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RESUMO 

 

O presente estudo insere-se na linha de pesquisa Novas Tecnologias, Educação e 

Trabalho do Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Sergipe tem por objetivo analisar o processo de construção da Proposta Curricular de 

Educação Física da Secretaria Estadual de Educação de Sergipe, considerando-se as 
questões objetivas e subjetivas que permearam a elaboração do referido documento. 

Trata-se de um estudo de caso que tem como base teórico-metodológica o materialismo 

histórico dialético que tem como campo empírico a Diretoria Regional de Educação 
Aracaju (DEA). Para tanto, utilizamos a análise de conteúdos e entrevista semi-

estruturada com dois grupos de sujeitos: 04 professores representantes da SEED e 06 

professores que se encontravam em regência de classe no momento da elaboração do 
documento.  Buscamos com essa pesquisa, a partir dos elementos norteadores da teoria 

curricular, apontar de que forma o currículo serviu/serve como um importante aliado na 

materialização dos princípios e valores dos pressupostos ideológicos da política 

neoliberal. Assim, constatamos que as constantes mudanças de Governo ocorridas de 
1996, momento em que implementação da Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da 

Educação até 1997 ano de publicação da Proposta Curricular de Educação Física da 

Secretaria Estadual de Educação foram substanciais para que no enfraquecimento do 
processo de construção da Proposta Curricular de Educação Física da Secretaria 

Estadual de Educação; em todas os Documentos analisados observamos uma 

pluralidade de concepções. Esta determinação da Secretaria Estadual de Educação, em 
nosso entendimento, interferiu significativamente para o surgimento de incoerências 

epistemológicas que prejudicaram a fundamentação teórica da Proposta. /Educação. 

Constatamos também que no processo de elaboração do referido documento a 

participação dos professores foi substancialmente pequena, limitando-se a seleção e 
organização dos conteúdos. Ao utilizar diferentes concepções, a Proposta Curricular de 

Educação Física da Secretaria Estadual de Educação de Sergipe, possui uma fragilidade 

epistemológica que prejudica a compreensão da Educação Física.  Assim, somente a 
partir de uma formação crítica balizada num fazer pedagógico emancipador, uma 

Proposta Curricular poderá auxiliar na construção de uma sociedade mais humana e 

justa. 

 
PALAVRAS CHAVE: Proposta Curricular; Políticas Educacionais; Currículo; 

Formação; Educação Física. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ABSTRACT 

 
The present study one inserts in the research line New Technologies, Education and 

Work of the Nucleus of After-Graduation in Education of the Federal University of 

Sergipe has for objective to analyze the process of construction of the Proposal 
Curricular of Physical Education of the State Secretary of Education of Sergipe, being 

considered itself the objective and subjective questions that decided the elaboration of 

the cited document. One is about a case study that has as base theoretician-methodology 
of the dialectic historical materialism that has as empirical field the Regional Direction 

of Education of Aracaju (DEA). For in such a way, we use the analysis of contents and 

interview half-structuralized with two groups of citizens: 04 representative professors of 

the SEED and 06 teachers who if found in regency of classroom at the moment of the 
elaboration of the document. We search with this research, from the elements of the 

curricular theory, to point of that he forms the resume served/serves as an important ally 

in the materialization of the principles and values of the ideological estimated ones of 
the neoliberal politics. In this direction, the process of elaboration of the curricular 

proposals, to the light of the neoliberalism, consists as vehicle that legitimizes to the 

options politics and the ideological apparatus them related. Thus, we contract that the 
constant occurred changes of Government of 1996, moment where implementation of 

the Law nº 9,394/96 of Lines of direction and Bases of the Education up to 1997 year of 

publication of the Proposal Curricular of Physical Education of the State Secretary of 

Education had been substantial so that in the weakness of the process of construction of 
the Proposal Curricular of Physical Education of the State Secretary of Education; in all 

the analyzed documents we observe a plurality of conceptions. This determination of 

the State Secretary of Education, with our agreement, intervened significantly for the 
sprouting of epistemological incoherencies that had harmed the theoretical recital of the 

Proposal. /Education. We also evidence that in the process of elaboration of the related 

document the participation of the professors was substantially small, limiting it election 
and organization of the contents. When using different conceptions, the Proposal 

Curricular of Physical Education of the State Secretariat of Education of Sergipe, 

possess an epistemological fragility that harms the understanding of the Physical 

Education. Thus, only from a critical formation marked out with buoys in one to make 
pedagogical freedom, a Proposal Curricular will be able to assist in the construction of a 

society more human and joust.   

 

Keywords: Proposal Curricular; Educational politics; Resume; Formation; 

Physical Education. 
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Entendo que educação e política, embora inseparáveis, 

não são idênticas. Trata-se de práticas distintas, cada 
uma de especificidade própria [...]. Primeiramente é 

preciso considerar a existência de uma relação interna, 

isto é, toda prática educativa, enquanto tal, possui 

dimensão política, assim como toda prática política 

possui, em si mesma, uma dimensão educativa [...].   

(Saviani, 1983, p. 85). 
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INTRODUÇÃO 

 

Identificar os aspectos motivadores para a construção de um estudo é uma tarefa 

relativamente complexa, à medida que defendo a idéia de que as posturas tomadas por 

um indivíduo são resultados de uma série de determinações, que nem sempre se 

apresentam de maneira clara, objetiva. Uma história pessoal muito rica do ponto de 

vista das práticas corporais desde a infância me proporcionou vivenciar, experimentar 

jogos, brincadeiras na rua ou no ambiente escolar. Questões interessantes que 

possivelmente contribuíram na minha escolha em enveredar pelos caminhos da 

Educação Física. Mesmo convivendo num bairro da periferia de uma cidade pequena do 

interior em condições pouco favoráveis ao crescimento intelectual, encontrei pessoas 

que sempre abonavam a devida importância às questões educacionais, sobretudo, a uma 

formação humana que possibilitou um desenvolvimento intelectual significativo. 

De modo que esta investigação não se configurou de maneira aleatória, num 

momento de cumprir uma obrigatoriedade acadêmico-científica. Foi fruto de uma 

história não somente profissional, mas também uma história de vida. Ela nasceu do 

acúmulo de diversas experiências que se concretizaram no decorre de uma existência. 

Conforme aponta Paracelso apud Mészáros (2006a) a aprendizagem é a nossa própria 

vida, do nascimento até a velhice, quiçá até a própria morte. A grande questão, porém é 

o que se aprende. De modo que nem sempre essa aprendizagem conduz à auto-

realização dos indivíduos, favorecendo a concretização dos objetivos reificados do 

capital
1
. 

Partindo-se desse pressuposto, minha aproximação com o objeto de estudo se  

deu desde o início profissional a partir do convívio no processo de construção da 

Proposta de Educação Física, que foi intensificada em uma investigação realizada no 

ano de 2005 quando desenvolvia estudos no Curso de Especialização na Universidade 

Tiradentes, intitulado “A Proposta Curricular em Educação Física na Diretoria Regional 

de Educação DRE’ 01: será que estamos jogando bem em casa?” que buscava mapear 

os aspectos que constituíam a Proposta Pedagógica elaborada pelos professores daquela 

Diretoria de Educação. Neste mesmo período a Secretaria Estadual de Educação de 

                                                
1 Para Mészáros (2006c) o capital é modo de controle que se sobrepõe a tudo o mais, antes mesmo de ser 

controlado – num sentido apenas superficial – pelos capitalistas privados (ou, posteriormente, por 

funcionários públicos do Estado de tipo soviético). As perigosas alucinações de que se pode superar ou 

subjugar o poder do capital pela expropriação legal/política dos capitalistas surgem quando se deixa de 

levar em conta a natureza real do relacionamento entre controlador e controlado.  
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Sergipe através do Departamento de Educação Física desenvolveu atividades para a 

elaboração da Proposta Curricular de Educação Física nas Diretorias Regionais de 

Educação e Diretoria de Educação de Aracaju (DEA)
2
. 

O objetivo deste estudo é investigar o processo de construção da Proposta 

Curricular de Educação Física da Secretaria Estadual de Educação de Sergipe, visando 

compreender a concepção de Educação/Educação Física expressa no referido 

documento, bem como identificar o eixo norteador do mesmo, a partir da criação da 

nova LDB 9394/96 que diz que a Educação Física é um componente curricular. 

A minha experiência como professor de Educação Física na rede pública de 

Ensino
3
 me possibilitou vivenciar na escola o processo de planejamento das ações 

pedagógicas. Um fato no mínimo curioso é que, alguns professores mesmo tendo 

conhecimento de que o Estado tem uma Proposta Curricular de Educação Física que 

supostamente os auxiliaria na orientação do seu trabalho pedagógico, em nenhum 

momento a utilizava em tais planejamentos. Alinhado a constatação anterior, também 

podemos perceber um desentendimento e desconhecimento do uso desta proposta 

curricular na construção/orientação dos planos de ensino dos mesmos. Neste sentido, a 

problemática central a ser respondida está configurada da seguinte forma: 

Como se deu o processo de construção da Proposta Curricular para Educação 

Física apresentada pela Secretaria Estadual de Educação (SEED
4
) e quais as suas 

contradições em relação à concepção de educação/educação física? 

A partir desses questionamentos percebemos a necessidade de tentar 

compreender o percurso e os elementos que constituíram esse processo de elaboração 

considerando-se não somente a Proposta acabada, mas as questões objetivas e subjetivas 

que se desenrolaram na construção do referido documento, e sua relevância ou não para 

a prática pedagógica dos professores. 

Embora a Proposta se apresente como documento único, a sua elaboração foi 

resultado de uma série de discussões e reformulações que se iniciaram com políticas 

educacionais no aspecto institucional. Partindo das iniciativas do Ministério da 

Educação, a Secretaria de Estado da Educação e do Desporto e Lazer, através da 

                                                
2 No decorrer do trabalho apontaremos as ações que segundo relatório apresentado, foram desenvolvidas 

no sentido de subsidiar os professores para a elaboração da Proposta de Educação da SEED/DEF. 
3 Leciono no Colégio Estadual Walter Franco e na Escola Municipal João Nascimento Filho (Estância - 

SE).  
4 Todas as vezes que aparecer a sigla SEED estamos nos  referindo à Secretaria Estadual de Educação de 

Sergipe. 
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FUNDESP
5
 e sua Coordenadoria de Educação Física, visando atender a essas diretrizes, 

e seguindo a linha norteadora da Educação Física enquanto componente curricular, 

elaborou e apresentou no ano de 1998, o documento: “SUBSÍDIOS AOS 

CONTEÚDOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: ENSINO FUNDAMENTAL" que tinha por 

finalidade nortear aos professores de Educação Física, na elaboração e planejamento das 

suas atividades junto aos alunos. Analisando o processo de implementação desse 

trabalho, constatamos que no mês de maio do ano seguinte entrou em vigor a Portaria 

n.º 1.251/ 99 que normatizava o ensino da Educação Física na Rede Pública Estadual de 

Ensino.  

A Secretaria Estadual de Educação argumentava que com os subsídios iriam 

enriquecer e ampliar os conhecimentos dos professores a partir das discussões nele 

postas, ressaltando que o referido documento foi elaborado com o intuito de ser 

utilizada como "Planejamento Sugestão" para a educação física no âmbito escolar, 

podendo o professor, caso achasse necessário adequar as orientações postas no 

documento à sua realidade e, como tal, fazer as devidas alterações para que suas 

necessidades mediatas e imediatas.  

 

Poderemos contribuir para um melhor aprofundamento da 

competência
6
 pedagógica do professor de Educação Física, em seus 

conhecimentos na área, levando em consideração a flexibilidade e a 
constante construção do conhecimento no mundo moderno, onde 

ocorrem sucessivas alterações de paradigma, torna-se fundamental 

contextualizar o processo ensino-aprendizagem visando ao 

aprimoramento da prática docente. (Sergipe, 1999, p. 04). 
 

Desde o Plano Decenal de Educação (Brasil, 1993), passando pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394/96 (Brasil, 1996), até o Plano 

Nacional de Educação (Brasil, 2001)
7
, muitas mudanças atingiram o sistema 

                                                
5 Até então a diretrizes da Educação Física no Estado eram dirigidas por uma Coordenadoria vinculada a 

FUNDESP (Fundação Estadual do Desporto).  

De acordo com um representante da SEED/DEF com a extinção da FUNDESP entre 2001 e 2002 houve 

uma solicitação de um novo organograma que transformou a antiga Coordenadoria em Departamento de 

Educação Física.  A título de curiosidade o Departamento de Educação Física atualmente está vinculado 
ao Departamento Recursos Humanos da SEED. Portanto, quando aparecer a sigla COEF refere-se ao 

período entre 1999 e 2002. 
6 Para Lacks (2004) na educação o termo competência tem sido utilizado em face das novas demandas do 

mercado de trabalho. As produções teóricas que vem sido desenvolvidas sobre formação profissional trata 

de justificar as mudanças nas diretrizes curriculares a partir do argumento “novas demandas do mercado 

de trabalho”. 
7O Plano Decenal de Educação foi uma agenda de trabalho instituída pelo Plano Nacional de Educação  

(PNE) do Ministério da Educação que tinha como objetivo principal planejar as principais ações que 

nortearão o desenvolvimento das políticas educacionais dos municípios e do Estado nos próximos dez 
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educacional em todos os seus níveis e modalidades em âmbito nacional, sendo que do 

ponto de vista da materialidade, além da concretização da universalização do ensino 

fundamental (cerca de 97% das crianças de 7 a 14 estão efetivamente matriculadas neste 

nível de ensino) houve uma significativa a expansão do ensino médio e do ensino 

superior. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que em 

Sergipe no ano de 2006 a distribuição de pessoas de zero a dezessete anos que 

freqüentavam escolas e/ou creches era de aproximadamente 517 mil, um percentual de 

aproximadamente 77,63%, sendo que deste quantitativo 313 mil no ensino fundamental 

e 21 mil no ensino médio ambos em escolas públicas
8
. 

Tradicionalmente, a construção de políticas educacionais é realizada de maneira 

autoritária e burocratizada para a sua implementação. Na década de 1990 que se 

caracterizou pela promulgação de amplo conjunto de políticas públicas que desenharam 

um mapa intencional para a educação brasileira podemos observar mais uma vez que 

em função dos mecanismos privilegiados pelo Ministério da Educação, o afastamento e 

alienação em relação à discussão política e ideológica, orientaram uma prática 

pedagógica relacionada à construção do projeto histórico defendido pelo governo que 

corresponde aos interesses das agências financiadoras do capital internacional. 

Para Enguita (1993) ao estabelecer as relações entre mundo do trabalho e 

formação humana, inserida nelas a necessidade de reformar os sistemas de ensino, 

independentemente das causas imediatas ou aparentes, sempre existe um processo 

bastante longo no qual tende a se produzir “arrumações” entre o que a escola dá e o que 

a produção pede. Os ajustes provocados por esse movimento causam imprecisões que se 

traduzem num campo de mediação representado por processos educacionais formais ou 

não, nos quais a tensão e as disputas sociais prevalecem frente às tentativas de 

homogeneização e controle do quê, como e para quê desses processos. 

 O que nos leva concluir que as práticas reformistas que envolvem educação 

visam predominantemente determinadas interpretações e propostas de articulação entre 

produção e escola. 

Desse modo, Enguita (1989) alerta que as relações sociais da educação, sejam 

entre os administradores e os professores; os professores e os estudantes ou dos 

estudantes entre si e com seu trabalho – tendem a reproduzir a divisão hierárquica do 

                                                                                                                                          
anos (2005-2014) Para um maior aprofundamento sobre essas questões ler: SAVIANI, Dermeval. Da 

nova LDB ao plano nacional de Educação: por uma outra política educacional. 3. ed. São Paulo: 

Autores Associados, 2000.  
8Dados coletados em<http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=se&tema=pnad_supledu_2006> 
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trabalho, onde as relações hierárquicas refletem-se nas linhas de controles, que são 

constituídas por administradores e professores e a partir destes repassadas aos 

estudantes. 

O resultado desta divisão é fragmentação no trabalho que provoca uma 

competição institucionalizada, e com freqüência destrutiva entre os estudantes, e na 

classificação e na avaliação efetuadas em bases meritocráticas. 

Enguita (1989) afirma ainda que sendo a escola a primeira instituição à que se 

incorporam crianças, descontando a família, ela (a escola) ocupa o período que medeia 

entre a exclusividade desta e o trabalho. A escolarização representa o primeiro contato 

com uma instituição formal e/ou burocrática, com uma organização. A escola, busca 

modelar as dimensões cognitivas do educando, seu comportamento, seu caráter, sua 

relação com o corpo. 

 

Uma das características importantes, se não a mais, que as escolas 

têm em comum é a obsessão pela manutenção da ordem. Basta 

recordarmos nossa própria experiência como aluno ou professor, ou 
visitar uma sala de aula, para evocar ou presenciar um rosário de 

ordens individuais e coletivas para não fazer ruído, não falar, prestar 

atenção, não movimentar-se de um lugar para outro. (Enguita, 1989, 

p. 163). 
 

Assim, a ordem e a autoridade presentes nas salas de aula é para a maioria dos 

professores, para não dizer a totalidade condição indispensável para uma instrução  

eficaz, nos moldes da lógica capitalista que objetiva a partir de seu método dominante 

representar as relações de produção capitalista uma educação para a docilidade. 

Também se atribui ao espaço escolar a questões de fácil identificação como: 

aprovação social, oportunidades de promoção acadêmica, ocupacionais e sociais. 

Assim, em nome de uma suposta ascensão, esses aspectos tornaram-se motivações para 

aceitação, por parte dos estudantes, para desenvolver uma gama de atividades pouco ou 

nada significativas, desprovidas de valores que possam contribuir de fato na sua 

formação.  

Deste modo, concordamos com Enguita (1989) quando afirma que se estuda  

porque as notas  conduzem a títulos que por conseguinte, ao menos supostamente, 

levam a melhores oportunidades sociais de todos os  gêneros, fundamentalmente de 

trabalho e econômicas,  ou seja,  a escola promete mobilidade social aos que não  gozam 

de posição desejável e promete mantê-la para os  que já desfrutam dela.  Assim, 
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A educação que poderia ser uma alavanca essencial para a mudança, 

tornou-se instrumento daqueles estigmas da sociedade capitalista: 

“fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à maquinaria 
produtiva em expansão do sistema capitalista, mas também gerar e 

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 

dominantes”. Em outras palavras, tornou-se uma peça do processo de 
acumulação de capital e de estabelecimento de um consenso que torna 

possível a reprodução de injusto sistema de classes. (Mészáros, 2006a, 

p. 15). 
 

Percebe-se que a estratificação social se manifesta também como uma 

classificação hierárquica dos saberes, fazendo com que as crianças aprendam desde 

cedo que existem saberes nobres e outros que não o são tanto. 

Entendemos logicamente que conforme afirma Apple (2002) a escola não é 

meramente espaço de reprodução, onde o conhecimento explícito e implícito ensinado 

molda os estudantes como seres passivos que estarão aptos e ansiosos para adaptar-se a 

uma sociedade injusta. Pensar assim seria um equívoco por dois aspectos fundamentais: 

O primeiro motivo é que ela vê os estudantes como internalizadores passivos de 

conhecimentos pré-fabricados. Como se qualquer coisa que a instituição escolar 

transmitasse, seja no currículo expresso/formal ou no currículo oculto, é introjetada, não 

considerando as tensões sociais geradas pela luta de classe numa perspectiva de outro 

projeto alternativo de escolarização que não esteja subjugada a lógica do capital, da 

mercadorização. 

Assim as escolas precisam ser vistas como uma forma muito mais complexa, e 

não apenas, como um espaço de simples reprodução, mas também de resistência do 

status quo; o outro motivo, não menos importante, é que ela esquece, ou negligencia o 

fato de que as relações sociais capitalistas são inerentemente contraditórias sob algumas 

formas muito importantes, ou seja, assim como no meio econômico, em que o processo 

de acumulação de capital e a “necessidade” de expandir mercados e lucros geram 

contradições na sociedade (a crise de legitimidade tanto no Estado quanto na Economia 

provocada pela inflação e lucros crescente, pode ser um exemplo clássico), também 

contradições similares aparecerão em outras instituições similares; na Escola por 

exemplo. 

Se pensada apenas como um aparelho do Estado a escola exerce papel 

importante na criação das condições necessárias para a acumulação de capital, uma vez 

que ela ordena, seleciona e certifica hierarquicamente um corpo discente para o 

consenso e legitimação das necessidades e interesses do capital, pois a escola mantém 
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uma ideologia meritocrática imprecisa. Portanto, legitima as formas ideológicas
9
 

necessárias para a recriação da desigualdade.  

Mas esses “papéis” da escola estão muitas vezes em conflito um com o outro. As 

necessidades de acumulação de capital podem contradizer as necessidades de 

legitimação, situação que é muito presente. Podemos observar essas contradições num 

nível mais concreto, se nos atentarmos que a escola tem diferentes obrigações 

ideológicas que podem estar em contradição.  

 

Capacidades críticas são necessárias para manter a sociedade 

dinâmica; portanto as escolas devem ensinar os estudantes a serem 

críticos. Entretanto, as capacidades críticas podem servir também para 
desafiar o capital. Essa não é uma idéia abstrata. Esses conflitos 

ideológicos permeiam as nossas instituições educacionais e nelas 

desenvolvem-se todos os dias [...]. Assim como a escola está 
envolvida em contradições que podem ser difíceis de ela resolver, 

assim também as ideologias estão cheias de contradições. Elas são 

conjunto de crenças. É inclusive possivelmente errado concebê-las 
como sendo apenas crenças. Elas são, ao invés, conjuntos de 

significados vividos, práticas e relações sociais que são muitas vezes 

internamente inconsistentes. (Apple, 2002, p. 31-32). 

 

Seguindo este raciocínio fica bastante claro que as instituições superestruturais 

como a escola tem uma relativa autonomia. De modo que a estrutura econômica não 

pode assegurar qualquer correspondência simples entre ela mesma e essas instituições. 

Embora elas exerçam funções vitais na recriação das condições necessárias para que a 

ideologia hegemônica permaneça.  

Lembramos que essas condições não são impostas, entretanto, precisam ser 

continuamente reelaboradas em espaços como a escola. As condições de existência de 

uma formação social particular são construídas através de relações antagônicas, ou até 

mesmo por oposição.  

Portanto, a hegemonia
10

 não surge simplesmente; ela deve ser construída para 

locais particulares como a família, o espaço de trabalho e a escola.  

                                                
9 Para Löwy (1991) Marx entendia ideologia como um conceito pejorativo, um conceito crítico que 
implica ilusão, ou se refere à consciência deformada da realidade que se dá através da ideologia 

dominante: as idéias das classes dominantes são as ideologias dominantes na sociedade.   
10 Para Apple (2006) Hegemonia é um conceito mais amplamente desenvolvido por Antônio Gramsci que 

pode ser entendido como todo um conjunto de práticas e expectativas; nossa energia empregada em 

diferentes tarefas, nossa compreensão comum do homem e de seu mundo.  É um conjunto de significados 

e valores que, quando experimentados como práticas, parecem confirmar-se reciprocamente. 

Constituindo-se em um sentido de realidade para a maior parte das pessoas na sociedade, um sentido de 

ser absoluta, pois experimentada [como uma] realidade a que a maior parte dos membros de uma 

sociedade dificilmente conseguirá ir além. Para o referido autor as instituições de ensino são normalmente 
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Fazer esse tipo de análise nos leva a refletir acerca de questão de fundo bastante 

interessante e absolutamente necessária para romper com lógica imperialista do capital 

que é a formação do educador.  

Para Ferreira (1992) vivemos a mais degradante crise social, política e 

conseqüentemente moral, produzida pelas contradições políticas entre o capital agrário-

comercial, o capital industrial e o capital financeiro que nos causa uma sensação de 

impotência frente ao grau de miséria que assolam o Brasil. Deste modo, nas atuais 

condições de degradação profunda da sociedade brasileira é imprescindível que se pense 

na formação de uma nova sociedade e de um novo homem.  

Partindo deste entendimento uma concepção dialética para a formação dos 

educadores seria um importante instrumento de luta diante dos impasses gerados por 

essa crise do capital. Uma crise que se reflete em todos os níveis da sociedade. 

Para Ferreira (op.cit) a concepção dialética não parte de uma visão de homem 

abstrata, simplista. Interessa-lhe o homem concreto, integral, vivo que pertence a um 

lugar definido e a uma determinada época, determinada história; um homem 

compreendido em conjunto com as relações sociais; em sua totalidade.  

Como dissemos a educação formal não é a força ideologicamente primária que 

consolida o sistema do capital, nem mesmo sozinha será capaz de fornecer uma 

alternativa emancipadora radical. As soluções educacionais vão além de reformas 

sacramentadas em lei. Para se ter uma mudança verdadeiramente radical, há de se 

proporcionar instrumentos de pressão que rompam as estruturas da lógica massificadora 

do capital.  

 

Não se pode realmente escapar da “formidável prisão” do sistema 
escolar estabelecido (condenados nestes termos por José Martí) 

reformando-o, simplesmente. Pois o que existia antes de tais reformas 

será certamente restabelecido, mais cedo ou mais tarde, devido 

absoluto fracasso em desafiar, por meio de uma mudança 
institucional isolada, a lógica autoritária global do próprio capital. O 

que precisa ser confrontado e alterado fundamentalmente é todo o 

sistema de internalização, com todas as suas dimensões, visíveis e 
ocultas. Romper com a lógica do capital na área da educação 

                                                                                                                                          
importantes agentes de transmissão de uma cultura dominante, que uma importantíssima atividade seja do 

ponto de vista econômico, ou culturalmente. 

Dantas Júnior (2008) aponta que a hegemonia, enquanto condução e direção de projetos político-sociais, é 

vivida como processo, não de dominação passiva, mas de resistências criadas, recriadas, limitadas, 

cooptadas, modificadas no cenário histórico e no choque com as infindáveis pressões sociais. Ainda que a 

cultura dominante seja o elemento norteador da contra-cultura, todas as ações de resistência dos homens 

podem se configurar como contra-hegemônicas, principalmente, e de modo irretorquível, no seio escolar. 
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equivale, portanto, a substituir as formas onipresentes e 

profundamente enraizadas de internalização mistificadora por uma 

alternativa concreta abrangente. (Mészáros, 2006a, p. 46-47. Grifos 
do autor). 

 

Entretanto, as reformas curriculares têm se tornado veículos históricos dos 

processos de reforma na história da educação do Brasil. Essa é tendência que vem se 

repetindo sistematicamente de acordo com cada momento do desenvolvimento 

econômico, estrutural e político.  

As reformas sociais implantadas, bem como as em processo de implementação, 

mantêm a precariedade do financiamento das políticas públicas e ampliam o estímulo ao 

setor privado, provocando substancialmente no campo da educação a precariedade das 

escolas públicas que resultam em seqüelas que vão desde deficiências da estrutura física 

a outras questões mais diretas como problemas associados à formação de professores.  

Sob o aspecto institucional as reformulações das políticas educacionais, 

podemos perceber uma desarticulação dos órgãos do governo com as Secretarias de 

Educação, o Conselho Nacional de Educação e as demais instituições ligadas ao ensino 

na definição e organização institucional e curricular do sistema de ensino. 

Neste sentido, as políticas educacionais que deveriam estar a serviço das escolas 

e dos professores não suprem de fato as necessidades e demandas efetivas da realidade 

das escolas e dos alunos. 

Outro problema que precisa ser avaliado é a falta de articulação política entre os 

profissionais do campo da educação, ou seja, pesquisadores, professores universitários, 

militantes e integrantes de associações e sindicatos, dirigentes de cursos de formação, 

especialistas em políticas educacionais e legislação para pensar e intervir na melhoria 

das escolas. O resultado de toda essa desarticulação é a ineficiência das políticas 

educacionais e das diretrizes organizacionais e curriculares.  

Deste modo, as políticas públicas constituem-se assim, como veículo das 

proposições curriculares governamentais que legitimam as opções políticas e o aparato 

ideológico a elas alinhavado. Uma opção política fadada ao fracasso, pois “ela tenta 

conseguir o impossível: a reconciliação de concepção de uma utopia liberal/reformista 

com as regras implacáveis da ordem estruturalmente incorrigível do capital. (Mészáros, 

2006a, p. 31).   
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Esse processo de elaboração de modelos curriculares
11

 é fruto das políticas 

públicas de educação, que foram fomentadas, principalmente a partir da década de 

noventa. No Brasil, no campo do currículo, foram implementados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs, cujo pressuposto básico é a criação de um currículo 

nacional
12

que orienta a prática educativa das respectivas redes de ensino. Entretanto, 

  

É preciso ultrapassar a visão simplista expressa nos documentos de 
que os PCNs são uma “Proposta Educacional de referência para 

oferecer à população o domínio de recursos culturais imprescindíveis 

ao exercício da cidadania”. Em uma sociedade de classes as 
oportunidades são desiguais e somente a superação das classes supera 

a origem das desigualdades. (Taffarel, 1997, p. 34). 
 

 Uma vez que, o pensamento neoliberal expresso nas políticas governamentais, 

sustentadas pela Lei nº 9.394/96, poderão provocar transformações na educação escolar. 

Políticas que entende a Escola e em todos os aspectos que a constitui como importantes 

instrumentos de controle e regulação, fundamentais à estratégia mais ampla de luta pela 

hegemonia. 

Para Mészáros (2006a) limitar uma mudança educacional radical às margens 

corretivas perversas do capital significa o abandono, consciente ou não, do objetivo de 

uma verdadeira transformação social. Significa dizer, contudo, que procurar sustentação 

de reformas sistêmicas na própria estrutura capitalista é uma contradição em termos. 

Deste modo, há necessidade urgente de romper com a lógica do capital se aspiramos 

contemplar a criação de uma alternativa educacional diferente. 

As produções acerca das reformulações educacionais foram bastante expressivas 

no final da década de 1990, uma vez que este período foi marcado por discussões 

relacionadas às proposições curriculares elaboradas, principalmente pelos órgãos 

institucionais. Entretanto, no que se refere a implementação desses modelos no contexto 

escolar existem poucos estudos analíticos no tocante ao uso desses modelos curriculares 

no contexto educacional, em especial no Estado de Sergipe. 

                                                
11 Para Scharf et. al (2006) Modelos curriculares indicam tendências teóricas e elementos de organização, 

assim apresentam ou não os impactos das políticas de um sistema público de educação. 
12 A esse respeito consultar Taffarel (1997) onde afirma que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

representam a direção e a centralização da orientação curricular sob os auspícios do Estado. A autora 

também faz referência aos desdobramentos utilizados para a implementação dessa política educacional. 
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Moreira (2001)
13

 tem mostrado o expressivo aumento de teorização que 

secundarizam a apresentação de propostas passíveis de materialização nas escolas e que 

privilegiam o refinamento de conceitos, de categorias e de metáforas.  

No levantamento bibliográfico que fizemos com o intuito de dar sustentabilidade 

ao nosso trabalho observamos a existência de diversos trabalhos que tratam da questão 

curricular, a exemplo de Moreira (2001)
14

, Pacheco (2005)
15

, Saviani (2006)
16

, Goodson 

(2005)
17

, Apple (2006)
18

 autores que contribuíram para a compreensão do nosso objeto 

de estudo
19

.  

Ao visitarmos bancos de dados de teses e dissertações digitais de algumas 

instituições que estão disponibilizados na internet para verificarmos o panorama das 

produções que têm a política curricular como tema central, observamos num 

levantamento preliminar um número considerável de pesquisas. Desse quantitativo 

percebemos que o número de dissertações de mestrado prevalecia às teses de doutorado, 

sendo que nesse panorama, as principais temáticas eram dentre outras: política 

curricular, prática curricular e proposições curriculares, proposições curriculares e 

propostas curriculares oficiais, propostas curriculares e formação. 

Das mais de 1500 produções que fizemos levantamento que tratavam dessas 

temáticas, encontramos de 1996 a 2007 apenas seis tinham como campo empírico a 

realidade sergipana: Bezerra (1998)
20

, Berger (1998)
21

, Alves (2002)
22

, Silva(2004)
23

, 

                                                
13 Na segunda metade da década de 1990, os estudos e os debates sobre o currículo no Brasil 

intensificaram-se e diversificaram-se, temática e teoricamente. No entanto, apesar dessa efervescência, a 

teoria curricular crítica [...] é vista como em crise, como padecendo de grave problema [...], ou seja, a 
sofisticação teórica, segundo os próprios estudiosos do campo, não foi ainda suficientemente útil para o 

processo de construção de uma escola de qualidade no país.   
14 MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. Currículos e Programas no Brasil. 8 ed. São Paulo: Papirus, 

2001. 
15 PACHECO, José Augusto. Escritos Curriculares. São Paulo: Cortez, 2005. 
16 SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade conteúdo/método no 

processo pedagógico. 5. Ed. São Paulo: Autores Associados, 2006.  
17 GOODSON, Ivor F. Currículo: teoria e história. 7. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2005. 
18 APPLE, Michael W. Ideologia e Currículo. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
19 Neste empreendimento constatamos que existe uma produção do Grupo de Pesquisa LEPEL/GEPEL 

(Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer) que apresenta dentre outras coisas 
experiências de práticas pedagógicas realizadas em escolas públicas que buscam uma formação à luz da 

matriz materialista dialética. Para conhecimento ler: TAFFAREL, Celi Nelza Zulke HILDEBRANDT-

STRAMANN, Reiner (orgs). Currículo e Educação Física: Formação de Professores e Práticas 

Pedagógicas nas Escolas. Ijuí: Unijuí, 2007. 
20 BEZERRA Ada Augusta Celestino. Gestão Democrática da Construção de uma Proposta 

Curricular no Ensino Público: a experiência de Aracaju. (Tese de doutorado). São Paulo, USP, 1998.  
21 BERGER, Miguel André. Avaliação da aprendizagem: controle, acompanhamento, autonomia? O 

discurso e a prática da avaliação da aprendizagem no curso de formação de professores (Tese doutorado) 

Salvador, UFBA, 1998. 
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Costa(2005)
24

, Souza (2007)
25

, sendo que nenhuma tratava da educação física 

especificamente. Do resultado do levantamento realizado apenas Meneses (2002)
26

 tem 

como foco principal discutir os desdobramentos do exercício da política curricular 

presente nas escolas públicas e particulares no município de Aracaju. O que nos leva a 

crer que existe uma lacuna teórica muito grande em se tratando das questões referentes à 

educação física, especialmente na realidade sergipana. 

Neste sentido o estudo ora apresentado é relevante, visto que se somando aos 

outros trabalhos que discutem essa temática, ampliará o leque de conhecimento dos 

professores, auxiliando no entendimento da realidade educacional sergipano. 

De acordo com o pensamento de Duckur (2004) compreender a prática 

pedagógica escolar tem sido um grande desafio, principalmente no tocante a elaboração 

do conhecimento dos processos de educacionais, da aprendizagem e do ensino. Assim, 

teorizar sobre proposições curriculares sugere também discutir sobre o trabalho 

pedagógico na escola; não necessariamente a restrição prescritiva, mas configurando-se 

numa abordagem contextualizada, devendo ser alicerçada na participação de estudiosos 

em diferentes instâncias da prática curricular; seja na elaboração de políticas 

curriculares, seja acompanhando a implementação das propostas nas escolas podem 

subsidiá-los na formulação de políticas de currículo que favoreçam a renovação da 

prática e promoção do avanço teórico. 

As diferentes interpretações sobre a relevância pedagógica da educação física no 

âmbito escolar fez com que por muito tempo, ela fosse balizada por uma falta de 

legitimidade
27

, servindo apenas como um meio utilizado para distrair os educandos. 

Sustentada por um fazer pedagógico que pouco contribuía na sua formação, seja da 

                                                                                                                                          
22 ALVES, Antônio Fernando Silva. Educação Fiscal: análise de uma experiência na formação 

continuada de docentes - aprendendo e ensinando os temas transversais nas escolas públicas em Sergipe 

(Dissertação de Mestrado), São Cristóvão, UFS, 2002. 
23 SILVA, Roberto Carlos da. O Projeto Somem como alternativa de política pública em educação 

para a expansão do ensino médio em Sergipe: um estudo de caso.(Dissertação de Mestrado), São 

Cristóvão,UFS, 2004. 
24COSTA, Karla Patrícia Barbosa. Processos sociais e educativos na formação do soldado: um olhar 

sobre a polícia militar de Sergipe. (Dissertação de Mestrado), São Cristóvão, UFS, 2005. 
25 SOUZA, Verônica dos Reis Mariano de. Gênese da Educação de surdos em Aracaju. (Dissertação de 

Mestrado), Salvador, UFBA, 2007. 
26 MENESES, Lisane Teixeira Dantas. Escola, Educação Física e Proposta Curricular (Dissertação de 

Mestrado), João Pessoa, UFPB, 2002. 
27 Apple (2006) afirma que há um consenso entre os sociólogos sobre a ligação entre ideologia e 

legitimação – a justificação da ação de grupo e sua aceitação social, ou uma atividade justificativa e 

apologética (...) voltada ao estabelecimento e à defesa de determinadas idéias.  
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ótica teórica, epistemológica; seja numa visão ontológica e gnosiológica
28

. Muitos 

professores também acreditavam nesses objetivos, uma vez que isso é fruto do processo 

histórico da educação física que vem paulatinamente sendo questionado. 

 

 Nos últimos vintes anos, a educação física brasileira tem vivenciado 

um processo de intensa crítica ao paradigma da aptidão física e à 

função que historicamente essa prática assumiu na sociedade 
brasileira. Diversos autores como Medina (1983), Carmo (1985) e 

Castellani Filho (1988), entre os mais significativos, iniciaram nos 

anos de 1980 uma crítica contundente: a denúncia à prática elitista, 
preconceituosa e excludente que sustentava a ação dos professores de 

educação física na escola. A crítica dirigiu-se à hegemonia da visão 

fragmentária de homem que se colocava para a educação física de que 

a ação educativa dos professores se dirigia tão somente à dimensão 
motora, ou melhor, a uma formação corporal desvinculada de outras 

dimensões que compõem a totalidade do ser humano e também 

alienada dos determinantes políticos, econômicos e culturais.  (Duckur 
2004, p. 39). 
 

É interessante ressaltar que vinculada à instituição educacional, a educação 

física, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei nº 

9.394/96), cumpre o papel de componente curricular obrigatório, enquanto área de 

conhecimento que estuda e atua sobre um conjunto de práticas ligadas ao corpo e ao 

movimento (jogos, esportes, ginástica, dança, lutas), culturalmente construídos pelo 

homem, que constituem a cultura corporal
29

. 

Portanto, assim como as demais componentes curriculares a educação física 

deveria ser balizada por uma teoria constituída por elementos essenciais para a 

transformação na forma de pensar, agir e atuação dos indivíduos e conseqüentemente da 

sociedade que a partir de uma ação pedagógica consciente e inserida no projeto 

pedagógico da escola, levando-se em conta o homem que se pretende formar. 

De acordo com Souza Júnior (1999) o professor da rede pública de ensino tem 

várias dificuldades para a efetivação de sua prática diária – seja no tocante às questões 

metodológicas, seja no que se refere à carência de material didático que possa auxiliar 

                                                
28 Ao tratar do processo de produção de conhecimento Gamboa (2002) afirma que a estrutura de 

pensamento inclui conteúdos filosóficos, lógicos, epistemológicos e técnicos que atrelados à idéia de 
totalidade concreta possuem níveis de articulação com pressupostos gnosiológicos que correspondem às 

maneiras de tratar o real, o abstrato e o concreto no processo de pesquisa científica; e ontológicos que se 

articulam na visão de mundo implícita em toda produção científica sob a lógica da concepção do homem, 

da sociedade, da história, da educação e da realidade.  
29 Na perspectiva da reflexão da cultura corporal, a dinâmica curricular no âmbito da educação física 

escolar busca reflexão pedagógica sobre as formas de representação do mundo que o homem vem 

produzindo durante toda a sua história. Para aprofundamento ler COLETIVO DE AUTORES. 

Metodologia do ensino da Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992. 
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na efetivação das aulas de educação física. De modo que a elaboração de uma Proposta 

Curricular pode servir como um instrumento que pode auxiliar no direcionamento das 

atividades diárias do profissional de educação. 

Entretanto, Moreira (2001) afirma que para que essa teoria seja implementada de 

fato, torna-se necessário num primeiro momento, a atuação de curriculistas nas 

diferentes instâncias da prática curricular a partir da promoção de um diálogo intenso, 

provocando assim constante interlocução com os sistemas de ensino e instituições 

educacionais na busca por novas teorias, novas práticas, novos impasses e 

conseqüentemente novos avanços. Em uma concepção que enxerga a escola enquanto 

espaço de realização tanto dos objetivos do sistema de ensino quanto dos objetivos de 

aprendizagem. Situando-se no equilíbrio entre as políticas educacionais/diretrizes 

curriculares/formas organizativas do sistema e as ações pedagógico-didáticas na aula, 

pois enquanto objeto de estudo, ela permite análises sócio-políticas mais globais e, 

também, quanto à investigação de aspectos curriculares, pedagógicos e organizacionais.  

  

O singular e o geral não existem de maneira independente, mas 

somente por meio de maneira de formações materiais particulares 
(coisas, objetos, processos), que são momentos, aspectos destes 

últimos. Cada formação material, cada coisa representa a unidade do 

singular e do geral, do que não se repete e do que se repete. Existindo 
sob a forma de aspectos, momentos das formações materiais 

particulares (coisas, processos), o singular e o geral estão 

organicamente ligados um ao outro, interpenetram-se e só podem ser 
separados no estado puro por abstração. A correlação do singular e do 

geral no particular manifesta-se igualmente na transformação do 

singular em geral e vice-versa, no processo de movimento e do 

desenvolvimento das formações materiais. (Cheptulin, 1982, p. 194-
195). 
 

Essa é uma questão muito importante, pois não se pode compreender um 

fenômeno de forma isolada. Há necessidade de situar a escola entre as políticas 

educacionais e a sala de aula, onde se realizam tanto objetivos do sistema de ensino 

quanto dos objetivos da aprendizagem, uma vez que a organização da escola capitalista 

sofre o influxo da organização da sociedade capitalista. 

Segundo Taffarel (1993) a consideração desses fatores internos e externos à 

escola, nos mostra duas possibilidades de intervenção: Uma imediata, no interior da 

escola que depende quase sempre da ação direta dos seus agentes internos, e outra 

menos imediata, dependente de intervenções políticas no Estado e nos segmentos que 
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lidam com a Educação – parte de setores organizados para a construção de um projeto 

histórico superador do capitalismo. 

De acordo com Triviños (2006) desenvolver estudos na área educacional é 

extremante complexo, visto que analisar os elementos que permeiam esse campo requer 

uma rigorosidade científica que nem sempre é contemplada por aqueles que se arriscam 

adentrar nesse campo acadêmico.  

Para se alcançar de fato o mínimo necessário que a Ciência demanda, há que se 

privilegiar um suporte teórico e metodológico que exige disciplina e muito trabalho. 

Essa indisciplina pode ser entendida como uma ausência de coerência entre os aparatos 

teóricos que orientam ao pesquisador e a sua prática social podendo provocar confusões 

e fragilidades nos trabalhos desenvolvidos na área acadêmica. Atrelado a isso, 

sustentado numa concepção de educação preconceituosa, nossa formação profissional 

transformou a Filosofia numa disciplina curricular insípida, vazia, alheia aos interesses 

da sociedade que pouco contribui para o desenvolvimento da criticidade. De modo que, 

ao invés de ampliar o entendimento das coisas no trabalho intelectual, gera mais 

confusão e um espírito eclético
30

.  

Para Gamboa (2006) desde sua elaboração como método científico em educação, 

a dialética tem pretendido aproveitar os elementos gerados dentro das abordagens 

empíricas e das abordagens balizadas nos fundamentos da fenomenologia, realizando 

síntese entre essas duas grandes tendências filosóficas. Desta maneira, a 

contextualização torna-se necessária para se conhecer também as especificações das 

outras opções, dada sua pretensão de síntese, onde essa síntese não é ecletismo, nem 

soma de partes ou tópicos vindos de outras abordagens, mas outra maneira de ver, 

conceber e organizar categorias, muitas oriundas de outras concepções, mas recriadas 

em novas categorias e sob outros interesses cognitivos.   

O autor apresenta resultados que explicitam as generalizações e os elementos 

comuns com relação à articulação lógica encontrados no confronto das diversas 

abordagens; e as informações sobre as condições históricas que possibilitaram o 

aparecimento e desenrolar dessas abordagens. 

                                                
30 Lombardi (1993) afirma que por não passar de uma concessão à ideologia burguesa, o ecletismo é a 

negação da possibilidade de uma Ciência da totalidade concreta, servindo como uma arma contra o 

entendimento dialético materialista; um instrumento perverso contra a Ciência do proletariado. 
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A partir de uma perspectiva histórica, Frigotto (2006) apresenta aspectos 

interessantes acerca a dialética enquanto método investigativo, onde seu ponto de 

partida é abordar a dialética materialista histórica. 

Para Frigotto (op.cit) a dialética materialista histórica deve ser entendida em três 

dimensões: enquanto uma postura, ou concepção de mundo, enquanto um método que 

permite agregar de maneira radical a realidade e, enquanto práxis, ou seja, como uma 

unidade de teoria e prática na busca da mudança da realidade histórica.  

Para o autor, se fizermos uma análise do pensamento humano perceberemos 

duas grandes linhas de construção filosófica: uma metafísica e outra dialética 

materialista. 

A primeira linha agrupa “visões metafísicas de todas as matrizes” parte de um 

entendimento organicista e fisicalista da realidade social, das idéias e do pensamento, 

denominada metafísica. Ela orienta os métodos de investigação de maneira linear, a-

histórica, lógica e harmônica. Desse modo, mesmo que com diferenças significativas de 

complexidade e alcance, fazem parte desse grupo as abordagens empiricistas, 

positivistas, idealistas, ecléticas e estruturalistas. Sendo que cada uma a sua maneira, 

estabelece representações sobre a realidade sem, no entanto, atingir as leis de 

organização, desenvolvimento e transformações dos fatos sociais. 

A segunda linha – materialista histórica tem como princípio a idéia de que o 

pensamento, as idéias são resultado de suas relações com o homem e com a natureza, no 

plano das realidades e leis dos processos que se manifestam no mundo real e concreto.  

Enquanto método de análise, o materialismo dialético não é entendido como 

elemento asséptico, mas como uma concepção que busca criticar o “senso comum” 
31

, 

onde se pretende romper com o modo de pensar dominante ou com a ideologia 

dominante, balizada no positivismo e empiricismo.  

Segundo Frigotto (2006) a dialética materialista deve ser entendida ao mesmo 

tempo como uma postura, um método de investigação e uma práxis, um movimento de 

superação e de transformação; como um tríplice movimento de crítica, de construção do 

conhecimento “novo”, e da nova síntese no plano do conhecimento e da ação. 

 

                                                
31 Senso comum é aqui compreendido no sentido desenvolvido por Gramsci (1991) de absorção acrítica e 

irrefletida de concepções e noções, no mais das vezes cientificamente incoerentes e inconsistentes, que 

servem para justificar e/ou manter um determinado estado de coisas, geralmente condizente e relacionado 

com os interesses das classes hegemônicas.  
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Atribui-se à dialética materialista e às suas categorias a função de 

método do conhecimento científico. A dialética materialista visa 

orientar o pensamento humano no sentido da procura de novos 
resultados, da criação de teorias que descubram os mistérios da 

natureza e da sociedade. Mas para tanto é necessário que as categorias 

da dialética materialista estejam sempre no nível do conhecimento 
científico moderno. (Kopnin, 1978, 109). 
 

Ela busca romper com modo de pensar dominante ou com a ideologia 

dominante. Aqui o método está vinculado a uma concepção de realidade, de mundo e de 

vida, não de maneira desarticulada, mas em sua totalidade, em sua essência.  

Para Cheptulin (1982) colocando-se em evidência a essência das formações 

estudadas, o conhecimento volta-se para o passado; segue a história do surgimento e do 

desenvolvimento dessas formações materiais. De maneira tal, que depois de atingir a 

essência e, sustentando-se nela, o conhecimento direciona-se para frente, para o futuro, 

e conseqüentemente desvela novas formas e ligações universais do ser, novos aspectos e 

relações universais. 

Essa concepção analisa a dialética materialista enquanto práxis e tem seu 

alicerce não na crítica pela crítica, mas numa teoria em que o conhecimento se dá na e 

pela práxis. 

Sustentado neste entendimento, Frigotto (2006) diz que a práxis expressa, 

justamente a unidade indissociável de duas dimensões distintas, diversas no processo de 

conhecimento: a teoria e a ação. Assim, a reflexão teórica sobre a realidade não é uma 

reflexão diletante, mas uma reflexão transformadora. A prática constitui-se no aspecto 

básico da concepção materialista do conhecimento.  

Enquanto teoria, as categorias de análise, o referencial teórico, ainda que numa 

perspectiva dialética, pode aparecer como algo limitante, por isso as categorias devem 

ser historicizadas, concretas e não especulativas. Assim, na teoria materialista, o ponto 

de partida do conhecimento enquanto um aspecto reflexivo, analisa criticamente a 

realidade e a categoria que serve de base do processo de conscientização é a atividade 

prática social dos sujeitos históricos concretos.  

Frigotto (op. cit) defende a concepção do “monismo materialista”, que entra em 

contraposição às idéias de pluralismo e ecletismo metodológicos, uma espécie de “caldo 

metodológico” que historicamente representa uma aparente concessão do “mito 

positivista” de uma ciência social neutra, imparcial, em face do avanço do pensamento 

marxista e que não se limita à apreensão de categorias e conceitos.  
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Assim, Frigotto (2006) sinaliza que a prática de um estudo desenvolvido numa 

perspectiva dialética tem como estratégia estabelecer relações entre a parte e a 

totalidade, num sentido histórico, político e transformador.  

Para Kopnin (1978) quando se trata da definição das categorias, deve-se indicar 

que elas são termos mais gerais. As categorias são formas de pensamento, e como tais 

devem ser incorporadas aos conceitos visto que “as categorias assim como os conceitos, 

são reflexo do mundo objetivo, uma generalização dos fenômenos, processos que 

existem independentemente da nossa consciência” (p. 105). 

As idéias defendidas pelo materialismo histórico e dialético têm como princípio 

a historicidade dos fatos, pois as teorias, doutrinas e interpretações não são eternas têm 

que ser entendidas na sua limitação histórica. Assim, essa é a essência do método da 

análise dialética. 

Nesta perspectiva, Kopnin (1978) diz que método é um meio de obtenção de 

determinados resultados no conhecimento e na prática que compreende o conhecimento 

das leis objetivas e que reflete as leis do mundo objetivo sob a ótica do procedimento 

que o homem deve adotar para obter novos resultados não somente no conhecimento, 

mas também na prática. Portanto todo método atua como sistema de regras ou 

procedimentos com a função de atuar sobre o conhecimento e a prática. 

Para Kopnin (op.cit) a totalidade, uma das categorias que será analisada neste 

trabalho, é outro ponto essencial do método. O princípio da totalidade como categoria 

não demanda um estudo da totalidade da realidade porque esse elemento é infinito e 

inesgotável. Essa categoria significa a percepção da realidade social, levando-se em 

conta o todo orgânico, estruturado, no qual se pode compreender uma dimensão, um 

aspecto, sem esquecer a sua relação com o todo. 

A contradição outra categoria do método dialético, é para Cheptulin (1982), 

quem indica que existe um embate permanente entre as ideologias e as utopias na 

sociedade entre as classes que a compõem. Portanto, na visão marxista a sociedade vive 

em constante movimento e conflito que chamamos de luta de classes.  

A contradição é a unidade dos contrários, sendo que a luta dos contrários se  

antagonizam  e se supõem mutuamente. Cheptulin (op. cit) entendendo que sendo um 

momento necessário da contradição, a unidade e a luta dos contrários não ocupam, 

entretanto, o mesmo posicionamento. A unidade dos contrários é sempre relativa, ao 

tempo em que a luta deles é absoluta. 
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Vale salientar que este estudo nos apropriou de um fato específico no intuito de 

analisá-lo, através de uma investigação de cunho qualitativo, buscando analisar as 

relações e condições que permeiam a existência e essência do fenômeno. Assim essas 

categorias apresentaram-se de forma integrada, possuem conectividade. 

Como procedimentos investigativos adentraram em fontes bibliográficas, bem 

como os documentos que “transitaram” no processo de elaboração da Proposta 

Pedagógica de Educação Física da Secretaria Estadual e os agentes que participaram do 

processo. A elaboração da pesquisa está sendo realizada de duas dimensões: nas 

referências de cunho educacional de maneira geral que transitam sobre os temas sobre 

escola, educação, currículo; nos documentos produzidos pela Secretaria Estadual de 

Educação que tiveram impacto direto neste estudo
32

. 

Os instrumentos utilizados para a análise dos dados são responsáveis pela 

transparência e fidedignidade da pesquisa. Considerando a complexidade do nosso 

estudo, utilizaremos a análise de conteúdo como um dos métodos de análise dos dados, 

visto que  

 

[...] a análise de conteúdo assenta-se nos pressupostos de uma 

concepção crítica e dinâmica da linguagem. Linguagem aqui 
entendida, como uma construção real de toda a sociedade e como 

expressão da existência humana que, em diferentes momentos 

históricos, elabora e desenvolve representações sociais [...] que se 

estabelece entre linguagem, pensamento e ação. (Franco, 2003, p. 14). 
 

A análise de conteúdo é um recurso técnico para a análise de dados provenientes 

de material escrito ou transcrito, sem adotarmos um posicionamento inicial diante da 

técnica, mas tendo muito rigor de sua trajetória.   

A análise dos conteúdos foi dividida em três etapas: 

a) Pré-análise, onde buscamos encontrar os indicadores iniciais, considerando-

se o objeto e o objetivo de estudo; 

b) Exploração do material, fase onde buscamos fazer os recortes e eleger as 

categorias que foram trabalhadas; 

c) Tratamento dos dados e interpretação que tinha como finalidade estabelecer 

os resultados a partir das informações fornecidas pelas análises. 

                                                
32 É relevante lembrar que no que se refere aos documentos que tiveram destaque em nossa análise os 

documentos: “Subsídios aos Conteúdos de Educação Física publicado em 1998; três Cd elaborados pela 

SEED/DEF em 1999 e 2006 além da Proposta Curricular que se encontra disponível no site da Secretaria 

Estadual de Educação. 
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Posto essas questões deve-se analisar e interpretar os conteúdos originários das 

categorias delimitadas.   

Buscando compreender a construção de Proposta de Educação Física da 

Secretaria Estadual de Educação de Sergipe de forma mais abrangente, optamos em 

investigar esse processo a partir dos documentos que foram disponibilizados pela 

SEED/DEF, bem como dos elementos norteadores da Proposta na Diretoria de 

Educação de Aracaju (DEA), a saber: concepção político-pedagógica da Proposta e a 

organização do trabalho pedagógico. 

Neste sentido, os documentos e seu processo de construção foram analisados 

conjuntamente, pois acreditamos que desta maneira poder-se-ia entender o objeto em 

sua totalidade.  

A opção por esta Diretoria se resguarda no fato de ela absorver um número de 

considerável de escolas e profissionais e representa significativamente a realidade 

escolar da rede pública estadual
33

.    

Utilizamos a entrevista semi-estruturada para coleta de dados, pois  

 

Esta é, aliás, uma das principais técnicas de trabalho em quase todos 

os tipos de pesquisa utilizados nas ciências sociais. Ela desempenha 
importante papel não apenas nas atividades científicas como em 

muitas outras atividades humanas [...]. A grande vantagem sobre 

outras técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da 

informação  desejada, praticamente com qualquer tipo de informante 
e sobre os mais variados tópicos.  (Lüdke; André, 1986, p. 34). 
 

Os dados foram obtidos no período de 08 de abril de 2008 a 28 de abril de 2009, 

distinguindo-se as seguintes fases: 

a) Contato inicial com a SEED/DEF para se falar do intuito do estudo; 

                                                
33 A Rede Estadual de Educação no ano de 2008 era constituída por 10 Diretorias Regionais de Educação 

que abrange os 75 municípios do Estado de Sergipe. No tocante ao número de Escolas a Rede Estadual 

possuindo 401 instituições escolares com 229.439 alunos matriculados e distribuídos da seguinte forma: 

111.574 alunos no Ensino Fundamental; 59.307alunos no Ensino Médio; 2.517 alunos na Educação 

Infantil; 7.430 alunos no Ensino Normal; 756 alunos no Ensino Especial; 5.961 alunos na Escola Ativa 

(salas multi seriadas); 23.026 alunos na Educação de Jovens e Adultos - Fundamental; 19.341 alunos na 

Educação de Jovens e Adultos - Médio. Existiam ainda os Programas Acelera com 1957 alunos 
matriculados e o Se liga com 2935 alunos.  

A Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) possuía em 2008, 100 escolas que possuía 69.097 alunos 

matriculados da seguinte maneira: 32. 397 alunos no Ensino Fundamental; 16.4356 alunos no Ensino 

Médio; 589 alunos na Educação Infantil; 1217 alunos no Ensino Normal; 455 alunos no Ensino Especial; 

5.961alunos; 8.030 alunos na Educação de Jovens e Adultos Fundamental; 7.944 alunos na Educação de 

Jovens e Adultos - Médio. Existindo ainda 840 alunos no Programa Acelera e 1169 alunos matriculados 

no Programa Se Liga. Percebe-se que esta Diretoria abrange mais de 30% dos alunos de toda a Rede 

Estadual. Dados disponíveis em: http://www.seed.se.gov.br/redeEstadual/redeEstadual.asp. Acesso em:  

10 de fevereiro de 2009. 

http://www.seed.se.gov.br/redeEstadual/redeEstadual.asp
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b) Formalização do início da pesquisa com entrega do ofício/carta de 

recomendação redigida pelo Núcleo de Pós-Graduação da Universidade 

Federal de Sergipe; 

c) Levantamento dos documentos disponibilizados pela SEED/DEF como listas 

de freqüências de professores que participaram de alguma ação desenvolvida 

pela Secretaria de Educação para a construção da Proposta, bem como outros 

documentos que o Órgão dispunha e que tinham relação com o objeto de 

estudo; 

d) Realização das entrevistas 

 Assim, de posse das listas de freqüência que registravam a participação de 

professores nas ações realizadas pela Secretaria para a elaboração da Proposta entramos 

em contato por meio de telefone com dezoito professores que supostamente poderiam 

fazer parte do nosso estudo. 

 Para selecionar os professores utilizamos um critério simples que elencou as 

principais ações promovidas pela Secretaria de Educação/DEF (Encontros, Cursos, 

Seminários) e elegemos aptos a participar do estudo aqueles que participaram de algum 

evento promovido pelo órgão em períodos diferentes
34

. 

                                                
34

 Segundo relatório de atividades pedagógicas e administrativas da SEED/DEF para a elaboração da 
Proposta Curricular da Rede Estadual foram realizadas ações com o intuito de subsidiar aos professores, 

de forma que de 02 a 07 de junho de 2003 aconteceu o Seminário do Ensino Médio e V Encontro 

Estadual de Educação Física. 

De 22 a 24 /03 Curso de Formação Continuada: iniciação ao Basquetebol Escolar. 

De 30/09 a 04/10 foi promovido uma Clínica de Iniciação em Atletismo – Saltos Horizontais. 

De 24 a 28/11 o Departamento de Educação Física realizou um Curso de Educação Física Inclusiva com o 

intuito de propiciar, aos professores de Educação Física, uma reflexão acerca das bases teórico-

metodológicas dirigidas às intervenções inclusivas. 

De 08/08 a 7/11/2003 com o objetivo de discutir as considerações e Proposições Curriculares para 
Educação Física Escolar e Ampliar as possibilidades pedagógicas no que se refere a Conteúdos da 

Educação Física, Métodos de Ensino, Avaliação, Elaboração da Proposta Curricular e Plano de Ensino foi 

realizado um Curso de Formação Continuada para professores de educação física: uma proposta de 

discussão das considerações e proposições curriculares para educação física escolar com o objetivo de 

discutir as Considerações e Proposições Curriculares para Educação Física Escolar e Ampliar as 

possibilidades pedagógicas no que se refere a Conteúdos da Educação Física, Métodos de Ensino, 

Avaliação, Elaboração da Proposta Curricular e Plano de Ensino na DEA, DRE’02, DRE’03, DRE’04, 

DRE’05, DRE’05, DRE’06, DRE’07, DRE’08. Essas ações foram desenvolvidas no Centro de 

Qualificação Profissional – CQP. 

De Setembro a Dezembro de 2003 aconteceram Reuniões de Assessoramento Didático-Metodológico 

com o objetivo de orientar na elaboração das propostas curriculares. 

Em 2004: 

janeiro a abril foram realizadas orientações metodológicas e administrativas na estruturação da Educação 

Física no Centro de Excelência Colégio Estadual Atheneu Sergipense entre os meses de janeiro e abril de 

2004 com o objetivo de orientar a Unidade de Ensino sobre a construção da Proposta Curricular para a 

Educação Física Curricular e atividades extracurriculares e apresentação da  Portaria 0401/04 que 

normatiza a Educação Física Curricular. 
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 De acordo com a documentação obtida, participaram do processo de construção da 

Proposta quarenta e seis professores da Diretoria de Educação de Aracaju, sendo que ao 

confrontar os nomes dos participantes deste processo no período de 1999 a 2007, 

nenhum sujeito participou de mais de uma ação promovida pela Secretaria de Estado da 

Educação/ DEF. Entretanto, por motivos alheio a nossa vontade (problemas de ordem 

pessoal, incompatibilidade de horário entre pesquisador/pesquisado) conseguimos 

realizar dez entrevistas.  

 Para Marconi; Lakatos (2006) o critério de significância da Amostra estipula um 

percentual de 5 a 10% da população. 

 Destacamos também que as categorias de conteúdo: processo de construção e a 

concepção de educação/educação física da proposta, levando-se em conta os elementos 

da organização do trabalho pedagógico. Aspectos que foram priorizadas nas falas dos 

                                                                                                                                          
Nos dias 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de março a Coordenadoria de Educação Física promoveu na DEA 

(auditório), DRE´08 (Arquivo Público), DRE´01, DRE´03, DRE´05 atividades com a mesma finalidade. 

Nos dias 01, 02, 05, 12 e 15 de abril  Apresentação da Portaria 0401/04 que normatiza a Educação Física 

Curricular nas DRE´02, DRE´06, DRE´09, DRE´04, DRE 07. 

De 19 a 23 de abril II Clínica de Iniciação em Atletismo Lançamentos e arremessos com o intuito de 

oferecer subsídios pedagógicos aos professores de Educação Física da Rede pública Estadual de Ensino, 

preparando-os para os desafios do seu cotidiano e estimulando-os à prática do atletismo como conteúdo 

nos programas escolares de Educação Física. 

No mês de junho foi realizado Seminário de Apresentação das Propostas Curriculares construídas nas 

Unidades de Ensino e orientações para possíveis redimensionamentos no Centro de Qualificação de 

Pessoal e Auditório da DEA. 

De 14 a 18 de setembro Palestra na Universidade de Piracicaba/UNIMEP e Universidade Estadual de São 

Paulo/UNESP - Rio Claro com o objetivo de apresentar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos em 

relação “A Participação Coletiva na Elaboração da Proposta Curricular: a experiência das unidades de 

ensino da Rede Pública do Estado de Sergipe”. 

Em 2005: 

Nos dias 11,12 e 13 de março aconteceu a III Clínica Técnica de Basquetebol com o  intuito de subsidiar 

e atualizar os professores de Educação Física da Rede Pública Estadual de Ensino para as intervenções 

pedagógicas. 

De 24 a 26 de março ocorreu um estudo teórico e prático das Regras do Handebol buscando subsidiar e 

atualizar os professores de Educação Física da Rede Pública Estadual de Ensino para as intervenções 

pedagógicas. 

No mês de abril aconteceu reunião pedagógica e administrativa na DEA e DRE 08 visando discutir e 

orientar sobre a inclusão da Educação Física no Ensino Noturno, Elaboração de Proposta Curricular, 

Elaboração de Projetos de Área/Modalidade e Educação Física da 1ª a 4ª séries. 

De 08 a 11 de junho o VI Encontro Estadual de Educação Física que teve como tema central: Educação 

Física no ensino noturno e na educação de jovens e adultos. 
Em novembro de 2006 aconteceram Oficinas Integradas de subsídios aos conteúdos da Educação Física 

para o Ensino Médio. Essas oficinas resultaram em um Cd elaborado pela SEED/DEF que apresentava a 

Proposta de Educação Física da Rede Estadual. 
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sujeitos entrevistados. Entretanto, lembramos que essas categorias não definidas e 

compreendidas de maneira isoladas, mas apresentam-se de forma dialética e contínua. 

 Salientamos que as entrevistas foram realizadas basicamente no horário de 

trabalho dos envolvidos, de modo que as interrupções eram constantes por questões 

ligadas à rotina laboral ou por interferências de terceiros durante a realização deste 

trabalho. Para o registro das mesmas das utilizamos aparelho eletrônico MP4 que 

armazenava os depoimentos dos professores que foram transcritos posteriormente. 

 Na tentativa de penetrar de maneira mais abrangente na realidade estudada, 

buscamos por meio da leitura dos dados disponibilizados e depoimentos dos envolvidos, 

mergulhar no processo de construção da Proposta. 

 A partir de uma primeira leitura caótica destes documentos, atrelado ao referencial 

teórico que estava sendo lido e das audições para posterior transcrições dos depoimentos 

dos professores que faziam parte da SEED/DEF e dos professores que se encontravam 

em regência de classe no período da construção da Proposta Curricular, foram surgindo 

dados novos, novas necessidades de teorizações e explicações para o próprio trabalho. 

  O surgimento de novas necessidades gerava novos desafios a serem enfrentados e 

para isso, cabia-nos encontrar a melhor maneira para o andamento da pesquisa.  

Nesta emaranhado de possibilidades, elegemos os sujeitos que seriam 

importantes para a construção do estudo, os quais foram classificados da seguinte 

forma: 

a) Os que representavam a SEED/DEF e coordenaram a construção da Proposta 

Curricular;  

b) Os que se encontravam em regência de classe naquele mesmo período e que 

participaram de alguma do processo de construção da Proposta Curricular. 

 A escolha do primeiro grupo se justifica na medida em que a partir de sua análise 

podemos observar a visão do Estado no que se refere à sua concepção de educação. 

Com a escolha do segundo grupo, buscamos representar a categoria mais interessada na 

construção da Proposta, seus anseios e expectativas do professorado no tocante às 

diretrizes curriculares que iriam nortear o seu trabalho. 

 Foram envolvidos na pesquisa dez professores, sendo que seis se encontravam em 

regência de classe e quatro coordenaram os trabalhos para a elaboração da Proposta 

Curricular, portanto eram representantes do Departamento de Educação Física 

(SEED/DEF). São professores que possuem Pós-Graduação em áreas ligadas a 

Educação Física que terminaram a graduação entre 1987 e 1996 e estão na faixa etária 
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entre 34  e 56 anos. O tempo de serviço desses professores varia de 08 a 25 anos de 

trabalho sendo que em sua maioria trabalha somente na rede pública estadual. 

No tocante a pesquisa de campo um fato que mereceu destaque diz respeito a 

dificuldade de acesso a informações que teoricamente estariam disponíveis na SEED, 

como por exemplo, uma lista nominal dos professores da Diretoria de Educação de 

Aracaju (DEA). Foram diversas tentativas com essa finalidade que não teve o objetivo 

alcançado. 

Esta pesquisa tem como base o procedimento investigativo estudo de caso, que à 

luz do materialismo histórico dialético utilizou-se para analisar as diretrizes curriculares 

da Secretaria Estadual de Educação de Sergipe, visando não apenas proporcionar o 

conhecimento preciso das características de uma dada população, mas a partir de uma 

visão global do problema, identificar possíveis aspectos que o influenciaram e foram 

por ele influenciados. 

De acordo com Yin (2001) o estudo de caso é uma estratégia escolhida ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não é possível manipular 

comportamentos relevantes. O autor alerta que essa forma de pesquisa conta com muitas 

técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, porém faz uso de duas fontes de 

evidências que usualmente não são incluídas no repertório de um historiador: 

observação direta e série sistemática de entrevistas.  

Podemos afirmar que o estudo de caso também pode ser uma estratégia de 

pesquisa que se utiliza de um método que abrange um conjunto de características 

técnicas como coleta de dados e a análise dos dados. 

Para Yin (op. cit) um estudo de caso é uma investigação empírica que 

 Investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente quando 

 Os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

definidos. 

  O autor afirma ainda que a investigação de estudo de caso: 

 Enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais 

variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado; 

 Beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e a análise de dados. 

Enfatizamos, que a partir do nosso objeto de estudo, as hipóteses de que no 

processo de construção da Proposta Curricular de Educação Física da Diretoria de 



25 

 

Educação de Aracaju não houve envolvimento efetivo da base, influenciado pela  

descontinuidade, mudanças e determinações político-educacionais ocorridas no período 

de sua elaboração, que fragilizaram a construção do referido documento; e a concepção 

de Educação Física identificada na Proposta não corresponde àquela defendida pelo 

projeto histórico superador das relações sociais de ordem capitalista. O projeto histórico 

que conforme Lacks (2004) anuncia o tipo de organização social que se pretende para a 

sociedade atual e os meios a serem colocados em prática para a sua consecução. Esses 

meios são concretos e como os fins, vinculam-se às condições existentes.  

O recorte temporal inicial 1996 se deve ao fato de que neste período a nova LDB 

9394/96 estava sendo implementada e nos anos subseqüentes (1998-2007) a Proposta de 

Educação Física estava sendo construída.  

Neste período (1996 – 2007) pode-se identificar uma série de ações 

desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Educação por iniciativas do Departamento de 

Educação Física que visavam, segundo os responsáveis pela SEED/DEF, auxiliar no 

processo de elaboração da Proposta Curricular de Educação Física da rede estadual.
35

 

Tomando como base a Lei 9.394/96 em seu Artigo 13 o professor deve possuir 

dentre outras funções, um saber técnico relacionado à sua área de conhecimento e um 

saber pedagógico para transformar o conhecimento de sua área em conhecimento 

escolar. Cabendo a esse profissional participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir planos de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; ministrar os dias letivos e horas-aula 

estabelecidos, além de participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 

ao desenvolvimento profissional. 

                                                
35 Em 1998 foi publicado um manual “Subsídios aos Conteúdos de Educação Física” uma iniciativa da 

SEED e da Fundação Estadual do Desporto/FUNDESP, em conjunto com a administração estadual do 

período. Existe um trabalho monográfico realizada por Roger Carlos Alves Santos em é feita uma análise 

deste manual. (SANTOS, Roger Carlos Ferreira Alves. Teoria e prática na Educação Física: o que se (re) 

produz na Educação Física em Sergipe (1998-2003). 2003. Universidade Federal de Sergipe. São 

Cristóvão (Monografia de Conclusão de Curso). 

Em 1999 a SEED/DEF elaborou um documento onde foram apresentadas as questões iniciais no tocante à 

Proposta Curricular das Diretorias Regionais de Educação. Este CD continha sugestões para a elaboração 
de uma Proposta Pedagógica de Educação Física da SEED/SE onde sob a orientação dos representantes 

da Secretaria Estadual, as Diretorias Regionais juntamente com a Diretoria de Aracaju apresentaram 

sugestões de conteúdos, objetivos, metodologia, bem como questões teóricas no que se refere a Educação 

e a Educação Física.  

Em 2006 a SEED/DEF apresentou sob a forma de CD, denominado “Um Novo Rumo: Oficinas 

integradas de subsídios aos Conteúdos da Educação Física para o Ensino Médio” resultado de discussões 

realizadas pelos professores de Educação Física. 

Atualmente a SEED/DEF disponibiliza em seu site uma Proposta Curricular. Disponível em:  

http://www.seed.se.gov.br/def/def_new.asp. Acesso em 03/04/2009. 

http://www.seed.se.gov.br/def/def_new.asp
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 Participar da construção das Políticas Educacionais é uma ação extremamente 

importante nas tomadas de decisões no âmbito escolar, onde o professor poderá 

defender sua concepção de educação e a partir desta construção exercer sua autonomia 

de interferir e transformar os rumos da educação escolar. Entretanto, 

 

Além dessa autonomia, garantida pela Lei nº 9.394/96, do professor é 

exigida uma coerência na sua prática educativa frente ao aluno – 

coerência de planejar e executar suas aulas conforme o Projeto 

Político-Pedagógico, o que aponta para uma unidade pedagógica na 
escola. O que nos questionamos é como se constituirá essa unidade 

numa realidade escolar marcada pelo conflito de interesses? Como 

essa unidade será possível num currículo organizado por disciplinas 
isoladas? [...] Será que estes estão preparados para exercer sua 

autonomia? Será que as disciplinas curriculares, entre elas a 

Educação Física, que como área de conhecimento tem uma história 
de certa forma isolada das demais áreas, vão seguir uma única 

orientação pedagógica [...]? (Corrêa; Moro, 2004, p. 48-49) 
 

Esperamos com este estudo oportunizar a discussão da escola e do processo de 

construção de uma educação e educação física comprometida com os interesses da 

classe trabalhadora numa perspectiva que contribua para o fortalecimento dos 

significados sociais, políticos e culturais da prática educativa, principalmente dos 

professores da rede pública. 

  Nesta tentativa o presente trabalho está constituído das seguintes partes: o 

primeiro capítulo denominado “Currículo e Ideologia: elementos para uma análise 

além da reprodução” apresentamos questões conceituais acerca do currículo bem como 

uma discussão acerca da complexidade do processo de construção curricular e a postura 

alienada tomada no desenvolvimento da teoria curricular. O segundo capítulo intitulado 

“Para além da reprodução ideológica: o currículo como construção social e cultural” 

fizemos a análise dos aspectos sócio-culturais e pedagógicos envolvidos na construção 

de propostas curriculares, considerando-se a organização do trabalho pedagógico e as 

categorias objetivo/avaliação-método/conteúdo, elementos fundamentais para a 

materialização do currículo no âmbito escolar. O terceiro capítulo: “Avanços e 

Contradições do processo de construção da Proposta Curricular da SEED.” Aqui 

fizemos a análise dos dados coletas no decorrer da pesquisa, procurando identificar os 

avanços e contradições no tocante ao processo de construção à referida Proposta tendo 

como referência os depoimentos dos sujeitos envolvidos e os documentos que 

circularam no processo de elaboração da Proposta Curricular de Educação Física da 

SEED/DEF. O quarto capítulo sob o nome de “Proposta Curricular de Educação 
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Física: alternativas para uma proposição emancipadora” apresentamos elementos 

fundamentais para a implementação de uma Proposição Curricular de Educação Física 

sustentada em uma prática pedagógica crítica.  

 

 

1 CURRÍCULO E IDEOLOGIA: DA DICIONARIZAÇÃO DO TERMO PARA 

ALÉM DA REPRODUÇÃO. 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o processo de criação do currículo 

escolar e as questões político-ideológicas que permearam/permeiam essa construção. 

Para tanto apresentamos os aspectos etimológicos, epistemológicos da teoria curricular, 

além da sua complexidade. 

Independentemente da análise das formas pelas quais as desigualdades sociais se 

manifestam na sociedade, a educação é uma importante aliada neste processo. Para 

Marx; Engels (1978) a escola, um dos instrumentos de dominação sobre a sociedade, 

sempre desempenhou muito bem o papel de legitimadora da ideologia capitalista, pois 

sob o domínio do capitalismo, a educação diretamente ligada ao Estado
36

, sempre 

atendeu aos interesses da classe dominante. 

 

A burguesia, afinal, com o estabelecimento da indústria moderna e do 

mercado mundial, conquistou para si própria, no Estado 
representativo moderno, autoridade política exclusiva. O Poder 

Executivo do Estado moderno não passa de um comitê para gerenciar 

os assuntos comuns de toda a burguesia. (Marx; Engels, 2005). 
 

Embora esse seja um aspecto relevante, para Apple (2006) outras questões 

igualmente importantes precisam ser explicitadas, a saber: a educação é também um 

ponto de conflito no que tocante ao tipo de conhecimento que é e deve ser ensinado e 

sobre como o ensino e a aprendizagem devem ser avaliados. Entretanto, existe um 

conjunto muito real de relações entre quem, de um lado, tem poder econômico, político 

e cultural na sociedade e, de outro, os modos pelos quais se pensa, sistematiza e avalia a 

educação.  

                                                
36 Lefebvre (1979) ao discutir a teoria do Estado aponta que o aparelho do Estado tende a se estabelecer 

acima das classes, nem por isso está menos penetrado pelas classes existentes e seus conflitos, servindo a 

classe dominante ou às classes dominantes, arbitrando suas rivalidades, caso essas ameacem a existência 

da sociedade. O Estado funciona concomitantemente como espaço de lutas políticas e como recompensa 

final muito disputada.  
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Neste sentido, a educação assume dimensões dialéticas distintas numa  

congruência entre as políticas educacionais, diretrizes curriculares, sistemas de ensino 

que a partir de um olhar mais amplo aborda as questões sociais, econômicas, 

institucionais; outra dimensão, mais interna, se refere às questões pedagógica que se 

preocupa com os aspectos internos a escola. 

No tocante às políticas educacionais, vê-se que regida pelo pensamento 

neoliberal a educação deixa de ser parte do campo social e político para ingressar no 

mercado e funcionar a sua semelhança. Este discurso legitima a "tese da ameaça" que 

num artifício retórico da reação, enfatiza os riscos de estagnação que o Estado do Bem-

Estar Social representa para a livre iniciativa, para a produção de bens de consumo, 

maquinário, para o mercado, para a nova ordem mundial. 

O discurso neoliberal atribui um papel estratégico à educação e determina-lhe 

basicamente três objetivos: 

1) Atrelar a educação escolar à preparação para o trabalho, e a pesquisa 

acadêmica ao imperativo do mercado ou às necessidades da livre iniciativa. Assegura 

que o mundo empresarial tem interesse na educação porque deseja uma força de 

trabalho qualificada, apta para a competição no mercado nacional e internacional. Fala 

em nova vocacionalização, isto é, numa profissionalização situada no interior de uma 

formação geral, na qual a aquisição de técnica e linguagens de informática e 

conhecimento de matemática e ciência adquirem relevância. Valoriza as técnicas de 

organização, o raciocínio de dimensão estratégica e a capacidade de trabalho 

cooperativo. 

Sobre a associação da pesquisa científica ao ethos empresarial, é preciso 

lembrar, segundo Apple (2002), que na sociedade contemporânea a ciência se 

transforma em capital técnico-científico. E as grandes empresas controlam a produção 

científica e colocam-na a seu serviço de diversas formas: a) pelo controle de patentes, 

isto é, de produtos de tecnologia científica. Assim, percebem as novidades e as utilizam, 

antecipando tendências no mercado; b) por meio da pesquisa científica industrial 

organizada na própria empresa; c) controlando o que Apple (op. cit) chama de pré-

requisitos do processo de produção científica, isto é, a escola e, principalmente, a 

universidade, onde se produz conhecimentos técnico-científicos. A integração da 

universidade à produção industrial baseada na ciência e na técnica transforma a ciência 

em capital técnico-científico. 
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2) Tornar a escola um meio de transmissão dos seus princípios doutrinários. O 

que está em questão é a adequação da escola à ideologia dominante. Esta precisa 

sustentar-se também no plano das visões do mundo, por isso, a hegemonia passa pela 

construção da realidade simbólica. Em nossa sociedade a função de construir a realidade 

simbólica é, em grande parte, preenchida pelos meios de comunicação de massa, mas a 

escola tem um papel importante na difusão da ideologia oficial.  

3) Fazer da escola um mercado para os produtos da indústria cultural e da 

informática; posicionamento coerente com a idéia de fazer a escola funcionar de forma 

semelhante ao mercado, mas, contraditoriamente, enquanto no discurso, os neoliberais 

condenam a participação direta do Estado no financiamento da educação, na prática 

aproveitam os subsídios estatais para divulgar seus produtos didáticos e para-didáticos 

no mercado escolar. 

Para o Banco Mundial são tarefas relevantes ao capital que estão colocadas 

perante a educação: ampliar o mercado consumidor, apostando na educação como 

geradora de trabalho; e gerar estabilidade política nos países com a subordinação dos 

processos educativos aos interesses da reprodução das relações sociais capitalistas. 

Sendo os projetos educacionais do Banco Mundial feitos por economistas, a ênfase será 

sobre a regulação do custo x beneficio, e não sobre a qualidade da instrução. 

Com a associação entre cultura escolar e ethos empresarial, o emprego de 

fórmulas da comunicação de massas e das novas tecnologias da informação,  

adequaram-se à formação da elite à sociedade tecnológica, que composta menos de 

homens criadores de cultura e mais de  gestores, administradores, técnicos e 

especialistas com mentalidade empresarial, transformaram a escola num negócio 

lucrativo. Assim, a qualidade total aproxima a escola da empresa, enxergando-a, 

enquanto negócio que bem administrado, sob a lógica no raciocínio neoliberal, 

equaciona aspectos sociais, políticos, econômicos como problemas de gerência 

adequada e eficiente ou inadequada e ineficiente.  

Com as novas tecnologias de informação comunicação, a educação escolar vai 

para o mercado, via financiamentos de pesquisa, marketing cultural, educacional. No 

fundo, esse processo é apenas desdobramentos de um processo maior, o de 

racionalização ou "embrutecimento do homem"; uma lógica, em que qualquer coisa 

pode se tornar uma mercadoria. 

 O sustentáculo desse processo é a política neoliberal que não toca na estrutura 

piramidal da sociedade. Apenas amplia sua verticalidade, que se nota pelo aumento do 
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número de desempregados, de moradores de rua, de mendigos, etc. Em outras palavras, 

a pirâmide social se mantém e as desigualdades sociais crescem. Para a educação, o 

discurso neoliberal parece propor um tecnicismo reformado. Os problemas sociais, 

econômicos, políticos e culturais da educação se convertem em problemas 

administrativos, técnicos, de reengenharia. A escola idealizada deve ter gestão eficiente 

para competição mercadológica. O aluno se transforma em consumidor do ensino, e o 

professor em funcionário capaz e competente para preparar seus alunos para o mercado 

de trabalho e para fazer pesquisas práticas e utilitárias imediatistas. 

 

O neoliberalismo e o neoconservadorismo estão na posição de 

comando agora, e não apenas na educação. Em seu percurso de 

desmantelamento dos programas sociais de hoje [...] estratificam [...] 

cidadãos de primeira e segunda classes, tendo arruinado a prática 
eficaz da democracia [...] o que as escolas fazem ideológica, cultural 

e economicamente é algo muito complicado e não pode ser entendido 

em sua inteireza pela aplicação de uma simples fórmula. Há mesmo 
relações muito fortes entre o conhecimento formal e o conhecimento 

informal na escola e na escola e na sociedade como um todo, com 

todas as suas desigualdades. Pelo fato de as pressões e demandas dos 
grupos dominantes serem altamente mediadas pelas histórias internas 

das instituições educacionais e pelas necessidades e ideologias das 

pessoas que realmente trabalham nelas, os objetivos e resultados em 

geral serão também contraditórios. (Apple, 2006, p. 11-25). 
 

Esta situação demonstra o quanto é importante o controle da educação escolar 

para a implementação do projeto político neoliberal, pois assim os indivíduos são 

“livres” para propósitos fundamentalmente econômicos e controlados para os propósitos 

sociais e culturais que se consolidam nos documentos oficiais, formatando-se um 

contexto que envolve a escola; o currículo e o seu planejamento; as disciplinas 

curriculares bem como os professores e os estudantes, objeto da educação escolar. 

Percebe-se, portanto, a complexidade das diretrizes educacionais uma vez que 

existe uma grande contradição entre a autonomia e o controle. A Lei nº 9.394/95 a 

mesmo tempo que cria espaço para que a escola possa construir uma proposta 

pedagógica, cria mecanismo de controle por meio da orientação curricular e inclusive de 

um programa de monitoramento de todos os sistemas de ensino (as escolas estão ai 

incluídas)
37

. 

                                                
37 Saviani (1999) afirma que segundo o Projeto de Plano Nacional de Educação (Projeto de Lei nº 

4.173/98), faz um monitoramento por competência da União, em colaboração com os Estados e 

municípios, a partir de informações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e dos 

Sistemas Municipais e Estaduais de Avaliação que venham ser desenvolvidas.  
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Apresentar o quadro panorâmico da política neoliberal nos faz lembrar Mészáros 

(2006d) quando salienta que a ideologia neoliberal e suas leis mais gerais não conhece 

fronteiras e não se sujeita a limitações, pois na evolução da parcialidade para a 

universalidade, da personificação para a impessoalização, das limitações e mediações 

políticas para a liberdade e imediação econômica, a economia política gradativamente 

supera o velho fetichismo e imprime objetivamente as condições de uma alienação sem 

obstáculos, inclusive do campo educacional que se manifesta visivelmente na área 

curricular.     

Assim, uma concepção de educação que tem como foco o materialismo histórico 

dialético, que prioriza uma postura crítica frente ao modo como os homens socialmente 

produzem suas vidas deve está atenta as múltiplas determinações presentes na relação 

entre os homens e a sociedade, pois a formação humana é resultado das implicações que 

ocorrem nas relações de produção e nas relações sociais. 

Entretanto, antes de se chegar a uma postura crítica, os estudos curriculares se 

constituíram a partir de definições que representavam as concepções defendidas em suas 

bases epistemológicas 

 

1.1 Definições curriculares: aspectos etimológicos e epistemológicos de uma 

construção. 

 

No complexo e ambíguo espaço dos estudos curriculares apresentar uma 

definição única e convincente para o termo currículo é tarefa no mínimo desgastante, 

visto que este é um conceito que não tem um sentido unívoco; ele é constituído de uma 

polissemia que envolve as aspirações e objetivos da escolarização e  

 

É somente por essa razão que se deve aumentar a nossa compreensão 

sobre esse conflito curricular. Entretanto, como se tem observado, o 

conflito em torno do currículo escrito tem, ao mesmo tempo, um 
“significado simbólico” e um significado prático, quando 

publicamente indica quais aspirações e intenções devidamente 

inseridas nos critérios do currículo escrito servem para a avaliação e 
análise pública de uma escolarização. Neste sentido, portanto, 

publicamente estabelecidas “normas básicas” que avaliam a prática 

ou com ela se relacionam. (Goodson, 2005, p. 17-18). 
 

Do ponto de vista etimológico a palavra currículo vem da origem latina 

Scurrere, correr, e refere-se a curso (ou carro de corrida). A partir desse entendimento, o 
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currículo é entendido como curso a ser seguido, ou para ser mais específico, a ser 

apresentado.  

Estudos realizados por Pacheco (2005) indicam que o termo foi dicionarizado 

pela primeira vez, em 1663, com o sentido de um curso, em especial um curso regular 

numa escola ou numa universidade. Entretanto, este mesmo autor afirma que por muitas 

vezes, se localize a origem do termo na Antiguidade Clássica.  

Segundo Hamilton e Gibbons apud Goodson (2005) as palavras classe e 

currículo parecem ter entrado no tratado educacional numa época em que a 

escolarização estava se transformando em atividade de massa. Embora a relação classe-

currículo pode ser encontrada numa época anterior e nível educacional mais elevado.  

Associando-se em idéias de Hamilton, Goodson (op. cit) especula que a 

emergência do currículo vem do Calvinismo: 

 

Hamilton fornece provas adicionais provenientes de Glasgow, onde o 

Oxford English Dicionary situa a fonte mais antiga de “curriculum” 

em 1633. O aproveitamento do termo latino “pista de corrida” está 
nitidamente relacionado com o emergir de uma seqüência na 

escolarização, porém permanece a pergunta: “Por que em Glasgow?” 

Hamilton acreditava que o senso da disciplina ou ordem estrutural 

absolvido no currículo procedeu não tanto de fontes clássicas quanto 
das idéias do John Calvin” (1509-1564). (Goodson, 2005, p. 32). 

 

Especulações à parte percebem-se assim, “vestígios” da relação entre 

conhecimento e controle que funcionam em dois níveis, quanto à definição de currículo. 

Em primeiro existe o contexto social em que o conhecimento é construído e 

concebido
38

. Em segundo plano, mas não menos importante existe a forma em que esse 

conhecimento é decifrado para ser utilizado no âmbito escolar. Para Goodson (op.cit) o 

contexto social da formulação do currículo leva em consideração ambos os níveis. 

Ao pontuar as questões da história de currículo podemos perceber o processo 

evolutivo do termo está diretamente ligado às questões contextuais de seu surgimento, 

podendo estabelecer a idéia de que o currículo de forma emergente ligava-se por 

natureza, aos padrões de organização e controle sociais. Aspectos necessários para o 

contexto Reformista do final do século XVI. 

                                                
38 Ferreira (1992) explica que uma concepção dialética não parte de uma visão abstrata. Interessar-lhe o 

concreto, o vivo pertencente a um lugar e a uma época determinada da história. Associa a compreensão de 

realidade humana com as condições sociais de seu fundamento e desenvolvimento e com atividade 

consciente, através da qual o homem é, ao mesmo tempo, premissa e produto da história; ou seja, síntese 

de múltiplas determinações.   
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Enquanto parte presente do processo de escolarização, a conceituação de 

currículo tem sofrido ao longo do tempo, inúmeras transformações que transitam desde 

uma concepção mais restrita relacionada ao plano de normatização até aspirações mais 

abertas que o coloca como responsável pela formação no contexto de uma determinada 

organização. 

Somado a idéia de ordenação, com significado de “metodização”, objetivando a 

formalização, o currículo provocou uma transição na concepção de ensino e de 

educação. Assim, estabeleceu-se que  

 

para o currículo, o único significado que foi desenvolvido, porquanto, 

logo que se constatou-se o seu poder para determinar o que deveria se 

processar em sala de aula, descobriu-se um outro: o poder diferenciar. 

Isto significa que até mesmo as crianças que freqüentavam a mesma 
escola podiam ter acesso ao que representava “mundos” diferentes 

através do currículo a elas destinados. (Goodson, 2005, p. 33). 
  

Tauton apud Goodson (2005) relata que 1868 os filhos das famílias de boa renda 

tinham acesso a escolarização até os 18 ou 19 anos de idade, independentemente da 

profissão dos seus pais, desde que suas rendas situação estivessem no mesmo padrão. 

Esses estudantes seguiam um currículo eminentemente clássico. Entretanto, o segundo 

grau até os 16 anos de idade, objetiva-se aos filhos das “classes mercantis” que tinham 

um currículo mais prático e menos clássico. O terceiro grau, para alunos com idade até 

14 anos, era direcionado aos filhos de pequenos proprietários agrícolas, pequenos 

comerciantes e artesãos superiores. Nesta categoria o ensino tinha como base os três 

“R” (ler, escrever e contar), mas desenvolvia conhecimentos de nível elevado. Essas três 

graduações abrangiam a escolarização completa. À classe operária sobrava uma escola 

rudimentar que ensina rudimentos referentes aos três “R”. Portanto, o currículo 

funcionava como principal identificador e mecanismo de diferenciação social
39

. 

Nesta perspectiva, 

 

Como controla realmente todos os aspectos vitais do metabolismo 

social, o capital é capaz de definir separadamente a esfera constituída 
da legitimação política como uma questão estritamente formal, 

excluindo a priori a possibilidade de qualquer contestação legítima 

em sua esfera substantiva de operação reprodutiva socioeconômica 

                                                
39 Saviani (2006), afirma que as preocupações voltadas para a formação de elites ou para a expansão da 

escolarização às camadas dominadas, com pressupostos humanísticos, científicos ou técnicos, numa visão 

patriarcalista ou democrática, determinam os tipos de currículos, sua estruturação e seu conteúdo. 
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[...]. O sistema do capital é formado por componentes 

inevitavelmente centrífugos (conflitantes e antagônicos), 

complementados sob capitalismo pelo poder absoluto da “mão 
invisível” e pelas funções legais e políticas do Estado moderno, que 

compõem sua dimensão coesiva. [...]. Confinar à esfera política a 

dimensão abrangente da alternativa radical hegemônica ao modo de 
controle do metabolismo social do capital jamais poderá produzir um 

resultado favorável. (Mészáros, 2006b, p. 103-105. Grifos do autor). 

 

 Assegurando-se desta maneira a reprodução social, mediante de uma prática que 

legitimava a ascensão da burguesia e preparava os trabalhadores para a produção 

industrial. 

Marx; Engels (2002) nos fazem perceber que as idéias da classe dominante são 

em cada época, as idéias que prevalecem, ou seja, a classe que é a força material 

dominante da sociedade é, simultaneamente, sua força espiritual. Neste sentido, 

podemos dizer que a classe detentora do capital dispõe, ao mesmo tempo, dos meios de 

produção espiritual, fazendo com que a ela sejam submetidas, as idéias daqueles aos 

quais faltam os meios de produção espiritual.   

Com a sobrepujança do sistema industrial, a concomitante dispersão da família 

fez que essa cedesse os seus papéis à penetração subseqüente da escolarização, sob a 

tutela do Estado, deixando que fossem substituídos pelo sistema de sala de aula, criando 

a possibilidade de controle de grupos maiores de crianças e adolescentes
40

. 

O ensino sustentado na ordenação passou a ser sinônimo de regularidade e 

eficiência, ainda influenciado pelos preceitos calvinistas de disciplina (significando 

regra de vida) como elemento de coesão da escola. Atrelado a isso, o ensino passou a 

seguir uma rigidez que compreendia as áreas de estudo a que cada professor (ou 

regente) se submetia e as normas de condutas postas ao aluno que para seguir de um 

nível de ensino para outro dependeria dos progressos nos estudos bem como acatar as 

normas pré-estabelecidas. Tudo isso sob a tutela do professor. E currículo era o nome 

dado ao conjunto de informações sobre a avaliação e resultados do estudante que ao 

final do curso lhe era entregue. 

De acordo com Goodson (2005) na virada do século XIX, a partir do momento 

que o currículo passa a ser utilizado como instrumento identificador e mecanismo para 

diferenciação social lhe é conferido status definitivo na epistemologia da escolarização. 

                                                
40 Para Marx e Engels (1978) a necessidade de um mercado em expansão constante para seus produtos 

persegue a burguesia por toda a parte, inclusive na escola, uma vez que para se firmar a classe burguesa 

precisa estabelecer conexões em todos os lugares. A produção material e a produção intelectual tornam-se 

propriedade da classe dominante e as criações intelectuais de nações individuais tornam-se propriedade 

comum.  
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Sendo que no exame da transição do sistema de classe para a sala de aula, a modificação 

nos estágios iniciais da Revolução Industrial no final do século XVII e início XIX “foi 

tão relevante para a administração da escolarização quanto à concomitante mudança da 

produção e administração industriais, visto que as duas se relacionam. 

 

[...] “as pedagogias de classe” introduzidas na Universidade de 

Glasgow tinham influência direta sobre as adotadas nas escolas 

elementares do século XIX. O elo comum entre as pedagogias de 

“classe” e um currículo baseado na seqüência e prescrição é nítida, 
porém a passagem para a dualidade “moderna” – pedagogia e 

currículo – envolve a transição do sistema de “classe” para o de sala 

de aula. (Goodson, 2005, p. 33). 
 

Uma observação mais apurada mostra que epistemologia dominante que 

caracterizava a escolarização do Estado
41

 no início do século XX, era influenciada pela 

retórica industrial que vislumbrava a produção em série, a eficiência. Desta maneira a 

escola precisava seguir os processos normativos da indústria. Transformando-se numa 

espécie de espaço de produção em massa
42

. 

Enguita (1989) aponta que imbuído de um discurso impregnado obsessivamente 

pela eficiência, as escolas, através de mais ilustres reformadores inspiradores inspirados 

no mundo da empresa, importaram seus princípios e normas de organização de maneira 

extremada em situações delirantes, mas sempre com notáveis conseqüências para a vida 

nas salas de aula. Inicialmente nos Estados Unidos, mas rapidamente se estendeu por 

toda parte graças à difusão dos modelos e teorias educacionais nascidas na metrópole do 

sistema capitalista mundial.    

Esse novo modelo de educação nos faz lembrar Marx; Engels (2005, p. 15) 

quando diz que “a necessidade de um mercado em expansão para seus produtos 

persegue a burguesia por toda a superfície do globo. Precisa instalar-se em todos os 

lugares, estabelecer conexões em todos os lugares”. 

                                                
41 Para Marx; Engels (2005) A burguesia com o estabelecimento da indústria moderna e do mercado 

mundial, conquistou para si própria, no Estado representativo moderno, autoridade política exclusiva. De 

forma que o poder Executivo do Estado moderno nada mais é do que um comitê para gerenciar os 
assuntos de interesse burguês.   
42 O sistema de sala de aula introduziu uma série de aula utilizou uma série de procedimentos como:   

horários, notas e de aulas compartimentalizadas, fluxogramas; a manifestação curricular dessa mudança 

sistêmica, deu ao currículo caráter de matéria escolar. Se a “classe e o currículo” passaram a integrar o 

discurso educacional quando a escolarização foi transformada numa atividade de massa na Inglaterra; 

para Marx; Engels (2005), o “sistema de sala de aula e matéria escolar” emergiu no estágio em que a 

atividade de massa se tornou um sistema subsidiado pelo Estado.  
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Evidentemente a ideologia não é algo metafísico, que flutua livremente. Ela está, 

atrelada ao Estado, antes de tudo. De modo que a hegemonia não é um fato social já 

acabado, mas uma ação na qual os grupos e classes dominantes procuram obter o 

consenso ativo daqueles sobre os quais o domínio é exercido.   

Para Goodson (2005) mesmo considerando-se as muitas conceituações 

alternativas e organizações acerca do currículo, na Era Moderna ele ficou sendo tratado 

como matéria escolar. E mesmo sendo introduzido na década de 1850, este sistema só 

se consolidou em 1904, com a definição dos Regulamentos Secundários, que em 1917 

delineiam as matérias principais, aceitas como básicas de um Currículo Escolar.  

A normatização do sistema se materializou, causando um efeito colateral 

indesejado, visto que, para se ajustar às novas necessidades, a partir de exigências de 

especialistas e matérias, o currículo teve que se submeter a um longo processo de 

regulações e ajustes, via bancas examinadoras das universidades através das matérias de 

prova.  

 

Centrado num ensino acadêmico, o currículo realmente força no 

período que se seguiu ao Ato Educacional de 1944. Em 1951, 
introdução do Certificado Geral de Educação fez com que as 

matérias, no nível “0” pudessem ser dadas separadamente (no 

Certificado Escolar, deviam constar as matérias “principais”); e a 
introdução do nível “A”, aumentou a especialização das matérias e 

acentuou a ligação entre exames acadêmicos e disciplinas 

universitárias [...]. O vínculo decisivo e confirmado entre matérias 
“acadêmicas”, recursos e status preferenciais estava, como isso, 

estabelecido. [...]. A escolarização havia criado grupos distintos de 

alunos, e que cada um desses grupos precisava ser tratado “de modo 

apropriado”. Desta vez, embora a diferenciação baseada em status 
social e classe continuasse a mesma, a lógica com o seu mecanismo 

de diferenciação era significativamente diferente. Antes o argumento 

centrava-se no tempo em que o aluno permanecia na escola; agora 
eram enfatizados as “mentalidades” diferentes, cada qual encaixando-

se em um currículo diferente. (Goodson, 2005, p.36-37) 
 

A citação acima exposta nos remete a idéia do emergir de um padrão currículo 

deliberado para a priorização de aluno que concilia matérias acadêmicas, exames 

acadêmicos e alunos aptos.  

Esse modo de entender currículo revela que desde a origem de sua aplicação à 

educação escolar, liga-se, prioritariamente, às idéias de: controle do processo 

pedagógico; estabelecimento de prioridades segundo as finalidades da educação, de 
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acordo com o público a que se destina e com os interesses dos atores em disputa; 

ordenação, seqüenciação e dosagem dos conteúdos de ensino.  

Logicamente nesse cenário recheado de imposições e contrastes, havia muitos 

conflitos originários das disputas entre as coações externas (exigências universitárias) e 

pressões internas (advindas da própria escola). 

 

Diferentemente funcionalismo sociológico, na qual a ordem é suposta 
e o desvio em relação àquela ordem é visto como problemático, as 

análises marxistas e neo-marxistas sinalizam algo mais que aquele 

termo (ou ao menos, deveriam fazê-lo). Ao invés de uma coerência 
funcional em que todas as coisas operam relativamente sem atrito 

para manter uma ordem social basicamente imutável, essas análises 

apontam para a “reprodução contestada das relações fundamentais da 

sociedade, o que lhe permite reproduzir-se a si mesma outra vez, mas 
tão somente na forma de uma ordem social dominante e subordinada 

(isto é, antagônica, não funcional. Pois as escolas não são 

“meramente” instituições de reprodução [...]. Os trabalhadores 
resistem sob formas sutis e importantes. Eles freqüentemente 

contradizem e, em parte, transformam modos de controle em 

oportunidades de resistência e de manutenção de suas próprias 

normas informais de direção do processo de trabalho [...]. (Apple, 
2002, p.30-40). 
 

Neste contexto a cultura letrada, sendo resultado de um processo formalizado e 

sistematicamente organizado é fruto dos diversos conflitos que estão associados a 

práticas pedagógicas que moldariam as subjetividades e contestariam ou preservariam 

valores. 

De acordo com Goodson (2005) a desconciliação entre a experiência cultural 

comum e o currículo pode de certa forma, ser avaliada, para a clientela da classe 

trabalhadora, como um fato que se processou após o pânico moral associado à 

Revolução Francesa, pois foi a partir daí que o currículo escolar impregnou-se dos 

interesses de controle social com relação ao comum da classe operária. Sem que para as 

outras classes da época, esta formatação de currículo inflexível, nem sempre foi tida 

como necessária. 

Para Reid apud Goodson (op. cit) “as escolas públicas “não conseguiram um 

padrão comum de educação [...]. Cada escola desenvolveu uma forma própria e 

característica de organização [...]” p.41. 

Nesse contexto, alternativas diferentes e coerentes de educação e currículo se 

desenvolveram numa significativa série de escolas para todas as classes, antes da 

Revolução Industrial e mesmo depois dela; embora dominada por uma concepção 
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teórica fortemente distorcida da realidade concreta, aspecto que será abordado no 

próximo tópico. 

 

 

1.2 A complexidade das teorias Curriculares: a alienação da teoria curricular  

 

Segundo Pacheco (2005) como qualquer campo de conhecimento, nos estudos 

do currículo, existem diferentes classificações teóricas que visam abordar as diversas 

concepções curriculares, através das quais se diferenciam formas distintas de relacionar 

a teoria com a prática e a escola com a sociedade. 

Neste sentido, há vários ângulos de abordagem do campo definidor dessas 

teorias. Essas diferentes maneiras de compreender essa área de conhecimento, tornam a 

teoria curricular ainda mais complexo. 

De acordo com Goodson (2005) a relação entre currículo e teoria curricular é 

algo densamente alienado
43

, visto que o modo pelo qual desenvolvemos a teoria 

curricular não apresenta explicações, hipóteses que correspondem à realidade. Uma 

perspectiva que não entende a teoria numa concepção dialética
44

. O que nos faz pensar 

que as teorias curriculares são meros programas; são utópicas e apresentam aquilo que 

deveria ou poderia ser, não com a arte do possível.  

Desse modo, o valor da teoria curricular precisa ser apreciado em confronto com 

o currículo real; aquele que se materializa no chão da escola; que entendem sujeitos a - 

históricos, desumanizados e que numa relação social de dominação acatam as 

determinações do capital; sujeitos divorciados  de suas condições históricas e 

determinados por um tipo de relação produtiva que o aliena em relação aos seus 

semelhantes e suas objetivações. Neste contexto, o espaço escolar é entendido como 

mero reprodutor de conhecimento, onde o currículo tem papel importante na criação e 

recriação da ideologia dominante. 

                                                
43 Para Duarte (1993) alienação é o distanciamento e conflito entre as forças essenciais humanas que têm 

sido objetivados em níveis cada vez mais elevados e as condições concretas da existência da maioria dos 

indivíduos humanos.  
44 Para Kopnin (1978) teoria corresponde a um amplo campo de conhecimento que descreve e explica um 

conjunto de fenômenos, fornece o conhecimento dos fundamentos reais de todas as teses lançadas e reduz 

as descobertas em determinado campo e as leis a um princípio unificador. Algo que corresponde à 

realidade, comprovado pela prática. 
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Segundo Goodson (2005) esta alienação com referência à teoria que tem como 

ponto de partida a realidade, denuncia que nos envolvemos com questões fundamentais 

para a criação de uma política educacional diferente daquela enquanto mera prescrição. 

 

A gênese da teoria curricular como receita está naturalmente 

relacionada com o contexto social e econômico mais amplo dentro do 

qual se situa a escolarização nos países do Ocidente. Particularmente, 
sob a influência americana – foi entre os americanos que surgiram 

muitas das primeiras ofertas de teorias curriculares – a ênfase foi 

posta na apresentação de formas racionais e científicas de projeto e 
implementação curriculares. A elaboração de modelo racional de 

“administração científica” em educação exige que os teóricos do 

currículo ofereçam o máximo de ajuda para definir objetivos e 

programas. (Goodson, 2005, p. 48. Grifo do autor). 
 

Imbuído de um espírito associado ao pensamento americano em voga, os 

teóricos do currículo, sob um olhar racionalista que visava à eficiência científica e 

controles burocráticos sociais entendiam que a escola deveria se enquadrar nesse 

modelo que adquiriu força e legitimidade a partir da sua origem na fábrica. 

Partindo-se do princípio da dinamicidade da história, logicamente houve 

oposição a essa tendência esboçada como dominante, de modo que conforme aponta 

Goodson (op. cit.) que se viam diversas tendências contraditórias, inclusive com certa 

influência, que se opunham às simplificações do racionalismo e cientificismo e que 

abandonaram a teorização.  

 

Os educadores e teóricos do currículo que se opuseram ao 
reducionismo de administração científica contrapuseram uma visão 

de educação potencialmente libertadora e estimuladora. Estavam, em 

síntese, envolvidos na construção de um mundo melhor. Queriam, 
acima de tudo, mergulhar na ação, e não na teoria. Acreditavam que 

seu o agir teria um efeito fundamental e duradouro. A análise do que 

já existia na escola era, portanto, mera arqueologia; se havia 
necessidade de uma teorização, esta poderia vir mais tarde, após a 

revolução curricular. (Goodson, 2005, p. 49). 

 

Mas essa foi apenas uma das tendências dentro da crítica radical que 

independente de entender a questão curricular como algo prescritivo ou com uma 

tendência ativa, conduziram a uma visão simplista do processo, pois o modelo 

constitutivo dessa concepção curricular gira em torno do consenso. De modo que essa 

visão atraída para o perfeccionismo, violenta a complexidade da prática educacional. 
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Para Pacheco (2005) enquanto projeto cultural, social e político, o currículo foi  

construído na base de ideologias ou de sistemas de idéias, valores, atitudes, crenças 

partilhadas por um grupo de pessoas com um peso significativo na sua elaboração, 

transcendendo a mera reprodução. 

 

 

2 PARA ALÉM DA REPRODUÇÃO IDEOLÓGICA: O CURRÍCULO COMO 

CONSTRUÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

  

Este capítulo tem como tema central a construção social e cultural que se manifesta 

no momento de criação, seleção e organização do conhecimento escolar, destacando-se 

que neste processo os interesses de classes valorizam um conhecimento em detrimento 

do outro, onde se estabelece uma disputa em que o conhecimento deixa de ser algo 

neutro e verdadeiro, passando a ser um conhecimento válido, trazendo consigo os 

interesses de quem o selecionou.   

A idéia de currículo como artefato meramente técnico, imbuído de neutralidade foi 

desafiado principalmente pela teorização crítica, que identificou as relações de poder à 

base das “escolhas curriculares e da seleção e sistematização de conhecimentos 

escolares. 

De acordo com Apple (2006) por meio da definição, incorporação e seleção do que 

é considerado conhecimento legítimo ou “real”, por meio do estabelecimento de um 

consenso falso sobre o que são fatos, habilidades, esperanças e medos apropriados (e da 

forma que devemos avaliá-los), o sistema econômico e o cultural estão dialeticamente 

ligados. 

 Deste modo, conhecimento é poder, especialmente sob o domínio de quem já o 

tem; de quem controla o capital cultural 
45

e os meios de produção. O domínio cultural 

atua como uma força reprodutiva importante e necessária para que exista uma 

                                                

45 Para Bourdieu (2001) a sociologia da educação configura seu objeto particular quando se constitui 
como ciência das relações entre a reprodução cultural e a reprodução social, ou seja, no instante em que 

se esforça por estabelecer a contribuição que o sistema de ensino oferece com vistas à reprodução da 

estrutura das relações de força e das relações simbólicas entre as classes, proporcionando a reprodução da 

estrutura d distribuição do capital cultural entre as classes. Deste modo o capital cultural surge da 

necessidade de se compreender as desigualdades de desempenho escolar dos indivíduos oriundos de 

diferentes grupos sociais. A acumulação dos efeitos resultantes da formação adquirida por meio da 

família e da aprendizagem escolar, dá-se o nome de capital cultural.  
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reprodução social concatenado aos interesses e necessidades da lógica do modo de 

produção capitalista, isto é, faz parte de uma estratégia que tem como pedra de toque o 

consenso e internalização dos conhecimentos e valores a este modo de produção. 

Essa é uma tendência histórica que reflete os valores de quem tem poder econômico 

e cultural em que o currículo deve enfatizar as afirmações hegemônicas, que 

desconsideram o verdadeiro poder na vida cultural e social e que apontam para a 

naturalidade da aceitação, para os benefícios institucionais. 

Para Pacheco (2005) contrariando o pensamento de Comênio, atualmente não há 

possibilidade de se ensinar tudo a todos. Assim, o currículo deve ser entendido como 

um projeto de formação geral, tanto do sistema escolar quanto do sistema não-escolar 

que tem como pressuposto principal um significado social e político, considerando-se a 

cultura, a sociedade e o aluno. 

Neste sentido, a política educativa visa apresentar o conjunto de decisões oriundas 

do sistema político, abrangendo as intenções e estratégias definidas por critérios 

ideológicos e por necessidades reconhecidas como válidas socialmente.  

Portanto, a política e o currículo encontram uma justificação em dois aspectos: 

filosóficos, por um lado, e pragmático por outro. Os aspectos filosóficos, religiosos, 

culturais ou políticos têm como base de sustentação as concepções de homem, 

sociedade e cultura. Para um melhor entendimento dessa questão é preciso que 

entendamos o currículo como uma construção social, cultural, individual, coletiva e 

ideológica a partir dos nexos entre a sociedade, a cultura e o aluno.  

 

2.1 A relação Escola/Sociedade como eixo estruturador do currículo 

 

Partindo-se do princípio de que a Educação tem uma função na sociedade, para 

Apple (2002) a escola capitalista está organizada não apenas para ensinar o 

conhecimento a quê, como e para quê, exigido pela sociedade, mas está organizada 

também de uma forma tal que ela auxilie na produção de conhecimento 

técnico/administrativo necessário, entre outras coisas, para ampliar mercados, controlar 

a produção, o trabalho, as pessoas, produzir pesquisa que sirvam aos interesses da classe 

dominante. 

 

A relação escola/sociedade, historicamente [...] serve um conjunto 

diverso e complexo de interesses, tendo como base comum a 
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preparação social dos indivíduos, formando-os em valores espirituais, 

estéticos, morais e cívicos. Contudo a relação escola/sociedade impõe 

outra leitura: a da legitimação das desigualdades sociais ou a da sua 
correção e atenuação. Assim, os alunos não entram na escola como 

folhas em branco nas quais os professores escrevem colectivamente a 

educação. Trazem experiências e identificam-se com atitudes e 
valores assimilados nas suas famílias e meio social. (Pacheco, 2005, 

p. 59). 

 

Assim, seja por meio de sua organização e relações sociais internas, ou a partir 

de seu currículo oficial, a educação busca moldar as crianças e adolescentes naquelas 

características cognitivas e atitudinais que serão indispensáveis para seu adequado 

desempenho no processo de trabalho capitalista. 

Pensando desta forma concordamos com Saviani (2006) ao afirmar que como 

reprodutora, a instituição escolar atua na seleção e distribuição do conhecimento, do 

mesmo modo estratificado pelo qual está constituída a sociedade. Para a referida autora, 

o currículo funciona como um instrumento de seleção da cultura, um seletor de 

conhecimento de modo a torná-lo acessível aos diferentes grupos, de acordo com as 

necessidades do controle social e da maximização da produção.  

Enquanto produtora, a escola cria conhecimento técnico-administrativo em alto 

grau para empresas econômicas, bem como produz formas culturais ideológicas a 

serviço dos grupos que estão no poder
46

. 

Em ambos os casos, o currículo ocupa papel importante na concretização do 

controle social no campo da Educação, auxiliando inclusive, na promoção da 

discriminação de classe, de raça, de sexo. 

Apple (2002) alerta que como parte do Estado, a educação, conseqüentemente, 

deve ser vista como ferramenta importante na tentativa de criar um consenso ativo, na 

medida em que   

 

Diferentemente deles, eu acreditava que a educação é um aspecto do 

estado e é um agente ativo no processo de controle hegemônico não 
deveria nos levar a supor que todos os aspectos do currículo e do 

ensino fossem redutíveis aos interesses da classe dominante. Tal 

como a maioria dos aspectos das teorias liberais, essa suposição 
também era simplesmente incorreta. O próprio estado é um local de 

                                                
46 Ao tratar dessa questão Marx na Ideologia Alemã indica que a classe dominante, agindo dessa maneira 

dará às suas idéias caráter de universalidade, fomentando-as como sendo as únicas idéias racionais 

universalmente válidas. Este é um exemplo para explicar as relações existentes entre conhecimento, 

ideologia e poder. Para maior aprofundamento ler: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia 

alemã. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
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conflito entre classes e frações de classes, e também entre grupos e de 

gêneros. Por ser o local de tal conflito, ele deve, ou forçar todo 

mundo a pensar igual (uma tarefa bastante difícil, que vai além do seu 
poder e que destruiria sua legitimidade), ou criar consenso entre uma 

boa parte desses grupos competidores. Assim, para manter sua 

própria legitimidade, o estado necessita integrar de forma gradual, 
mas contínua, muitos dos seus interesses dos grupos aliados e até 

mesmo dos grupos que lhe opõem, sob sua bandeira. (Apple, 2002, p. 

44). 
 

Portanto, politicamente a escola é um espaço de lutas ideológicas, culturais e de 

poder, onde seus agentes sociais devem buscar ocupar os espaços para a valorização dos 

interesses da classe trabalhadora. 

Ao compor e integrar elementos ideológicos dos diversos grupos – geralmente 

grupos que competem entre si – ao redor de princípios unificadores, o consenso pode 

ser obtido, ajudando na manutenção dos princípios hegemônicos.   

Contrariando o pensamento de muitos estudiosos, Apple (op.cit) aponta que as 

práticas curriculares e pedagógicas não são o resultado da “mera” imposição, nem são 

geradas a partir de uma conspiração para reproduzir as condições desigualdades na 

sociedade. Neste sentido Gramsci (2000, p. 33-36) alerta que   

 

A tendência atual é a de abolir qualquer tipo de escola 

“desinteressada” (não imediatamente interessada) e “formativa”, [...] 
de formação humanista (entendido este termo, “humanismo”, em 

sentido amplo e não apenas tradicional), ou de cultura geral, deveria 

assumir a tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-

los elevado a um certo grau de maturidade e capacidade para a 
criação intelectual e prática e a uma certa autonomia na orientação e 

iniciativa .  
 

Assim caberia ao Estado assumir de fato as despesas que hoje estão a cargo da 

família no tocante à manutenção dos estudantes, ou seja, o orçamento da educação 

deveria satisfazer integralmente a formação das novas gerações, sem divisões de grupos 

ou castas.  Para tanto, seria necessária uma transformação da atividade escolar desde os 

aspectos relacionados aos prédios, corpo docente, como também no material científico. 

Para Gramsci (op.cit) o problema didático a resolver é o de abrandar e fecundar 

a orientação dogmática que não deve deixar de existir nos primeiros anos.   

Para Mészáros (2006a) deturpações desse tipo provocam a legitimação da ordem 

social estabelecida como “ordem natural” e supostamente inalterável, sendo que esse 

pensamento possibilita o mascaramento das desigualdades sociais, pois se veiculando a 
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naturalização do sistema econômico-social vigente, possibilita-se a justificação e 

aceitação do domínio da classe dominante.   

Ao tratar desta questão, Saviani (2006) explica que tais papéis podem ser 

percebidos nas linhas e entrelinhas dos currículos formais escritos, sem desconsiderar a 

existência de determinados fatores não manifestos que geralmente integram o currículo. 

Aspectos que determinam tanto a seleção dos conteúdos quanto a organização da 

experiência escolar. 

Isto posto, percebe-se que o currículo depende também dos condicionantes 

econômico existentes: os recursos educativos; a valorização dos professores, a política 

salarial, as expectativas profissionais dos estudantes, as opções curriculares dos alunos 

são aspectos que estão diretamente ligados.  

Para Pacheco (2005) quando se elege a sociedade como base de um projeto 

curricular, há necessidade de se pensar na justiça curricular, considerando-se assim de 

que modo a escola é justa no acesso dos alunos ao conhecimento. 

Outro ponto a ser considerado respeito ao processo de normatização do 

conhecimento que é realizado pela escola que ao diferenciar o grau de importância de 

determinado conhecimento por disciplina legitima o conflito permanente que dá status 

ou não, a determinada área de conhecimento. Essa situação é reflexo do conflito que os 

sociólogos denominam de violência simbólica
47

. Donde a socialização não é 

compreendida como uma mera integração social, mas como um indicador de uma visão 

de mundo que é partilhada por uma classe dominante que se impõe através da força dos 

seus interesses. 

Neste contexto, a escola funciona como meio de reprodução social a serviço da 

ideologia do Estado que corrobora com os interesses da classe privilegiada 

economicamente. Para Apple (2006) independentemente da complexidade de nossas 

análises – que obviamente precisam ser um princípio fundamental de orientação de tais 

investigações é estabelecer as conexões entre as idéias dominantes de uma sociedade e 

os interesses envolvidos de determinados grupos sociais, pois a escola não apenas 

controla as pessoas; ela também auxilia a controlar o significado. Pelo fato de preservar 

e distribuir o que se percebe como “conhecimento legítimo” – o conhecimento que 

                                                
47De acordo com Bourdieu (2001) a violência simbólica se baseia na construção de crenças no processo 

de socialização que motivam o indivíduo a enxergar e a avaliar o mundo, e as questões do mundo de 

acordo com critérios e padrões definidos por alguém. Trata-se da construção de crenças coletivas e faz 

parte do discurso dominante.  
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“todos devem possuir”, a escola confere legitimidade cultural ao conhecimento de 

determinados grupos.  

Neste sentido, buscamos no próximo tópico discutir as questões inerentes ao 

currículo a partir da complexidade da relação conhecimento científico – senso comum. 

 

2.2 A relação Conhecimento científico/Senso comum como eixo temático do 

currículo 

 

Determinar que conhecimentos devem ser ensinados no âmbito escolar é uma 

questão no mínimo controversa. Entretanto, o que indubitavelmente não pode ser 

negado é que Educação e Cultura têm uma relação muito próxima, seja Educação no 

sentido amplo, relacionada à formação e socialização do indivíduo; seja no sentido 

restrito quando se trata ao domínio escolar.  

Para Wachowicz (1991) na inserção entre o indivíduo e a sociedade, entre o 

homem e a cultura, está a educação. Dessa educação deve ter um conteúdo muito claro, 

e para tal é que se põe a educação escolar. 

 

[...] é necessário reconhecer que, se toda educação é sempre educação 

de alguém por alguém, ela supõe sempre também, necessariamente, a 

comunicação, a transmissão, a aquisição de alguma coisa: 
conhecimentos, competências, crenças, hábitos, valores que 

constituem o que se chama precisamente de “conteúdo” da educação. 

Devido ao fato de que este conteúdo parece irredutível ao que há de 

particular e de contingente na experiência subjetiva ou intersubjetiva 
imediata, constituindo, antes, a moldura, o suporte e a forma de toda 

experiência individual possível, devido, então, a que este conteúdo 

que se transmite na educação é sempre alguma coisa que nos precede, 
nos ultrapasse e nos institui enquanto sujeitos humanos, pode-se 

perfeitamente dar-lhe o nome de cultura. (Forquin, 1993, p. 10). 
 

Embora não pretendamos discutir de maneira aprofundada as bases sociais e 

epistemológicas do conhecimento escolar e sua relação com a Cultura, torna-se 

necessário prestar alguns esclarecimentos sobre esta questão. 

Se fizermos uma análise léxica e as implicações do uso da palavra “cultura” 

perceberemos que este termo, quando empregado no campo da educação, é carregado de 

equívocos e enganos.  

Para Ferreira (1992) a cultura é uma criação humana resultante da complexidade 

crescente das operações de que esse ser se mostra capaz na relação com a natureza 
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material e da luta a que se vê obrigado para sobreviver. Neste cenário, carregado de 

dinamicidade, no processo de auto-produzir-se, o homem produz simultaneamente e em 

ação recíproca, a cultura. Assim, não existe cultura sem homem, nem homem sem 

cultura, pois a criação do homem e criação da cultura são verdadeiramente duas faces de 

um só e mesmo processo, numa relação conjunta com a natureza.   

 

Assim, os homens produzem a vida material, os bens materiais, os 
conhecimentos, as ideologias a partir do nível de conhecimentos que 

herdaram das gerações anteriores. Como indivíduo real, que 

historicamente age em condições materiais concretas, acumula 
sensações, percepções, conhecimentos de um determinado estágio 

cultural, que lhe fornecem a maneira de ser e a forma de pensar 

próprias desse determinado desenvolvimento histórico. E, enquanto 

produz, constrói-se a si mesmo. Essa ação do homem sobre a 
natureza é que lhe permite experimentar, fazer, descobrir, discutir, 

pensar, relacionar-se com outras pessoas, enfim produzir a própria 

consciência e produzir um conjunto de saberes que lhe possibilitarão 
viver em sociedade. (Ferreira, 1992, p.94) 

 

Fato que nos leva a crer que a escola em seu currículo possibilita ou deveria 

possibilitar o acesso a diversas culturas, fazendo parte do processo de produção e 

manifestação cultural. 

Ferreira (op. cit.) alerta que a teoria que desconsidera essas questões concretas e 

entende a cultura sob um olhar biológico simplista não pode apreender o que constitui a 

essência da vida e da ação humana. Eis a teoria materialista histórica da cultura – ela 

estabelece a relação dinâmica entre o homem e a natureza, um homem concreto que 

pertence a um lugar definido em sua época da história, que o concebe além de um 

receptor e de um veículo de valores culturais. 

Para Forquin (op. cit.) em seu espectro semântico, a palavra Cultura é uma 

simbiose facetária, individual e coletiva, contendo um pólo normativo e descritivo; com 

ênfase universalista e diferencialista. Dentre os conceitos utilizados, numa perspectiva 

mais elitista, o referido autor considera cultura como conjunto das disposições e das 

qualidades características do espírito “cultivado”, isto é, a posse de um vasto leque de 

conhecimentos e de competências cognitivas gerais, uma capacidade de avaliação 

inteligente e de julgamento individual em matéria intelectual e artística, um senso da 

“profundidade temporal” das realizações humanas e do poder de escapar do mero 

presente. Outra conceituação diferentemente desta, numa acepção mais descritiva 

desenvolvida pelas Ciências Sociais contemporâneas, Cultura é entendida como 
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conjunto dos traços característicos do modo de vida de uma sociedade, de uma 

comunidade ou um grupo, aí compreendidos os aspectos que se podem considerar como 

os mais cotidianos, os mais triviais ou os mais “inconfessáveis”.  

Entretanto, quando falamos em cultura escolar atenuamos implicitamente que é 

simultaneamente menos restrita que a primeira e menos global que a segunda. Percebe-

se que esse segundo conceito exclui todo julgamento de valor, toda apreciação bem 

como toda seleção. É preciso reconhecer que sempre a educação tem por finalidade de 

maneira intencional proporcionar aos indivíduos, ou pelo menos auxiliá-los a adquirir as 

qualidades, competências, disposições que se têm relativamente ou intrinsecamente 

desejáveis, e que para isso nem todos os componentes da cultura no sentido sociológico 

são de igual valor e utilidade.  

Simplificadamente Forquin (op. cit) diz que a palavra cultura quando se fala de 

transmissão cultural da educação é um importante patrimônio de conhecimentos e de 

competências, de instituições, de valores e de símbolos e signos, constituído à forma 

mais ou menos ampla e mais ou menos exclusiva. 

Toda análise sobre a educação e a cultura tem como ponto de partida a idéia 

segundo a qual o que valida fundamentalmente, e sempre, a ação educativa é a 

responsabilidade de ter que expandir e perpetuar a experiência humana considerada 

como cultura, considerando-se não de forma compensatória a soma de tudo o que pode 

ser realmente vivido, pensado, produzido pelos homens desde o começo dos tempos, 

mas como aquilo que, ao longo da jornada, pôde aderir a uma existência “pública”, 

virtualmente comunicável e memorável, cristalizando-se nos saberes cumulativos e 

controláveis, nos sistemas de símbolos inteligíveis, nos aspectos majestosos. Portanto, 

educação não é nada dissociada da cultura e sem ela. 

 

A educação “realiza” a cultura como memória viva, reativação 

incessante e sempre ameaçada, fio precário e promessa necessária da 

continuidade humana. Isto significa que, neste primeiro nível muito 
geral e global de determinação, educação e cultura aparecem como as 

duas faces, rigorosamente recíprocas e complementares, de uma 

mesma realidade: uma não pode ser pensada sem a outra e toda 
reflexão sobre uma desemboca imediatamente na consideração da 

outra. (Forquin, 1993, p. 14). 
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Neste sentido, o currículo é primordialmente um projeto de escolarização que 

reflete a concepção de conhecimento e função cultural da escola
48

, independentemente 

da concepção de cultura que se busque, conforme aponta Pacheco (2005) ao salientar 

que da análise cultural retiram-se outros atributos educativos, a exemplo da função 

cultural da escola que pode ser perspectivada, tendo com ponto de partida diferentes 

orientações, principalmente quando se faz do currículo o veículo de inculcação de 

valores. 

Nesse jogo sinuoso, a educação escolar e o currículo, não deve se limitar a fazer 

apenas a seleção entre os saberes e os materiais culturais, mas torná-los inteligíveis e 

efetivamente transmissíveis, pois em essência o conhecimento formal e informal é 

utilizado como filtro complexo que produz e processa pessoas, em geral por classes. 

Entretanto, isto exige uma sutileza que devemos estar preparados. 

 

Tornar toda a “coisa” do currículo algo problemático, submeter o que 

atualmente conta como conhecimento legítimo ao escrutínio 

ideológico pode levar a uma espécie bem vulgar de relativismo. Em 
outras palavras: considerar o conhecimento curricular aberto e o 

conhecimento curricular oculto fundamentalmente como produtos 

sociais históricos leva-nos a questionar os critérios de validade e de 

verdade que utilizamos. As questões epistemológicas que podem ser 
levantadas aqui não são desinteressantes, para dizer o mínimo. 

Contudo o ponto subjacente a essas investigações não é relativizar 

totalmente o nosso conhecimento ou critérios para validar sua 
verdade ou falsidade [...]. Em termos mais claros, devem-se procurar 

as sutis conexões entre fenômenos educacionais tais como currículo, 

e os resultados sociais e econômicos latentes da instituição (Apple, 

2006, p. 69) 
 

Isso é um tanto complicado, pois encontrar conexões entre a economia, a cultura 

e política, por exemplo, requer obviamente uma percepção apurada das coisas, mas se 

fosse simples poderia ser tratada com simplicidade; aspecto raríssimo no contexto 

educacional. Deste modo, somente a partir de uma análise dialética pode-se reconhecer 

a realidade em constante movimento e transformação; seus nexos conflitos e 

contradições.     

Taba apud Pacheco (2005) parte da idéia da educação escolar como um agente 

transformador, e alerta que o currículo deve incluir os processos de interpretação, 

                                                
48 As questões relacionadas à escola e sua função cultural podem ser aprofundadas em FORQUIN, Jean-

Claude. Escola e Cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1993.  
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discussão e análise da mudança, cabendo ao docente capacitar o estudante para 

reconhecer situações novas e resolvê-las inteligentemente. 

Enquanto que Pacheco (2005) destaca que na especificação da função cultural, 

ligada ao conhecimento que esta de promover, existem quatro funções básicas: a 

primeira de educação geral (universo comum de discurso, compreensão e 

competência); de educação especializada (referente às especialidades do conhecimento 

por meio das disciplinas); de educação exploratória (adaptada aos interesses especiais 

dos alunos); de educação de enriquecimento (para aprofundar a experiência educativa 

do aluno). 

O referido autor acredita que tais funções, principalmente as de educação geral e 

educação especializada, precisam ser articuladas com as tradições disciplinar acadêmica 

e utilitária
49

, aliás, bem presentes na divisão existente em todos os níveis de ensino, 

aguça a discussão em torno da escola fazedora de um currículo de elite, vocacionado 

para classes que possuem capital cultural mais elevado e conseqüentemente têm 

perspectiva e expectativas mais elevadas diante dos resultados de aprendizagem. 

Buscando esclarecer essa questão, Apple (2006) apresenta alguns aspectos que 

precisam ser relembrados: o conhecimento que chega à escola não é aleatório. Ele é 

selecionado e sistematizado ao redor de um conjunto de princípios e valores que vêm de 

algum lugar que significam determinadas visões de normalidade e desvio e da forma 

como as “boas pessoas” devem agir. Portanto, conhecimento pertence a apenas 

determinados grupos tem sido representado em primeiro plano nas escolas, daí é salutar 

conhecermos os interesses sociais que freqüentemente guiaram a seleção do currículo e 

sua organização. 

 

As políticas educacionais e culturais, e a visão de como as 

comunidades deveriam operar, e de quem deveria poder, serviram 
como mecanismos de controle social. Esses mecanismos fizeram 

pouco para aumentar a eficácia relativa econômica ou cultural dos 

grupos que, ainda hoje, têm pouco poder. (Apple, 2006, p. 103). 
 

O controle social e econômico ocorre nas escolas não somente sob via 

disciplinas ou dos comportamentos que ensinam – as regras e rotinas. O controle é 

exercido por meio das formas e significados que a escola distribui o “corpus formal do 

                                                
49 Goodson (2005) defende que a elaboração de currículo pode ser considerada um processo pelo qual se 

inventa tradição. A luta para definir um currículo envolve prioridades sociopolíticas e discurso de ordem 

intelectual que inclui prioridades políticas e sociais. 
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conhecimento escolar” pode evidentemente tornar-se um modo de controle social e 

econômico, mas também por meio do currículo oculto
50

 que reforça as normas de 

trabalho, subserviência, pontualidade.  

Para Marx (1978) a lógica capitalista busca transformar e dominar a natureza 

humana, para lhe adquirir aptidão, precisão e celeridade num dado ramo de trabalho, ou 

seja, para transformá-la em força de trabalho desenvolvida para uma tarefa especial, 

assim necessita-se de um determinado tipo de educação ou formação para alcançar esse 

objetivo.  

 Nesta perspectiva o saber escolar e a materialização desse conhecimento que tem 

o aluno como elemento importante nessa relação é o ponto a ser tratado tópico seguinte. 

 

2.3 A relação Saber escolar/aluno como materialização do currículo 

 

A elaboração do currículo e a criação de ambientes educativos nos quais os 

alunos terão de conviver, são inerentemente um processo político e moral, pois 

englobam concepções ideológicas, políticas e bastantes pessoais de valiosas atividades 

de cunho educacional. Neste contexto, um dos principais um dos elementos principais 

notadamente é a figura do aluno.  

Não há dúvidas de que a marca central da visão do currículo que dominou o 

pensamento dos primeiros educadores, e que de fato permanece até hoje, foi julgar que 

o currículo precisava ser diferenciado a fim de preparar os indivíduos de inteligência e 

capacidades diferentes para a variedade de funções determinadas também diferentes 

para a vida adulta. 

Mészáros (2006d) alerta que obviamente as medidas que eram aplicadas aos 

trabalhadores pobres eram radicalmente diferentes daquelas que os “homens da razão” 

consideradas para si próprios. Dessa forma que no final, tudo se reduzia a relações de 

poder nuas e cruas, impostas com extrema brutalidade e violência nos primórdios do 

desenvolvimento capitalista. 

                                                
50 Ao tratar dos aspectos que constituem o Currículo Oculto, Apple (2006) estabelece que, na escola, seus 

pressupostos servem para reforçar as regras básicas que envolvem a natureza dos conflitos e seus usos. 

Ele impõe uma rede de hipóteses que, quando internalizadas pelos alunos, estabelece os limites de 

legitimidade. O currículo oculto é constituído por aqueles aspectos do ambiente escolar que mesmo não 

fazendo parte do currículo oficial explícito, contribui, implicitamente, para aprendizagens relevantes. Ele 

se faz presente nas relações sociais da escola (os comportamentos, os valores e as atitudes que estão 

presentes na aprendizagem). 
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Certamente as instituições de educação e conseqüentemente, seus currículos, 

tiveram de ser adaptados no decorrer do tempo, de acordo com as imposições 

reprodutivas em constante mutação do sistema do capital. Neste contexto, Pacheco 

(2005) esclarece que independentemente de qualquer coisa, a análise do sujeito, e seu 

processo de aprendizagem, é uma das abordagens imprescindíveis na análise. 

Com base nisso, a organização curricular deve estar atenta às características do 

aluno – seus interesses e limites. Desta forma, o objetivo é que os estudantes não sejam 

simples consumidores de informações, mas que sejam produtores de conhecimento. 

Antes de entrarmos nesse aspecto, cabe-nos esclarecer que a preparação por si, 

não é a questão mais importante, mas o tipo de conhecimento que será utilizado para 

esse preparo, bem como a concepção de homem que se quer formar a partir da 

materialização desse conhecimento. 

Ferreira (1992) diz que os pressupostos ideológicos e econômicos fundamentais 

presentes na escola não respondem as verdadeiras necessidades da classe trabalhadora, 

pois o “modelo” apresentado, determinista e já superado produzidos à “luz” ou melhor à 

“escuridão” do capital, continuam sendo produzido e reproduzido; reforçando as 

relações sociais vigentes. 

 

Nas atuais condições de desagregação profunda da sociedade 
brasileira é imperioso que se pense na formação de uma nova 

sociedade e de um novo homem. [...]. O ponto de partida está, por 

certo, nos indivíduos reais, concretos que produzem, dentro da 
sociedade, na sua realidade específica uma produção, portanto, 

determinada socialmente [...]. Essa explicitação da compreensão de 

homem permitirá considerar os homens nos limites e possibilidades 

de sua realidade histórica, com o senso crítico necessário à apreensão 
do mundo objetivo – ponto de partida para a formação [...]. Ferreira 

(1992, p.21-24)     
  

Deste modo, manter uma educação escolarizada sem reconhecer a produção 

cultural da classe operária seria contribuir substantivamente para a reprodução das 

desigualdades sociais.   

Apple (2002) afirma que diversos estudiosos têm observado que cada tipo de 

formação social contribui para um tipo particular de sujeito. Citando Williams e outros, 

o referido autor alerta que nascido das práticas teóricas, culturais e econômicas do 

capitalismo, evidentemente a formação desse sujeito refletirá os pressupostos 

ideológicos sustentados na dominação de classes. 
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As características corporificadas nos modos de controles técnico 

imbuídos na própria forma curricular são idealmente adequadas para 

reproduzir o indivíduo possessivo, uma visão de si mesmo que está 
no âmago ideológico das economias capitalistas[...]. Ao mesmo 

tempo, enquanto reforçam o valor da competência técnica, esses 

filmes orientam o indivíduos para rejeitar a importância dos valores 
éticos e políticos através de sua forma [...]. O indivíduo aceita e faz 

qualquer trabalho técnico que lhe é oferecido e deve lealdade apenas 

àqueles que tenham competência técnica similar e não, de forma 

primordial, a “quaisquer valores comunitários e sociais” que estejam 
em competição com valores técnicos. (Apple, 2002, p.167).    

 

Essa observação nos faz lembrar a complexidade do trabalho docente na 

construção da sociedade uma vez que toda tentativa de controle e imposição de 

concepções sociais vão se confrontar com a autonomia do professor
51

.  

Para Ferreira (1992) neste modo de compreensão e autonomização dos produtos 

do homem, as relações tornam-se estranhas e hostis às necessidades humanas, onde as 

ações e o trabalho se opõem aos indivíduos, contribuindo para a destruição de sua 

autenticidade, aspirações e desejos. Fazendo com que o homem deixe de sentir-se em 

seu próprio mundo, sentindo-se alheio às relações sociais que ele mesmo criou e no 

trabalho
52

 que realiza, sem ter consciência de si ou das relações produtivas e 

contradições da sociedade. Neste contexto o trabalho é um elemento que contribui neste 

processo de alienação. 

O próprio Marx enfatiza que o trabalho como uma ação na qual o sujeito não se 

reconhece e se nega a si mesmo, que é a atual existência social e histórica nas atuais 

condições diferenciadoras do mundo capitalista, que o degrada em todos os sentidos, 

desde a aquisição parcela do conhecimento, que impossibilita uma atuação efetiva na 

construção do seu mundo até o impedimento do total desenvolvimento de suas 

potencialidades como ser humano, é o trabalho alienado.   

Podemos observar que independente da análise que se busca fazer acerca da 

concepção marxista de homem, a categoria trabalho é um elemento fundamental para 

essa compreensão, uma vez que o trabalho deve ser entendido enquanto uma 

possibilidade humana universal que condiciona a sociedade em duas classes e, com ela, 

a divisão do homem que irá se refletir em outros aspectos da pessoa humana.  

                                                
51 De acordo com Apple (2006) essa visão se refletia quando se falavam sobre como a diferenciação do 

currículo preencheria dois objetivos sociais – a educação para a liderança e a educação para o que eles 

chamavam de “acompanhamento”. As pessoas de maior inteligência deveriam ser educadas para liderar a 

nação, aprendendo a atender as necessidades da sociedade, enquanto que a massa deveria se contentar e 

aceitar as crenças e padrões, independentemente de acreditar ou não nelas.   
52 Marx nos faz entender que a atividade vital do homem é o trabalho, a vida produtiva que atrelada a sua 

consciência, mas não reduzida a ela possibilita a criação prática de um mundo objetivo. 
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Para Manacorda (1996) a divisão do trabalho em manual e intelectual provocou 

a ampliação da divisibilidade do homem, agravando as conseqüências da visão 

unilateral que caracteriza a concepção burguesa de sociedade, cabendo a Educação 

buscar a omnilateralidade humana. A medida em essa divisão cria uma unilateralidade 

que cria determinações negativas do trabalho, sobrepondo-se as perspectivas positivas 

do indivíduo.  

Neste sentido, essa educação omnilateral, visa a superação degradante e alienada 

do trabalho, que provoca a deformidade e embrutecimento do ser humano, a partir de 

uma educação politécnica que privilegia a educação intelectual, física e técnica do 

trabalhador.  

O autor lembra que são freqüentes, por outro lado, as caracterizações da 

unilateralidade até dos capitalistas quando aponta que o que se manifesta no operário 

como atividade de expropriação, de alienação, se revela no não-trabalhador como 

estado de apropriação, de alienação, sendo que a imoralidade, a monstruosidade, são 

conjuntamente, dos operários e dos capitalistas, e se um poder desumano domina o 

trabalhador, isto também vai acarretar o capitalista.  

Nesta perspectiva, essa mentalidade intelectual, causava inclusive uma 

divisibilidade moral que produzia implicações negativas, visto que essa relação de 

subversão econômica provoca normatização no campo dos valores morais, pois para 

viver numa sociedade dividida, deve-se renunciar à própria realidade humana. 

Na tentativa de superar os aspectos negativos da unilateralidade, Marx defendia 

a idéia da onilateralidade que buscava o desenvolvimento total, completo, multilateral, 

em todos os sentidos das faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da 

capacidade da sua satisfação – essa é a concepção de onilateralidade de Marx – onde o 

homem rompe os limites que o fecham numa experiência limitada e produz outros 

meios de domínio da natureza.  

 

Eis ai um homem bem educado com doutrinas não ociosas, com 
ocupações estúpidas, capaz de livrar-se da estreita esfera de um 

trabalho dividido. Trata-se do tipo de homem omnilateral que Marx 

propõe, superior ao homem existente, tanto quanto a classe operária 

estará alçada acima das atuais classes superiores e médias, por meio 
da unidade de trabalho e ensino. (Manacorda, 1996, p. 82) 
 

Para a construção deste “novo” homem a Escola e a Educação são ferramentas 

importantíssimas, pois para que haja uma mudança das condições sociais, é necessária 
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também a criação de um sistema de ensino correspondente que não necessariamente 

deve está atrelado ao Estado. Visto que desta forma o Estado pode limitar-se a definir os 

programas e fiscalizar a sua execução (por exemplo com inspetores), além de 

estabelecer os financiamentos (é importante não ver nenhum posicionamento “liberal” 

sobre este pensamento).   

De acordo com Manacorda (op.cit), o núcleo definitivo do pensamento 

pedagógico de Marx se forma no período de 1865 a 1869, época do “Capital” e dos 

primeiros congressos da AIT (Associação Internacional dos Trabalhadores Socialistas), 

que anualmente para tratavam das questões afetas a regulamentação do trabalho dentre 

outros pontos importantes. 

Embora concordasse que ao ensino intelectual, devem ser associados o trabalho 

físico e a formação tecnológica: esta ultima deve compensar os problemas da divisão do 

trabalho, na visão de Marx, a escola proletária não deveria ensinar matérias como 

economia política porque seria passada a interpretação da classe dominante. Esta escola 

deve ministrar matérias que não admitem conclusões classistas nem opiniões subjetivas, 

como as ciências naturais e a gramática; as outras devem ser ensinadas por adultos da 

família ou professores particulares, ou aprendida na ação cotidiana da vida. No futuro 

Estado proletário, será lícita a utilização política do ensino, associado a um ensino 

tecnológico e intelectual, além da ginástica e do esporte, o que ele denomina de 

concepção politécnica de educação.    

Essa seria uma concepção de educação e de currículo transformadora orientada 

pela ótica da classe trabalhadora, que se baseia em pressupostos que consideram a 

individualidade do sujeito e da sua cognição, atitudes e valores, o respeito às diferenças 

individuais, procurando o desenvolvimento global e contínuo do indivíduo, exige 

critérios distintos e inseparáveis: a salvaguarda dos interesses do aluno e a definição de 

pré-requisitos de aprendizagem numa perspectiva crítica, tendo como horizonte uma 

nova base política da organização do trabalho pedagógico que contribua na criação de 

alternativas que desafiem as concepções do senso comum subjacentes à área.  

Assim, a organização do trabalho pedagógico, à luz de um projeto histórico que 

supere o projeto para além do capital é uma possibilidade de mudança qualitativa no 

processo de transformação da realidade, questão que será apresentada no próximo 

ponto.  
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2.4 A Organização do Trabalho Pedagógico: A dialética do movimento entre a 

manutenção e a transformação  

 

Um projeto de escolarização sob as lentes do materialismo histórico dialético 

aponta a necessidade de se clareza quanto à concepção de mundo e o tipo de sociedade 

que se quer alcançar, uma vez que os projetos históricos refletem diretamente nossa 

postura política diante da realidade. Neste sentido, o enfoque metodológico e os 

métodos utilizados neste processo são questões importantes na implementação deste 

projeto de sociedade.   

Para Freitas (2003) pedagogos e demais teóricos especialistas da educação têm 

papel relevante neste processo de materialização deste projeto
53

. Vale salientar mais 

uma vez que a concepção de teoria que se aplica aqui transcende a lógica positivista que 

explica os fatos sociais a partir do entendimento da não contradição e do não 

reconhecimento da sua historicidade; a mera descrição de certos acontecimentos, sem   

considerar o descobrimento de leis a que estão subordinados. 

Assim, uma teoria pedagógica crítica procura as regularidades subjacentes ao 

trabalho pedagógico, apoiando-se nas disciplinas que mantêm envolvimento com o 

fenômeno educacional com base nas metodologias específicas. Nesta abordagem as leis 

que regem o fato, vão além das aparências e se sustentam no real, no concreto. Para 

Freitas (2003, p.93) “trata-se de pesquisar a prática pedagógica e da sala de aula na 

busca de suas categorias fundamentais, onde as metodologias específicas jogam papel 

central, já que elas são a própria prática da sala de aula”.   

O objeto da educação, sua organização, seus objetivos devem ser novos; as 

idéias e os métodos relativos ao trabalho, à auto-direção, que a nova escola herda da 

pedagogia burguesa, devem ser esclarecidos, comentados e interpretados sobre uma 

nova luz que se enraíza nos novos objetivos da educação, que, por sua vez, dependem 

inteiramente dos problemas e dos objetivos da construção revolucionária. A essência 

destes objetivos é a formação de um homem que se considera membro da coletividade, 

                                                
53 Cury (1992) esclarece que agente pedagógico tem que ter clareza do seu papel, sabendo dimensionar a 

função política da educação dentro de uma outra concepção de mundo, dada pela filosofia da práxis, pois 

a educação não se faz sem os que a fazem; a educação se faz com aqueles que estão envoltos pelos 

determinantes sociais. 

Ao abordar a questão do projeto histórico, Lacks (2004) citando Marx, afirma que o projeto histórico 

socialista visa o desenvolvimento da criatividade, da liberdade e do atendimento das necessidades do 

homem. 
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que lute contra o imperialismo econômico capitalista e por uma vida nova, com um 

novo regime social em que as classes sociais não existam mais.  

Para Pistrak (1981), a base da educação comunista deve orientar a escola do 

trabalho da atual fase, com os seguintes princípios: 

a) Relações com a realidade atual; 

b) Auto-organização dos alunos. 

 Para o alcance desses objetivos, Pistrak (op.cit) apresenta algumas deduções: 

1) A primeira dedução refere-se ao objeto da educação: trata-se de uma 

compreensão da realidade atual, através de uma revisão completa do próprio objeto de 

ensino, da introdução de disciplinas e conteúdos que estimulem a reflexão sobre a 

realidade atual e sua prática, enquanto indivíduo nessa sociedade. 

2) A segunda dedução refere-se aos métodos de trabalho: o objetivo que os 

estudantes devem atingir é não somente analisar a realidade atual, mas também se 

deixar impregnar por ela, pois é preciso compreender os fenômenos em suas relações, 

sua ação e dinâmica recíprocas, demonstrando que os fenômenos que estão acontecendo 

na realidade atual são simplesmente partes de um processo inerente ao desenvolvimento 

histórico geral. O método trata-se aqui de uma questão que se relaciona com a essência 

do problema pedagógico, com o conhecimento dos fenômenos atuais em suas relações e 

dinâmica recíprocas, isto é, com a concepção marxista da pedagogia. Sendo a pesquisa 

do método de ensino unificado, a mais necessária para poder educar os “combatentes” a 

serviço da classe operária, dos construtores da nova sociedade. Portanto é de suma 

importância à aplicação do princípio de pesquisa ao trabalho escolar. 

3) A terceira dedução refere-se à educação em geral: sabendo que é impossível 

separar educação primária da educação em geral, não pensamos que estas duas partes do 

trabalho pedagógico tenham a mesma base sócio-pedagógica, mas é necessário que o 

conjunto dos objetivos sociais seja claro para o pensamento pedagógico.   

É necessário que a escola insira na nova geração a idéia de que a criança e o 

adolescente devem se engajar na luta para a melhoria da sociedade, devendo assumir o 

objetivo de armá-los com os conhecimentos necessários para apoiar a luta; estudando 

convenientemente as armas do adversário e aprendendo a empregá-las no interesse da 

revolução social, sabendo ao mesmo tempo adquirir a ciência. 

Pistrak (1981) aponta que a teoria marxista é uma importante ferramenta neste 

processo revolucionário, alertando que  
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É evidente que a escola não poderá ensinar uma complexa e sólida 

concepção do marxismo científico e filosófico, não podendo também 

transformar num sistema complexo e sólido as idéias materialistas 
acumuladas pelos alunos através de suas experiências e hábitos 

quotidianos, mas, se a própria escola do 2º grau não é capaz de 

chegar a este resultado, pode e deve levar ao menos educar os alunos 
no espírito marxista, com o objetivo de lhes dar sentido marxista, a 

“intuição” marxista indispensável para analisar e estudar todos os 

fenômenos sociais.  (Pistrak, 1981, p. 38). 
 

A fase atual é de luta e de construção; construção esta que se faz na base, de 

baixo para cima, e que só será possível e benéfica na condição em que cada membro da 

sociedade compreenda claramente o que é preciso construir (como poder da educação 

na realidade atual) e como é preciso construir. Desenvolvendo qualidades para se 

trabalhar coletivamente; analisar cada situação nova, na organização e na criação de 

formas eficazes de organização. A primeira se adquire no trabalho coletivo, ou seja, 

todos assumindo os lugares, tanto as funções de dirigente quanto à de subordinado. A 

segunda se adquire com o desempenho de diversas funções exercidas pela criança no 

contexto de diferentes organismos, e só chegará a resultados a partir da auto-

organização. Já a última qualidade depende da liberdade dos indivíduos para o 

desenvolvimento relativo da sua própria organização. 

Então para alcançar estes objetivos torna-se necessário a auto-organização. A 

organização deve compreender obrigações e responsabilidades. Para Pistrak (1981) na 

escola, o envolvimento do coletivo dos alunos é fundamental, não somente na sala de 

aula, mas também em direção à organização da gestão da escola e da sociedade.  

 

Estimular a auto-organização dos alunos não é, deixe-se claro, cuidar 

da horta coletivamente, ter um grêmio, cuidar da limpeza da sala da 

sala de aula e da escola. Essas tarefas poderão estar incluídas, mas 
haverá, sempre, que se ter clara a função educativa da atividade. 

Quando uma atividade torna-se rotineira, perde sua função educativa, 

não tem mais sentido. Pode vir a ser, até, uma forma de explorar o 

trabalho infantil no interior da escola, diante da precariedade dos 
investimentos em educação. (Freitas, 2003, p. 112)    

 

Entretanto, seria inútil falar-se em trabalho coletivo sem se trabalhar 

coletivamente, pois o alcance de resultados positivos está diretamente ligado à auto-

organização, sem reservas. De modo que  

 

É preciso reconhecer de uma vez por todas que a criança e, 

sobretudo, o adolescente, não se preparam apenas para viver, mas já 

vivem uma verdadeira vida. Devem consequentemente organizar essa 
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vida. A auto-organização deve ser para eles um trabalho sério, 

compreendendo obrigações e sérias responsabilidades. Se quisermos 

que as crianças conservem o interesse pela escola, considerando-a 
como seu centro vital, como sua organização, é preciso nunca perder 

de vista que as crianças não se preparam para se tornar membros da 

sociedade, mas já o são, tendo já seus problemas, interesses, 
objetivos, ideais, já estando ligadas à vida dos adultos e do conjunto 

da sociedade. (Pistrak, 1981, p. 41-42) 
 

Neste contexto, a auto-organização dos estudantes busca permitir que participem 

da condução da sala, da escola e da sociedade, experimentando, desde cedo, formas 

democráticas de trabalho que marcarão profundamente sua formação. Portanto a 

construção da auto-organização e a compreensão da realidade atual poderão formar as 

lutas pelas novas formas sociais de trabalho.  

Porém Freitas (2003) alerta que esse processo sofre as influências de uma 

sociedade organizada e tendo como referência a propriedade privada dos meios de 

produção pode refletir as conseqüências do trabalho alienado. Deste modo, o referido 

autor salienta que a alienação no âmbito escolar manifesta-se de maneira particular pela 

própria característica não-material da educação. Pelo fato de que, teoricamente, o 

trabalho não-material pode ser produzido e consumido simultaneamente, criam-se 

condições para que se diga que o aluno, na escola capitalista, não está alienado do 

processo de trabalho – apesar de não haver alienação do produto
54

. 

O processo de ensino é a análise, conduzida pelo professor, mas que o estudante 

percorra com a atividade reflexiva do seu pensamento, completando assim a 

aprendizagem ao elaborar o concreto pensado. O método dialético, que parte da 

realidade em educação já compreendida nos seus nexos internos, portanto como 

abstração para encaminhar-se a um concreto novo porque pensado; têm que estudar a 

sala de aula, a organização escolar, as estruturas de ensino, a sociedade brasileira e suas 

relações com a educação. 

O processo pedagógico constrói a história, pois se estabelece uma possibilidade 

para realizar ações concretas no conjunto das circunstâncias, na síntese do existir 

humano e social no tempo histórico. As condições históricas que ocorrem no contexto 

da educação brasileira são: organização dos professores como categoria profissional, o 

fracasso da administração do sistema educacional pelo governo e o contínuo interesse 

                                                
54 Para Lefebvre (1979) a alienação não se define apenas pela perda e extravio em substâncias exteriores 

ou na subjetividade informe; ela se define, também e prioritariamente, pela cisão interna entre a 

objetivação e a subjetivação, pelo isolamento recíproco dessas duas tendências, que rompe a unidade de 

seu movimento. 
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da população pela escola. O método a ser utilizado pela escola como fato educativo é o 

trabalho material e mental, como forma de superação da divisão do trabalho. Para tal, 

torna-se imprescindível: 

1) Transformações nas condições objetivas de trabalho do professor na escola, 

garantindo espaços nos quais os docentes possam se reunir e discutir o próprio trabalho, 

problematizando-o, como um meio para o seu próprio aperfeiçoamento. É praticamente 

impossível falar em processo de planejamento para docentes que permanecem 40 horas 

dentro da sala de aula. E isto é uma conquista que a categoria dos profissionais da 

Educação deve conseguir do Estado, garantindo, é claro, que as "horas-atividades" 

sejam cumpridas na escola, nas quais as reuniões, discussões e ações de capacitação 

deverão ocorrer, numa articulação interessante com a prática social pedagógica 

cotidiana dos docentes.  

2) Transformações sérias nos cursos que formam educadores - Magistério, 

Pedagogia e Licenciaturas, procurando garantir uma formação profissional competente e 

crítica, na qual conhecimentos, atitudes e habilidades sejam trabalhados de forma 

articuladas e coerentes, visando formar um educador comprometido com a 

democratização da escola e da sociedade brasileira.  

A categoria dos profissionais da Educação deve conquistar e propor uma política 

para a formação dos educadores em serviço, de acordo com as necessidades da prática 

docente, como um processo efetivo de permanente aperfeiçoamento profissional. 

Concomitantemente ao processo de conquista de transformações nas condições de 

trabalho, formação do educador e capacitação do educador em serviço, alguns pontos 

podem ser sugeridos para o aperfeiçoamento do trabalho por meio de planos de ensino. 

Elaborar, executar e avaliar planos de ensino exige que o professor tenha clareza 

(crítica): da função da educação escolar na sociedade brasileira; da função político-

pedagógica dos educadores escolares (diretor, professores, funcionários, conselho de 

escola.); dos objetivos gerais da educação escolar (em termos de país, Estado, 

município, escola, áreas de estudo e disciplinas), efetivamente comprometida com a 

formação da cidadania do homem brasileiro; do valor dos conteúdos como meios para a 

formação do cidadão consciente, competente e crítico; das articulações entre conteúdos, 

métodos, técnicas e meios de comunicação; e da avaliação no ensino-aprendizagem
55

. 

                                                
55 O relatório apresentado em maio de 2007 pela comissão especial instituída pelo Conselho Nacional de 

Educação / Câmara de Educação Básica, para estudar medidas que visam superar o déficit docente no 

ensino médio aponta dentre outras questões que os percentuais elevados de abandono e repetência escolar 
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Em suma, a elaboração (coletiva/individual) dos planos de ensino depende da 

visão de mundo que se tem e do mundo que se quer; da sociedade que se tem e daquela 

que se quer; da escola que se tem e daquela se que quer. Diante dessas circunstâncias, é 

necessário propor uma organização escolar autônoma com relação ao governo, porém, 

sustentada pelo Estado, ou seja, é preciso transformar a sociedade elitista em que 

vivemos. Cabe ao professor, em cada sala de aula, levar à possibilidade que tem a escola 

de exercer a função de socializar o saber; ao Estado cabe criar as condições objetivas 

para que o professor possa desenvolver seu trabalho. 

Tendo em vista os problemas da atual organização do trabalho pedagógico 

apontados acima, mostra-se urgente a necessidade de mudanças na escola hoje posta, a 

fim de atender os anseios e as reais necessidades da grande maioria da população. Deve-

se pensar numa escola viva, significante e significativa, ou seja, próxima da realidade 

concreta dos alunos, que lhes ensine um conhecimento real e útil sobre a vida, sobre o 

seu cotidiano, que os possibilite desenvolver uma consciência maior sobre a realidade 

na qual vivemos e os instrumentalize para, assim, poderem intervir no seio da sociedade 

a fim de imprimirem as mudanças necessárias para a transformação social. 

 

Os princípios orientadores da educação formal devem ser desatados 

do seu tegumento da lógica do capital, de imposição de 

conformidade, e em vez disso mover-se em direção a um intercâmbio 
ativo e efetivo com práticas educacionais mais abrangentes. Eles (os 

princípios) precisam muito um do outro. Sem um progressivo e 

consciente intercâmbio com processos de educação abrangentes como 

“a nossa própria vida”, a educação formal não pode realizar as suas 
muito necessárias aspirações emancipadoras. Se, entretanto, os 

                                                                                                                                          
resultam de um conjunto de fatores a começar pela falta de acesso à escola dos alunos das zonas rurais 

para as sedes municipais; pela irregularidade e baixa qualidade do transporte escolar; pela ausência de 

propostas pedagógicas mais motivadoras e com ênfase na multi e na interdisciplinaridade; carência de 

professores mais bem qualificados e melhor preparados; falta de financiamento adequado. O documento 

explicita que 44,3% dos alunos da rede pública estão em estágio de aprendizagem crítico ou muito crítico; 

na rede privada esse percentual é de 10,7%.  
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elementos progressistas da educação formal forem bem-sucedidos em 

redefinir a sua tarefa num espírito orientado em direção à perspectiva 

de uma alternativa hegemônica à ordem existente, eles poderão dar 
uma contribuição vital para romper à lógica do capital, não só no seu 

próprio e mais limitado domínio como também na sociedade como 

um todo. (Mészáros, 2006a, p. 58-59. Grifo do autor). 
 

Esta nova concepção de escola tem de estar desvinculada do ideal positivista e 

conservador do modelo socioeconômico neoliberal, ou seja, para se pensar uma nova 

escola nos moldes diferentes das margens interesseiras do capital, significa ter em 

mente um novo modelo socioeconômico. Nesse momento, uma nova forma de 

organizar-se coletivamente é fundamental. Utilizando-se uma metodologia que leve em 

conta a prática social e a integração entre teoria e prática pedagógica, estabelecida com 

novos conteúdos que estejam articulados e conectados com a realidade; com as reais 

necessidades dos estudantes e professores; como também uma nova relação entre alunos 

e professores, devendo ser pensada a fim de possibilitar a apropriação do conhecimento 

por ambas às partes. A partir daí novos objetivos e novas formas de avaliar os objetivos 

devem ser pensados tendo como foco a transformação social.  

Portanto, o conhecimento deve estar vinculado à prática social, ou melhor, teoria 

e prática devem caminhar juntas para a produção de um conhecimento concreto e o que 

vai mediar este processo é o trabalho material
56

, “elemento que garante a 

indissolubilidade entre teoria e prática social” (Feitas, 2003, p.100). O trabalho material 

deve estar presente tanto na organização global da escola, como também nos conteúdos 

escolares. Isto significa trazer algo vivo, concreto, significativo e de utilidade no âmbito 

escolar, para que, depois de incorporado pelos alunos, possa derrubar estes muros e 

atingir de forma crítica e consciente a realidade. É através do trabalho material como 

valor social, que os estudantes se tornam sujeitos ativos no processo de produção de 

conhecimento. 

De acordo com Pistrak citado por Freitas (2003, p.100): 

 

O trabalho na escola, enquanto base da educação, deve estar ligado ao 

trabalho social, a produção real, a uma atividade concreta socialmente 

                                                
56 Para Freitas (2003) o fato e a Educação definir-se por uma forma particular de trabalho, trabalho não-   

material, não significa dizer que seus métodos de ensino dever obrigatoriamente a mesma natureza. Ao 

contrário, o trabalho material, socialmente produzido deve ser o ponto de apoio da especificidade da 

educação como trabalho não-material, portanto, a educação é trabalho não-material no seio da prática 

social global.     

Embora tenhamos clareza de que existem estudiosos que pensem de forma diferenciada, defendemos a 

idéia de que o trabalho deve ser compreendido como princípio educativo. 
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útil, sem o que perderia seu valor essencial, seu aspecto social, 

reduzindo-se, de um lado, à aquisição de algumas normas técnicas, e, 

de outro, a procedimentos metodológicos capazes de ilustrar este ou 
aquele detalhe de um curso sistemático. Assim, o trabalho se tornaria 

anêmico, perderia sua base ideológica. 

 

Para isso, deve-se reconhecer atualmente o conhecimento da cultura dominante, 

oferecida aos estudantes é sistematizado, aquém das suas necessidades. Desta forma, é 

preciso ouvi-los e transpor as fronteiras dos conhecimentos e criar um novo significado 

social para eles. 

De acordo com Freitas (2003) o trabalho material na escola atual foi substituído 

pelo verbalismo do professor, estabelecendo assim uma relação diferenciada entre 

professor-conhecimento e aluno-conhecimento, relação esta que favorece e reforça a 

sociedade de classes em que vivemos. Nesta relação, o professor tem provavelmente, 

papel legitimador dos interesses das classes privilegiadas, detêm o conhecimento e o 

repassa aos estudantes aquilo que ele acha necessário, quando acha necessário e da 

forma que acha necessária. Vale salientar que o controle dos meios de produção e de 

sociabilização do saber é do Estado, que acaba por determinar, mesmo que não em 

termos legais, porém legítimos, objetivos, métodos, conteúdos e formas de avaliação, 

mas isto não significa que o professor não tenha autonomia para estabelecer uma nova 

relação com seus alunos, assim como novos objetivos e metodologia.  

De acordo com Wachowicz (1991) deve-se estabelecer entre aluno e professor 

um diálogo (técnica de ensino), no qual este seja apenas um mediador entre o aluno e a 

prática social, ou, como diria Freitas (2003) com o trabalho material. 

Neste sentido Freitas (op. cit), alerta que na organização do trabalho pedagógico, 

sob a perspectiva dialética, entende que a categoria avaliação/objetivos deve ser 

compreendida de forma congruente, em dois níveis: avaliação/objetivo do ensino 

(levando-se em conta seus efeitos no interior da sala de aula) e avaliação/objetivo da 

escola como um todo (considerando-se seu projeto político pedagógico. Deve-se 

considerar que  

 

O conhecimento começa a se desenvolver-se com base na prática,em 

cada estágio do seu desenvolvimento aparecem as categorias que o 
explicam e refletem suas particularidades[...] para se reconhecer as 

regularidades da prática pedagógica – perscrutamos a profundidade 

dos processos d avaliação e determinação dos objetivos escolares, 

bem como da organização do trabalho pedagógico e do trato com o 
conhecimento, entendendo que eles apresentam-se como categorias 
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pares, dito em outros termos, como categorias cujas inter-relações 

recíprocas se revelam no âmbito da luta do poder na escola.(Escobar, 

1997, p. 11). 
 

Esta perspectiva de pensamento estabelece de maneira significativa a 

observância dos elementos da organização do trabalho docente para uma prática 

coerente. 

Para Freitas (op.cit) determinar os objetivos/avaliação é o ponto chave para a 

materialização de uma ação transformadora na escola, por isso esse um espaço que vive 

em constante disputa, embora alguns pesquisadores dêem ênfase à categoria 

conteúdo/método, principalmente no momento em que as correntes libertárias perderam 

espaço no âmbito escolar.     

A relação entre objetivo/avaliação deve está condicionada aos objetivos reais do 

aparato educacional, numa concepção ampla de educação; havendo uma veiculação 

direta entre objetivos e avaliação e seus efeitos sobre o conteúdo/método; não 

funcionando apenas como mecanismo de legitimação da exclusão. 

 

Restituir, hoje o debate sobre avaliação/objetivos da escola como 

categoria central da didática, além dos aspectos pedagógico-

didáticos, tem um papel político fundamental: discutir as 
possibilidades da escola – que é legitimadora das relações sociais – à 

luz de um projeto alternativo ao capitalismo, ou seja, socialista. 

(Freitas, 2003, p. 278)  
 

Dessa maneira o trabalho pedagógico sistematizado a partir da realidade 

concreta que se vive, articulando-se teoria e prática em conhecimentos socialmente úteis 

que, ao serem apropriados pelos estudantes, irão influenciar sua prática social cotidiana 

possibilitando a formação de um indivíduo total, crítico.  
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3. AVANÇOS E CONTRADIÇÕES DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA 

PROPOSTA CURRICULAR DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

DE SERGIPE 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar as ações desenvolvidas pela Secretaria 

Estadual de Educação/DEF para a construção da sua Proposta Curricular, destacando-se  

a análise dos principais documentos construídos no período de elaboração do referido 

documento e tentar buscar compreender a concepção de educação e educação física que 

está subjacente nos documentos analisados. 

Como já foi posto, a Proposta Curricular de Educação Física embora se 

apresente como um documento único, ela é resultado de um processo relativamente 

longo. Assim, no intuito de sistematizar sua construção, optamos em eleger as ações que 

mais significativamente influenciaram no desenrolar do Documento. 

Neste sentido, compreendemos que a publicação dos “Subsídios aos conteúdos                

de educação física” no ano de 1998 foi o marco inicial no processo de construção das 

diretrizes curriculares da Educação Física em Sergipe, uma vez que esta foi uma 

importante iniciativa realizada pelo Estado com o objetivo de orientar a prática dos 

professores nas escolas estaduais. A Secretaria Estadual de Educação e a Fundação 

Estadual do Desporto/FUNDESP, em conjunto com a administração estadual 

apresentou um Manual sob o título “Subsídios aos conteúdos de educação física ”
57

.  

Essa afirmação pode ser aferida na fala do professor quando afirma  

 

Os subsídios foi um documento que digamos [...] serviu para dar um 
pontapé inicial à construção da Proposta, já que não havia documento 

nenhum [...]. Quando foi elaborado os Subsídios, a intenção era que se 

montasse um livro didático, mas não houve a possibilidade por vários 
motivos e até pela mudança de gestão. Havia uma falta de recurso 

muito grande. (Depoimento colhido em 10 de julho de 2008). 

 
 

Nesta fala encontramos ainda um aspecto relevante, pois mostra claramente a 

falta de compromisso do Estado no que se refere às políticas educacionais e a ausência 

de uma efetiva política pública com investimentos no campo educacional, incompatíveis 

com o que representa o Brasil em termos de geração de riqueza, vai conduzindo a 

                                                
57

 Por se tratar de um importante documento que de certa forma, deu inicio as ações político-educacionais 

de educação física, optamos em apontar algumas incoerências do referido Documento.  
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medidas paliativas que reiteram o desmantelamento da educação pública em todos os 

seus níveis
58

. Logicamente que a elaboração de um livro não vai resolver os problemas 

da Educação Física. Não precisamos olhar muito para enxergarmos as mutilações e 

subterfúgios que se aplicam no campo educacional, pois a educação nunca foi algo 

fundamental no Brasil. 

Vê-se que a escola pública, freqüentada pelos filhos da classe trabalhadora, 

desde seus aspectos físicos e materiais até questões relacionadas às condições de 

trabalho docente, é amplamente precária. 

 

O desmonte do Estado no Brasil, na sua capacidade de financiar a 

educação e outros serviços, como a saúde, que são incompatíveis com 

a lógica do mercado e do lucro, não chegou até o presente a níveis tão 

perversos como, por exemplo, na Argentina e Chile, porque há forças 
sociais organizadas que se contrapõem. Como corolário do Estado 

Mínimo este desmonte faz-se mediante diversos mecanismos. As 

apologias da esfera privada, da descentralização e da flexibilização, 
como mecanismos de democratização e de eficiência, são os mais 

freqüentes. (Frigotto, 2003, p.163-164. Grifo do autor).  

 

Aspectos que só comprovam o descompromisso do Estado no tocante às 

questões sociais e em especial a educação pública que cada vez mais se aproximam da 

lógica da iniciativa privada. 

De acordo com relatório do Ministério da Educação (2007) a ausência de 

financiamento próprio para se enfrentar a expansão de matrícula, por exemplo, ao longo 

da segunda metade da década de 1990 até a primeira metade da década de 2000, 

apresenta-se como uma maneira importante não só para o acesso, mas para a 

permanência do aluno no Ensino Médio que ao contrário do Ensino Fundamental, até 

2003 não recebia sequer os livros didáticos. Esse processo se iniciou de maneira tímida, 

                                                
58 Se compararmos os investimentos de outros países, o Brasil ainda investe muito pouco na Educação 

Básica. Mesmo em relação àqueles economicamente mais próximos e os situados na América do Sul 

como Argentina e Chile. Os investimentos aluno/ano nas três últimas etapas da Educação Básica em dólar 

na Alemanha na primeira etapa (1ª a 4ª série) chegam a US$ 4.537,00; na segunda etapa (5ª a 8ª série) 

chegam a US$ 5.667,00; no ensino médio chegam a US$ 9.855,00. Na Irlanda na primeira etapa (1ª a 4ª 

série) chegam a US$ 4180,00; na segunda etapa (5ª a 8ª série) chegam a US$ 5.698,00; no ensino médio 

chegam a US$ 5.758,00. No Chile na primeira etapa (1ª a 4ª série) chegam a US$ 2.211,00; na segunda 
etapa (5ª a 8ª série) chegam a US$ 2.217,00; no ensino médio chegam a US$ 2.387,00. No México na 

primeira etapa (1ª a 4ª série) chegam a US$ 1.467,00; na segunda etapa (5ª a 8ª série) chegam a US$ 

1.477,00; no ensino médio chegam a US$ 2.378,00. Na Argentina na primeira etapa (1ª a 4ª série) chegam 

a US$ 1.241,00; na segunda etapa (5ª a 8ª série) chegam a US$ 1.286,00; no ensino médio chegam a US$ 

2.883,00. No Brasil na primeira etapa (1ª a 4ª série) chegam a US$ 842,00; na segunda etapa (5ª a 8ª 

série) chegam a US$ 913,00; no ensino médio chegam a US$ 1.008,00. Dados do apontados pelo 

Relatório produzido pela Comissão Especial instituída pelo Ministério da Educação para estudar medidas 

que visem a superar o déficit docente no Ensino Médio (CNE/CEB) em maio de 2007. 
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onde somente as disciplinas língua portuguesa e matemática, a partir de 2004. Outro 

aspecto que esse relatório aponta é questão da merenda escolar: o aluno do Ensino 

Médio não tem merenda escolar – esse é um fator bastante comprometedor no tocante à 

freqüência à Escola.  

De acordo com esse mesmo relatório a criação do FUNDEB (Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério irá ampliar o 

número de alunos atendidos de 30,5 milhões para 48 milhões, ao final dos próximos três 

anos. Assim, o Fundo estará movimentando cerca de 55 bilhões de reais, mas para isso 

o Governo Federal deverá a partir do quarto ano de vigência contribuir com pelo menos 

10% deste fundo. A contribuição do Governo Federal não passava de 1,5 %.  

Portanto, a questão do financiamento do Magistério tem provocado uma série de 

problemas que precisam ser enfrentados
59

. 

A tabela abaixo apresenta dados que ratificam dificuldades que precisam ser 

enfrentadas no tocante a carência de professores. A falta de investimento é uma delas e 

tem como conseqüência a ausência de professores nos cursos de licenciatura.  

 

Demanda hipotética de professores no Ensino Médio, com e sem incluir o 2º ciclo 

do Ensino Fundamental, por disciplina, e número de licenciados entre 1990 e 2001. 

Disciplina Ensino Médio Ensino Médio +2º 

Ciclo do Ensino 

Fundamenta 

Nº de licenciados 

entre 1999-2001 

Língua Portuguesa  47.027 142.179 52.829 

Matemática 35.270 106.634 55.334 

Biologia 23.514 55.231 53.294 

Física 23.514 55.231 7.216 

Química 23.514 55.231 13.559 

Língua Estrangeira 11.757 59.333 38.410 

Educação Física 11.757 59.333 76.666 

Educação Artística 11.757 35.545 31.464 

História 23.514 71.089 74.666 

Geografia 23.514 71.089 53.509 

Total 235.135 710.893 456.947 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

 

                                                
59 Dados preliminares do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) 

apontam que existe uma defasagem de cerca de 235 mil professores no Ensino Médio, principalmente nas 

áreas de física, biologia e matemática. 
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Esta não é uma questão nova, mas precisa ser discutida para se entender os 

mecanismos históricos utilizados pela burguesia para negar o acesso ao conhecimento à 

classe trabalhadora.   

Retomando a questão dos “Subsídios”, verificamos que em um estudo anterior, 

ao analisar este documento, Santos (2003) apontou que a elaboração do referido manual 

teve relevância no encaminhamento das políticas públicas de educação física no cenário 

educacional sergipano, embora alerte sobre equívocos de ordem conceituais no que se 

refere a relação teoria-prática, 

 

É uma iniciativa que possui sua relevância, quanto ao que propõe. 

Porém, mais adiante fica claro o equívoco conceitual [...] a existência 

de proposições públicas no sentido de instituir aulas teóricas e práticas 

de forma distinta, que além de negar a unidade dialética entre teoria e 
prática, também acarreta a negação da práxis como o atributo 

específico do homem. (Santos, 2003, p. 63) 
 

A análise deste documento nos permitiu identificar também a presença de 

elementos de diversas tendências teóricas, embora a concepção tradicional seja a de 

maior evidência.  

A teoria crítica é percebida em alguns momentos da publicação, principalmente  

ao tratar da metodologia e  avaliação, uma vez que na metodologia o subsídio afirma 

que  

 

o método deve apontar o incremento da atividade criadora e de um 

sistema de relações entre os homens [...]. Para que ocorra uma 
avaliação coerente, necessário se faz que se tenha clareza do projeto 

histórico que se pretende, dos objetivos, das atividades e dos 

procedimentos fundamentais, que possibilitarão esta aquisição. 
(Sergipe, 1998, p. 96-97).  
 

Entretanto, estas questões são apresentadas de maneira desarticulada, 

esquecendo que a objetivos e avaliação são categorias que não se opõem em sua 

unidade, devendo ser entendido de forma imbricada, pois                         

 

Os objetivos demarcam o momento final da objetivação/apropriação. 

A avaliação é um momento real, concreto e, com seus resultados, 
permite que o aluno se confronte com o momento final idealizado, 

antes, pelos objetivos. A avaliação incorpora os objetivos, sem alguma 

forma de avaliação, permaneceriam sem nenhum correlato prático que 
permitisse verificar o estado concreto da objetivação. (Freitas, 2003, 

p. 95).    
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Pensar proposta curricular implica definir projeto histórico, e conseqüentemente  

definir a concepção de escola e de educação. Ao exercer sua função social de maneira 

seletiva, a Escola é apenas um local de preparação de recursos humanos para os 

diversos postos de trabalho que existem na sociedade que exclui e subordina o sujeito. 

Percebe-se também que os conteúdos são o foco principal na elaboração do 

“Manual”, afirmando que  

 

não pretendemos discutir as dificuldades na Educação Física ou a crise 

de identidade. E sim, o que é importante, apresentar conhecimentos 
sistematizados da Educação Física, afim de que, a tarefa pedagógica 

específica cuja a (sic!) transmissão  tematizada e ou realizada 

aconteçam  no espaço que lhe cabe a escola . (Sergipe 1998, p. 100. 
Grifo nosso). 

 

Esses argumentos são facilmente identificados na fala do entrevistado quando 

diz que a construção dos Subsídios:  

 

[...] foi um socorro porque [...] os professores estavam todos 

desesperados, sem saber para onde ir, então eu acredito que eles três 

(os representantes da Coordenadoria de Educação Física que 
elaboraram o Documento) tiveram a idéia de estabelecer os conteúdos 

para Educação Física [...], baseando-se nos livros de Valda Tolkmitt
60

, 

que era uma autora de referência e a Secretaria [...] fez uma adaptação 
desses conteúdos que eram pra ser trabalhados da 1ª a 8ª séries, certo? 

Então eles começaram tipo assim [...] fizeram [...] copiaram [...]. 

Tendo aquela boa intenção, já que naquele momento em 1998, era um 
livro na verdade que servia, né [...] como referência para os 

professores, pois ela vai estabelecer os conteúdos [...].  Então a maior 

referência foi essa, né. Quando eu cheguei foi que eu comecei a puxar 

discussões sobre algumas questões, pois havia necessidades [...]. 
Algumas metodologias, alguns conteúdos [...]. Daí, começamos a 

questionar e rediscutir [...]. (Depoimento colhido em: 08 de agosto de 

2008). 
 

É preciso entender também que a função da escola capitalista se configura no 

interior de seu conteúdo/método e que o saber escolar é distribuído no interior das 

relações. 

Apresentar os conteúdos sem considerar suas diversas dimensões e o contexto no 

qual ele foi desenvolvido é um equívoco, pois em essência a escola e consequentemente 

                                                
60 Buscamos a referida obra no Acervo da Biblioteca da Universidade Federal de Sergipe e de mais duas 

universidades particulares de Aracaju, entretanto não tivemos sucesso nesta empreitada. A obra citada 

pelo entrevistado é apresentada nas referências do documento analisado. TOLKMITT, Valda Marcelino. 

Educação Física, uma produção cultural: do processo de humanização à robotização. Curitiba: 

Módulo, 1993.                                                                                                                          
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seus conteúdos nunca se iniciam no vazio. Essa tomada de consciência evita o 

distanciamento entre os interesses dos alunos e os conteúdos.  

De acordo com Freitas (op. cit) é importante que se faça o discernimento entre 

objetivos da escola (incorporação da função social seletiva) e objetivos pedagógicos em 

nível das matérias escolares.   

Essa concepção de educação não aparece de maneira explicita na estrutura do 

documento e existe incompatibilidade de concepções teórico-metodológicas que ora 

aponta uma concepção crítica de educação física, ora defende uma idéia que não condiz 

com essa abordagem: 

  

os movimentos são de grandes [sic] importância para a vida do ser 

humano. É através de movimentos que o ser humano age sobre o meio 

ambiente [...]. É usando efetivamente o corpo, realizando ações 
diversas, que a criança conhece e desenvolve suas potencialidades e 

aprimora os seus movimentos [...]. Através dos músculos é que 

executamos o movimento (Sergipe,1998,  p. 24). 

 

É importante que salientar que a educação, enquanto elemento da prática social é 

contraditória em seus diversos elementos. Se por um lado o saber enquanto elaboração, 

incorporação e transmissão de conhecimentos é fundamental para o desenvolvimento da 

sociedade, no modo de produção capitalista ele tem uma significação particular: ele 

passa ser intenção e produção.  

Para Cury (1992) enquanto intenção, o saber veicula idéias que interessam a uma 

determinada direção, podendo ter diversas formas. Enquanto produção, em meio às 

relações sociais, ele se transforma em força produtiva e se dispõe a serviço do capital. 

Diante disto, cabe-nos alguns questionamentos no intuito de procurar entender as : 

A quem interessa essa confusão metodológica? Por que não se tem clareza dos 

reais objetivos da educação? Essas são questões que deveriam ser pensadas e postas em 

discussão, uma vez que  

 

A educação, enquanto instrumento de disseminação de um saber mais 

abrangente, entra em contradição com a sociedade capitalista. O saber 
enquanto intenção pode vir a ser apropriado (tornar próprio) pelas 

classes subalternas. Ao incorporá-lo à sua prática, o tornam 

instrumento de crítica das armas, pois na sua prática (no conjunto das 
relações sociais) reside a contradição da intencionalidade dominante: a 

oposição entre o saber dominante e o fazer do dominado. (Cury, 1992, 

p. 71. Grifo do autor) 
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Deste modo a ação pedagógica, enquanto mediadora do saber deve ter íntima 

relação com os interesses da classe trabalhadora, concorrendo fundamentalmente para o 

encaminhamento da modificação das condições sociais. 

Para Apple (2002) a noção de reduzir o currículo a um emaranhado de destrezas 

não é sem intencionalidade, uma vez que ele é parte de um processo mais amplo pelo 

qual a lógica do capital ajuda a construir identidades e transforma significados e práticas 

culturais em mercadorias, ou seja, se o conhecimento em todos os seus aspectos (do tipo 

lógico relacionado a “quê”, “como”, “para quê” – isto é, informação, processos e 

disposições e tendências) é fragmentado e mercantilizado, portanto, assim como o 

capital econômico, ele pode ser acumulado. 

Sem ter a pretensão de fazer uma análise conclusiva, podemos observar que 

questões importantes quanto ao encaminhamento que foi dado na elaboração deste 

“manual” ficou evidenciado no tocante a organização dos conteúdos e lembramos que o 

conhecimento que é empregado na reprodução e manutenção das relações existentes é 

visivelmente contraditório, pois sua prática é gerada num todo contraditório que visa os 

interesses da classe dominante. 

Com relação a essa questão cabe ressaltar o pensamento de Cury (op.cit) ao 

afirmar que em momento algum se torna impossível ou inútil que a contradição 

existente nas coisas se revela na consciência
61

. Desta maneira, é o grau de revelação que 

a educação permite em relação ao real que anuncia a consciência de uma nova prática 

ou a tentativa de ocultá-la no conjunto de conhecimentos dissimuladores. O saber oficial 

não se isenta desta tensão contraditória. 

Essas são algumas constatações que podem ser identificadas no corpo do 

manual, ficando evidentes incoerências, principalmente no tocante à seleção, 

organização e sistematização dos conteúdos, que não deixa claro qual a concepção 

metodológica defendida no referido documento, conforme aponta Santos (2003, p. 66): 

 

                                                
61 Ao tratar desta questão Marx (2002, p. 11-19) argumenta que a maneira como os homens seus meios de 
existência depende antes de mais nada, da natureza dos meios de existência já encontrados e que precisam 

produzir e  o que se manifestam sua vida reflete exatamente o que eles são. O que eles são, coincide, pois 

com sua produção, isto é, tanto com o que eles produzem quanto como a maneira como produzem.(...) A 

produção das idéias, das representações e da consciência está, a princípio, direta e intimamente  ligada à 

atividade material e ao comércio material dos homens;ela é a linguagem da vida real. (...) Assim, a moral, 

a religião, a metafísica e todo o restante da ideologia, bem como as formas de consciência a elas 

correspondentes, perdem logo toda a aparência de autonomia [grifo nosso]. Não é a consciência que 

determina a vida, mas a vida que determina a consciência.   
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Entendemos que a problemática não é a exposição de conteúdos, pois 

o acervo cultural é imenso e implica em escolhas que obedecem a 

critérios técnicos, científicos, pedagógicos e políticos. Porém, não é 
mencionado o fundamental, que é a definição acerca do método de 

intervenção. Neste sentido, concordamos com WACHOWICZ (1991), 

quando diz que é preciso definir primeiramente o método na didática, 
e apresenta o método dialético, justificando que qualquer conteúdo 

somente será transmitido de uma forma progressista, se o método 

também o for. A partir de qual método se sustenta o manual na sua 

pretensão em despertar a criatividade e a criticidade do educando? 

 

Foi possível perceber ainda que o texto do referido documento não conseguiu 

romper com a seriação e com o currículo previamente elaborado, onde alguns conceitos 

limitam-se no desconhecimento do referencial que lhe dá sustentação. Essa questão 

ficou evidente quando ao abordar questões relacionadas aos fundamentos básicos da 

educação física no capítulo III, o manual apresenta de maneira descontextualizada os 

aspectos relacionados ao crescimento de desenvolvimento, aptidão física, sem que o 

leitor consiga correlacionar esses pontos, bem como uma concepção reducionista da 

história. 

Defendemos que definir os conhecimentos específicos da educação física seria 

um ponto importante para a prática pedagógica, pois eles indicam também meta e 

objetivos da proposta. No caso em discussão, a organização do conhecimento seria o 

momento em que os professores escolheria as concepções epistemológicas, as relações 

no quotidiano escolar, as concepções pedagógicas, respeitando-se os interesses dos 

alunos e fazendo-se uma análise crítica, uma vez que 

 

A postura epistemológica positivista pode ser depreendida através de 
métodos empíricos que adotam, usando uma “barragem de estudos 

para fazer estatisticamente suas demonstrações”. Utilizam-se da 

análise estatística de uma forma acrítica, de sorte que seu método 

parece sempre referendar comprovações inequívocas, científicas 

(Frigotto, 1989, p.48). 

 

Percebe-se também o uso de diferentes estruturas conceptuais, um ecletismo 

epistemológico presente na produção que aponta certa fraqueza intelectual. Para 

Triviños (2006) a mistura de corrente de pensamento é algo freqüente, sendo que nos 

movimentamos dominados por uma mistura que revela o que é denomina de falta de 

disciplina. 

É necessário entender que as concepções epistemológicas determinam a prática 

curricular, pois elas manifestam suas idéias com relação aos conteúdos de 
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aprendizagem. De modo que as dimensões dos conteúdos não se dissociam da 

concepção epistemológica. 

Finalizando sua análise Santos (2003, p. 66) conclui que “se é fragilidade 

conceitual demasiada não podemos afirmar, mas há uma incoerência quanto às 

perspectivas para se tratar com a cultura corporal. Os elementos que a compõe são 

tratados de forma a-crítica e fragmentária”.  

Para Palafox; Terra (1997) metodologicamente, uma leitura fragmentada e a-

histórica da realidade tende a induzir os pesquisadores a cometerem equívocos de 

interpretação das fontes de estudos, contribuindo para o mascaramento das contradições 

emergentes do processo de reprodução do modelo da sociedade capitalista. Em 

conseqüência, das relações sociais dominantes que tem favorecido um tipo de formação 

de professores e estudantes, alienados de conhecimento, prática institucional, 

mecanismo de dominação e controle social que são determinados pelo poder econômico 

que os sustenta, objetiva e simbolicamente. 

Essa fragmentação do conhecimento aliado a ausência do trabalho
62

 como 

princípio educativo são aspectos fundamentais para a caracterização da atuação relação 

conteúdo-forma da escola capitalista que determinam os métodos de ensino empregados 

em seu interior. 

Neste sentido, para Freitas (1996) docência e prática pedagógica devem ser 

entendidas como processo de trabalho
63

, como forma de intervenção em uma 

determinada realidade que requer uma análise do método de trabalho e implica 

descrição, compreensão e interpretação dos fenômenos sociais que envolvem o ensino 

com o objetivo de transformar as condições concretas em que se desenvolve. 

Para Frigotto (2003) o pressuposto fundamental da análise materialista histórica 

é de que os fatos sociais não devem ser analisados de uma materialidade objetiva e 

                                                
62  Para Marx (2002) a base da sociedade, assim como a característica fundamental do homem, está no 

trabalho, pois é pelo trabalho que o homem se faz homem e constrói a sociedade. É pelo trabalho que o 

homem faz história e transforma a sociedade. Nesta perspectiva, o trabalho é uma categoria essencial que 

lhe permite não apenas explicar o mundo e a sociedade e todas as suas contradições, mas também, é a 
partir do trabalho que se pode antever o futuro e possibilitar uma prática transformadora que construa 

uma nova sociedade.                                                                                           
63 Para Keuenzer (1992) a relação entre educação e trabalho é uma discussão necessária e inadiável, pois 

historicamente, as propostas que tratam desta articulação no Brasil têm oscilado entre o academicismo 

superficial e a profissionalização estreita. De tal maneira que a incompreensão teórica desta relação, bem 

como a dificuldade de apreender como ela tem histórica e cotidianamente ocorrido no interior das formas 

concretas que a contradição entre capital e trabalho vai se configurando, tem concorrido  pleiteado para a 

implementação de políticas educacionais e propostas pedagógicas no mínimo discutíveis.  
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subjetiva, por conseguinte, a construção do conhecimento histórico pressupõe o esforço 

de abstração e teorização do movimento dialético da realidade que é conflitante, 

contraditória. O referido autor, afirma ainda que  

 

Apreender as determinações do núcleo fundamental de um fenômeno, 

sem o que este fenômeno não se constituiria, é o exercício por 
excelência da teorização histórica de ascender do empírico – 

contextualizado, particularizado e, de início, para o pensamento, 

caótico – ao concreto pensado ou conhecimento. Conhecimento que, 
por ser histórico e complexo e por limites do sujeito que conhece, é 

sempre relativo. (Frigotto, 2003, p. 17-18). 

 

Retomando a questão dos “Subsídios”  cabe ressaltar que o referido documento, 

assim como a maioria dos documentos oficiais, foi elaborado por um grupo de 

“especialistas” que faziam parte da Coordenadoria de Educação Física e construído a 

partir das decisões tomadas por esses representantes, conforme podemos detectar na fala 

do entrevistado que afirmou que na elaboração dos Subsídios não houve consulta aos 

professores.     

 

Os subsídios foram elaborados em meio às discussões acerca das 

mudanças da LDB que queria colocar a educação física como 
componente curricular [...]. Como era atividade e passou a ser um 

componente curricular
64

. [...] Então quando eu cheguei lá 

(Coordenadoria de Educação Física) havia a preocupação já por parte 
dos professores (que compunham a Coordenadoria) na sistematização 

[...] em estabelecer os conteúdos na educação física na escola. 

Começou aquelas discussões de eles estar vindo                                                                  
pras escolas, né [...] explicar as mudanças da LDB, mas não existia 

ainda nada assim... no papel [...]. Quando eu cheguei já tinha sido 

passada aos professores a sistematização dos conteúdos, baseados não 

observação deles (representantes da Coordenadoria de Educação 
Física), mas não saiu como obrigação e sim como sugestão, para 

minimizar o que você ver [...].  (Depoimento colhido em: 08 de agosto 

de 2008).  
 
                                                                                                                                                            

Ainda sobre a participação dos professores o entrevistado afirma 

categoricamente: 

Eu quero deixar claro que para a elaboração dos Subsídios não houve 
discussão. Foi sugerido já quando eu cheguei lá, já estava essa 

                                                
64De acordo com a Lei 9394/96 sancionada em 20 de dezembro de 1996 em seu Artigo 26, parágrafo 3º, a 

Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação básica, 

ajustando-se e as condições da população escolar, sendo facultada no ensino noturno.  

Para compreender a repercussão desta Lei, torna-se interessante ler: CASTELLANI FILHO, Lino. 

Política Educacional e Educação Física. São Paulo: Autores Associados, 1998. 
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sugestão de conteúdos [...]. Não participei disso em nenhum momento. 

Surgiu da idéia que eles (professores) reclamavam o porquê, como é 

que se vai trabalhar os conteúdos? Daí surgiu a idéia dos subsídios 
[...]. A idéia dos subsídios [...] objetivava fundamentar os professores, 

né da Educação Física. Lá na educação básica. (Depoimento colhido 

em 08 de agosto de 2008).  
                        

O entrevistado complementa e justifica a não participação dos professores na 

elaboração dos Subsídios, mas defende a necessidade de novas discussões e vislumbra 

uma discussão mais crítica
65

: 

 

Defendo que aquela foi a melhor forma que a gente tinha de 

minimizar a angústia dos professores, né? Mas começamos nos 

preocupar com outras questões: Tudo bem passamos o “livro”, 
sistematizamos os conteúdos, mas não adianta ter tudo isso no papel 

se o professor não sabe aplicar, por isso temos que qualificar os 

professores. Daí surgiu a idéia do I Encontro de Educação Física com 

a intenção de atualizar, qualificar os professores. Discutir a questão da 
avaliação, metodologia. No II Encontro trouxemos Micheli Escobar

66
. 

Ela apresentou a Proposta. O que nos faz crer que ninguém se fechou 

nos Subsídios. Nós continuamos as discussões. (Depoimento colhido 
em 08 de agosto de 2008).  
 

Reforçando a idéia de que as proposições curriculares não devem ser resultado 

nem dos especialistas nem do professor individual, mas dos educadores que 

conjuntamente e portadores de uma consciência crítica e agrupados segundo interesses 

da classe trabalhadora. Ou seja, o currículo numa perspectiva crítica não deve ser 

determinado por alguns “iluminados” considerados especialistas. Ele deve ser 

construído a partir das experiências de todos que vivenciam as atividades escolares, 

devendo estar situado no contexto histórico, social, cultural, político e econômico.  

Pensar de outra forma nos faz cair no imobilismo e na certeza de que a 

reprodução, por meio da escola, ou até mesmo de outras instituições sociais pode 

favorecer o trabalho escolar numa perspectiva que reproduz a lógica do capital. 

Daí surgiu a idéia de elaborar um material que auxiliasse aos professores no 

processo de elaboração da Proposta. Em 1999 a Secretaria de Educação elaborou uma 

diretriz, sob a forma de Cd onde se publicou os encaminhamentos que deveriam ser 

                                                
65 O relatório disponibilizado aponta uma série de ações desenvolvidas pela SEED/DEF com o intento de 

instrumentalizar os professores. O próprio Cd de sugestões que ora analisamos foi resultado dessas 

discussões.  
66 Micheli Ortega Escobar é representante de um grupo de autores que defendem uma concepção marxista 

de Educação Física. É autora de livro: Metodologia do Ensino de Educação Física, obra de referência no 

tocante a Educação Física Escolar, publicada em 1992, baseada na Pedagogia Histórico Crítica. 
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utilizados para a elaboração da Proposta Curricular de Educação Física de Rede 

Estadual de Educação de Sergipe. Documento que será analise no próximo tópico. 

 

3.1. Elaboração da Proposta Curricular de Educação Física de 1999-2005: uma 

construção diferente? 

O planejamento curricular é determinado por influências de códigos ou formatos 

que podem controlar as ações dos envolvidos neste processo. Neste sentido, buscaremos 

analisar o processo de elaboração da Proposta de Educação Física no período de 1999, 

ano em que foi elaboração um documento (cd) onde constavam orientações para a 

elaboração da Proposta das escolas e de algumas Diretorias Regionais de Educação e 

suas respectivas listas de conteúdos. A partir dessa construção a idéia da SEED/DEF era 

instrumentalizar aos professores para uma posterior construção coletiva. Foi um período 

longo onde se desenvolveram ações com essa finalidade
67

. 

                                                
67

 Segundo relatório de atividades pedagógicas e administrativas da SEED/DEF para a elaboração da 

Proposta Curricular da Rede Estadual foram realizadas ações com o intuito de subsidiar aos professores, 

de forma  

Em 2003:  

de 02 a 07 de junho aconteceu o Seminário do Ensino Médio e V Encontro Estadual de Educação Física. 

De 22 a 24 /03 Curso de Formação Continuada: iniciação ao Basquetebol Escolar. 

De 30/09 a 04/10 foi promovido uma Clínica de Iniciação em Atletismo – Saltos Horizontais. 

De 24 a 28/11 o Departamento de Educação Física realizou um Curso de Educação Física Inclusiva com o 

intuito de propiciar, aos professores de Educação Física, uma reflexão acerca das bases teórico-

metodológicas dirigidas às intervenções inclusivas. 

De 08/08 a 7/11/2003 com o objetivo de discutir as considerações e Proposições Curriculares para 
Educação Física Escolar e Ampliar as possibilidades pedagógicas no que se refere a Conteúdos da 

Educação Física, Métodos de Ensino, Avaliação, Elaboração da Proposta Curricular e Plano de Ensino foi 

realizado um Curso de Formação Continuada para professores de educação física: uma proposta de 

discussão das considerações e proposições curriculares para educação física escolar com o objetivo de 

discutir as Considerações e Proposições Curriculares para Educação Física Escolar e Ampliar as 
possibilidades pedagógicas no que se refere a Conteúdos da Educação Física, Métodos de Ensino, 

Avaliação, Elaboração da Proposta Curricular e Plano de Ensino na DEA, DRE’02, DRE’03, DRE’04, 

DRE’05, DRE’05, DRE’06, DRE’07, DRE’08. Essas ações foram desenvolvidas no Centro de 

Qualificação Profissional – CQP. 

De Setembro a Dezembro de 2003 aconteceram Reuniões de Assessoramento Didático-Metodológico 

com o objetivo de orientar na elaboração das propostas curriculares. 

Em 2004: 

De janeiro a abril foram realizadas orientações metodológicas e administrativas na estruturação da 

Educação Física no Centro de Excelência Colégio Estadual Atheneu Sergipense entre os meses de janeiro 

e abril de 2004 com o objetivo de orientar a Unidade de Ensino sobre a construção da Proposta Curricular 

para a Educação Física Curricular e atividades extracurriculares e apresentação da  Portaria 0401/04 que 
normatiza a Educação Física Curricular. 

Nos dias 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de março a Coordenadoria de Educação Física promoveu na DEA 

(auditório), DRE´08 (Arquivo Público), DRE´01, DRE´03, DRE´05 atividades com a mesma finalidade. 

Nos dias 01, 02, 05, 12 e 15 de abril  Apresentação da Portaria 0401/04 que normatiza a Educação Física 

Curricular nas DRE´02, DRE´06, DRE´09, DRE´04, DRE 07. 



76 

 

Em 1999 após a inserção de outros representantes a equipe da SEED/COEF 

buscou utilizar uma estratégia diferente, em que as Diretorias Regionais teriam a 

incumbência de construir suas propostas de forma conjunta com seus respectivos 

professores. Sendo que especificamente na Diretoria de Educação de Aracaju por ter 

maior número de escolas, o processo foi diferenciado, uma vez que coube a cada escola 

construir sua proposta e uma posterior unificação, sob a coordenação do professor 

Gilson Dória Filho e orientação pedagógica da professora Lisane Dantas.  

Como parte deste trabalho a SEED/COEF apresentou um documento-sugestão 

onde estavam expressas sugestões para as idéias da Secretaria de Educação, bem como 

as Propostas Curriculares das Diretorias Regionais de Educação e da Diretoria de 

Educação de Aracaju. Este foi mais um documento que analisamos para tentar 

compreender as relações que se estabeleceram neste processo, uma vez que 

 

A educação é uma totalidade de contradições atuais ou superadas, 

aberta a todas as relações, dentro da ação recíproca que caracteriza tais 

relações em todas as esferas do real. A ação recíproca entre essas 
esferas do real se mediam mutuamente através das relações de 

                                                                                                                                          
De 19 a 23 de abril II Clínica de Iniciação em Atletismo Lançamentos e arremessos com o intuito de 

oferecer subsídios pedagógicos aos professores de Educação Física da Rede pública Estadual de Ensino, 

preparando-os para os desafios do seu cotidiano e estimulando-os à prática do atletismo como conteúdo 

nos programas escolares de Educação Física. 

No mês de junho foi realizado Seminário de Apresentação das Propostas Curriculares construídas nas 

Unidades de Ensino e orientações para possíveis redimensionamentos no Centro de Qualificação de 

Pessoal e Auditório da DEA. 

De 14 a 18 de setembro Palestra na Universidade de Piracicaba/UNIMEP e Universidade Estadual de São 

Paulo/UNESP - Rio Claro com o objetivo de apresentar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos em 

relação “A Participação Coletiva na Elaboração da Proposta Curricular: a experiência das unidades de 

ensino da Rede Pública do Estado de Sergipe”. 

Em 2005: 

Nos dias 11,12 e 13 de março aconteceu a III Clínica Técnica de Basquetebol com o  intuito de subsidiar 

e atualizar os professores de Educação Física da Rede Pública Estadual de Ensino para as intervenções 

pedagógicas. 

De 24 a 26 de março ocorreu um estudo teórico e prático das Regras do Handebol buscando subsidiar e 

atualizar os professores de Educação Física da Rede Pública Estadual de Ensino para as intervenções 

pedagógicas. 

No mês de abril aconteceu reunião pedagógica e administrativa na DEA e DRE 08 visando discutir e 

orientar sobre a inclusão da Educação Física no Ensino Noturno, Elaboração de Proposta Curricular, 

Elaboração de Projetos de Área/Modalidade e Educação Física da 1ª a 4ª séries. 
De 08 a 11 de junho o VI Encontro Estadual de Educação Física que teve como tema central: Educação 

Física no ensino noturno e na educação de jovens e adultos. 

Em novembro de 2006 aconteceram Oficinas Integradas de subsídios aos conteúdos da Educação Física 

para o Ensino Médio. Essas oficinas resultaram em um Cd elaborado pela SEED/DEF que apresentava a 

Proposta de Educação Física da Rede Estadual. 
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produção, relações sociais e relações político-ideológicas. [...]. A 

educação como conjunto totalizante dessas relações busca uma 

compreensão global do fenômeno educativo, como ele se define se 
define frente a si e ao todo. Sem isso a educação passa a ser 

visualizada e difundida como uma abstração, ou melhor uma 

dissimulação de seus reais componentes. (Cury, 1992, p. 67). 

 

Como foi dito, esta foi uma produção diferenciada, uma vez que o processo de 

construção foi marcado pela participação dos professores.  

As falas dos entrevistados ilustram bem como se construiu o primeiro contato da 

Secretaria de Educação/COEF processo de elaboração e construção do referido 

documento: 

 

1. Olhe, eu participei quando ainda estava na DRE 08. A proposta 

seria que cada escola elaboraria uma Proposta, certo? Dessa, 

depois iria haver uma concentração né [...] e formaria um grupão 

para formar uma única da DRE. Só que não deu certo porque 
muitas escolas não levaram no tempo certo. Então que aconteceu? 

O DEF promoveu encontros e nesses encontros, professores de 

cada escola nesses encontros construir coletivamente essa única 
Proposta da DRE. Foi difícil lá já que tem professores que seguem 

metodologias diferentes. (Depoimento colhido em 01/03/09)  

 

2. Eu vou resgatar o que a minha memória me permite: eu lembro 

que como foi a metodologia que a Secretaria utilizou... Isso foi no 

governo passado... Foi utilizada a metodologia de fazer vários 
encontros com professores de determinadas áreas aqui da DEA, 

então eu lembro que eu fui convidado pelo coordenador de esporte 

[...]. Se não me falha a memória esse foi o primeiro encontro com 
vários companheiros [...]. A Secretaria, o DEF fez a opção de 

fazer um grande encontro então fez por regiões, né? Ou seja, 

vários encontros até fechar [...]. Eu participei desse debate que a 

Secretaria que o DEF coordenou acerca da constituição e da 
elaboração de uma Proposta Curricular de Educação Física e em 

outro momento haveria o retorno com os professores da própria 

escola. (Depoimento colhido em 12/03/09). 

 

3. Chegou ao meu conhecimento que as escolas estavam sendo 
convidadas para preparar uma Proposta. Foram seguindo 

subsídios, parâmetros, né? Para se conseguir formular uma 

Proposta unificada. A educação física tava um caos. Cada 

professor seguia o método que acreditava e nós aproveitamos essa 
chamada da Secretaria e tentamos organizar a educação física 

dentro da nossa escola. Nós elaboramos a nossa Proposta e o 

agente de esporte avisou que a nossa tinha sido escolhida, né? pra 
ser apresentada como melhor Proposta. Então o agente de esporte 

e outro professor foi apresentar. (Depoimento colhido em 01 de 

março de 2009). 
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Nesta perspectiva, percebemos de fato que houve uma aproximação da SEED a 

partir do COEF para que se fosse tomado um direcionamento diferente naquele utilizado 

na elaboração dos Subsídios, pois,  

 

O Subsídio virou um livro de pesquisa [...] até hoje ainda, né o 

professor anda com ele no bolso. Virou praticamente uma bíblia dos 
professores e isso gerou alguns conflitos na verdade. Muitas críticas 

principalmente do pessoal da Universidade Federal de Sergipe. 

Bateram muito pesado no que nós estávamos fazendo [...] Faziam 
comentários do tipo: o Estado tem uma receita de bolo [...] e os 

professores não pensam [...]. Já deu a receita pronta para os 

professores simplesmente executarem [...]. Pra quem tá de fora é fácil 
criticar. Isso é complicado! Agora quem tá dentro; é quem sofre na 

pele. Porque você está num processo de mudança com professores que 

tiveram uma formação tecnicista; uma formação com um currículo 

técnico. Eu mesma [...] na minha formação foi isso o que a gente 
aprendeu na universidade. Eu não tenho vergonha em dizer que 

aqueles professores me formaram daquela maneira [...] e eu acreditava 

na época que isso era a melhor educação física. A maioria dos 
professores do Estado era formada entre os anos de 1980 e 1985. Eu 

me formei em 1989.  Então naquele momento de desespero eu 

defendo que foi a melhor forma que a gente tinha de minimizar a 

angústia dos professores. (Depoimento colhido em: 08 de agosto de 
2008).  

                                          

Esta fala ainda traz à tona a velha discussão do processo de produção do 

conhecimento que implica compreendê-lo como atividade intelectual e que traduz em 

processo dinâmico. 

As críticas ao ato de planejar podem ser justificadas pela forma com que as 

diretrizes educacionais são elaboradas. De fato historicamente sempre houve um 

distanciamento de quem planeja e de quem executa.  

 

O uso combinado, coletivo da força de trabalho, resultante do 

desenvolvimento da forma propriamente capitalista de relações sociais 

de produção, permite, a um mesmo tempo, cindir, dividir o processo 
de trabalho e desqualificar o próprio trabalho, levando a um 

nivelamento relativo da própria força de trabalho. Isto ocorre 

exatamente porque esta forma de relações sociais de produção tende 
historicamente, pela natureza mesma da competição intercapitalista, a 

uma incorporação crescente da ciência, da tecnologia e da técnica ao 

capital, desse modo, não só vai existir o aumento não só vai existir um 

aumento orgânico cada vez maior do capital constante, em detrimento 
do capital variável, como também o capital vai comandar a divisão 

social do trabalho e a especificidade das qualificações ou 

desqualificações da força de trabalho para seu uso. (Frigotto, 1989, 

p.150). 
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 O resultado desse processo é uma crescente interrelação entre trabalho material e 

imaterial
68

 que parece indicar que a questão fundamental, nas condições do capitalismo 

monopolista não é a diferenciação entre trabalho produtivo e improdutivo, mas a de 

trabalho coletivo, onde o trabalho produtivo e o improdutivo, ainda que efetivamente 

distintos, objetivamente se interdependem. 

Para Marx; Engels (2002) a divisão do trabalho, uma das forças capitais da 

história que se manifesta também na classe dominante, sob a forma de divisão entre 

trabalho intelectual e o material, de tal forma que teremos duas categorias de indivíduos 

dentro dessa mesma classe.  

De acordo com Apple (2002) a separação entre concepção e execução visa um 

controle da produção, aumentando a divisão entre trabalho mental e trabalho manual. 

Uma divisão que não fica apenas na esfera empresarial, mas tem determinado o 

planejamento educacional. Seguindo essa lógica um currículo proposto pela classe 

dominante tem por princípio manter professores como meros executantes, contribuindo 

para um processo de “desqualificação” do trabalho docente. 

A desqualificação do trabalho escolar tem o propósito de negar o saber aos filhos 

da classe trabalhadora uma vez que  

 

As relações sociais de produção – que provocam uma divisão social e 

técnica do trabalho onde a classe trabalhadora perde não só as 

condições objetivas de sua produção, mas também o controle dos 
instrumentos de trabalho e a expropriação do saber da classe 

trabalhadora – comandam também, o processo de uma crescente 

divisão interna do trabalho escolar, expropriando o saber e o processo 
de produção desse saber da categoria dos trabalhadores-professores. O 

processo pedagógico fica cada vez mais entregue aos especialistas que 

“pensam”, programam e supervisionam a decodificação da 

programação estabelecida. (Frigotto, 1989, p.169).  

 

                                                
68 O trabalho enquanto característica definidora da atividade humana apresenta-se em duas categorias: 

trabalho material e trabalho não-material. No primeiro caso ocorre uma influência direta dos homens 
agindo para transformar uma determinada matéria-prima, resultando daí um produto observável 

imediatamente ao final do processo que pode ser uma matéria natural ou artificial. A atividade educativa 

se insere na categoria de trabalho não-material.  Isto q que a atividade educativa não tem sua objetivação 

de forma independente em relação ao seu produtor. Logo que é produzida o seu consumo ocorre de forma 

concomitante. Neste caso, tanto professores (produtores), quanto alunos (matéria-prima) compartilham 

desse consumo. Cabe aprofundar essa discussão em: SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica: 

primeiras aproximações. 6 ed. São Paulo: Autores Associados, 1997. 
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Esta citação retoma um aspecto interessante onde as diferentes instituições 

pedagógicas, bem como outras, atuam como ferramentas de persuasão e de poder a 

serviço dos interesses da classe burguesa por isso são chamadas de aparelhos 

ideológicos de Estado. Deste modo, o momento político-ideológico, na educação, tem 

incontestavelmente eficiência e mascara nas e para as representações dos agentes as 

contradições de base. 

Em seu caráter ideológico a educação se articula com a totalidade mediante a 

tentativa da classe burguesa de representar de maneira unificada o que é contraditório, 

uma vez que a educação traz consigo elementos amplamente contraditórios que estão  

em sua estrutura, mas não nascem nela.  

 

Como as contradições que se ligam com ela não se originam nela, 

seria demasiado imputar-lhe isoladamente e ao saber que ela veicula o 
peso de tornar o capitalismo um sistema acabado, fechado. A 

educação não é uma tarefa messiânica acima ou além das contradições 

de base próprias da sociedade capitalista. [...]. Essa prática 
contraditória exige da parte dos dominadores, no conjunto das 

transformações havidas pelo avanço do modo de produção capitalista, 

que os novos espaços se tornem espaços do poder. (Cury, 1992, p. 69. 

Grifo do autor).                                                                     

 

Trata-se, de uma relação conflitante e antagônica, pois de um lado estão as 

necessidades de reprodução do capital e do outro as diversas necessidades humanas que 

se perpetua historicamente. 

 

No Brasil, a perspectiva do adestramento e do treinamento tem sido 
dominante até recentemente. A legislação educacional promulgada 

sob a égide do golpe de 64 e tendo o economicismo como sustentação 

teórico-ideológica ainda está vigente, embora profundamente 

questionada e, em parte, superada, especialmente nos Estados e 
municípios onde a gestão educacional passou a ser controlada por 

forças políticas democráticas. (Frigotto, 2002, p. 40).  

 

Entretanto, nos espaço de disputa de poder existem aqueles que se contrapõem a 

lógica da aceitação passiva, pois a luta existente no interior das classes se configura em 

uma luta entre duas concepções de luta. Conforme aponta o entrevistado quando relata 

que 
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A gente (professores da DEA) fez um debate com aquele grupo 

(representantes da COEF), um debate é [...] em cima de marcos 

progressistas, certo? De uma concepção é[...] histórico e materialista 
porque a gente estava assumindo um compromisso! Isso inclusive 

foram palavras minhas. Eu lembro que eu fiz uma fala no sentido de 

dizer o seguinte: a gente estava ali colocando e debatendo algumas 
coisas que nós não fazíamos na prática. Mas aquele momento poderia 

ser um marco, né? Um pacto entre os professores. Se era aquilo que a 

gente queria, precisava abandonar algumas práticas e a partir dali 

iríamos começar algumas coisas nessa linha mais progressista.[...]. 
Mas vou colocar dois vieses: o do professorado e o viés do DEF 

porque assim [...] se houve uma falta de compreensão talvez tenha tido 

falha na comunicação do diálogo com os professores porque hoje a 
maioria dos professores já compreende da necessidade, da importância 

de nós termos uma proposta. Não sei se ainda é a ideal. Porque surgiu 

o debate do enfrentamento, da rejeição, ou seja, por medo de perder a 
autonomia do professor. (Depoimento colhido em 12 de março de 

2009). 

  

O que nos leva pensar que ao realizar sua prática educativa cabe ao professor 

participar das tomadas de decisões no âmbito da escola e ciente de que  

 

A importância estratégica da lógica do controle técnico nas escolas 

está em sua capacidade para integrar em um único discurso o que era 

muitas vezes visto como sendo movimentos ideológicos em 
competição e, portanto, para gerar consentimento da parte deles. A 

necessidade que têm os administradores por controle e prestação de 

contas, as necessidades reais dos professores em favor de algo que 
seja “prático” para usar com seus alunos, o interesse do estado na 

produção eficiente e econômica, as preocupações dos pais com uma 

“educação de qualidade”, que “funcione” (uma preocupação que será 

codificada de forma diferente pelas diferentes classes e segmentos), as 
exigências próprias do capital industrial em favor de uma produção 

eficiente, e assim por diante, tudo isso pode ser reunido. É aqui, outra 

vez, que podemos ver como duas das importantes funções do estado 
podem ser efetivadas. O estado pode contribuir para o processo de 

acumulação de capital ao propiciar um “processo de produção” mais 

eficiente na escola. Ao mesmo tempo, ele pode legitimar sua própria 
atividade ao moldar seu discurso numa linguagem que é 

suficientemente geral para que faça sentido para cada um dos que ele 

vê como fazendo parte de sua clientela, e no entanto, suficientemente 

específica para propiciar algumas respostas práticas para aqueles que, 
como os professores a “exigem” [...].Assim, a lógica do controle é 

tanto mediada quanto reforçada pelas necessidades que têm os 

burocratas estatais de procedimentos racionais e passíveis de prestação 
de conta pela trama específica de forças atuando sobre o próprio 

estado. (Apple, 2002, p. 166). 

 

A citação acima apresentada indica que a prática educativa é alvo uma disputa 

de interesses antagônicos, onde as relações capitalistas de produção não determinam, 
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necessariamente, o domínio sobre o homem em sua totalidade e que este não deve ter  

um comportamento absolutamente passivo. 

Para Apple (op. cit.) a contradição existente entre autonomia e controle, abre 

espaço para a escola construir uma proposta pedagógica que possa contrapor-se ao 

projeto pedagógico da lógica capitalista.  

 

Os trabalhadores resistem sob forma sutis e importantes. Eles 
frequentemente contradizem e, em parte, transformam modos de 

controle em oportunidades de resistência e de manutenção de suas 

próprias normas informais de direção do processo de trabalho. A 
reprodução é obtida não apenas através da aceitação das ideologias 

hegemônicas, mas também através de oposição e resistência. (Apple, 

2002, p. 40). 

  

Neste sentido, a construção da proposta serviu de espaço para que os professores 

expusessem à Secretaria Estadual da Educação/ Departamento de Educação Física suas 

dificuldades e angústias. Essa é uma questão que aparece na fala do entrevistado quando 

ele afirma 

 

Naquele momento o DEF tinha uma proposta. Havia assim... uma 

falta, não falo de amadurecimento, mas tem coisa que a gente precisa 

avaliar no momento porque depois fica um pouco mais difícil [...] 
havia uma conjuntura de insatisfação. O que provavelmente implicou 

naquele debate. Eu vou abrir aspas para tentar clarear isso [...]. Aqui 

havia uma insatisfação com a política geral, com a política de 

educação e financeira. Isso repercute naturalmente em determinados 
debates... O DEF encaminhou uma linha para garantir o componente 

curricular, e as pessoas não assimilaram, mas faltou a gente 

aprofundar essa discussão. Talvez por conta da pressão, da cultura que 
já existe na rede estadual entre nós professores, o debate ficou pouco 

aprofundado. Naquele momento as pessoas colocarem o que pensava 

da Educação Física, suas práticas, as dificuldades. Foi um momento 

muito tenso, mas foi um debate interessante. Quando eu coloquei aqui 
que tinha sido um marco que nós estabelecemos ali me refiro também 

a limitações. Pensarmos a falta de condições de trabalho que 

consciente ou inconsciente nos leva a uma prática inclusive 
reacionária [...] uma prática no jogar bola e essas coisas [...] Mas 

naquele momento o debate foi bom pra romper, ou seja, tinha 

depoimentos de professores que diziam “minha prática é essa [...] mas 
eu não concordo. Eu faço isso porque fico impossibilitado”. Esses 

professores tinham consciência de que podiam fazer alguma coisa a 

mais e que podiam superar [...] tinham o interesse em superar. 

(Depoimento colhido em 12 de março de 2009). 
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Vislumbramos aqui movimentos de resistência do trabalhador contra os 

mecanismos educativos do capital e a partir de processos pelos quais os trabalhadores 

buscam resgatar o saber que lhes é útil e construir uma formação e educação que lhe 

pertença. 

Confrontando-se com a idéia do interesse dos professores em aceitarem 

mudanças na prática, a partir da construção da Proposta, podemos observar a resistência 

ao “novo”, na seguinte fala: 

 

Tem muitos professores que ainda resistem. Isto é um fato! Tem 

professores muito conservadores que ainda utilizam a calistenia, 

professores esportivistas que acham que o esporte é a única 

possibilidade. (Depoimento colhido em 01 de março de 2009). 

 

A organização do trabalho conhecida atualmente é resultado de uma longa 

cadeia de conflitos globais entre patrões e trabalhadores. Conflitos que se 

desenvolveram e ainda se desenvolvem no próprio local de trabalho. 

Para Enguita (1989) muitos desses conflitos não tiveram nem têm a forma de 

enfrentamentos abertos e declarados. São ações informais individuais ou coletivas dos 

trabalhadores em detrimento às reorganizações induzidas pelo patrão. Formas de 

resistências que embora não apareçam nos livros de história nem nos informes sobre a 

ordem pública, podem naufragar total ou parcialmente os planos da direção em impor 

soluções intermediárias entre os desejos das partes. 

Poderíamos deduzir que a compreensão do professor é a de que o trabalho que 

vem sendo realizado nas aulas de educação física precisa ser repensado e a elaboração 

da proposta serviu de um momento para a reflexão do seu trabalho, fazendo-o refletir 

acerca do seu papel social e a importância de trabalho pedagógico.  

Assim, segundo um dos representantes da Secretaria Estadual da Educação, a 

ferramenta pensada para se construir uma Proposta diferenciada foi a participação dos 

professores nesse processo.   

 

Essa Proposta foi elaborada pelos professores da rede pública estadual 
com várias reuniões por Diretoria, entendeu? O pessoal técnico 

viajava, marcava reunião, discutia [...]. Foi um processo com várias 

reuniões por Diretoria. (Depoimento colhido em 12 de agosto de 

2008). 
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Entretanto, uma participação pouco representativa, uma vez que o Documento-

sugestão elaborado em 1999 apresenta uma relação de doze professores que 

contribuíram na elaboração das Propostas das Diretorias Regionais, sendo que dois 

representavam a da Diretoria de Educação de Aracaju
69

. 

Como já foi dito, as sugestões postas no Documento-Sugestão serviram de 

diretriz para a elaboração das Propostas das Diretorias e das Escolas, no caso da 

Diretoria de Aracaju. Mas essa forma de encaminhamento utilizada pelo então COEF, 

bem como a falta de aproximação entre a Coordenadoria dificultava às informações 

acerca das ações que seriam realizadas para a construção do Documento. Essa questão 

fragmentou as discussões e a participação dos professores não foi significativa, não 

correspondendo aos princípios de uma construção coletiva. Conforme aponta a fala 

abaixo:  
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 A título de esclarecimento o documento alvo de nossa análise, no que se refere à participação dos 

professores (Documento – Sugestões para a elaboração de uma proposta pedagógica) está estrutura 

basicamente em dois momentos: o primeiro que apresenta questões especificas como objetivo, 

metodologia, conteúdos, avaliação dentre outros aspectos que foi elaborado pela Coordenação de 

Educação Física, sob a coordenação do professor Gilson Dorea, orientação pedagógica da professora 
Lisane Dantas e os professores que representavam as Diretorias Regionais e Diretoria de Educação de 

Aracaju; o segundo momento diz respeito aos anexos onde estão estruturadas as sugestões de conteúdos 

de cada Diretoria. No primeiro momento participaram 12 professores da Rede Estadual são eles: Ana 

Angélica Freitas Góis da Diretoria Regional de Educação 02, Aristides de S. Libório Sobrinho da 

Diretoria Regional de Educação 02, Núbia Josania Paes Lira da Diretoria Regional de Educação 03, 

Emanuel Barros Braga da Diretoria Regional de Educação 03, Carina Lima dos Santos da Diretoria 

Regional de Educação 04, Roberto Jerônimo dos Santos Silva da Diretoria Regional de Educação 04, 

Ângela Maria Santana Azevedo da Diretoria Regional de Educação 06, Emerson dos Santos Nascimento 

da Diretoria Regional de Educação 06, Neidson de Oliveira Mangueira da Diretoria Regional de 

Educação 08, Edna G. Mendonça da Diretoria de Educação de Aracaju, Marta Silveira Dantas da 

Diretoria de Educação de Aracaju e Robson Barbosa Santos da Diretoria de Educação de Aracaju. No 
segundo momento (Professores que contribuíram com sugestão de conteúdos) participaram 29 

professores. São eles: Clédida Maria Machado do Colégio Atheneu Sergipense, Valdelice Santos da Cruz 

de Souza da Escola Estadual General Valadão, Valdenice Santos da Cruz da Escola Estadual Professor 

Valnir Chagas, André Ricardo Mendes Ferreira do Diretoria de Educação de Aracaju Colégio Barão de 

Mauá, Raimundo de Sales e Silva Filho do Colégio Estadual Barão de Mauá, Lilian Firmino da Rocha 

Nunes do Colégio Estadual Barão de Mauá, Maria Josefina Tavares Santos do Colégio Estadual Barão de 

Mauá, José Barros Neto da Escola Estadual Poeta Garcia Rosa, Nancy Prata da  Escola Estadual Poeta 

Garcia Rosa, Maria Angélica de Góes da Escola Isolda Paulino Nascimento, Ériko Novaes de Oliveira do 

Colégio Estadual Petrônio Portela, Lígia Menezes de Oliveira - Petrônio Portela, Jairo Ferreira Suzarte do 

Colégio Estadual Petrônio Portela, Robson dos Santos do Colégio Estadual Petrônio Portela, Nadja 

Seixas Prado da Escola de Educação Especial João Cardoso Nascimento Junior, Francisco Junqueira 
Junior do Colégio Estadual Santos Dumont,Tito Aleixo Matos da Rocha, do Colégio Estadual Santos 

Dumont, Sônia Cristina Rodrigues Walois do Colégio Estadual Santos Dumont, Ana Angélica Ribeiro do 

Colégio Estadual Santos Dumont, Albertina Dantas Silva do Colégio Estadual Governador Augusto 

Franco do Colégio do Colégio Estadual Santos Dumont, Deise Lúcia Silva Buarque do Colégio Gov. 

Augusto Franco, Josenísia do Colégio Governador Augusto Franco, Jane dos Santos do Colégio Estadual 

Tobias Barreto, Mª Umbelina dos Santos, não consta escola, Carlos Evalderson do Colégio Estadual 

Tobias Barreto, Manoel Messias Martins do Colégio Estadual Tobias Barreto,  M.ª Auxiliadora Araújo do 

Colégio Estadual Tobias Barreto. 
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Se as informações não chegaram?[...]. Se não chegou temos que 

pensar em alguns extratos que ainda existem. Digo isso fora da escola, 

enquanto Secretaria, Diretoria, Departamento. Nosso mecanismo 
ainda é um pouco atrasado em relação às tecnologias que nós temos 

hoje. Todas as escolas receberam essas informações, todas. Mas então 

porque ainda não chegou ao professor? Como é que o professor em 
determinada escola não soube ou se soube não deu a mínima? Cada 

escola tem a sua situação e nós temos que analisar cada uma delas e o 

interesse daqueles profissionais para certas atividades: cursos, 

palestras, qualquer atividade que seja direcionada ao professor de 
educação física, encaminhamos através de ofício. Muitas vezes sai do 

Departamento, chegam às Diretorias Regionais e delas encaminhamos 

para todas as escolas. Mas ainda existe negligência por parte de 
muitos profissionais. Quando vamos procurar dentro dos nossos 

arquivos alguns receberam. Por outro lado, tem a questão de chamar a 

atenção com o comunicado, mesmo assim tem gente que finge que 
não ver. É por isso que queremos a prova de que eles leram esse 

comunicado. Pedimos pra colocar no documento que eles estão 

cientes, que leram. Muitos dos que dizem que estão cientes são os 

primeiros a dizer que não sabiam de nada. Às vezes chegam a mim 
pelo fato de eu ser o responsável pela educação física aqui na 

Diretoria para realmente comprovar que não chegou.  Passo o trajeto 

para escola ou pra pessoa responsável que recebeu o ofício. 

(Depoimento colhido em 21 de outubro de 2008). 

 

A fala acima sintetiza uma questão problemática que é a comunicação no setor 

público. De fato muitas vezes os professores ficam sem receber informações e por conta 

disso deixam de participar e contribuir nos eventos que são promovidos pela Secretaria 

de Educação.  

As dificuldades na comunicação ainda podem ser reforçadas nas falas dos 

professores: 

 

Houve essa discussão lá na minha Diretoria [...]. E eu fiquei sabendo. 

O trato com a comunicação que se tem com as escolas [...]. Muitas 
informações chegam nas escolas, mas as vezes ao invés de chegar nas 

escolas chegam nas DR’s [...]. A comunicação da Secretaria de 

Educação não é diretamente com o professor. Muitas vezes é uma 
linha grande que chega da Secretaria [...] do DEF [...] e até o DEF 

chegar nas escolas [...]. Se saísse um grupo [...] tem gente pra “dedeu” 

no DEF! Se o DEF fosse na escola e falasse assim: “olhe eu tenho 

uma reunião aqui na escola”. Mas ai o DEF não delega a informação 
para DR; a DR tem também um coordenador de educação física que 

muitas vezes não roda a sua região toda. Manda o ofício com as 

informações e essas informações não chegam ao professor porque o 
diretor não gosta desse professor [...]. Eu conheço vários exemplos e 

vários colegas que também não participaram porque não ficaram 

sabendo desse encontro; não ficaram sabendo desse momento! 

(Depoimento colhido em 12 de março de 2009). 
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Atrelada a essa questão, existe ainda uma variante que precisa ser pensada: onde 

essas discussões eram realizadas? Quais os critérios utilizados para participar das ações 

(Cursos, palestras, seminários) desenvolvidas pela Secretaria Estadual da Educação  

para elaboração da Proposta Curricular? Eram dadas aos professores das Diretorias 

Regionais do interior do Estado condições objetivas para que eles participassem das 

reuniões? 

Esses aspectos são de suma importância para se entender todo esse processo, 

uma vez que elas podem comprometer essa participação. 

No tocante à negligência de alguns, é um ponto que procede. Alguns professores 

ainda não têm clareza do seu papel social nem têm uma consciência de classe. Questão 

essa confirmada na fala de um professor quando diz 

 

Nós professores somos muito acomodados [...] e se é mais fácil 

esquecer a gente esquece. Eu acho que nós temos culpa dessa Proposta 

não ter vingado porque se a gente tivesse ido lá [...] batido na tecla [...] 

dizendo o que a gente queria a Proposta teria saído. Com governo ou 
sem governo. Mas como é mais fácil a gente ficar quietinho, 

caladinho, né? Se não funciona a minha Proposta da escola, a minha 

não! a nossa Proposta! De todos os professores da escola que foi 
unanimamente aceita, se não funciona lá, imagine a do Estado com 

todas as escolas. A Proposta não saiu do nosso jeito por conta da gente 

ter ficado quieto, calado e deixado ela passar.(Depoimento colhido em 

05 de março de 2009). 

 

Percebemos na fala do professor aspectos que mostram a complexidade das 

relações entre existentes entre as políticas educacionais e as diretrizes oficiais; as 

escolas e os professores que se envolvem, ou não, no processo. Frequentemente, 

ouvem-se reclamações dos professores com relação à centralização nas decisões das 

políticas educacionais.  

De fato essas queixas, em parte são justificáveis, mas o principal problema 

consiste, aparentemente, em três coisas: 

a) Uma falta de visibilidade de todas essas instâncias em que são forjadas as 

políticas educacionais em relação ao mundo interno da escola e àquilo que 

lhe é específico; 

b) Às formas pelas quais os órgãos de gestão tomam decisões legais ou 

administrativas, que quase sempre não consideram as efetivas necessidades 

apontadas pelas escolas; 
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c) Ao não envolvimento das instâncias gestoras dos sistemas de ensino em 

nível local e das próprias escolas, obviamente incluindo os professores, na 

avaliação ou questionamento dessas decisões. 

Logicamente que isso não resulta em um entendimento da ineficiência das 

políticas educacionais e das diretrizes organizacionais e curriculares, pois elas 

efetivamente são carregadas de intencionalidades, geram ações e fazeres que afetam as 

escolas e todos os sujeitos envolvidos neste processo, uma vez que as práticas 

formativas passadas para os alunos são determinadas por essas ações.  

Neste sentido, surgem formas de planejamento que podem priorizar ou não a 

participação dos envolvidos no ato de planejar. 

 Essa participação pode se configurar de diversas maneiras seja sob a forma da 

colaboração, da decisão ou da construção coletiva. 

 Para Gandin apud Correa; Moro (2004) a colaboração se dá quando as 

“autoridades” chamam ou convocam os indivíduos para auxiliarem na execução de suas 

idéias, numa perspectiva em que o silêncio legitima as decisões das autoridades. A 

participação como tomada de decisão aumenta o nível de participação e ocorre quando 

as “autoridades” abrem espaços para que os sujeitos se envolvam nas decisões, podendo 

também, limitarem-se apenas à escolha entre uma ou outra alternativa, ou seja, apenas 

uma pessoa decide que todos vão decidir. Já a participação como construção conjunta 

existe como forma de exercer o poder de maneira coletiva, onde todos os sujeitos 

envolvidos participam na elaboração e no planejamento; seja na concepção, ou na 

operacionalização
70

. 

Outro aspecto que merece ser discutido diz respeito à falta de envolvimento dos 

professores. O processo se configurou com participações descontínuas, pontuais em que 

as ações eram marcadas por uma grande rotatividade de professores e um quantitativo 

pequeno de professores. No tocante a essa questão a fala do entrevistado ilustra bem 

esse ponto 

 

1. O problema que eu via era quantitativo baixo para fechar um 

documento de tamanha importância. Por que houve esse 

quantitativo eu não tenho como responder com precisão. Eu não 
fazia parte da equipe gestora do Departamento que foi quem 

                                                
70 Para uma maior compreensão ler: GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo: na 

educação e em outras instituições, grupos e movimentos dos campos culturais, social, político, religioso e 

governamental. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1994.  



88 

 

organizou o referido documento. Talvez por questão da 

motivação, da divulgação de inscrição, pois havia um número 

previsto de inscrito. Como houve um número baixo de inscrito eu 
acredito que tenha sido um problema em relação a divulgação. 

Como eu tenho experiência com evento, talvez tenha sido isso. 

(Depoimento colhido em 10 de julho de 2008). 

 

2.  Participei do Encontro de educação física onde teve cursos 

voltados para essa Proposta com o fim de esclarecer, de abrir mais 
um pouquinho nosso horizonte. Mas eu achei assim, que faltou 

aquele corpo a corpo né? a gente direto com o Departamento; o 

pessoal mesmo na elaboração.(Depoimento colhido em 01 de 

março de 2009). 

 

3. Eu não participei de outros momentos. Só tinha participado 
daquele. A minha escola eu garanto não concluiu [...] não fez o 

dever de casa [...]. (Depoimento colhido em 12 de março de 

2009). 

 

4.  Participei de um curso que a SEED promoveu e lá fiquei sabendo 
da Proposta. Até participei de uma reunião que aconteceu no 

Centro de Qualificação Profissional, mas me chateei e não fui 

mais. (Depoimento colhido em 21 de março de 2009).  

 

Entretanto, a fala de um representante da Secretaria Estadual da 

Educação/Departamento de Educação Física contradiz ao que foi posto pelos 

professores: 

 

5. Nós demos um Cd com vários artigos que subsidiavam o 
professor, né? Para eles tentarem montar essa proposta. Dentro de 

um modelo deveria constar introdução, objetivo, metodologia e a 

proposta dos conteúdos. E começaram as discussões acirradas. 

Foram feitos alguns módulos onde se discutia as concepções de 
Educação Física. Mas o que aconteceu: quando estávamos no 

último módulo que era o maior de 16 horas. Foram duas sextas-

feiras mais ou menos, por módulo. A  gente passava um mês em 
cada Diretoria. E elas saíam com a incumbência de fazer o dever 

de casa. A gente dizia: vocês vão voltar para sua Diretoria e vão 

ser multiplicadores para os seus professores. Os cursos 
aconteceram aqui, na DEA e em cada Diretoria. Cada Diretoria 

escolheu os seus representantes. Foi um processo participativo. Os 

professores gostaram dos cursos que foram ministrados. Eles 

estavam conseguindo entender o que a gente estava passando. 
Diziam que a gente “tava” falando a linguagem deles. Que 

diferente dos Encontros que tinham feito, não estávamos usando 

um linguagem elitista, acadêmica. Foi um processo demorado que 
durou uns três anos. Fizemos avaliações dos cursos para gente 

poder ver a opinião dos professores
71

. 

                                                
71 As atividades desenvolvidas neste período citado pelo entrevistado encontram-se na nota nº66. 
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Nas falas dos professores percebemos uma demonstração de que é preciso que se 

faça um esforço em elaborar processos educativos que correspondam às necessidades da 

classe, mas que o indivíduo compreenda as implicações e consequências dos seus atos 

para que isso ocorra é indispensável que tenha nele o espírito de pertencimento das 

ações e que se torne sujeito do processo, ou seja, que ele se envolva de forma 

comprometida e responsável. Entretanto, devemos compreender que  

 

A não adesão do indivíduo aos problemas e às necessidades sociais 
não ocorre, desse modo, por simples egoísmo, mas porque o limite 

objetivo da capacidade individual de alcançar a totalidade impede que 

os indivíduos possam compartilhar problemas e soluções do conjunto 
de pessoas vivendo em sociedade. Resta, então a cada um se voltar 

para as suas próprias necessidades e interesses, vivenciar o isolamento 

na tomada de decisões e na busca de alternativas de vida. (Bianchetti 

apud Duckur, 2004, p. 20-21. Grifo do autor).  

 

É com base nessa concepção de mundo que o neoliberalismo propõe a redução 

do papel do Estado, uma vez que se passa a idéia de que cada um defenda seus próprios 

interesses e necessidades. Isto significa que as relações sociais passam a ser baseadas na 

competição entre os indivíduos, são relações naturais, eternas e universais que causam o 

aprofundamento do abismo entre indivíduo e sociedade. 

 

Os pensadores da classe dominante são também em todas as épocas, 
os pensadores dominantes; em outras palavras, a classe que é o poder 

material dominante numa determinada sociedade é também o poder 

espiritual dominante. A classe que dispõe dos meios da produção 

material dispõe também dos meios de produção intelectual, de tal 
modo que o pensamento daqueles aos quais são negados os meios de 

produção intelectual está submetido também à classe dominante. 

(Marx; Engels, 2002, p. 48). 

 

Entretanto, é preciso ter clareza do impacto que se quer provocar na sociedade 

com a ação educacional, considerando-se a perspectiva política, ou seja, entendendo que 

as lutas acontecem no plano das relações. De modo que  

 

Um projeto pessoal e/ou social possibilita ao homem a definição de 

objetivos. Nasce da insatisfação, indignação, do sonho, do desejo de 
novos resultados e da transformação da realidade. Mudanças 

desejadas na direção de algo melhor. Partem do que não está bom, do 

que não mais satisfaz, para o novo, para o sonho. Na busca de algo 
diferente as pessoas, as famílias, as empresas, as organizações, fazem 
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planos e desenvolvem estratégias de ação para que os objetivos 

definidos e desejados se realizem. (Lima, 2007, p. 18). 

 

Neste sentido, a participação não deve se limitar à mera assinatura em um 

documento. Deve ser compreendida como algo que amplia o grau de organização da 

população e na educação contribui para a melhoria da qualidade do ensino. Até porque 

o professor deve ter o compromisso político de colocar os seus conhecimentos a serviço 

da classe trabalhadora.  

 

Um conjunto final de questões precisa ser enfrentado de maneira 

bastante aberta, acredito eu. Como educadores, podemos francamente 

lidar com a probabilidade de que a certeza não esteja disponível, que 
muitas de nossas respostas e ações sejam situacionais e ambíguas? 

Com isso em mente, como devemos nos comprometer com a ação? 

Parte da resposta a isso é perceber que o nosso próprio com a 
racionalidade, no mais amplo sentido do termo, requer que 

comecemos a dialética do entendimento crítico que será parte da 

práxis política. [...]. Até mesmo nossa atividade supostamente 
“neutra” talvez não o seja, pois o nosso trabalho já serve a interesses 

ideológicos. É impossível não se estar, de alguma forma, 

comprometido. (Apple, 2006, p. 221. Grifo do autor). 

 

Se considerarmos o ponto de vista da legalidade, a Lei nº 9.394/96 em seu artigo 

13 lhe atribui as seguintes responsabilidades: 

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. 

Bem verdade que a construção coletiva nas escolas se apresenta dialeticamente, 

como um espaço mediador que ao mesmo tempo é mecanismo de absorção dos conflitos 

e tensões e um instrumento potencial de inovação e transferência, pois possibilita a 

explicitação daquelas tensões e conflitos represados ou camuflados.  
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Cabe ressaltar mais uma vez que o processo de elaboração da Proposta na DEA 

foi diferenciado, uma vez que por se tratar de uma maior que as demais, cabendo a cada 

escola elaborar sua Proposta. Neste sentido os conflitos e as dificuldades foram ainda 

maiores, conforme aponta a fala de um dos representantes da Secretaria Estadual da 

Educação /Departamento de Educação Física: 

 

A gente também tem que pensar que uma concentração maior de 

professores de educação física está aqui na DEA. Em virtude disso, 

por você ter às vezes escolas com dez professores de educação física; 
escolas grandes com mais de dois, três mil alunos, então para 

congregar todos esses professores em um único espaço com nas 

demais Diretorias é diferente. Diferente porque a gente passa para 

duzentos professores e como você vai atingir todos eles? Porque 
querendo ou não, há uma dispersão de muitos. Se a gente está em um 

ambiente nem escuta muitas vezes o que a pessoa está falando. Então 

a estratégia foi diferente porque às vezes juntávamos dez escolas, que 
teriam cinqüenta professores. Esperávamos a média de trinta mas 

apareciam dez, cinco. [...]. Se você pegar as escolas maiores como 

Atheneu, Dom Luciano, Valadares, Tobias escolas de grande porte. 
Contávamos uma soma de quase trinta professores, mas chegavam 

dez, quinze professores. (Depoimento colhido em: 18 de agosto de 

2008). 

 

O documento denominado: “Sugestões para elaboração de uma Proposta 

Pedagógica” elaborado pela Secretaria Estadual de Educação/ Coordenadoria de 

Educação Física contém quarenta e duas páginas que discorrem acerca das questões 

teórico-metodológicas da Educação Física.  

Já em sua introdução podemos identificar que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais são a sua base de sustentação do referido documento e aponta que a partir da 

Lei de Diretrizes e Base da Educação (Lei nº 9.394/96) a Educação Física torna-se 

componente curricular, deixando de ser mera atividade. 

 Nesta perspectiva o Governo do Estado de Sergipe criou a Portaria n.º 1.251 / 

99 que normatizava o ensino da Educação Física na Rede Pública Estadual de Ensino
72

. 

Nesta perspectiva, o documento Sugestão propunha  

 
Contribuir para um melhor aprofundamento da competência 
pedagógica do professor de Educação Física, em seus conhecimentos 

na área, levando em consideração a flexibilidade e a constante 

construção do conhecimento no mundo moderno, onde ocorrem 

                                                
72 Como não temos a intenção de analisar este documento. Indicamos a leitura do trabalho monográfico 

de Santos (2003) que analisa o teor do referido documento apontando algumas incoerências no tocante a 

relação teoria-prática na Educação Física, bem como as dificuldades que a Secretaria Estadual de 

Educação tem no trato com a Educação Física Escolar. 
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sucessivas alterações de paradigma, torna-se fundamental 

contextualizar o processo ensino-aprendizagem visando ao 

aprimoramento da prática docente. (Sergipe, 1999, p. 04). 

 

O texto segue afirmando que não se pretende com o referido documento 

atrapalhar a prática pedagógica do professor, portanto “estando o professor livre para 

adequá-la a sua realidade e, como tal, fazer as devidas alterações atendendo as suas 

necessidades mediatas e imediatas” (Sergipe, 1999, p. 04). Uma pseudo-liberdade 

comumente utilizada pelo discurso neoliberal.  

 

A expressão mágica – adaptar-se à realidade foi tomada ao pé da 

letra [...]. Pela lógica linear do “adaptar-se à realidade”, a escola tende 

a se tornar uma espécie de bruaca onde tudo cabe e da qual tudo se 
cobra: resolver o problema da pobreza, da fome, do trânsito, da 

violência etc[...]. Exemplar, para entenderem-se os desdobramento  

desta perspectiva, é o depoimento de um subsecretário Estadual de 
Educação que se deparou com um processo cuja solicitação era de se 

criar, na escola fundamental, as disciplinas de suinocultura e 

avicultura. A justificativa era a de que se tratava de uma região onde 

se criava muitos suínos e muitos frangos. (Frigotto, 2003, p. 168). 
  

De fato, o discurso da adaptação tem sido usado com freqüência nas políticas 

educacionais. O Estado na tentativa de justificar a sua ausência nos espaços escolares 

argumenta que as deficiências podem ser supridas se o professor tiver “boa vontade” e 

souber lidar com as dificuldades. 

 

O professor ainda tem a visão de que para trabalhar com determinados 
conteúdos ele precisa de material específico. O que a gente tenta 

mostrar “pro” professor que ele pode trabalhar esse conteúdo 

(referindo-se ao basquetebol), lógico que não seria o ideal, né? sem 

ele ter a tabela[...]. Temos mostrado alternativas como eles poderiam 
adquirir esse material, ou na ausência dele como eles poderiam 

trabalhar [...]. Se você não tem a bola de basquete pode passar um 

vídeo, ou você pode solicitar uma escola que tenha [...]. Mostramos 
que não há uma inviabilidade de trabalhar conteúdo. Há no seu 

planejamento estratégias que você vai usar. (Depoimento colhido em 

12 de agosto de 2008).   

  

Essa compreensão traz à discussão um aspecto que já foi discutido, mas que vale 

a pena relembrar que é precarização do trabalho pedagógico. A lógica apontada na fala 

acima nos mostra os mecanismos de exclusão utilizados pelo Estado que deixam à 

margem das condições mínimas de vida a classe trabalhadora, retardando o seu 

desenvolvimento. 
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Para Frigotto (2003) as propostas neoliberais sustentadas no discurso da 

“adaptação” expõe os limites do horizonte da burguesia e, em casos como o brasileiro, 

sobre determinados por uma burguesia atrasada e elitista vem provocando a 

privatização, o desmonte da escola pública e a conseqüente exclusão social. 

 

Evidentemente a estratégia neoliberal de conquista hegemônica não se 

limita ao campo educacional, embora ele ocupe aí um lugar 
privilegiado, como um dos muitos elementos passíveis de serem 

utilizados como técnica de governo, regulação e controle social. O que 

estamos presenciando é um processo de amplo de redefinição global 

das esferas social, política e pessoal, no qual complexos e eficazes 
mecanismos de significação e representação são utilizados para criar e 

recriar um clima favorável à visão social e política liberal. O que está 

em jogo não é apenas a reestruturação neoliberal das esferas 
econômica, social e política, mas uma reelaboração e redefinição das 

próprias formas de representação e significação social. (Silva, 2002). 

  

As estratégias neoliberais reprimem sobremaneira que as alternativas que se 

contrapõem a sua lógica, desaparecem do pensamento de suas maiores vítimas, a classe 

trabalhadora. Na concepção capitalista os males provocados para sua implementação 

são atribuídos não ao seu núcleo econômico, mas pela razão de não sermos ainda 

suficientemente capitalista. 

Retomando a discussão acerca do Documento elaborado em 1999, observa-se 

que o texto trata dos objetivos gerais do Ensino Fundamental, bem como dos objetivos 

da Educação Física, baseando-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

Se avaliarmos qual a concepção de educação e educação física defendidas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, verificaremos algumas contradições filosóficas e 

científicas que àquele Documento aponta. 

No tocante aos objetivos do ensino fundamental os PCN’s, que serve base 

teórica do documento em análise, fala que cabe a escola desenvolver uma formação 

cidadã; respeitar a diversidade existente no país; estabelecer reações construtivas e de 

equilíbrio; repudiar violência, dentre outros aspectos. Mas cabe ressaltar que 

lamentavelmente tudo isso é apresentado numa perspectiva da neutralidade filosófica e 

ética o que nos leva crer que intencionalmente para o favorecimento do poder 

hegemônico.    

Ao analisar o referido documento, Palafox; Terra (1997) apresenta algumas 

incoerências a saber: 



94 

 

a) No que se refere a compreensão de cidadania exposta no documento defende 

velhas aspirações humanas já manifestadas no decorrer da história pela 

filosofia, como uma formação autônoma crítica e participativa com 

responsabilidade e tendo como objetivo o ideal de uma igualdade crescente 

entre os cidadãos. Entretanto, numa perspectiva da liberal. Neste sentido, os 

referidos autores questionam que tipo de cidadania e de que tipo de 

igualdade os PCN’s estão falando; 

b) Ainda que a diversidade de formação cultural, inclusive a profissional, seja 

muito diferenciada no Brasil, a forma como os PCN’s abordam essa questão 

nos faz duvidar da capacidade crítica dos nossos professores; 

c) A leitura realizada no tocante às tendências pedagógicas e a fundamentação 

psico-pedagógica não correspondem à uma visão crítica, uma vez que são 

sustentadas nos moldes de um pedagogicismo cronológico que não explica 

as bases filosóficas subjacentes; 

d) A noção de escolaridade em ciclos se apresenta de forma distorcida de seu 

real significado, pois elimina a sua base epistemológica.   

Para Palafox (1997) as tendências pedagógicas e a fundamentação psico-

pedagógica utilizadas para balizar os PCN’s são postos de forma linear, sem que se 

deixe claro as diferenças epistemológicas, causando uma mistura que não condiz com a 

realidade.  De modo que, “misturar” Piaget e Vigotsky sem assinalar claramente as 

diferenças epistemológicas entre os dois autores, no que diz respeito às concepções 

subjacentes de homem, mundo e sociedade, faz com que assistamos, mais uma vez, a 

construção de uma tendência psico-pedagógica desprovida de elementos filosóficos de 

reflexão que permitam criticamente aos educadores, identificar as diferentes 

contradições e determinações sócio-históricas que, dentre outros fatores, limitam 

efetivamente sua ação individual e coletiva na realidade escolar.  

Essa questão se evidencia no Documento – Sugestão, produzido em 1999 

quando apresenta um texto intitulado “Aparatos teóricos que fundamentam a Educação 

em Sergipe” que aponta o lema “Aprender a aprender” como possibilidade para 

transformações do contexto educacional. E sob o discurso neoliberal da flexibilização, 

da autonomia afirma: 

 
No contexto pedagógico das mudanças atualmente implementadas no 

âmbito da Gestão da Educação, constatamos que a flexibilidade, a 

descentralização e a autonomia são princípios norteadores de uma 
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nova visão administrativa que ainda está sendo historicamente 

construída no labirinto de contradições e perplexidades que permeiam 

as relações pedagógicas mantidas entre a Secretaria de Educação e as 
Escolas nesse momento de travessia que pretende consolidar um novo 

modo de agir e pensar a escola e a educação escolar. (Sergipe, 1999, 

p. 09). 

 

O pensamento apresentado na citação acima está impregnado da ideologia 

capitalista, uma vez que para se mudar de fato as estruturas educacionais que são 

defendidas a partir do pensamento neoliberal, há de se questionar radicalmente a 

concepção de fundo que baliza a atual política educacional sergipana. O discurso de 

mudança deve radicalizar a crítica em relação à educação capitalista que está a cargo de 

um Estado neoliberal e não buscar a acomodação e aceitação do que está sendo posto. 

 

Ressaltamos as dimensões afetiva e emocional, que compõem a 

literatura pedagógica da atualidade, como um conjunto de idéias 

integradoras de uma visão fundadora do homem novo, capaz de 
criar um conhecimento pleno de sabedoria, razão e sensibilidade. 

Um homem capaz de conhecer, mas que não se envergonha de 

criar laços de amor, solidariedade e amizade. Um homem amoroso 

e sobretudo generoso e tolerante consegue mesmo e com o outro, 
pronto para compartilhar idéias, valores, conhecimentos.(Sergipe, 

1999, p. 09). 

 

O “Aprender a aprender” é uma tendência reformista que vem se disseminando 

entre os educadores que buscam a no campo da psicologia, fundamentação em Vigotsky 

de forma equivocada associar as idéias de Vigotsky com o pensamento neoliberal. 

 

A aproximação entre as idéias vigotskianas e as idéias neoliberais e 

pós modernas não pode ser efetuada sem um grande esforço por 

descaracterizar a psicologia desse autor soviético, desvinculando-a do 
universo filosófico marxista e do universo político socialista. Esse 

esforço é realizado de diferentes maneiras, das quais podemos 

destacar duas que, embora distintas, não são necessariamente 

excludentes: l) aproximação entre a teoria vigotskiana e a concepção 
psicológica e epistemológica interacionista-construtivista de Piaget;  

2) interpretação da teoria vigotskiana como uma espécie de 

relativismo culturalista centrado nas interações lingüísticas 
intersubjetivas, bastante a gosto do niilismo pós-moderno.(Duarte, 

2001, p. 21-22). 

 

Assim, ao se apropriar das idéias da tendência “Aprender a aprender” o 

Documento-Sugestão da Secretaria Estadual de Educação/Coordenaria de Educação 

Física permanece provocando incoerências teórico-metodológicas que se constituíram 

nos Subsídios de 1998.   
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Essa é uma questão a ser debatida para que possamos ter clareza dos objetivos 

de cada abordagem educacional. Não seria o “Aprender a aprender” mais uma tentativa 

neoliberal no campo da educação? 

Para Duarte (2001) essa questão é respondida de forma afirmativa. O autor 

defende que o pensamento vigotskyano não corresponde à lógica capitalista. Portanto, 

as idéias apresentadas pelo bielo-russo se aproximam de fato com a Pedagogia crítica e 

historicizada
73

. 

O uso desenfreado do “ecletismo”, estratégia utilizada para confundir pode ser 

evidenciado na fala de um dos representantes ao discorrer acerca da concepção de 

Educação/Educação Física presente nos documentos oficiais da Secretaria Estadual de 

Educação  e diz: 

 

Veja bem! Nós não trabalhamos em cima de teóricos, específicos 

entendeu? Se você vir as transparências da gente [...] trabalhamos com 

o Coletivo de Autores, trabalhamos com uma Proposta do Helder 

Guerra que ele passou a partir dos elementos constituintes da Proposta 
Curricular, trabalhamos com vários autores que vinham com Suraya 

Darido né? Na verdade a gente não quis dizer: “vamos seguir essa 

linha”.  O Estado não quis assumir porque eu acredito que o Estado 
não deve assumir. Até hoje eu defendo que quem deve assumir essa 

concepção não é o Estado, mas o professor na sua sala de aula. 

(Depoimento colhido em: 08 de agosto de 2008).   

 

Idéia ratificada outro representante da Secretaria Estadual de Educação  que 

assumiu o mesmo cargo anos mais tarde, que defende uma pseudo-liberdade, o 

ecletismo: 

 

Olhe eu vou lhe dar alguns pontos digamos assim [...]. Eu não vou 
fechar com uma concepção [...]. Eu não gosto muito de concepção, de 

muita teoria, mas elas existem. Acredito até que sejam importantes 

para fundamentar bem os documentos, para que eles fiquem vistosos. 
Eu acredito na prática! A sua prática é que vai fazer com que você 

coloque essa concepção [...]. A sua concepção enquanto educador, 

enquanto professor é perigoso! A gente está tendo que acompanhar e 
orientar aos professores desde o princípio. Eu entendo que uma 

concepção que você deve seguir é a concepção que tenta fazer com 

que aquele indivíduo seja uma pessoa responsável, uma pessoa crítica. 

São coisas básicas na realidade. É uma questão muito simples. Isso 
não seria nem uma concepção de Educação Física, para mim é uma 

                                                
73 Para compreender as aproximações do “Aprender a aprender” com o pensamento neo-liberal. Ler: 

DUARTE, Newton.Vigotski e o “aprender a aprender”: crítica às apropriações neoliberais e pós-

modernas da teoria vigotskiana. 2. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2001. 
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concepção de Educação. (Depoimento colhido em: 10 de agosto de 

2008). 

 

Podemos perceber nestas falas, certo desconhecimento dos representantes da 

Secretaria Estadual da Educação no tocante a necessidade de se ter clareza da 

concepção educacional que deve ser defendida a importância das diretrizes curriculares. 

É necessário lembrar que é a partir das políticas educacionais que o trabalho do 

professor se realiza na sala de aula. E nos mostra que Estado que não está 

comprometido com os interesses da classe trabalhadora. 

Essa desvinculação provoca uma ineficiência das políticas educacionais e das 

diretrizes organizacionais e curriculares, uma vez que elas efetivamente se sustentam 

em propósitos e intencionalidades. As ações desenvolvidas pelo Estado determinam o 

andamento da prática pedagógica dos professores. 

 

Essas peculiaridades e relações do geral-particular permitem 
compreender que a teoria pedagógica que investiga as regularidades 

subjacentes ao processo de trabalho pedagógico medeia as relações 

entre a teoria educacional e as metodologias específicas destinadas ao 
ensino dos conteúdos escolares, as quais, por sua vez, são mediadoras  

entre aquela e a prática pedagógica da escola. [...]. Nesta perspectiva, 

o conhecimento escolar, em referência à teoria educacional, deverá 

atender, entre outros aspectos, à natureza da concepção e finalidades 
de educação, dadas pelo projeto histórico, enquanto relacionado à 

teoria pedagógica, deverá atender princípios norteadores do processo 

pedagógico. Assim, poder-se-á apontar o “didático e o 
pedagogicamente apropriado” à prática pedagógica da escola. 

(Escobar, 1997, p. 10).  

 

Essa deveria ser a compreensão do Estado, porém o que observamos é que os 

interesses do Estado representado pela classe proprietária, corresponde à sua 

necessidade de acumular riquezas, gerar mais renda, aumentar o consumo e garantir o 

poder para a manutenção hegemônica. 

Assim,  

 

[...] o primeiro passo para a revolução da classe trabalhadora é 
conduzir o proletariado à posição de classe governante, para vencer a 

batalha da democracia. O proletariado usará a sua supremacia política 

para arrebatar, gradativamente, todo o capital da burguesia, para 
centralizar todos os instrumentos de produção na Mao do Estado, ou 

seja, do proletariado organizado como classe governante, e para 

aumentar o total de forças produtivas tão rápido quanto 

possível.(Marx; Engels, 2005, p. 43). 
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Para que isso ocorra, os interesses da classe trabalhadora devem se expressar 

através da luta e da vontade política para tomar a direção da sociedade e construir uma 

hegemonia popular. 

 

Como se vê, os interesses de classe são diferentes e antagônicos. 

Portanto, não se pode entender que a sociedade capitalista seja aquela 
onde os indivíduos buscam objetivos comuns, nem tampouco que a 

conquista desses objetivos depende do esforço e do mérito de cada 

indivíduo isolado. (Coletivo de Autores, 1992, p. 24). 

 

É preciso que fique claro que essa luta deve ser coletiva e que as estratégias 

utilizadas devem ser bem pensadas para que elas funcionem de fato, portanto 

 

Não se trata, pois, de recusar a existência de princípios, diretrizes, 

normas organizacionais, pedagógicas e curriculares nem de admitir 

sua natureza política, como não basta ao professor ter competência 
para ensinar, descuidando-se de enxergar mais longe para tomar 

consciência das intenções que movem o sistema escolar na formação 

de sujeitos-professores e de sujeitos-alunos. Trata-se de definir, com 
base na teoria pedagógica, a orientação da formação humana e das 

diretrizes de organização das situações educativas e, depois disso, 

estruturar as formas pelas quais se interrelacionam as políticas 
educacionais, a organização e gestão das escolas e as práticas 

pedagógico-didáticas na sala de aula. Esta seria a tarefa primordial do 

currículo. (Libâneo, 2006, p. 77-78). 

  

                                                                                           

Retomando as contradições postas na fala do representante da Secretaria 

Estadual de Educação acima explicitada encontramos algumas questões que precisam 

ser esclarecidas: 

a) Quando se pretende de fato ter um posicionamento crítico com relação a 

qualquer questão, há de haver uma tomada de decisão. Decisão essa que vem 

fundamentada numa concepção seja ela capitalista, ou transformadora. 

Portanto, ao se ter um posicionamento crítico, corre-se riscos! 

Principalmente quando não se quer propalar as construções ideológicas do 

capital que forjam as personalidades dos indivíduos para adequá-los aos seus 

interesses e necessidades; 

b) A teoria educacional determina uma concepção de educação que deve ser 

apoiada em um projeto histórico que discute as interrelações entre educação 

e a sociedade que vive em movimento e é contraditória; 
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c) Uma teoria pedagógica não se limita aos conceitos e leis gerais, mas busca 

nos fatos da prática pedagógica as explicações do seu desenvolvimento, 

transformações e transições de uma forma para outra e de uma ordem de 

relações para outra. 

Aliás, essa é uma questão que o próprio Documento-sugestão apresenta: 

 

[...] nessa concepção, a teoria precede a apropriação do objeto de 

conhecimento e cria uma falsa expectativa para os que acreditam 
numa teoria salvacionista,como fórmula mágica para solucionar todas 

as complexas questões postas pela prática. Se, ouvimos 

freqüentemente da sabedoria popular que a “teoria na prática é outra”, 

é porque precisamos compreender que a prática tem uma dimensão 
única, muitas vezes multifacetada, ambígua e contraditória. No 

entanto, a própria organização do sistema de ensino, através da 

elaboração da proposta curricular reflete quase sempre uma teoria 
separada da realidade, e precedente à prática que posteriormente 

pretende explicar. É por isso, que a quase totalidade das propostas 

curriculares começam dividindo o ensino em etapas temáticas 
específicas e fechadas destinadas a cada série / idade, sem no entanto 

partir de um eixo temático globalizador dos conteúdos e metodologias 

flexíveis o bastante para adaptar-se às singularidades de cada situação 

particular sem desestruturar a programação previamente 
estabelecida.(Sergipe, 1999, p.13-14). 

 

Assim, essa é mais uma contradição entre o que foi dito pelo representante da   

Secretaria Estadual da Educação  e o que foi posto no documento em análise. 

No tocante aos conteúdos, a metodologia e a avaliação o texto faz menção a  

uma compreensão educacional diferente daquela que se processa no corpo do 

documento: 

      

Entendemos que os conteúdos de ensino devem estar ligados a 

realidade do aluno e, conseqüentemente da escola, sem fugir aos 

objetivos propostos considerados como produtos das relações sociais e 
que possam mediar no processo de ensino-aprendizagem a 

apropriação do saber de forma mais autêntica, lembrando que os 

mesmos devem ser historicizados de forma a viabilizar “[...] a leitura 
da realidade estabelecendo laços concretos com projetos políticos de 

mudanças sociais” (Sergipe, 1999, p. 06). 

 

Entretanto, esses conteúdos se apresentam de forma dispersa, sem que haja de 

fato uma preocupação quanto a sua contextualização. Se considerarmos a seleção, 

organização dos conteúdos apresentados no Documento-sugestão apresentados pelas 

Diretorias, perceberemos que ao listar os conteúdos que se apresentam nos anexos do 

documento existe uma inclinação ao ecletismo. São conteúdos que estão ligados a uma 
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série de tendências pedagógicas, oscilando entre a perspectiva psicologizante e 

construtivista dos PCN’s e tecnicista. 

Contradizendo-se aos aspectos postos no enunciado da proposta:  

 
Tomando por base este argumento, chegamos a conclusão que os 

critérios para a seleção de conteúdos precisam ser repensados, pois, no 
que se refere à história do movimento de uma determinada 

comunidade, acreditamos que o importante, não é saber quais são os 

conteúdos acumulados historicamente, pois a ginástica, o esporte, a 

dança, os jogos e as lutas são conteúdos que refletem toda a história e 
cultura da humanidade, e conseqüentemente de cada sociedade. Desta 

maneira o importante é saber como devemos trabalhar com eles de 

forma a educar para a cidadania. (Sergipe, 1999, p. 07). 

  

Os critérios utilizados pelos professores na escolha dos conteúdos nos dão pistas 

para o entendimento do contexto em que eles foram selecionados: 

 

1. Foi um consenso [...] baseado na nossa visão, na nossa realidade; 
no que a gente aprendeu na universidade: que de primeira a 

quarta série a parte básica da educação física eram os joguinhos 

de coordenação [...]. De quinta a oitava o nosso intuito era 
estimular as crianças à prática esportiva e detectar a quantidade 

de alunos que mais se adequam a determinado tipo de esporte. Se 

nós temos muitos alunos que dariam para o atletismo, que dariam 

pra trabalhar com o futebol para a gente conseguir um resultado 
legal no final do ano. (Depoimento colhido em 05 de março de 

2009). 

 

2. A gente buscou colocar na Proposta conteúdos que podiam ser 

trabalhados [...]. o problema era que os conteúdos era dados 
soltos, né? muitos conteúdos que podiam ser trabalhados ficam 

sem trabalhar [...] o esporte a gente colocou como atividade de 

integração [...]. Se eu dominava mais volei, eu ia trabalhar com 

vôlei; se eu dominava basquete eu ia trabalhar basquete. 

 

3. Dentro da escola a educação física ainda está perdida. A única 
parte que eu vejo forte se o professor conseguir trabalhar e se 

souber fazer bem, é o esporte [...]. Mesmo com poucos recursos 

os meninos se envolvem e a gente consegue “captar” um grande 
número de alunos. Aquela educação física escolar com bolinha, 

com arco, com cordinha, com as brincadeiras [...] eu acho que 

precisa mudar. Hoje com computador, vídeo-game, lan house[...] 

pra eles aquilo é arcaico. (Depoimento colhido em 05 de março 

de 2009). 

 

4. Para selecionar os conteúdos você sabe que existem diversas 

linhas, mas todas elas compactuam com os conteúdos da 

educação física: o esporte, a dança, o jogo, a luta. Então eu fui 
partindo disso. Usamos o Coletivo de Autores, a abordagem 
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crítico-emancipatória, então nós trabalhamos as abordagens, mas 

deixamos os professores livres para eles fazerem suas propostas. 

(Depoimento colhido em 08 de agosto de 2008). 

 

Essas idéias postas nas falas 1,2, e 3 demonstram como a questão do esporte se 

manifesta no âmbito escolar. É necessário que o professor compreenda que as suas 

ações são permeadas de intencionalidades que podem ou não contribuir para a 

transformação da sociedade. Ao se apropriar do esporte aos moldes capitalista, seja 

enquanto conteúdo da escola ou do treinamento de rendimento, a escola a partir da 

organização do trabalho pedagógico contribui para disseminação da ideologia burguesa 

que seleciona exclui.  

Partindo deste princípio concordamos com Taffarel (2009, p. 192) quando diz 

 

[...] considerando os dados das pesquisas, as alterações do período e as 

explicações oferecidas pela ampla maioria dos intelectuais da área, 
temos de concordar com Marx (2003), quando afirma que as idéias 

dominantes no mundo são sempre idéias dominantes. [...]. Entretanto, 

é igualmente claro que as formas de dominação ideológica mudaram 
significativamente, inclusive com o apoio de parcela significativa da 

intelectualidade. A expressão disso no campo das idéias foi uma 

distorção de conceitos (Anderson, 1999) e, no campo do esporte, um 

crescente uso do mesmo muito mais a serviço do capital do que dos 
interesses dos proletários e dos trabalhadores, assalariados ou não. No 

momento em que o imperialismo (Lênin, 2007) assume seu teor mais 

dramático, é inaceitável, por exemplo, que a academia continue a 
negar as categorias e leis da dialética materialista histórica, continue a 

se valer de concepções teóricas idealistas e do relativismo epistêmico, 

que desestimulam, enfraquecem e desmobilizam a força e a unidade 
da luta de classes, atrasando a revolução proletária (Skol, 2007). A 

passagem do imperialismo à revolução socialista – dentro do que 

situamos a presente polêmica sobre “esporte na escola e esporte de 

rendimento”
74

 – continua encontrando como obstáculo os que 
defendem a “transformação social” somente nas palavras , afastando 

de fato a possibilidade de conquista dos trabalhadores e do avanço no 

enfrentamento das contradições, visíveis nos espaços e tempos em que 
as contingências podem indicar possibilidades qualitativamente 

superiores.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ao assumir uma abordagem esportivista a Proposta contribui, fundamentalmente 

para ratificar a lógica capitalista imposta. Neste sentido, é necessário que façamos 

alguns reflexões: 

                                                
74

 Para a compreensão aprofundada da questão esporte de rendimento e esporte na Escola, indicamos a 

leitura de: STIGGER, Marco Paulo; LOVISOLO, Hugo (Orgs.). Esporte de rendimento e esporte na 

escola. Autores Associados: Campinas, SP, 2009. 
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A forma como o esporte vem sendo inserido nas aulas de educação física 

contribui de fato na formação cultural e crítica dos estudantes? Ao ser instituído na 

escola o esporte é pensado de uma forma que considera possibilidades de 

transformações?    

Para Escobar (1996) é preciso que se dê um trato diferenciado e crítico ao 

esporte, mas de uma maneira que garanta a preservação do seu significado, a vivência 

de sucesso nas atividades e a alteração de sentido por meio de uma reflexão pedagógica. 

Além do esporte o assim como os demais documentos elegem o jogo, a dança, a 

ginástica, o esporte e as lutas como sendo conteúdos da educação física e os distribui 

em unidades. 

Essa concepção não representa, entretanto, o contexto pelo qual se estrutura o 

referido documento, conforme já apontamos. Assim, como fazer um balanço histórico-

crítico dos conteúdos a partir de uma ordem descontextualizada que é apresentada e 

defendido no tocante às concepções de educação que é posta em todo o Documento? 

Como estabelecer mudanças sociais a partir de uma lógica que busca a manutenção e o 

conservadorismo? 

São questões que precisam ser repensadas se quisermos de fato possibilitar a 

consciência crítica, uma vez que não existe conteúdo sem forma e vice-versa. Ao fazer 

questionamentos quanto à forma de se abordar determinados conteúdos, 

necessariamente estaremos transmitindo valores dominantes que estão atrelados aos 

conteúdos e consequentemente a disseminação de valores ideológicos da classe 

burguesa.  

No tocante a fala 4 mais uma vez o ecletismo se configura. Dessa forma, 

confundem-se as diferenças e os antagonismos epistemológicos, político e teórico-

metodológicos existentes entres estas correntes teóricas, colocando-se como se elas se 

complementassem, quando na essência são até antagônicas.   

Daí, no tocante à metodologia o Documento-Sugestão apresenta ligeiramente a 

importância do método na organização do trabalho pedagógico e defende que 

 

O método didático necessário é aquele capaz de fazer o aluno ler 

criticamente a prática social na qual vive...” porém é necessário que 
seja um “...processo coletivo pelo qual um grupo de pessoas se 

defronta com o conhecimento ( herança e porvir), e no qual não se 

perde a perspectiva individual”. Portanto, é necessário refletir no 
sentido de ir além do que apenas buscar a receita para o trato com o 
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conteúdo, acompanhado de técnicas de manipulação desse mesmo 

conteúdo, mas sim, que o método escolhido seja o meio mais viável 

para que o aluno possa ler a realidade e permita a interação do aluno 
com o mundo.(Sergipe, 1999, p. 07). 

 

 Lembramos que é o método que media a prática pedagógica e que a articulação 

entre os elementos didáticos, sob a luz do neoliberalismo que por sinal, está presente na 

Proposta da Secretaria Estadual da Educação, não permite estabelecer relações e nexos 

com a luta de classes.  

Neste sentido, não haverá aprendizagem ativa, concreta historicizada, mas 

abstrata e a-histórica, uma vez que a Pedagogia Neoliberal não se preocupa em 

apresentar as contradições e conflitos que se estabelecem na luta de classes.  

Portanto, precisamos estar instrumentalizados para lutar contra essa lógica 

perversa que descaracteriza o trabalho do professor. 

 A fala do professor abaixo demonstra sua preocupação quanto a essa questão: 

 

O DEF precisa debater mais, precisa ser mais aberto. Não somente o 

professor de educação física, mas os outros professores também das 

outras áreas. Eu acho que nesse ponto nós demos um pontapé à frente 

de outras áreas. O que precisamos é melhorar a comunicar; estudar 
mais! Precisamos chegar em algum lugar; ter um rumo. Precisamos 

saber o que nós queremos na escola e ser valorizados além da amizade 

que a gente faz com o aluno. Muitas vezes vivemos dessa amizade. 
Mas precisamos criar um outro tipo de reconhecimento! Pra isso a 

gente precisa ter rumo. [...] Sei que vamos sofrer muito até chegar a 

isso. [...]. Pode implicar no professor só querer aula teórica [...]. estou 
querendo dizer com isso que nós vamos sofrer um pouco. Vamos ter 

contradições, ter erros![...] Mas agora digo que temos que ter rumo. 

Ter rumo pra avaliar, ter rumo para ultrapassar essa barreira da 

amizade, do carisma e sermos reconhecidos também porque essa 
disciplina tem conteúdo pra dar; tem informações [...]. Tem método, 

precisamos ter método. [...]. (Depoimento colhido em 12 de março de 

2009). 

 

Essa fala sintetiza, a angústia do professor em ter legitimidade na escola. Essa 

análise nos faz pensar acerca de uma questão de fundo bastante interessante que é a 

formação do professor. Para Ferreira (1992) vivemos a mais degradante crise social, 

política e consequentemente moral, produzida pelas contradições políticas entre o 

capital agrário-comercial, o capital financeiro que nos causa uma sensação de 

impotência frente ao grau de miserabilidade que assolam o mundo. Desse modo, nas 

atuais condições de degradação profunda da sociedade é fundamental que pensemos na 

formação de uma nova sociedade e de um novo homem.  
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Assim, uma concepção dialética para essa formação seria um importante 

instrumento de luta diante dos problemas gerados pela crise do capital. Crise essa que se 

reflete em todos os níveis da sociedade. 

Temos clareza de que educação formal não é a força ideologicamente primária 

que consolida o sistema capitalista, nem mesmo sozinha fornecerá uma alternativa 

emancipadora radical. Deste modo, é preciso rever os modos (didático-pedagógicos) 

pelos quais são tratados os saberes escolares e como eles são elencados é condição 

primordial para um processo de transformação da organização do trabalho pedagógico. 

Nesta perspectiva, articular o processo de escolarização à luz de uma formação 

omnilateral, é um passo importante a ser tomado, ou seja, a organização do trabalho 

pedagógico em cima de objetivos/finalidades que articule teoria e prática é fundamental. 

Como diz Lacks (2004) fazer com que o estudante tenha contato com o trabalho 

produtivo é um passo essencial para acabar com a divisão entre o homem que pensa e o 

homem que faz, entre humanismo e técnica.  

 Ao tratar da avaliação o Documento-sugestão se utilizada da abordagem crítica e 

fala da necessidade de se repensar os moldes da avaliação, e afirma: 

 

[...] assumimos a avaliação qualitativa, já que entendemos que o aluno 

deve ocupar uma posição de sujeito que concebe fatos e valores, e 

principalmente atuando na compreensão do mundo, tornando o plano 
flexível, envolvendo modificações no decorrer do ano letivo. A 

prioridade neste momento, é acreditar que os erros fazem parte do 

processo de apropriação do conhecimento, sendo desnecessário super  

valorizá-lo, quando o objeto de análise será considerar os avanços que 
o aluno consegue alcançar, apesar de todas as dificuldades estruturais 

que cercam a escola pública.(Sergipe, 1999, p.08). 

 

Ao assumir esse posicionamento é preciso que se tenha clareza da relação da 

avaliação e os demais elementos da organização do trabalho pedagógico, uma vez que 

os critérios de avaliação devem estar relacionados com a organização em ciclos e com 

os objetivos, de forma lógica.  

A avaliação não se fecha as dimensões da sala de aula, mas deve estar atrelada à 

escola e seu projeto político pedagógico. 

Percebemos a importância desse documento, o Documento – Sugestão no nortear 

as Propostas das Diretorias Regionais e da DEA a partir daí cabia aos professores 

elaborarem as Propostas para posterior conclusão dos trabalhos.  
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Sua importância foi tão grande que as propostas apresentadas pelas Diretorias 

Regionais e Diretoria de Aracaju seguem quase que à risca o encaminhamento que foi 

solicitado pelo Departamento de Educação Física e ao construírem suas propostas sob a 

ótica do Documento-Sugestão.  

Assim, em junho de 2004 foi realizado um Seminário de Apresentação das 

Propostas Curriculares construídas nas Unidades de Ensino e orientações para possíveis 

redimensionamentos no Centro de Qualificação de Pessoal e Auditório da DEA. 

 

Fizemos um Seminário de apresentações do que foi construído até 

último ano (2004) e em abril
75

 de 2004 as DR’1, DR’2, DR’4, DEA-1 

e DEA-2
76

, Lagarto. O pessoal ficou apreensivo e dizia: eu nunca 
apresentei trabalho. Eles inclusive ficaram emocionados. Existiram 

propostas muito boas [...] a de Estância, Lagarto, Itabaiana. Uma que 

marcou muito foi a de Estância [...]. Foi muito interessante o trabalho 
que se construiu. Mas tivemos discussões severas lá. Mas foi muito 

interessante o trabalho. A gente observava como eles vinham 

apresentar pra gente né? Mas eles ainda estavam impregnados dos 
subsídios[...] não conseguiram romper.(Depoimento colhido em 08 de 

agosto de 2008). 

 

Quanto aos conflitos que ocorreram neste momento o representante afirma que 

foi na Diretoria de Aracaju onde houve mais resistências e afirma: 

 

No processo de discussão os professores foram bastante resistentes 
[...]. lembro que quando cheguei nessa escola eles estavam me 

esperando pra me detonar! Não vou falar o nome da escola por 

questão de ética. Quando chegamos à escola a primeira pergunta que 
fizeram foi: “a concepção de educação física que nós vamos colocar 

nessa proposta é essa a de vocês ou é a nossa? Daí eles ainda 

disseram: vamos aprovar, mas quem manda na sala sou eu! [...] a  

Diretoria de Aracaju foi a que deu mais trabalho.(Depoimento colhido 

em: 08 de agosto de 2008). 

 

Acreditamos que ao dividir a Diretoria e por ter maior número de professores, 

aumentam-se também os conflitos e possíveis que venham a ocorrer. De tal modo que 

esse processo não foi finalizado na DEA. Conforme aponta a fala do responsável pelo 

encaminhamento dos trabalhos: 

 

                                                
75 Acredito que por um lapso, o representante da SEED/SE confundiu o mês do Seminário, visto que de 

acordo com os relatórios essa ação aconteceu na verdade em junho de 2004. Para saber a relação das 

ações desenvolvidas no período de 1999 a 2007 ler a nota número 33.  
76 Por se tratar de uma Diretoria muito grande a Diretoria de Aracaju foi subdividida em quatro sub-

diretorias. 
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A DEA não finalizou, nem a DR’7. Ficam de retornar para finalizar os 

trabalhos, mas não houve a junção. Ficou pra 2005, só que ai que [...] 

o trabalho foi interrompido [...]. E com a entrada do novo governo, 
entraram outras pessoas, com uma outra proposta de trabalho. 

Querendo mudar tudo [...]. Como se nada tivesse sido feito, querendo 

rasgar e jogar no lixo, desconsiderando tudo porque ele queria dizer 
que o esporte iria voltar para escola; que a gente tinha acabado com o 

esporte na escola e queriam que tudo fosse refeito. Que precisávamos 

repensar. Mas repensar o quê? Uma coisa que a gente tinha terminado 

de fazer? (Depoimento colhido em: 08 de agosto de 2008). 
 

Esse processo de construção das propostas nas escolas, no caso da DEA e das 

DR’s durou até 2005 e não foi finalizado. 

 

3.2 Proposta Curricular de Educação Física da SEED no período 2006 - 2007: 

conflitos e contradições uma construção  

 

Neste sub-capítulo buscamos analisar o processo de construção da Proposta 

Curricular de Educação Física, bem como o referido documento se configura 

considerando-se os elementos da Organização do Trabalho Pedagógico e a concepção 

de Educação/Educação Física.  

Como já foi anunciado no ano de 2005 houve mudanças no Departamento de 

Educação Física e as pessoas que estavam coordenando esse processo se afastaram da 

coordenação das ações que vinham se delineando. 

 

 Em 2005, 2006, houve mudança na gestão então o coordenador 

resolveu retomar o processo que já estava com o grupo anterior, em 

dias de finalização. Ele quis dar continuidade [...]. Lógico que cada 
um tem uma lógica [...] e dentro da ótica dele aproveitou o 

planejamento de um Seminário de Educação Física que na verdade 

tentou substituir o Encontro de Educação Física que por falta de 
recurso não aconteceu [...]. Daí ele pegou o recurso que era para o 

Ensino Médio e realizou esse Seminário. Esse Seminário priorizava o 

Ensino Médio porque o recurso veio para essa modalidade [...]. Foram 
recursos do Projeto Alvorada

77
. (Depoimento colhido em 12 de agosto 

de 2008). 

                                                

77 O Projeto Alvorada foi criado em 2000 como uma ação coordenada de vários ministérios e órgãos 
públicos federais, utilizando recursos exclusivos do Tesouro Nacional, tendo como missão reforçar e 

intensificar o gerenciamento de ações para reduzir as desigualdades regionais por meio da melhoria das 

condições de vida da população dos estados que apresentavam Índice de Desenvolvimento Humano – 

IDH inferior a 0,5. Foram beneficiados os estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. O projeto previu 

investimentos em construção, reforma e ampliação de escolas de ensino médio, aquisição de 

equipamentos, mobiliários e material didático, além da capacitação de docentes, cujas metas 

compreendem o atendimento a 1,5 milhão de alunos de escolas públicas dos Estados participantes.  
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O relato acima demonstra o problema bastante presente nas políticas 

educacionais que acontece no cenário nacional e se estabelece também no contexto 

sergipano. 

Assim, percebemos com a lógica das reformas educacionais enfraquecem a 

estrutura educacional. O fato é que na realidade as reformas patrocinadas pelo Estado 

estão em freqüentes crises. Crises que geram descontinuidades, rupturas que somente 

contribui para a legitimação da ideologia burguesa. 

Neste sentido concordamos com os questionamentos de Apple (1989) ao se 

contrapor às idéias reformistas do Estado. 

 

Por causa disso, certas questões precisam sempre ser feitas ao avaliar 
as reformas do Estado. Quais reformas podemos chamar de reforma 

não-reformistas, isto é reformas que sempre tanto alteram e melhorem 

as condições presentes quanto levem a transformações estruturais 
sérias? Quais reformas podem ser apoiadas por causa de sua possível 

contribuição à educação política de um grande grupo de pessoas ou às 

estratégias de aprendizagem que lhes possibilitem reafirmar o controle 

de suas instituições econômicas e culturais? Quais reformas 
contribuem para coalizões que possam alterar a longo prazo o 

equilíbrio das forças? (Apple, 1989, p. 146). 

 

Essas são questões que para ser respondidas necessitam de certa reflexão, mas 

no decorrer de todo o trabalho buscamos evidenciar. Entretanto para responder essa 

questão recorremos a Mészáros (2006a) quando afirma que uma das razões para o 

fracasso de todos os esforços que tinham como objetivo realizar grandes mudanças na 

sociedade, utilizando-se reformas educacionais lúcidas, harmonizadas com a lógica do 

capital, consiste no fato de as determinações fundamentais do sistema capitalista serem 

simplesmente irreformáveis.  

Portanto, em qualquer situação, as crises as descontinuidades sempre estarão 

presentes. De modo que nos momentos em que supostamente se queria reestruturar 

                                                                                                                                          
Inicialmente sob a orientação da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, em setembro 
de 2007 a gestão dos 47 convênios do Projeto Alvorada foi transferida ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, conforme Portaria Normativa GAB/MINISTRO/MEC nº 37. 

Atualmente, há 25 convênios vigentes, envolvendo cerca de R$ 96 milhões que devem ser executados até 

o final do primeiro semestre de 2009. Dados disponíveis em: 

http://www.fnde.gov.br/home/index.jsp?arquivo=projeto_alvorada.html.Acesso . Acesso em 01 de agosto 

de 2008. 
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todos os setores sociais, em especial o educacional, mais uma vez confrontam-se 

projetos de hegemonia nacional que rompe com a possibilidade de uma construção em 

andamento. 

 

[...] tem sido sempre assim no Brasil, porém no atual contexto, 

sobretudo no contexto da educação nacional, isso se faz sentir de 

forma mais contundente do que nunca. São impostas propostas 
educacionais neo-liberais e neo-conservadoras, formuladas em 

gabinetes por técnicos, a mando do atual governo, com claro propósito 

de atender a determinações de órgãos externos, como 
condição/imposição para o refinanciamento da dívida externa 

nacional. Caso não seja relativizado esse ímpeto de submissão ao que 

vem sendo ditado pelas agências internacionais, pouco restará às 

gerações futuras [...]. (CBCE, 1997, p. 05). 
 

Questão que pode ser refletida na fala do professor entrevistado que ao perceber 

os conflitos e contradições do Estado de forma inteligente e diz: 

 

Sei que a gente está muito longe de conseguir algo concreto por falta 

de política de Estado [...] e não ter somente política de governo. Não 

ter política principalmente de grupos que assumem determinados 

setores e a gente não consegue avançar [...]. Porque se for assim, a 
gente vai continuar rodando, tendo divergências. Vai ser difícil a gente 

unificar, mas acho que um dia a gente consegue. Parece uma coisa 

contraditória a gente defende legislação; diz nós somos componente 
curricular. Faz debates; tem um Departamento específico [...]. Então 

isso gera contradições, mas talvez no dia em que alguém chegar com 

uma política de Estado definida e pensar para além dos umbigos, a 

gente consegue gerar muita coisa. (Depoimento colhido em 12 de 
março de 2009). 

 

Assim, frente atual conjuntura, sem que se tenha uma compreensão mais ampla 

do que está sendo proposto, é extremamente difícil, alcançar os interesses da classe 

trabalhadora. Portanto é urgente a criação de um projeto de escolarização popular e 

autônomo que transcenda as fáceis posições de apenas negar o que está sendo posto 

enquanto política setorial de educação.  

Retomando as discussões sobre o processo que foi “descontinuado”/rompido em 

2005, a “nova” coordenação da Secretaria de Educação/DEF tomou um outro 

direcionamento e com a saída da equipe que vinha desenvolvendo os trabalhos até 

àquele momento, houve “novos” encaminhamentos. 

Diferentemente do que foi dito pelo representante da Secretaria até 2005, o 

“grupo” que deu continuidade ao processo de construção da Proposta a partir então, 
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considera que a lógica do seu trabalho foi da continuidade, e ao falar a respeito da 

Proposta nos faz entender como sendo processo contínuo: 

 

Começamos a fazer isso realmente em 1999 quando saiu um 

documento tentando orientar [...] como os conteúdos deveriam ser 
trabalhados em cada série [...], mas assim não houve adesão dos 

professores de educação física. De 2003 pra cá foi instituído, não por 

Lei, mas pelo Departamento, a estratégia de ouvir os professores. A 
estratégia foi ouvir cada Diretoria e sair com uma única Proposta 

daquela região. Então nós fomos ouvir o que cada professor 

imaginava enquanto materialização de conteúdos a ser trabalhados, 

que vem desde o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, como 
poderia dar encaminhamento de assuntos. (Depoimento colhido em: 

21 de outubro de 2008). 

 

Essa questão parece corrobora, em parte, com o foi dito por outro entrevistado 

sobre essa questão, quando afirma que antes de acontecer o Seminário em 2006, os 

representantes da SEED que assumiram em 2005 fizeram uma garimpagem dos 

conteúdos das Propostas enviadas ao DEF pelas Diretorias Regionais e DEA, 

selecionaram aqueles que mais apareciam para uma posterior discussão com os 

professores. 

 

Houve respeito aos documentos que foram elaborados no processo 

inicial. Não estava nada fora do que foi desenvolvido pelas Diretorias. 

O que aconteceu foi que se pegou o que se fez nas Diretorias, o que se 

achou importante com todas as séries, daí jogamos no computador; foi 
eliminado, jogamos fora àqueles que foram considerados iguais e 

deixamos um só [...]. Então fomos vendo isso [...]. Para finalizar o 

documento, houve critério da argumentação, de aprovação pelos 
professores. Considerando-se aquilo que estava sendo colocado ali. 

Então se fosse incluir ou excluir alguma coisa que foi elencada. Cada 

item foi aprovado pelo grupo. Não um grupo fechado, mas um grupo 
que estava presente no evento

78
. (Depoimento colhido em: 12 de 

agosto de 2008). 

 

Essa fala representa o olhar da Secretaria de Educação com relação a 

importância que foi dada aos conteúdos em detrimento dos outros elementos da 

organização do trabalho pedagógico. Confrontando-se diretamente com o que diz 

Freitas (2003) quando afirma que a objetivação da função da escola capitalista se dá no 

                                                
78 O evento referido na fala do professor foi uma reunião que aconteceu num hotel da cidade de Aracaju, 

onde os professores foram convidados a participar. Como foi dito esse evento foi realizado com recursos 

do Projeto Alvorada que foram utilizados na contração de uma empresa que organizou o evento,. Alem de 

hospedagem para os professores das Diretorias do interior do Estado. O quantitativo de professores foi 

reconhecidamente pequeno que o número de vagas preenchidas no hotel foi inferior ao número de vagas 

solicitadas. 
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interior do seu conteúdo/método de ensino, enquanto essa questão deveria se dá no 

conteúdo-método da escola, vinculada à categoria trabalho.  

 

O conhecimento é produzido, portanto, no interior de relações 

sociais. [...]. Em nossa opinião, a fragmentação do 

conhecimento e a ausência do trabalho com princípio educativo 

são dois aspectos fundamentais que caracterizam a atual relação 

conteúdo/forma da escola capitalista, com repercussões diretas 

para os métodos de ensino empregados em seu interior. (Freitas, 

2003, p. 110-111). 

 

Outro complicador na Proposta de Educação Física da SEED/DEF diz respeito à 

seleção desses conteúdos, uma vez que não foram pensados de forma contextualizada. 

De acordo com o Coletivo de Autores (1992) os conteúdos devem ser selecionados, 

considerando-se os princípios no trato com o conhecimento, a saber:  

 

a) Relevância social dos conteúdos: tratar do conhecimento ligado à realidade 

concreta, que possibilite os estudantes compreenderem historicamente sua 

condição enquanto classe trabalhadora e suas possibilidades de sujeito histórico; 

 

b)  Contemporaneidade do conteúdo: esse princípio garante no currículo o que há 

de mais avançado na produção do conhecimento, sem contudo, desconsiderar o 

que é clássico;  

 

c)  Adequação as possibilidades sócio-cognoscitivas do aluno: busca-se adequar o 

conhecimento considerando as condições e as possibilidades do aluno de 

constatar, compreender, explicar a realidade e transformá-la; 

  

d)  Simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade: Apresentação e 

sistematização do conhecimento de forma simultânea, visando criticar 

fortemente a organização e sistematização do conhecimento em etapas, 

disciplinas, e a divisão entre conhecimentos teóricos e conhecimentos práticos; 

 

e)  Espiralidade da incorporação das referências do pensamento: Compreender as 

diversas formas de organização do conhecimento no pensamento, buscando-se 

sua aplicação; 

 

f) Provisoriedade do conhecimento: é o princípio que visa organizar e sistematizar 

os conteúdos de ensino, rompendo com a idéia da temporalidade, onde se busca 

desenvolver no estudante a noção de historicidade, para que ele se perceba como 

um sujeito histórico. 

Diferentemente desses aspectos defendidos no Coletivo de Autores (1992) os 

critérios para a escolha dos conteúdos, para o representante da SEED/DEF foram que a 

não repetição e a busca de uma linearidade, descompromissada com a forma, as reações 

das formas sobre o conteúdo, da parte e do todo. 
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Em virtude de nós estarmos detectando alguns problemas de 

repetição de conteúdos, levantamos uma relação de conteúdos 

que poderiam ser vistos em cada série. De repente o mesmo 

aluno dois anos depois estaria vendo o mesmo assunto. Então é 

mais por esse lado que nós nos preocupamos. E querendo ou 

não, para o aluno isso não é interessante! Nós professores 

também estamos preocupados com o encadeamento de nossas 

ações, pois se for analisar selecionar os conteúdos servem para a 

nossa própria didática [...]. Se estamos trazendo novos 

conteúdos ao aluno [...]. Por isso os alunos não se motivam [...]. 

(Depoimento colhido em: (21 de outubro de 2008). 

  

A ênfase nos conteúdos que se processou durante a elaboração da Proposta 

revela que é urgente que se entenda que o conhecimento escolar, em referência à teoria 

educacional deve estar imbricado, dentre outras questões, à natureza da concepção e 

finalidades da educação que são dadas pelo projeto histórico, ou seja, o saber escolar  

devem estar relacionados a prática pedagógica da escola. 

 

O conteúdo da escola não é formado somente pelas interações 

existentes entre os elementos e aspectos, estáveis e subsistentes, do 
processo de reprodução das relações sociais de modo de produção 

capitalista – cuja estrutura se dá sob a forma da organização do 

processo de trabalho, senão, também, pela ação que ele exerce sobre 
os indivíduos e processos dentro da escola. Dessa forma, considerar as 

reações da forma sobre o conteúdo, assim como das leis da correlação 

do conteúdo e da forma, da parte e do todo e de elemento e estrutura é 
fundamental para se compreender o âmbito e extensão das mudanças 

necessárias  no interior da escola e não abraçar  processos de mudança 

inoperantes, porque isolados e fragmentários. Essas correlações 

também permitem reconhecer que as sucessivas mudanças do 
desenvolvimento da escola capitalista, vistas apenas como tendências, 

por não serem relativas à essência do seu conteúdo, configuram-se, 

apenas, como mudanças aparentes. (Escobar, 1997, p. 11). 
 

O encaminhamento utilizado pela Secretaria para realizar a seleção dos 

conteúdos foi uma divisão dos professores em grupo que discutiam a partir dos critérios 

conforme apresentamos, para uma posterior apreciação da plenária.  O resultado dessas 

discussões foi um documento denominado “Oficinas Integradas de Subsídios aos 

conteúdos da Educação Física para o Ensino Médio” que foi apresentado em novembro 

de 2006
79

.  

                                                
79 É interessante salientar que embora o Seminário tivesse como finalidade tratar da questão do Ensino 

Médio, o Ensino Fundamental também foi contemplado. Diferentemente, às orientações que foram postas 

no documento anterior (Documento-Sugestão) que inclusive serviu de modelo para as Propostas das 

Diretorias em 1999, detinha-se apenas ao Ensino Fundamental.  
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Segundo um dos representantes da SEED/DEF esse documento construído, a 

partir do Seminário, apresentou alguns problemas no tocantes as questões 

metodológicas. Por esse motivo quando a nova equipe assumiu o Departamento de 

Educação Física em 2007, o DEF achou conveniente fazer alguns naquela Proposta para 

uma posterior divulgação no site da Secretaria Estadual de Educação
80

. 

 

Em 2006 para 2007 houve outra mudança de gestão e essa Proposta 
teria saído em Cd

81
, já como subsídio para que o professor tivesse um 

suporte para desenvolver essas propostas na escola. A Proposta saiu 

em separado, no Cd [...] por conta de alguns erros que aconteceram 
em relação às citações, né? das normas da ABNT, nós achamos por 

bem não saí com o Cd. Alguns já haviam sido entregues e a gente não 

podia fazer nada. [...]. O que nós fizemos [...] por entendermos que a 

Proposta era importante [...] a gente retirou o documento e lançou em 
e colocamos disponível no site da SEED e solicitamos que as 

Diretorias divulgassem [...] e solicitamos que os professores 

observassem essa Proposta nos seus planejamentos [...]. Porque muita 
gente até desconhece a existência da Proposta, mas a maioria da Rede 

já tem esse conhecimento. (Depoimento colhido em 12 de agosto de 

2008). 

 

 Esta fala põe em xeque mais uma vez o discurso da participação. Não seria uma  

contradição em processo participativo haver professores que desconhecem um 

Documento que seria tão importante no planejamento dos professores? Será que os 

professores não compreendem a importância deste documento? 

 

A Proposta Curricular para os conteúdos se destina aos professores do 

Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Foi desenvolvido a partir da construção coletiva entre os professores 

da DEA e de todas as DRE’s de Sergipe com a intenção de nortear a 
atuação e a importância da Educação Física no processo educacional 

na instituição escolar, sendo a mesma oferecida de forma unificada 

para todo o Estado. Como já citado este representa um referencial 
cujas atividades serão metodologicamente planejadas e aplicadas 

pelos professores de forma independente, ou seja, cada um construirá 

seu próprio percurso de acordo com a realidade da escola a que este 
pertence, para atingir um objetivo comum que é proporcionar aos 

alunos o acesso aos conhecimentos da cultura corporal de movimento 

(Jogos, Ginástica, Dança, Lutas e Esporte) relacionados à Atividade 

Física e Saúde. (Sergipe, 2007, p. 05. Grifos nossos). 

 

                                                
80 A Proposta se encontra disponível em: http// www:seed.se.gov.br/.  Acesso em: 10 de março de 2008. 
81 O Cd ao qual o entrevistado se refere foi o construído nas Oficinas integradas de subsídios aos 

conteúdos da Educação Física para o Ensino Médio. Além da seleção, organização dos conteúdos o 

documento apresenta ainda textos, músicas para ginástica aeróbica, artigos científicos que segundo um 

dos representantes da SEED serviria para subsidiar as aulas dos professores.  

http://www.seed.se.gov.br/
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Percebemos já na introdução as algumas incoerências teóricas que se 

processaram nos momentos anteriores. Deixar o professor, planejar suas atividades de 

forma “independente” declina toda a intencionalidade do Projeto Político-Pedagógico 

da escola no qual os elementos constitutivos da Proposta Curricular. Não seria papel da 

Proposta nortear o planejamento da prática dos professores?  

Por conseguinte, a Proposta aponta que no Ensino Fundamental na organização 

dos conteúdos, busca-se um consenso metodológico entre abordagens metodológicas 

divergentes. Propondo inclusive compatibilizar uma tendência metodológica 

desenvolvimentista, bem como uma concepção da atividade física para a promoção da 

saúde à Cultura Corporal.  

 
[...] os conteúdos são organizados de forma crescente do simples para 

o complexo, conforme as capacidades motoras, cognitivas e afetivo-

sociais dos alunos. Fica como objetivos para o ensino fundamental, 
identificar a finalidade da Educação Física, justificar a necessidade do 

movimento, classificar os jogos, os desportos, a ginástica, as lutas, 

transmitir noções de técnicas e regras das modalidades ensinadas, 

proporcionando um desenvolvimento integral do aluno; conhecer e 
cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis 

como um aspecto básico da qualidade de vida; adotar atitude de 

respeito mútuo, dignidade e solidariedade na prática dos jogos, lutas e 
esporte. (Sergipe, 2007, p. 06). 

 

Por que conciliar a Cultura Corporal relacionada à Atividade Física da para 

promoção da Saúde, se são concepções que não se complementam? Se conceitualmente 

a Cultura Corporal e a Atividade Física e Saúde têm matriz teórica diferentes, portanto, 

não se articulam em seus eixos conceituais? Essa é uma questão que merece ser 

analisada. 

Com relação à questão do uso de concepções diferentes podemos perceber o 

entendimento da SEED quando um dos seus representantes diz 

 

A própria LDB, PCN’s é o que o pessoal está seguindo em termos de 

concepção [...] eu acho muito difícil de colocar para você que tipo de 

concepção que a gente segue. Eu entendo que existem várias 
concepções [...] não tem somente uma (...) concepção fechada. Aqui 

no Departamento quando a gente vai ministrar um curso, a gente não 

discutiu ainda (...) não sentamos para discutir que tipo de concepção a 
gente pode trabalhar (...) que o grupo vai trabalhar. O que nós temos 

basicamente são as mesmas idéias; idéias que são importantes para 

formar o cidadão crítico. E qualquer metodologia ou concepção que 

venha favorecer a construção desse cidadão, ela é bem vinda. O resto 
é mera teoria. Porque ninguém vai dizer que uma concepção posta 

numa Proposta ela vai ser cumprida, até porque a concepção que a 
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gente segue está dentro do Artigo 2º da Portaria 5130
82

 que era uma 

concepção que vem desde 1998. (Depoimento colhido em 12 de 

agosto de 2008). 

 

  Essa fala nos faz lembrar uma discussão que já foi feita ao analisarmos os 

PCN’s, mas que merece ser debatida novamente. Quando o entrevistado fala em cidadão 

crítico ele está se referindo àquele que percebe as contradições da sociedade capitalista 

tenta se “adequar” à lógica do capital, ou aquele que se ao perceber as mazelas dessa 

sociedade, ao fazer uma análise de conjuntura, e se posiciona buscando realizar uma 

prática transformadora? Como já alertamos, 

 

A tarefa não é reformar ou humanizar o capitalismo. Isto a história da 

luta de classes já provou que é impossível. O que se exige é a atenção 

à tática, mesmo as pequenas e parciais. O movimento revolucionário 
defende incansavelmente os direitos democráticos dos trabalhadores e 

suas conquistas sociais. Esta tarefa consiste na mobilização 

sistemática em direção à tomada do poder. (Taffarel, 1997, p. 60). 

 

Não podemos esquecer é que é papel do Estado garantir a implementação de 

políticas educacionais construídos a partir de uma base sólida e bem definida, que 

atenda aos interesses da classe trabalhadora. Entretanto, as políticas educacionais 

tendem a necessidade da adaptação à sociedade, que implica seguir um modelo pré-

estabelecido, neste caso um modelo neoliberal. 

Ao abordar o Ensino Médio a questão do ecletismo também prevalece, uma vez 

que a Proposta refere-se ao preparo para o trabalho, cidadania, formação crítica e ética, 

considerando-se também possibilidade de relação com outras disciplinas para se 

compreender o homem em sua totalidade. 

 

A proposta pedagógica para o Ensino Médio parte dos conhecimentos 

adquiridos no Ensino Fundamental, o preparo para o trabalho e a 

cidadania, a formação ética, o pensamento crítico vem a contribuir 
com uma interdisciplinaridade que vem a estimular o aluno a enxergar 

a importância e a necessidade de recorrer a outras disciplinas para 

                                                

82 A Portaria a que o entrevistado se refere é a 5130/2007 de 30 de maio de 2007 que como já foi dito 
normatiza a Educação Física nas Escolas da Rede Estadual de Sergipe.  O artigo 3º e não 2º como foi dito 

diz: A Educação Física deverá caracterizar-se na Educação Básica por uma ação pedagógica inserida no 

Projeto Político Pedagógico da Escola, norteando-se por uma proposta curricular. Parágrafo Único – A 

proposta curricular deverá especificar os aspectos físicos, biológicos, psíquicos, culturais, sociais e históricos 

incluindo a formação ética, o pensamento crítico e a cidadania. 
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subsidiar o conhecimento e a compreensão do funcionamento do 

corpo humano e a relação do ser enquanto participante e agente 

transformador da sociedade. Com objetivos de aproximar o aluno da 
ampliação dos conhecimentos da cultura corporal também no sentido 

lúdico, sendo capaz de discernir e reinterpretar em bases científicas, 

adotando uma postura autônoma na seleção de atividades e 
procedimentos para a manutenção ou aquisição da saúde. (Sergipe, 

2007, p. 16).  

 

O que a Proposta quis dizer com as idéias supracitadas, na verdade mais 

confunde do que esclarece. Resultado da mistura teórica que prevalece em todo o 

documento e em relação à Organização do Trabalho Pedagógico da Proposta de Sergipe 

 Neste sentido, concordamos com Lira (2008) ao analisar a Proposta de Sergipe  

em estudo anterior quando afirma que 

 

A partir desses elementos de organização do trabalho pedagógico em 
Sergipe torna-se evidente repensar e reconstituir a elaboração voltada 

a realidade concreta a partir da articulação entre bases teóricas 

efetivamente pensadas para a educação pública e articulada à condição 
de classe. Também é pertinente demarcar os campos de compreensão 

da Educação Física já que citam a Cultura Corporal como produto da 

sociedade e como processo que constitui e transforma o meio em que 
vive perde sentido, pois, não fazem em referência concreta com a 

sociedade dual chegando a substituir os nexos que representam a 

perspectiva de transformação social como conquista humana por 

questões imediatistas e superficiais configurando a aparência de uma 
sociedade marcada essencialmente pela luta de classes e configurada 

pela propriedade privada e o domínio dos meios de produção. (Lira, 

2008, p.113). 

 

Portanto, não conseguimos perceber claramente qual o projeto histórico que 

Proposta da SEED está perseguindo, uma vez que no decorrer do texto existe uma série 

de questões que precisam ser repensados. É preciso o entendimento de que a elaboração 

de uma Proposta Curricular que compartilhe aos interesses da classe trabalhadora é 

urgente que se defina uma teoria consistente que possibilite a sua real efetivação.  

 

3.3 Constatações Provisórias: 

 

 Diante das análises inquiridas do decorrer deste estudo no tocante a Proposta 

Curricular da Secretaria de Educação de Sergipe, considerando-se o seu processo de 

construção e a concepção de educação e educação física que se constituem na 

organização do trabalho pedagógico, constatamos pontos que avaliamos como 

pertinentes: 
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a) antes de qualquer posicionamento é preciso deixar claro a importância dos 

Subsídios e as sugestões que foram postas naquele documento. Reconhecemos o 

seu papel no processo de construção da Proposta Curricular, mesmo este tendo 

sido elaborado sem que houvesse a participação docente
83

; 

b) em todas os Documentos analisados observamos uma pluralidade de 

concepções. Esta determinação da SEED, em nosso entendimento, interferiu 

significativamente para o surgimento de incoerências epistemológicas que 

prejudicaram a fundamentação teórica dos documentos. Desta forma ao utilizar 

diferentes concepções, a Proposta Curricular de Educação Física da Secretaria 

Estadual de Educação de Sergipe, mais confunde do que ajuda na compreensão 

da Educação/Educação Física; 

c)  no processo de construção a participação dos professores se limitou a elencar os 

conteúdos, cabendo aos representantes da SEED “pensar” a concepção a ser 

apresentada nas versões das Propostas de Educação Física da SEED de 2006 e 

2007; 

d) no tocante a Educação de Jovens e Adultos a Proposta 2006/2007 indica que 

essa modalidade merece ser pensada de forma diferenciada, entretanto esse 

aspecto não tem tratamento diferenciado, seguindo a mesma lógica do Ensino 

Fundamental e  Ensino Médio; 

e) as mudanças de governo que acarretam na substituição dos membros 

responsáveis pela elaboração, contribuíram no enfraquecimento do processo de 

construção da Proposta Curricular de Educação Física da SEED/DEF;  

f) a apresentação da Proposta expõe uma fragilidade acadêmica que retrata as 

deficiências dos seus elaboradores, fruto de uma formação fragmentada, 

inconsistente que favorece  a legitimação da classe dominante, portanto não 

corresponde as necessidades da classe trabalhadora. 

Neste sentido, torna-se urgente encontrarmos alternativas para superar a lógica 

capitalista que configuram nas políticas educacionais e construir e implementar  

propostas que de fato correspondam às classes populares. Uma proposição curricular 

socialista, resultado de uma construção coletiva.  

 

 

                                                
83A afirmação sobre o não envolvimento dos professores foi posta por um representante da SEED. 
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4. PROPOSTA CURRICULAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: alternativas para uma 

proposição emancipadora. 

 

 Neste capítulo buscamos apresentar aspectos importantes na formação que  

sustentados numa perspectiva crítica,  possibilitam um pensar diferenciado que enxerga 

a construção de uma proposta curricular como possibilidade da implementação de uma 

prática pedagógica transformadora. 

 Pensar a organização político-pedagógica da educação e conseqüentemente da 

educação física escolar numa perspectiva transformadora é um grande desafio, visto que 

a elaboração das propostas curriculares, bem como os encaminhamentos didático-

pedagógicos dos componentes curriculares no seio da estrutura educacional a efetivação 

dos métodos de ensino e demais componentes da estrutura educacional, devido ao modo 

de produção capitalista limitam-se e contradizem-se constantemente. 

De forma que concordamos com o Coletivo de Autores (1992, p. 29) quando diz 

que: 

 

O currículo capaz de dar conta de uma reflexão pedagógica ampliada 

e comprometida com os interesses das classes populares tem como 
eixo a constatação, a interpretação, a compreensão e a explicação da 

realidade social complexa e contraditória. Isto vai exigir uma 

organização curricular em outros moldes, de forma a desenvolver uma 

outra lógica sobre a realidade, a lógica dialética com a qual o aluno 
seja capaz de fazer uma outra leitura. 

 

Neste sentido, discutir as questões curriculares que se materializam nas escolas 

nos faz refletir acerca de uma questão que antecede a esta – a formação humana dos 

sujeitos (alinhado as demandas sócio-econômicas) que desenvolverão sua prática no 

âmbito escolar.  

Ferreira (1992) aponta que somente à luz da concepção dialética de homem, 

diante dos impasses da crise do capitalismo, e a partir de uma análise que torna a 

realidade, o mundo material transparente, sem o véu ideológico que camufla as relações 

de dominação e das relações de produção, será possível a verdadeira emancipação do 

homem e da humanidade.   

 

O homem cria a história que é a sua atividade e assim cria a história 
da humanidade. O ponto de partida está, por certo nos indivíduos 
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reais, concretos que produzem, dentro da sociedade, na sua realidade 

específica uma produção, portanto, determinada socialmente (...). O 

materialismo histórico, na sua materialidade, no trato das questões da 
realidade, só pode entender a questão do humano não apartado da 

realidade que produz e da qual, concomitantemente, é produto. Esse 

só pode ser compreendido e tratado com objetividade: o homem 
concreto, realidade concreta, vida objetiva a ser construída pelo 

homem, condições objetivas, relações que são dinâmicas e exigem a 

ação consciente e inteligente do homem na construção da sua vida, da 

sua profissão, da sua família e da sociedade, como ser político. A 
questão humana, portanto, - objeto primeiro da educação – só pode 

ser entendida no complexo processo de formação cultural. (Ferreira, 

1992, p. 23-25). 

  

 Neste sentido, essa idéia da compreensão de homem permitirá considerar os 

homens nos limites e possibilidades de sua realidade histórica, criticamente para a 

apreensão do mundo objetivo – ponto de partida para a formação do educador.  

 Ao fazer um levantamento situacional dos cursos de Licenciaturas e de 

Graduação em Educação Física no Brasil, Taffarel et. al (2007), apontam que existem 

ao todo 466 cursos habilitados, 81 no nordeste, formando no Brasil aproximadamente 

13.980 profissionais
84

. No tocante aos cursos de pós-graduação stritus sensu de 

mestrado e doutorado existentes no Brasil os autores apontam que todos estão 

localizados no Sul-Sudeste. Este estudo denuncia uma demanda reprimida, para estudos 

de pós-graduação em universidades públicas com temáticas ligadas universidade-

sociedade, Ensino Superior e Educação Básica, Universidade e Movimentos de Luta 

Social no Nordeste do Brasil. 

 Taffarel et.al (op. cit) identifica ainda que assim como nas demais licenciaturas e 

formações universitárias, a Educação Física também destaca problemas de diferentes 

procedências:  

a. Teóricos – por se encontrar ainda em construção, o campo
85

 de 

conhecimento (médica, humanas e sociais) e sofre com a disputa e 

influência de diferentes áreas de conhecimento. Há evidência de teorias 

                                                
84 Em Sergipe existem atualmente três instituições habilitadas a promover cursos de graduação e 

licenciatura em Educação Física que formam aproximadamente 230 profissionais por ano. 
85 Para Bourdieu (1987) campo é um espaço de exercício das relações de forças, dos conflitos. Lugar de 

aquisição e de troca do capital simbólico; espaço no qual se exercita a luta para demonstrar o capital 

simbólico que se possui ou se quer conquistar. Espaço onde se realiza o conflito no qual os participantes 

desse campo são denominados de agentes. Para participar do campo os agentes submetem-se às leis 

imanentes, ou seja, às regras. Para maior aprofundamento ler: BOURDIEU, Pierre. A economia das 

trocas simbólicas. 5. ed São Paulo: Perspectiva, 2001.       
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positivistas e idealistas orientando o trato com o conhecimento no 

currículo;  

b. Epistemológicas – a abordagem nos estudos empírico-analítica prevalece, 

com ascensão da abordagem hermenêutica – fenomenológica e, 

atualmente com existe o fortalecimento de teorias pós-modernas. No 

tocante às teorias críticas existe dificuldades de implementação, 

principalmente com o deslocamento do eixo dos estudos para a 

superestrutura, para a linguagem, para as representações, para o 

culturalismo, com sua conseqüente “academização”; 

c. Financeiros – carência de financiamento púbico, em conseqüência dos 

ajustes estruturais das políticas neoliberais; 

d. Estruturais – Inexistência de infra-estrutura que não correspondem às 

exigências do curso; problema na qualificação do corpo docente nas 

instituições particulares e precarização do trabalho docente nas públicas 

que acarretam problemas na produção dos professores; despreparo do 

corpo discente, via péssima qualidade do ensino básico; 

e. Curriculares – fragilidade de uma base teórica; equívocos quanto a 

questões relacionadas a articulação ensino-pesquisa-extensão; formação 

direcionada às demandas do mercado; organização do trabalho pedagógico 

baseada no modelo taylorista  e tylerista de organização curricular; 

f. Políticos – a perda da autonomia das universidades vem provocando 

indefinições nas diretrizes educacionais, seja através de medidas via poder 

executivo e legislativo, seja através da pressão exercida pelas empresas, 

Conselhos – como o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF). 

Diante de tantos problemas, pode-se perceber o grau das dificuldades que 

precisam ser enfrentadas, não de maneira isolada, mas coletivamente; por todos que 

acreditam e reconhecem a importância que a formação é uma alternativa importante 

para a manutenção ou não de um determinado modo de vida na sociedade.  

Assim, Taffarel et al (2007) diz que a consolidação da identidade do professor 

de Educação Física para o exercício profissional durante a sua formação demanda uma 

proposição curricular que se sustenta numa perspectiva que garanta uma formação 

sólida numa perspectiva omnilateral que tenha clareza quanto ao seu compromisso 
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social com ênfase numa concepção histórico-social do trabalho que estimule análises 

políticas sobre as lutas históricas pela sociedade de classes. Nesta concepção 

educacional deve existir unidade entre teoria e prática na qual se deve assumir uma 

postura em relação à produção do conhecimento científico que perpassa a organização 

curricular dos cursos, tomando o trabalho como princípio educativo e como práxis 

social. A formação continuada é questão importante e a avaliação deve ser permanente e 

compreendida como parte das atividades curriculares que abarca as dimensões da 

avaliação da aprendizagem, do docente, dos programas e projetos da instituição; 

garantindo o acesso aos bens a todos que dele participam em sua produção, 

especificamente no campo da cultura corporal
86

. 

De acordo com o Coletivo de Autores (1992) à luz da cultura corporal a 

dinâmica curricular, no âmbito da Educação Física, objetiva desenvolver uma reflexão 

pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que o homem tem 

construído no decorrer da história, externalizadas pela expressão corporal sob a 

configuração de jogos, danças, lutas, ginástica, esporte, mímica e outros que podem ser 

identificados como forma de representação simbólica de realidades vividas pelo 

homem, historicamente criadas e desenvolvidas culturalmente. 

Numa perspectiva que tem o desafio de superar a lógica conservadora capitalista 

a partir de uma prática pedagógica emancipadora. 

Embora a elaboração de uma Proposta Curricular seja um importante avanço, 

não podemos nos esquecer que o processo de construção dos documentos oficiais em 

nosso país, que quase sempre ocorreu de forma setorizada e conservadora
87

.  

Uma prática pedagógica transformadora deve lutar radicalmente contra um 

modelo de sociedade que procura esconder ou camuflar as contradições de um sistema 

                                                
86 Segundo o Coletivo de Autores (1992) Cultura Corporal diz respeito ao amplo campo da cultura que 

abrange a produção de práticas expressivo-comunicativas essencialmente subjetivas que se manifestam 

pela expressão corporal e se constituem em objeto de estudo da disciplina escolar Educação Física.  
87 Segundo o CBCE - Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (1997) na elaboração do PCNs houve um 

autoritarismo com relação à interlocução via processo de discussão nacional tanto antes como após a 

elaboração dos documentos, quando da consulta feita à comunidade com possibilidade, de apenas, 
“enriquecê-lo” ou “ampliá-lo”. Não foi colocada como possibilidade, em nenhum momento, a contestação 

do teor do documento que estabelecia os princípios para a formulação dos PCNs. As reformas 

curriculares não decorrem de necessidades nacionais coletivas, sendo que as transposições de currículos 

estrangeiros têm sido uma constante nessa área, ainda que tenhamos um número considerável de 

publicações nacionais que provavelmente responderiam os questionamentos e necessidades que 

possivelmente aparecem quando se pretende construir uma proposta curricular. A situação é ainda mais 

grave, visto que os professores são considerados são tomados como recursos nas propostas e não como 

agentes, e conseqüentemente, descompromissados socialmente com a mudança.  
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que produz duas “sociedades” (antagônica) numa só: uma pequena e desenvolvida, e 

outra bem maior, ignorante e marginalizada. Assim, é necessário entendermos que: 

 

No enfrentamento destas questões concretas, surgem idéias que são 

verdadeiros mitos, como por exemplo, a de que uma boa qualificação 
do professor resolveria o problema da educação, ou a de que através 

de normatização resolvem-se problemas epistemológicos dos cursos, 

ou ainda, a de que para ensinar basta saber o quê e como ensinar, e 
que estaria nas mãos dos professores, administradores e alunos 

resolverem tais questões. (Taffarel, 1993, p. 18). 

 

Isto significa que a reflexão acerca desta problemática no campo da educação 

física incorpora nuances específicas determinadas pelo próprio significado social que a 

prática pedagógica vem assumindo em diferentes momentos
88

.  

Com o intuito de superar a concepção fragmentada de ciência Taffarel et.al 

(2007), propõe a materialização de uma matriz científica para formação de professores 

que respeite a história do homem e sua relação com a natureza, dos homens entre si e 

consigo mesmo. 

 

Para responder a tal desafio apresentamos uma proposição de diretriz 
curricular para a formação de professores de Educação Física como 

prerrogativa da universidade, considerando sua autonomia científica e 

pedagógica, tão cara a uma instituição que se quer pública, laica, de 

qualidade e socialmente referenciada. Reconhecemos ser imperiosa a 
compreensão do caráter multidisciplinar que caracteriza a formação e 

a atividade profissional /acadêmica na Educação Física, como 

também a necessidade da presença nos currículos, de conhecimentos 
originários, tanto do campo das Ciências Biológicas/Saúde como do 

campo das Ciências Humanas/Sociais, da Terra, das Ciências Exatas, 

da Filosofia e das Artes. (Taffarel et. al, 2007, p.45). 
 

A formação dos professores das licenciaturas, em especial, a Educação Física 

fazendo parte deste bloco e, de um modo geral, é caracterizada por um distanciamento 

                                                
88 De acordo com Coletivo de Autores (1992) o surgimento de uma determinada prática pedagógica surge 

de necessidades sociais concretas. Deste modo, a Educação Física sendo entendida como tal, quando 

identificada em diferentes momentos históricos, origina diferentes entendimentos do que dela 

conhecemos. Na escola da Europa no final do século XVIII e início do século XIX, surge nos exercícios 
físicos sob a forma ginástica, dança equitação que a partir com a consolidação da sociedade capitalista 

foram fundamentais para a construção de uma nova concepção de homem: mais forte, mais ágil, mais 

empreendedor. Os exercícios físicos também tiveram função de elemento disciplinador e formador de 

hábitos higiênicos; atividade física exclusivamente prática.   Enfim, as práticas pedagógicas como a 

Educação Física foram pensadas e postas em ação para atenderem aos interesses da classe social 

hegemônica naquele período. Para maiores esclarecimentos ler: SOARES, Carmem Lúcia. Educação 

Física: Raízes européias e Brasil. 4. ed. São Paulo: Autores Associados, 2007; CASTELLANI FILHO, 

Lino. Educação Física no Brasil: A história que não se conta. 5. ed. São Paulo: Papirus, 2000; 

MEDINA, João Paulo S. O brasileiro e seu corpo. 4. ed. São Paulo: Papirus, 1994. 
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entre a formação acadêmica e a prática pedagógica que se realiza no âmbito escolar. De 

acordo com Taffarel (1993) é em meio a um processo de ensino mediatizado pelo 

conhecimento, surgem no dia-a-dia dos cursos de formação de professores, elementos 

fundamentais que precisam ser estudados em relação aos mecanismos que os asseguram 

a exemplo da falta de domínio de conteúdos tanto específicos como pedagógicos, falta 

de articulação entre teoria e prática. Assim, essas questões sobre as condições 

organizacionais e estruturais configuram-se na cultura pedagógica construída no 

processo de produção do conhecimento da formação do profissional de ensino. 

A literatura especializada aponta que as discussões acerca da formação dos 

professores de educação física existe uma despreocupação quanto aos aspectos 

referentes à base material para formulação da organização do trabalho pedagógico
89

. 

Neste sentido, construir uma proposta de educação física ou de qualquer outra 

disciplina, apresentando seus conteúdos e os demais elementos que constituem a prática 

pedagógica é uma tarefa bastante complexa, uma vez que “quando se aponta o 

conhecimento e os métodos para sua assimilação, se evidencia a natureza do 

pensamento teórico que se pretende desenvolver nos alunos”. (Coletivo de Autores, 

1992, p 61). 

Nesta concepção, o processo de planejamento e organização, o conhecimento de 

que trata a disciplina, dentre outros aspectos, tornam-se fundamentais para que 

tenhamos trabalho pedagógico coerente e conseqüentemente preocupado não somente 

na dimensão motora, ou seja, na formação desvinculada de outras dimensões que 

compõem a totalidade do ser humano, superando uma visão fragmentária de homem 

desvinculada dos determinantes políticos, sociais e culturais. 

Como já foi posto, a Educação Física sendo uma disciplina que trata 

pedagogicamente, na escola, do conhecimento da cultura corporal, busca apreender a 

expressão corporal como linguagem; com intencionalidades que exprime sua 

subjetividade, relacionando as significações objetivas com a realidade da própria vida 

do homem.  

                                                
89 Escobar (1997) ao fazer um levantamento da literatura acerca dos estudos realizados sobre os currículos 

de Educação Física relata que no período de 1982 a 1992 os relatórios de pesquisas dos mestrados a 

categoria organização do trabalho pedagógico como base da prática pedagógica não aparece, e afirma que 

essa situação lhe causou a impressão de que há muito vagas a esse respeito. Fruto não da reflexão sobre a 

mesma, mas apenas do ambiente denunciador da época. 

Vale salientar que embora tenhamos apresentado neste estudo uma aproximação acerca desta discussão 

entendemos que alguns autores citados neste estudo Goodson (2005) Apple (2006) ao abordarem a 

questão curricular também não se aprofundam nesta temática, mas partimos do princípio de que ao tratar 

de currículo a categoria organização do trabalho pedagógico merece ser discutida. 
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Os temas da cultura corporal, tratados na escola, expressam um 

sentido/significado onde se interpenetram, dialeticamente, a 

intencionalidade/objetivos do homem e as intenções/objetivos da 
sociedade. Tratar desse sentido/significado abrange a compreensão 

das relações de interdependência que jogo, esporte, ginástica e dança, 

ou outros temas que venham a compor um programa de Educação 
Física, têm com os grandes problemas sócio-políticos atuais como: 

ecologia, papéis sexuais, saúde pública, relações de trabalho [...]. 

Tratar dos grandes problemas sócio-políticos atuais não significa 

doutrinamento [...]. Defendemos para a escola uma proposta clara de 
conteúdos do ponto de vista da classe trabalhadora, conteúdo este que 

viabilize a leitura da realidade estabelecendo laços concretos com 

projetos políticos de mudanças sociais. (Coletivo de Autores, 1992, p. 
62-63).   

 

Segundo Coletivo de Autores (op. cit) uma proposta que tem uma pedagogia 

crítica superadora deve selecionar e organizar seus conteúdos coerentemente com o 

objetivo de promover a leitura da realidade. Analisando a sua origem e conhecendo os 

determinantes da necessidade do seu ensino. Neste sentido, as condições materiais da 

escola e adequação de instrumentos teóricos e práticos são fatores fundamentais para a 

apropriação do conhecimento da Educação Física. 

Assim, “os conhecimentos necessários à apreensão do desenvolvimento sócio-

histórico das próprias atividades corporais e à explicitação das suas significações 

objetivas”. (Coletivo de autores, 1992, p.64). 

Considerando-se essas questões, Escobar (1997) lembra que a compreensão 

materialista do problema geral da prática pedagógica que busca esses pressupostos 

anunciados deve analisar:  

a) A abordagem de uma escola concreta: a escola capitalista, o que 

significa apreender não apenas o conteúdo-forma do ensino, senão o 

conteúdo-forma da escola, abrangendo suas relações com a base 

material; 

b) Referência a um projeto histórico claro para situar as propostas de 

mudanças no âmbito das relações Estado-sociedade; 

c) Compreensão de que a permanência no nível das categorias do 

materialismo histórico, sem uma formulação das categorias próprias da 

prática pedagógica, promove análises mecanicistas da escola, que podem 

supervalorizar seu potencial de ação na perspectiva de mudanças sociais; 

d) Compreensão de que a elaboração de categorias a partir da prática 

pedagógica de acontecer à luz do materialismo dialético; 
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e) Compreensão de que o enfoque materialista histórico-dialético só pode 

vincular-se a uma pedagogia claramente socialista; 

f) Abordagem da educação no movimento histórico da luta de classes; 

g)  Abordagem do trabalho enquanto princípio educativo, destacando-se o 

papel de controle do capital através da organização do trabalho e dos 

mecanismos de apropriação do conhecimento, ambos aqui considerados 

como expressões político-pedagógicas dos conflitos de classe que se 

materializam no complexo espiralado da unidade de ensino, na unidade 

de ação e no trabalho coletivo.    

 

Precisamos desenvolver pedagogias e modelos pedagógicos 
alternativos que contribuam para esse processo [...]. A articulação e a 

construção de alternativas socialistas democráticas sérias não podem 

ser pensadas de maneira leviana. [...]. Como parte desse 
desenvolvimento de uma proposta política alternativa concreta, a 

construção de um modelo pedagógico e curricular claro a partir do 

qual pais, sindicatos progressistas e outros pudessem trabalhar seria 

um importante ponto de partida na articulação de um programa 
coletivo. (Apple, 1989, p.140-141). 

 

O que observamos é que há pressões, que limitam as pesquisas que tratam das 

questões educacionais numa perspectiva crítica. Em sua maioria, aquelas financiadas 

estão mais interessadas em avaliações, testes, ou questões de desempenho que não se 

preocupam com as classes populares. 

Assim, o enfrentamento dos desafios postos pela sociedade de classe, tem que 

levar em conta uma luta por uma escola pública que garanta aos trabalhadores um 

ensino de melhor qualidade. Para que avancemos em direção a essas perspectivas e de 

agendas de pesquisas mais criticamente democráticas, precisamos superar esses 

problemas, além de utilizar abordagens que permitam aos ativistas e pesquisadores unir 

seus esforços para clarificar o que precisa ser defendido, bem como o que precisa ser 

repensado nas práticas e políticas educacionais atuais. 

Logicamente, reconhecemos que a educação por si não é capaz de transformar a 

sociedade, porém uma concepção de Educação Física balizada por uma perspectiva 

crítica indica uma possibilidade para construção para novas práticas pedagógicas que 

superem a lógica discriminadora e excludente do capital.    

Portanto, é preciso a compreensão de que é a partir de uma teoria do 

conhecimento constituída por uma subjetividade humana que esteja atrelada a um 

projeto histórico que não se submete ao capital, bem como a compreensão de que 
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vivemos em uma sociedade sustentada na luta de classes poderemos construir de fato 

uma sociedade mais justa e igualitária. 
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ANEXO B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Instrumento: Roteiro para entrevista dos professores 

 

1. A Secretaria de Educação tem uma concepção de Educação? Como ela se 

configura? 

 

2. Existe uma concepção de Educação Física na Secretaria Estadual de Educação? 

 

 

3. Qual a concepção de Educação Física da construção da Proposta? 

 

4. Quais os critérios utilizados para a organização/sistematização dos elementos 

que constituem a Proposta? 

 

5. Existiu algum outro documento que serviu de base para elaboração deste 

Documento? 

 

6. Qual a sua contribuição na elaboração/construção da Proposta? 

 

7. De que forma a Secretaria encaminhou as atividades para construir o 

documento? 

 

8. Os professores aderiram ao processo de construção? 

 

9. A Proposta está sendo utilizada no planejamento dos professores? 

 

10. Houve alguma preocupação no tocante a divulgação da construção da Proposta? 

 

11. Existe alguma ação no sentido de verificar sua utilização/relevância no 

planejamento dos professores nas escolas? 

 

12. As mudanças no governo influenciaram no processo de elaboração da proposta? 

De que forma? 

 

13. Houve retorno por parte da DEA/DEF sobre o andamento da 

construção/elaboração da proposta? 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Instrumento: Roteiro para entrevista dos Representantes da SEED/DEF 

 

 

1. A Secretaria de Educação tem uma concepção de Educação? Como ela se 

configura? 

2. Existe uma concepção de Educação Física na Secretaria Estadual de Educação? 

3. Quais os critérios utilizados para a organização/sistematização dos elementos 

que constituem a Proposta? 

4. Existiu algum outro documento que serviu de base para elaboração deste 

Documento? 

5. Qual a contribuição dos professores na elaboração/construção da Proposta 

6. De que forma a Secretaria encaminhou as atividades para construir o 

documento? 

7. Os professores aderiram ao processo de construção? 

8. A Proposta está sendo utilizada no planejamento dos professores? 

9. Houve alguma preocupação no tocante a divulgação da construção da Proposta? 

10. Existe alguma ação no sentido de verificar sua utilização/relevância no 

planejamento dos professores nas escolas? 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

ANEXO C 

 

CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE ENTREVISTA  

 

Pelo presente documento, eu 

______________________________________________________________________

______________________ domiciliado(a) e residente na cidade 

__________________________________, declaro ceder ao entrevistador, sem 

quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e financeiros, os direitos 

autorais do depoimento de caráter histórico e documental que prestei ao Projeto de 

Pesquisa vinculado ao Mestrado em Educação da UFS. 

              Ao pesquisador fica conseqüentemente autorizado a utilizar, divulgar e 

publicar, para fins culturais, o mencionado depoimento bem como permitir a terceiros o 

acesso ao mesmo para fins idênticos, com a única ressalva de sua integridade e 

indicação da fonte e autor. 

 

 

______________________________________________ 

Entrevistado 

 

 

______________________________________________ 

Damião Oliveira Santos 

Entrevistador/Pesquisador 

 

 

Aracaju, _______de ___________________________de ________. 

 


