dedos e que dá a impressão que corta os dedos, sabe? Que 

é um pouquinho mais difícil. O que eu fiz? Comecei a classificar essas brincadeiras para 1º 

ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano e 4ª série – quinto ano, entendeu? 

Pesquisador: Certo. 

Kenia: Então no 1º e 2º ano eu ensino a estrelinha – que é facinho – pé de galinha – que eles 

sabem – e uma outra brincadeira que eu chamo de mágica das mãos, porque prende as mãos, 

né? Então são três brincadeiras de barbante. E é muito – e eles adoram (ênfase em ‘adoram’), 

eles simplesmente adoram. Essa semana mesmo eu dei, e se você for na minha escola você 

vai encontrar uns andando com aquele barbante sujo, né? Porque eles levam para casa e ficam 

brincando, e volta trás no recreio para brincar no recreio e tal. E eu até brinco com as 

professoras e tal: “ó, vou começar com o barbante”, Porque é o período que elas começam a 

brigar com os alunos: “Guarda esse barbante! Faz a lição!”. Porque em vez de fazer a lição 

daqui a pouco eles estão lá brincando com o barbante ao invés de fazer a lição, de tanto que 

eles adoram. E é uma brincadeira que trabalha o quê? Coordenação motora fina. 

Pesquisador: E é barato, fácil de fazer. 

Kenia: Barato. 

Pesquisador: E foi como você falou: pode ser feito na sala devido à baixa umidade... 

Kenia: É, então no primeiro ano eu comprei – tudo isso você tem que mostrar, né – então no 

primeiro ano eu comprei os barbantes – que na realidade é barato. Hoje em dia, não; hoje em 
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dia eu chego para a direção e: “Olha os meus barbantes!”. E ela: “Já comprei, já tá guardado”, 

porque elas sabem que em Agosto eu vou dar os barbantes. 

 E a gente dá à vontade os barbantes para as crianças, toda aula eu dou um barbante 

para cada criança. E eles saem lá, com os barbantes, para o recreio, saem com os barbantes no 

final da aula. Eles entram e ficam até mais calmos, né, porque eles ficam no recreio brincando 

e depois já começa. A cama-de-gato chega num ponto em que parece a bandeira do Brasil, 

então você trabalha isso também: “ó, se a gente fizer isso...”. Então você está trabalhando a 

socialização porque a cama de gato eu preciso de um outro colega para poder fazer a cama de 

gato, né? E aí, transforma numa bandeira do Brasil, que eles adoram. E tudo isso são 

motivações. E hoje em dia eles adoram, e também se tornou uma parte... 

Pesquisador: Que incorporou, como o xadrez. 

Kenia: Incorporou como o xadrez essa brincadeira dos barbantes. 

Pesquisador: Até você falou que a direção já compra sabendo que você vai usar, quer dizer: 

você convenceu com o seu trabalho que... 

Kenia: Isso. E aí eu mostrei também para essa professora que adorou, e eu ensinei para ela 

agora. Então, você vai conquistando as pessoas porque as pessoas começam a perceber que dá 

certo, entendeu? 

Pesquisador: Essa também é uma questão que eu queria comentar com você, professora, 

porque é assim: como você já trabalhou com o ciclo II e o ensino médio, você já tem uma 

certa experiência que falta a quem está iniciando agora, e queria que você falasse um pouco 

sobre isso: qual, para você, na sua opinião, é a principal diferença, aquilo que fica mais 

notório de diferente entre dar aula para criança e para o adolescente? 

Kenia: É, eu dei aula de 5ª a 8ª [série] e ensino médio também. Quando eu pegava na 5ª série 

eu percebia assim: você jogava a bola para cima e a criança não conseguia agarrar uma bola 

porquê a bola caia no meio, porquê a criança não tinha a habilidade de agarrar a bola. E eu 

achava isso uma coisa absurda, que é uma habilidade básica da criança, né? Então eu tinha 

que começar do bê-a-bá na 5ª série, né, para eles conseguirem chegar com alguma coisa, com 

alguma habilidade na... no ensino médio. 

 Mas eu percebia que esses alunos que eu pegava na 5ª, 6ª, eram os mesmo alunos da 

5ª, 6ª, 7ª e 8ª; quando eles chegavam no ensino médio era uma delícia dar aula para eles. Eram 

alunos que se não tivesse aula de educação física, eles iam reivindicar lá na direção! Eu 

lembro que teve um ano que eu fui trabalhar na direção – como vice-diretora – entrou um 

professor, e as alunas foram reclamar lá que a professora não dava aula, só jogava a bola, e 
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que só deixava os meninos jogar bola, e que elas como meninas também tinham o direito de 

jogar, entendeu? 

Pesquisador: Sei. 

Kenia: Então você vê que elas, eu mudei a postura também delas em relação à atividade 

física. Elas reivindicavam o direito também delas de poder fazer atividade física na aula de 

educação física. 

 Quando eu cheguei no R. [nome da unidade escolar], que eu recebi esses alunos de 

vários lugares, no primeiro ano eu percebi exatamente essa dificuldade: que tinha algumas 

salas de alguns professores que eu via que vieram trabalhados: então vieram alunos com 

muitas habilidades, que jogavam muito bem, que gostavam de jogar, mas a maioria eram 

alunos que não queriam saber de nada. 

 Eles queriam – quando eu deixava – eu falava: “olha, as primeiras três semanas são 

minhas, eu vou dar o conteúdo que eu tenho que dar; a última semana eu deixo para vocês 

fazerem o que vocês quiserem”. E nessa semana eu ficava quase louca! Porquê eles desciam 

alguns para jogar futebol – dois times no máximo - , duas meninas para bater bola de vôlei; os 

outros, ou queria fugir lá para namorar, ou para deitar e ficar ouvindo radinho no... no, ou 

ficar no celular, ou – e aí é que eu tive que realmente virar babá – para usar drogas escondidos 

pelos cantos da escola.  

Pesquisador: Certo. 

Kenia: Né? Então eu me frustrei muito nessa época porque eu descobri que eu não ia 

conseguir interferir muito nessa faixa etária, né? 

Pesquisador: Hum-hum. 

Kenia: Até no ano seguinte o colega que pegou eles o 2º ano e no 3º ano disse: “Não, Kenia, 

eles estão ótimos”. E eu falei: “Gente, mas eu tive que ser uma carrasca até o meio do ano 

para eles aceitarem eu ensinar alguma coisa”. Para eu conseguir ensinar o que era gasto 

calórico, na questão da obesidade, para eles entenderem que tinham que dar 60 voltas numa 

quadra de vôlei para queimar uma fatia de pizza, a caloria de uma fatia de pizza, gente, eu tive 

que, sabe, ser uma megera para eles conseguirem entender isso. Eu falei: “É muito pouco!”. 

Eu estava me frustrando. Eu falei: “não, eu vou voltar lá para a base, que eu acho que ali na 

base eu estou atingindo mais”, entendeu? 

Pesquisador: Entendi. Então esse que é o motivo que a fez também voltar. E uma questão – 

que não tem nada a ver com isso –, mas assim: vamos aproveitar essa oportunidade para 

perguntar um pouco sobre esse processo que você vem vivenciando há... você entrou em 

[19]90, né... 
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Kenia: Isso. 

Pesquisador: ...na rede do Estado, então você pôde acompanhar muitas mudanças, né? 

Kenia: Aham. 

Pesquisador: Então, assim, uma curiosidade minha: quando as aulas voltaram para o 

professor especialista no ciclo I, que foi a partir de 2001, 2002, 2003, né, você já pegou aula 

nesse primeiro ano, ou não? 

Kenia: Não. Eu, é...foi assim: eu ingressei em 1990, existia ainda o ciclo básico, mas a minha 

forma...eu sempre fui jogadora, né, como todo estudante de educação física adora o quê? 

Jogar, né? Então eu gostava muito de voleibol, gostava muito de handebol.  

 Fui para uma escola que tinha o [ensino] fundamental dois – que agora seria a 5ª, 6ª, 7ª 

e 8ª série – entrei coma proposta lá dentro da escola, os alunos eram uma gracinha. Nossa, eu 

consegui fazer turmas de treinamento de voleibol – masculino e feminino –, turmas de 

treinamento de futebol masculino, turma de basquete feminino e eu tinha até turma de 

ginástica especial: eram aqueles alunos que não gostavam de educação física e que eu... mas 

eu detectei problemas de lordose, de escoliose, sabe, problemas que não poderiam fazer a aula 

de educação física, que não conseguiam, que não gostavam até de educação física, de jogo, 

né: “Então vai fazer essa aula, esse grupo especial de ginástica”, que eu chamava. E que na 

realidade não existia, né? Foi um acordo que eu fiz com a escola –  que eu tinha três turmas de 

treinamento, três aulas com cada turma. O que eu fiz? Eu tirei duas aulas de uma turma de 

treinamento, e fiz essa turma de ginástica especial. E essa turma de ginástica especial eu fazia 

fortalecimento de membros, eu fazia caminhada com eles. Até no final do ano, o fechamento 

era caminhada, que era aqui no Jaguara, nós fomos caminhando até o Pico do Jaraguá, 

subimos toda a trilha do Pico, e voltamos de ônibus, fizemos um pic-nic lá e voltamos de 

ônibus. Então era... 

Pesquisador: Você conseguiu até cativar esses alunos que não gostavam... 

Kenia:... que não gostava de educação física e não gostava de jogo, né, na realidade. E aí 

tinha umas escolas perto, tinha o P., tinha o T., tinha o A., eu tinha uns colegas que trabalham 

lá nessas escolas – tinha até uma escola municipal que tinha uma colega que trabalhava lá – 

que tinha...ai, esqueci o nome dela agora... que tinha até um professor lá, o A., um amigo meu 

e tal, e a gente juntava todos e a escola tinha uma semana tipo olimpíada escolar em que eles 

faziam olimpíada da matemática, olimpíada de ciências, sabe? 

Pesquisador: Hum. 

Kenia: E eu introduzi a olimpíada esportiva também, tá? E a gente fez jogos do pré-mirim, 

mirim e infantil, de tudo. E esses professores ficavam lá o dia inteiro, e a gente ficava 
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apitando esses jogos. Quando tinha palestra na escola a gente parava esses jogos, esses alunos 

todos iam para a palestra, terminava a palestra, a gente continuava os jogos. Os jogos iam das 

sete da manhã às sete da noite, corridos, durante uma semana. Depois a gente premiava, o dia 

da premiação. 

 Então, os alunos que ganhavam medalha de matemática, medalha de português, 

medalha de ciências, medalha de handebol, medalha de voleibol, entendeu? E daí, nossa, era 

uma delícia! Mas era... foi uma escola que foi tendo essa... esse retorno também: eu tinha 

professores de matemática que adoravam a parte esportiva, então davam a maior força para 

mim também, sabe? Então era muito legal essa parte aí. Aí, quando eu fui... aí teve a 

reorganização, que terminou com as aulas também do ciclo I, eu fui para o P.[nome da 

unidade escolar] e aí foi uma loucura, um horror, aquele ano foi um horror. Dois anos de 

horror, né, dois anos de horror. Aí, até os alunos e a gente aceitar isso – porque os nossos... 

exatamente isso: os nossos alunos gostavam tanto da escola, e quando eles encontravam a 

gente no corredor eles choravam, me abraçavam e choravam, e falavam: “professora, vamos 

voltar pra nossa escola!”. Você entendeu? Porque eles se sentiram excluídos, como se alguém 

despejasse eles da escola deles mesmo. 

 E eu acredito nisso: você tem que fazer o aluno amar a tua escola! Quando ele amar a 

escola dele, ele vai cuidar, ele vai parar de riscar, ele vai parar de depredar: ele vai cuidar da 

escola dele. Então, a educação física vem para isso também. Quando você leva um aluno para 

ele representar a escola, ele tem que ter orgulho daquela escola dele, certo? Então eu falo para 

eles: “não é uma medalha que vale a pena. Eu quero que quando alguém falar do O., que a 

primeira coisa que vão falar é: nossa, que alunos educados aqueles alunos do O. São 

brigadores, mas são educados”, entendeu? É essa a filosofia: que é um aluno que briga por 

aquilo, mas que é um aluno que tem amor por aquela escola, e principalmente pela formação 

que eles tem. Então é um dos fatores que eu faço a seletiva na escola: aluno que arranja briga 

não representa a escola. 

Pesquisador: Ó, vamos chegando já no final, professora, eu... uma questão assim mais 

pessoal, mas... se você pudesse escolher de novo, você continuaria optando pela educação 

física como profissão, e você acha que continua achando que a escola continua sendo uma 

aposta que vale a pena investir, ou...? 

Kenia: Olha: professor é uma coisa que ninguém consegue explicar, né: porque a gente ganha 

mal, trabalha pra caramba, mas o prazer que você tem de retorno é muito grande! Que eu 

acho que deve ser a mesma coisa que médico. Só que eu não dou pra médica, seria até eu acho 
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que mais lucrativo, mas eu não dou porque eu acho que se um paciente morresse acho que ia 

acabar comigo, né? 

 E o retorno como professor é exatamente isso: aquilo que você percebe. Por isso que o 

ciclo I é um retorno muito rápido, né, ciclo I é um retorno muito rápido. Então, hoje em dia eu 

tenho ex-alunos que são professores de educação física e que fala que foi professor, que 

escolheu ser professor, porque foi meu aluno! Então isso é uma coisa muito gratificante. Isso 

nenhum dinheiro paga. E – não adianta – até a ex-diretora queria que eu entrasse pra direção e 

eu... não adianta! Eu não quero, não gosto, o que eu gosto mesmo é de dar aula; é o retorno ali 

do aluno que está aprendendo, isso é muito gratificante. E essa coisa mesmo do barbante, de 

eu olhar aquelas crianças todas felizes com aquele barbantinho sujo e brincando... gente, não 

tem prêmio maior que isso! Você vê que é uma coisa que você está atingindo. E é até uma 

coisa engraçada, porque eu até dei essa semana e tem os pedreiros em obra lá, e até uma 

professora dando risada: “o quê? Você não tem mais o que fazer não, ensinando o pedreiro a 

brincar de barbante?”. E eu: “o quê, não entendi?”. “Não, tem um pedreiro lá que ele viu as 

crianças brincando de barbante e ele catou um pedaço de barbante e estava lá pedindo para o 

menininho ensinar para ele”. Olha que retorno legal! 

Pesquisador: Você nem imagina que... 

Kenia: Que retorno legal é esse. Então isso é muito... não vou desistir nunca disso. Eu vou me 

aposentar logo. 

Pesquisador: Por falar nisso, a sua aposentadoria, né, quando a gente fez a entrevista no ano 

passado faltavam três anos; agora faltam dois. Está em contagem regressiva: você já pensou 

no que você vai fazer depois que se aposentar? 

Kenia: Então, assim: por que na realidade, o que acontece? A idade pesa, né? E essas crianças 

é muita energia, eles absorvem muito. E o trabalho é dobrado, eu começo... eu acordo as cinco 

e meia da manhã para poder preparar tudo e volto agora – isso porque eu moro aqui perto – eu 

volto seis hora da tarde. E aí começa ainda a jornada aqui em casa, né? Porque mulher tem 

jornada de roupa, quintal, e compra, essas coisas todas: você não tem final de semana. Então é 

muito pesado, e ainda a idade começa a pesar, eu falei: “Gente, eu já estou com 54 anos!”. 

Não é fácil, né? 

 Então, eu estou esperando a minha aposentadoria porque eu não estou agüentando, eu 

quero estar pelo menos... eu falei: se eu trabalhasse ao menos duas vezes por semana em meio 

período, seria o ideal. Porque eu ia trabalhar por prazer. Mas então eu estou esperando minha 

aposentadoria, porque eu quero descansar pelo menos meio período. Então, eu vou me 
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aposentar, mas eu tenho ainda sete anos e meio no outro emprego. E aí eu vou estar com 60 

anos, já está na hora de dar um descansada também, né? (risos). 

Pesquisador: (risos) Descanso merecido, né professora, mais do que merecido. 

Kenia: Aí eu já... mas mesmo assim eu acho que eu não vou conseguir ficar parada. Eu sei 

que pelo menos um dia da semana eu vou ter que estar trabalhando em alguma coisa, algum 

trabalho voluntário, alguma coisa assim. 

Pesquisador: Até mesmo porque está na sua veia: desde a sua infância na ACM, depois os 

estágios e... quer dizer, é uma coisa que... 

Kenia: É muito... eu já... antigamente eu trabalhava de Domingo a Domingo e achava graça 

ainda, né. E ainda queria mais ainda, né. Agora não, agora o corpo já não aguenta mais (risos). 

Pesquisador: Está certo. Olha, muito obrigado de novo pela sua disponibilidade, por ter 

aberto a sua casa para me receber. Só tenho a agradecer novamente. Muito obrigado. 
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Anexo V – Termo de Consentimento livre e esclarecido da professora 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA NOS CINCO ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

DA REDE DE ENSINO PÚBLICA ESTADUAL PAULISTA: SENTIDOS 

CONSTITUÍDOS SOBRE A ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA CURRICULAR 

Pesquisador: Leonardo Marcelino Luz 

Orientadora: Wanda Maria Junqueira de Aguiar 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 O objetivo da presente pesquisa é apreender as significações acerca do trabalho do 

professor de educação física do ciclo I do ensino fundamental da rede pública estadual 

paulista. Por essa razão, a senhora, na qualidade de Professora desta rede de ensino, foi 

escolhida para participar dela. 

 Sua participação consistirá em submeter-se a uma entrevista que, por questões de 

precisão no registro das informações que a senhora prestar, deverá ser gravada. Entretanto, de 

antemão lhe é assegurado total sigilo sobre suas respostas. Elas serão analisadas e 

eventualmente o produto final poderá ser publicado ou divulgado em eventos, mas essa 

divulgação priorizará a omissão de qualquer elemento que permita a sua identificação. 

Sua participação, voluntária, poderá ser interrompida, caso essa seja a sua vontade, a 

qualquer momento sem que isso lhe cause qualquer ônus ou transtorno de qualquer espécie. 

 É pouco provável que sua participação na pesquisa lhe traga benefícios imediatos. No 

entanto, além de lhe ser assegurada ausência de danos ou riscos, espera-se que os resultados 

possam vir a beneficiar a comunidade ligada à docência, em especial à docência da educação 

básica, da qual a senhora faz parte. 

 Caso novas questões/dúvidas lhe ocorram ao longo do processo (ou mesmo após seu 

término), a senhora poderá saná-las em contato com: 

Leonardo Marcelino Luz: telefone 11 97668-2154 

Profª Wanda Aguiar: 3670-8527 

Comitê de Ética da PUC/SP: 3670-8466 

 

 Entendi todos os aspectos envolvidos na minha participação na pesquisa e concordo 

em fazê-lo de forma voluntária. 

Data:    /   / 2011 

Assinatura:   
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Anexo VI – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos PCNP´S 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA NOS CINCO ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

DA REDE DE ENSINO PÚBLICA ESTADUAL PAULISTA: SENTIDOS 

CONSTITUÍDOS SOBRE A ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA CURRICULAR 

Pesquisador: Leonardo Marcelino Luz 

Orientadora: Wanda Maria Junqueira de Aguiar 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 O objetivo da presente pesquisa é apreender as significações acerca do trabalho do 

professor de educação física do ciclo I do ensino fundamental da rede pública estadual 

paulista. Por essa razão, o senhor, na qualidade de Professor Coordenador de Núcleo 

Pedagógico de Diretoria de Ensino, foi escolhido para participar dela. 

 Sua participação consistirá em submeter-se a uma entrevista que, por questões de 

precisão no registro das informações que o senhor prestar, deverá ser gravada. Entretanto, de 

antemão lhe é assegurado total sigilo sobre suas respostas. Elas serão analisadas e 

eventualmente o produto final poderá ser publicado ou divulgado em eventos, mas essa 

divulgação priorizará a omissão de qualquer elemento que permita a sua identificação. 

 Sua participação, voluntária, poderá ser interrompida, caso essa seja a sua vontade, a 

qualquer momento sem que isso lhe cause qualquer ônus ou transtorno de qualquer espécie. 

 É pouco provável que sua participação na pesquisa lhe traga benefícios imediatos. No 

entanto, além de lhe ser assegurada ausência de danos ou riscos, espera-se que seus resultados 

possam vir a beneficiar a comunidade ligada à docência, em especial à docência da educação 

básica, da qual o senhor faz parte. 

 Caso novas questões/dúvidas lhe ocorram ao longo do processo (ou mesmo após seu 

término), o senhor poderá saná-las em contato com: 

Leonardo Marcelino Luz: telefone 11 97668-2154 

Profª Wanda Aguiar: telefone 3670-8527 

Comitê de Ética da PUC/SP: telefone 3670-8466 

 

Data:     /     / 2012 

 

Assinatura: 

 


