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SIGNIFICAÇÕES ATRIBUÍDAS PELOS ESTUDANTES ACERCA DO 

CURRÍCULO CULTURAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA1 

 

Ao realizarmos um sobrevoo nos dados produzidos ainda durante o trabalho de 

campo, compreendemos que as significações atribuídas pelos alunos sobre as aulas de 

Educação Física na perspectiva cultural a que estavam submetidos, ora apresentavam 

alguns pontos de conexão com a proposta, ora indicaram certo estranhamento. Algo que 

entendemos como benéfico e esperado, conforme se pode aguardar da própria vertente de 

ensino adotada. Não fosse assim, os referenciais teóricos em que se apoia sofreriam sérios 

abalos. 

 Durante a escrita destas análises procuramos escapar da armadilha de uma 

eventual relação causa-efeito, tal como se as significações das crianças e jovens 

estivessem em total acordo com as aulas que vivenciaram no período da investigação. 

Entendendo a cultura como campo de lutas em torno da significação das coisas do mundo, 

aceitamos que os estudantes se encontram imersos em um emaranhado discursivo que 

simplesmente impossibilita pensar que suas formas de significar as aulas de Educação 

Física devam-se exclusivamente às vivências escolares no período delimitado pelo 

estudo. Eles estão à mercê de muitos outros discursos, conhecimentos e representações 

quando conversam com amigos e familiares, frequentam diferentes lugares, se deparam 

com a produção midiática entre tantas outras ocasiões em que uma aula de Educação 

Física pode ser narrada. Tendo bem claros os limites da presente pesquisa, interessou-nos 

tão somente buscar eventuais marcas e efeitos que a proposta experienciada possa ter 

deixado, para então interpretá-los ao nosso modo. 

 Não podemos também deixar de reconhecer a contaminação do nosso olhar 

durante as análises, uma vez que, como dito anteriormente, acumulamos os papeis de 

pesquisador e professor responsável pelas aulas ministradas. Em alguns momentos da 

investigação, ficou nítida a imagem do professor, mas em outros, ela foi substituída pela 

do pesquisador. Diante dessa imbricação, o presente estudo, para além de compreender 

as significações produzidas pelos alunos sobre as aulas de Educação Física culturalmente 

                                                           
1 Capítulo retirado da pesquisa de OLIVEIRA JUNIOR, J. L. Significações sobre o currículo cultural da 

Educação Física: cenas de uma escola municipal paulistana. 2017. Dissertação (Mestrado em Educação) - 

Faculdade de Educação. Universidade de São Paulo. São Paulo: FEUSP, 2017. Disponível em < 
http://www.gpef.fe.usp.br/teses/jorge_05.pdf>  
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orientadas, também produziu significados acerca do trabalho pedagógico realizado no 

período. 

É importante relembrar que o currículo cultural da Educação Física objetiva 

proporcionar às crianças e jovens melhor compreensão sobre a ocorrência social das 

práticas corporais, bem como a ressignificação na escola e fora dela. Para tanto, 

desenvolve atividades de ensino que abrangem o mapeamento, vivência, ressignificação, 

aprofundamento e ampliação dos conhecimentos alusivos à cultura corporal, além de 

problematizar os discursos que envolvem as brincadeiras, danças, lutas, esportes e 

ginásticas e os seus praticantes. Em linhas gerais, a proposta permite aos estudantes 

entender as práticas corporais como artefatos culturais criados e recriados de acordo com 

o contexto, sendo perpassados por relações de poder (NEIRA, 2016a). 

 A investigação analisou as significações atribuídas pelos estudantes das turmas do 

4º, 6º e 8º anos que, em 2015, encontravam-se sob nossa responsabilidade, assim 

permanecendo no ano seguinte. Procuramos registrar em forma de episódios as posturas 

encenadas, discursos e significados proferidos acerca das aulas de Educação Física 

pautadas na perspectiva cultural, além das entrevistas realizadas com alguns estudantes 

fora do horário escolar. Cabe aqui relembrar que uma única cena e um simples discurso 

foram capazes de provocar variadas interpretações. 

Em 2015, as tematizações abrangeram as brincadeiras, futebol, handebol, 

voleibol, skate, patins, parkour, ginástica, lutas, danças sertanejas e eletrônicas e tênis de 

mesa. No transcorrer das aulas, foram problematizadas as relações democráticas na 

escolha, socialização e registro das brincadeiras conhecidas pelas crianças; o atleta de 

futebol profissional e a situação dos jogadores brasileiros; o discurso eurocêntrico do 

handebol e a situação da modalidade na sociedade brasileira e mundial; o idoso nas 

práticas corporais de skate e patins e a sua situação na sociedade mais ampla; a produção 

preconceituosa do praticante de parkour; o universo das lutas e suas possíveis 

classificações e características; os diferentes estilos de dança sertaneja e as letras das 

músicas; a produção discursiva em torno do “corpo ideal” na musculação; a ocorrência 

social das danças eletrônicas; as relações de gênero nas aulas de voleibol; e os 

conhecimentos referentes ao tênis de mesa. 

 Em 2016, as tematizações englobaram a ginástica rítmica, basquete, brincadeiras, 

parkour, jiu-jitsu, futsal, futebol, atletismo e danças. As problematizações giraram em 

torno das relações de gênero na ginástica rítmica e a situação da mulher na sociedade; os 

variados estilos de basquetebol e seus contextos de origem; as possibilidades de vivência 
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e de recriação das brincadeiras juvenis; o universo cultural do parkour; as características 

do jiu-jitsu e a condição de seus praticantes; a diferença cultural e política entre futebol e 

futsal; a situação do futebol realizado na região do Jd. Helena; as diferentes provas do 

atletismo e suas características; e a dança enquanto arte e os discursos proferidos pelos 

seus praticantes. 

Iniciando as análises dos materiais produzidos, destacamos o fato de que alguns 

significados atribuídos pelos estudantes às aulas de Educação Física remetem aos 

princípios curriculares, orientações didáticas e ações pedagógicas que caracterizam o 

currículo cultural. A constatação não nos surpreende, pois é de se esperar que os alunos 

percebam as singularidades da proposta. No caso, as crianças e jovens consideram muito 

importante a ação dialógica que marcam as tematizações, aqueles momentos em que 

escutamos e valorizamos os posicionamentos dos estudantes. Na perspectiva cultural o 

docente precisa estar atento às vozes e registros dos alunos, pois, somados aos próprios 

registros, avalia o trabalho desenvolvido, reorganiza as ações didáticas e replaneja o 

percurso educacional (ESCUDERO, 2011; MÜLLER, 2016). 

Quando questionados, não foram poucos os estudantes que afirmaram que o 

diálogo é algo importante nas aulas de Educação Física: 

 

 

Isadora2: [...] Achei legal também porque o professor deu espaço pra 

gente falar, porque na maioria das aulas, igual na escola que eu estava 

anteriormente, era só prova o tempo todo. O professor descia uma vez 

por mês e depois era prova, prova, prova e aqui não. Aqui a gente tem 

tempo pra falar, dar ideias. Achei isso bem bacana. 

 

Kevin: [...] É melhor conversar, porque aí um dá sugestão, outro dá 

sugestão, um pouco pede: ‘ah, vamos fazer esse, vamos fazer aquele’, 

e isso é bem legal, porque um escolhe e ele pode ensinar. 

 

Estela: [...] Passando vídeos, explicando, conversando, escutando a 

opinião dos outros, a gente pode ampliar mais os nossos conhecimentos, 

saber mais das coisas. 

 

Livia: Eu acho importante, porque, tipo, se você escolhe um tema que, 

umas pessoas gostam e outras não gostam, e tem umas também que não 

concordam com aquele tema, é bom discutir com a sala porque aí a sala 

entra em acordo com um tema só. 

 

Isadora: Sim, porque é aí que você dá mais atenção pro assunto. 

Porque, tipo, você fica lá sentado na sala e fica: ‘ah, e agora?’. Só 

                                                           
2 Os nomes dos participantes foram alterados a fim de preservar suas identidades, conforme o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido assinado por eles e seus responsáveis. 
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ouvindo o professor falar o tempo todo. É legal porque você tem a sua 

hora de falar sua opinião. 

 

 

 O diálogo não deve ser entendido como uma doação ou uma imposição de ideias 

e pensamentos de uns para outros. Não há lugar para sujeitos que sabem mais, que irão 

impor de qualquer forma suas ideias, e sujeitos que sabem menos, portanto, passivos 

receptores dessas ideias. Dialogar não é uma ação isolada. Pelo contrário, o diálogo pode 

e deve ser compreendido como um momento de encontro onde os sujeitos buscam 

construir juntos seus modos de pensar as realidades que vivem e reconstruí-las de acordo 

com suas leituras. 

O diálogo 

 

 

é uma exigência existencial. E se ele é o encontro em que se solidarizam 

o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 

ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de 

ideias a serem consumidas pelos permutantes (FREIRE, 2011, p. 109). 

 

 

 O educador nordestino nos convoca a refletir sobre a postura dialógica que o 

docente assume ao pensar numa educação problematizadora: “Como posso dialogar, se 

me sinto participante de um gueto de homens puros, donos da verdade e do saber [...]. 

Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros, que jamais reconheço, e até 

me sinto ofendido com ela”? (p. 111-112).  Ao dialogar e propor momentos que a ação 

ocorra, o professor deixa de habitar um espaço fantasioso em que ele é o detentor do saber 

verdadeiro e transmissor desses saberes, cabendo à tarefa das crianças e jovens apenas 

recebê-los. A ação dialógica faz com que professores e alunos tornem-se um só no 

momento da investigação, certamente, cada qual com as tarefas que lhes cabem.  

 No currículo cultural da Educação Física o diálogo é algo constante e vivo nas 

aulas. O professor que o coloca em ação considera e reconhece as vozes das crianças e 

jovens porque sabe que é por meio do diálogo que as aulas tomam forma e que também 

faz desestabilizar as certezas trazidas pelos sujeitos que lá estão. É por meio do diálogo 

que os sujeitos analisam as práticas corporais e as compreendem no emaranhado da teia 

social. 
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 A promoção do diálogo nas aulas de Educação Física é destacada pelos estudantes 

porque isso implica num jogo infinito de intercâmbio de significados. Organizar situações 

em que os estudantes falem a respeito das práticas corporais, emitam seus 

posicionamentos acerca dos acontecimentos nas aulas, positivando algumas ações ou 

sugerindo alterações, faz com que a aula de Educação Física se torne um ambiente 

propício ao reconhecimento e celebração da diferença (NEIRA, 2016b). 

Isso só é possível porque a perspectiva cultural constrói um clima favorável ao 

debate de opiniões e circulação de diferentes significados entre os sujeitos. Essa 

perspectiva adota uma postura de problematização dos significados, independente de 

quem e quando os tenha produzido, desde que esses discursos não remetam a 

significações preconceituosas e excludentes com aqueles grupos desprivilegiados nas 

relações de poder. Sua árdua tarefa é provocar nas crianças e jovens o desejo de analisar 

e compreender os motivos que levam alguns discursos à posição de destaque no meio 

cultural, enquanto outros nem sequer são lembrados e no limite, proibidos de serem ditos. 

A investigação junto aos estudantes é o que potencializa a aula de Educação Física 

culturalmente orientada. 

Em um dos episódios registrados (EPISÓDIO 03 – 13/08/2015), um grupo de 

meninas, antes mesmo de iniciarmos a aula, rodeou e questionou o motivo que leva a 

maioria dos professores de Educação Física a somente escutar as vozes dos meninos no 

que diz respeito aos seus significados sobre os temas de estudo. Muito incomodado com 

tal posicionamento, retomamos nossos registros diários a fim de investigar o porquê 

daquelas falas. Para nossa surpresa, os registros indicavam que, por mais que 

estivéssemos atentos ao equilíbrio das práticas corporais estudadas por aquela turma, a 

maioria das tematizações que ocuparam o currículo girou em torno das modalidades que 

os meninos têm mais acesso quando comparadas com aquelas mais vivenciadas por 

meninas. 

 Em outras palavras, as meninas alertaram-nos para que se atentasse às práticas 

corporais do universo feminino. O resultado dessa intervenção redirecionou a definição 

do tema de estudo para a ginástica rítmica num momento adiante, não como forma de 

compensar o descuido, mas como consideração das opiniões e discursos dos estudantes 

para que as aulas de Educação Física se tornem mais justas e democráticas. Aqui os 

princípios curriculares da Educação Física cultural guiaram nossa ação, já que eles 

remetem à distribuição equilibrada dos temas no percurso escolar, a reconhecer o 
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patrimônio cultural corporal dos estudantes, a evitar o daltonismo cultural e a ancorar 

socialmente os conhecimentos das práticas corporais. 

Isso faz com que o currículo cultural viva de maneira intensa na escola e habite 

com mais força as salas de aula. Caso a aula e o currículo cultural da Educação Física não 

se caracterizassem em ser um espaço democrático e de reconhecimento dos 

posicionamentos das alunas e, ao invés de reconhecer e validar suas vozes, elas fossem 

emudecidas, talvez pensássemos que as meninas estavam reclamando por algo inexistente 

ou desimportante. 

Nesse episódio também cabe destacar as relações de poder envolvidas na situação. 

Para além de pensar que o poder é essencial à posição de professor, pois se caracteriza 

como sujeito adulto e que deve ser respeitado pelas crianças e jovens pelo simples fato de 

possuir conhecimentos mais elaborados, o poder, compreendido como algo exercido entre 

e pelos sujeitos (FOUCAULT, 1995, 2006), no caso em tela, foi questionado pelas 

meninas. Seus argumentos nos levaram a rever nossas ações. 

Outro dado interessante sobre como os estudantes concebem o currículo cultural 

da Educação Física foi a importância que conferiram ao termo ‘tema’, porque reiteramos 

cotidianamente que as aulas são centradas nos temas de estudo, nas práticas corporais. 

Foram muitas as observações em que as crianças e jovens conversaram conosco não só 

nas aulas, mas nos intervalos, entradas, saídas e troca de aulas para perguntar sobre os 

próximos temas de estudo, para apresentar sugestões de temas e situações didáticas e para 

dizer que aquele tema já estava cansativo. Nota-se que o currículo cultural da Educação 

Física proporciona aos estudantes uma visão de que a aula de Educação Física passa a 

não ser vista como momento de improviso. Os estudantes se dão conta que os trabalhos 

são organizados e planejados com início, meio e fim. 

Segundo Corazza (1997), os temas culturais trazem à cena aqueles conhecimentos 

que historicamente foram escanteados nos currículos escolares. Ao discuti-los, o docente 

emprega uma postura que evita que eles sejam vistos por um único olhar, e sim que 

adentrem ao universo da pluralidade de ideias, considerando variadas visões e múltiplas 

significações. 

Pensando na escola moderna, para se trabalhar com os temas culturais é necessário 

realizar algumas adequações e rearticulações entre os saberes, adicionar ou suprimir 

alguns outros conhecimentos e incorporar no currículo, de forma incisiva e sempre que o 

momento exigir, os saberes populares, místicos etc., promovendo-os ao mesmo patamar 

que os saberes científicos ocupam no currículo escolar, estabelecendo o diálogo entre 
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eles. Os saberes científicos são vistos pela teorização pós-crítica como frutos da 

linguagem, logo, produto das relações de poder, sendo mais um em meio a tantos outros 

saberes que produzem a realidade. 

Trabalhar com temas culturais requer que o docente se sinta parte do debate, autor 

do currículo, com suas vontades, gostos, preocupações e equívocos. Considerar e expor 

tudo isso é o que sustenta as discussões. O professor assume suas decisões sabendo que 

as coloca em disputa com outras significações para que sejam discutidas exaustivamente, 

a ponto de serem rejeitadas pelo coletivo discente, mas isso não o deixa infeliz, porque é 

isso mesmo o que ele espera e deseja (CORAZZA, 1997). 

Foi o que aconteceu quando um aluno nos procurou para questionar se naquele 

ano a turma estudaria o tema brincadeiras (EPISÓDIO 11 – 10/03/2016); quando outra 

criança perguntou se naquela aula a turma iria decidir o próximo tema, já que a 

tematização da ginástica rítmica se aproximava do fim (EPISÓDIO 13 – 23/03/2016); 

quando duas alunas, no horário de entrada, nos questionaram quando trocaríamos o tema 

de ginástica rítmica para futebol (EPISÓDIO 16 – 26/04/2016); ou, então, quando uma 

aluna nos procurou no início da tematização do handebol para sugerir que estudássemos 

algo a respeito das pessoas com deficiência nessa prática corporal, pois disse que seria 

importante conhecer o assunto, tendo em vista que um dos colegas possui deficiência 

intelectual e motora e que é usuário de cadeira de rodas (EPISÓDIO 28 – 01/09/2016). 

É por meio do estudo de temas culturais que professor e estudantes acessam 

diferentes discursos e saberes e produzem novos significados com relação à cultura 

corporal, com base nos significados já existentes. Nesse sentido, a tematização das 

práticas corporais compreende todo o processo investigativo, do mapeamento ao 

fechamento do trabalho e 

 

 

[...] não se preocupa com a busca da verdade nem com a descoberta do 

conhecimento essencial. Ela combate a universalização e a 

naturalização dos conceitos, fecundando o questionamento dos 

discursos, desnudando-os de forma a tornar explícitos os jogos de 

poder-saber em que foram produzidos e dotados de estatuto social 

(SANTOS; NEIRA, 2016a, p. 157-158). 

 

 

As tematizações engendradas junto às turmas propiciaram que se embrenhassem 

pelo futebol, parkour, dança eletrônica e sertaneja, brincadeiras da cultura juvenil, 
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basquete e streetball, ginástica rítmica, jiu-jitsu, entre outros temas. Ao longo dos 

trabalhos, foram problematizadas a profissão de atleta de futebol num momento, e em 

outro, debateram o futebol do bairro em que a escola está inserida, investigaram os 

preconceitos contra os praticantes de parkour, caracterizaram as variadas danças 

eletrônicas e as letras das músicas sertanejas, compreenderam sobre a população idosa na 

prática do skate e dos patins, investigaram as brincadeiras da cultura juvenil, discutiram 

acerca do contexto de origem do basquete e do streetball, problematizaram as relações de 

gênero na ginástica rítmica, discutiram sobre a suposta “violência” que rodeia a luta de 

jiu-jitsu e seus praticantes, entre outras experiências realizadas. 

As tematizações possuem um caráter abrangente devido às problematizações 

realizadas, as quais possibilitam o encadeamento das atividades de ensino. Uma educação 

problematizadora implica em adotar uma atitude em que se colocam em dúvida 

pensamentos, valores, conhecimentos e posturas que comumente são aceitos com 

naturalidade pelos sujeitos. 

Na Educação Física cultural a problematização possibilita que as “representações 

atribuídas às práticas corporais sejam desconstruídas e, consequentemente, os 

mecanismos de dominação, regulação e resistência nelas incutidos sejam analisados, bem 

como os sentidos que recebem ou receberam em variados contextos” (SANTOS; NEIRA, 

2016b, p. 167-168). 

Ao longo de nossa investigação, observamos momentos em que os alunos 

assumem uma postura problematizadora frente algumas situações: 

 

 

Ao terminar o período das aulas hoje, a mãe do aluno Daniel foi à escola 

para conversar com a coordenadora pedagógica sobre uma possível 

matrícula dele em uma turma de recuperação paralela. Quando ele nos 

viu pelos corredores, nos apresentou para sua mãe como o seu professor 

de Educação Física. Ela, então, contou que ele queria que lhe comprasse 

um skate devido ao fato dele estar aprendendo sobre essa prática 

corporal nas aulas de Educação Física. Porém, desaprovando tal 

situação disse: ‘eu já disse pra ele que isso é coisa de maloqueiro’. Antes 

que eu falasse algo, o Daniel argumentou para a sua mãe: ‘Isso não tem 

nada a ver mãe. Até os velhinhos andam de skate e eles não são 

maloqueiros’ (EPISÓDIO 06 – 16/09/2015). 

 

A turma assistiu a um vídeo elaborado por um colega de sala que 

entrevistou uma professora de ginástica rítmica. Após a atividade, 

provocamos a turma a pensar sobre o preconceito contra as mulheres na 

sociedade, pois a professora, na entrevista, abordou o assunto de 

maneira breve. Para alimentar o debate, realizamos a leitura de uma 



9 
 

notícia sobre a diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam 

o mesmo cargo e exercem a mesma função. Ao término, alguns meninos 

disseram que o salário das mulheres era baixo porque as 

mulheres/meninas não aguentam o ‘tranco’ do trabalho que um homem 

aguenta. Em aulas anteriores, onde iniciamos a discussão em torno 

desse assunto, a turma não demonstrou reação. Já dessa vez, no 

momento em que os meninos se posicionaram, a aluna Evelyn, ao se 

sentir incomodada com a situação se levantou da carteira e passou a 

rebater as falas dos meninos. Para fortalecer seus argumentos, citou a 

notícia que havíamos acabado de ler para a turma e que isso era 

preconceito sim e que as mulheres precisam provar que não são ‘fracas’ 

e que os direitos de todas as pessoas devem ser iguais, independente se 

for homem ou mulher (EPISÓDIO 17 – 05/05/2016). 

 

 

Santos (2016), em pesquisa recente, analisou como os docentes que colocam o 

currículo cultural em ação problematizam discursos e significações circulantes acerca das 

práticas corporais e dos seus praticantes. Em nosso caso, percebemos que as crianças e 

jovens que experimentam a pedagogia cultural passam a incomodar-se com discursos 

preconceituosos e posturas antidemocráticas. Em outras palavras, os docentes, ao 

problematizarem os discursos e significados, tornam-se responsáveis em criar fagulhas 

necessárias para que os estudantes possam assumir uma postura questionadora e 

ressignificar a ação de problematizar. 

Assim, os estudantes problematizam os significados proferidos a ponto de incitar 

reflexões sobre aquilo que está sendo dito. Por essas e outras que o currículo cultural atua 

para que os alunos compreendam a ocorrência social das práticas corporais, identifiquem 

as disputas de significados e, assim, evitem cair em ciladas discursivas. 

Além disso, nas cenas registradas, é possível notar como operam as relações de 

poder. No primeiro episódio, o filho atuou para desconstruir a significação em torno do 

skatista, sendo que o “esperado” é que seja o contrário. No segundo, uma aluna argumenta 

a favor da igualdade de gêneros perante a turma. Assim, o poder não é algo a ser tomado, 

alcançado. Analisar relações de poder implica investigar a sua operação por sujeitos sobre 

outros sujeitos (FOUCAULT, 1995). 

As crianças e jovens participantes do estudo destacaram que as aulas de Educação 

Física não podem ficar na mesmice, na mera repetição de algumas modalidades esportivas 

coletivas. Observamos isso na fala da aluna Bruna, que em anos anteriores estudava em 

outra escola, quando questionada sobre o que estudou durante o ano acerca das 

classificações e características das lutas, a produção discursiva em torno do corpo ideal 

na musculação e o aprofundamento nos saberes referentes ao tênis de mesa: “Eu achei 
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bem bacana, porque a gente saiu do padrão. Porque o padrão geralmente é futebol, 

basquete, essas coisas. E foi bem bacana, porque fizemos coisas a mais”. 

Inferimos que o ‘padrão’ a que a aluna se refere diz respeito a sua experiência 

escolar com o componente. Quando provocada a falar sobre suas aulas em anos anteriores, 

Bruna explicou que os esportes coletivos hegemônicos eram distribuídos bimestralmente 

e ressaltou que em todos os anos a organização era a mesma, mudando apenas os níveis 

de dificuldade dos jogos. 

O posicionamento referente à ‘fuga do padrão’ pode ser visto como reflexo 

positivo de alguns princípios que sustentam o currículo cultural da Educação Física, 

dentre eles, a justiça curricular. Trata-se da distribuição equilibrada dos temas de estudo 

(NEIRA; NUNES, 2009a) com vistas a reconhecer a diversidade de patrimônios culturais 

existentes e não somente aqueles que caracterizam os grupos sociais hegemônicos. 

Distribuir de forma mais justa as práticas corporais no currículo provoca nos 

alunos inúmeras experiências, fazendo com que ampliem, aprofundem e ressignifiquem 

os conhecimentos de que dispõem. Como observado em uma das aulas em que um aluno 

disse que as aulas funcionam melhor quando se misturam as práticas corporais a cada 

período do ano, começando, por exemplo, com “brincadeira, depois vai para esporte, 

depois luta e assim vai” (EPISÓDIO 10 – 02/03/2016). 

As entrevistas confirmaram essa impressão. A aluna Denise disse que desde o 

começo do ano letivo de 2015 havia participado pouco das aulas de Educação Física 

porque os temas de futebol e parkour não despertaram seu interesse. Porém, quando o 

tema decidido coletivamente e estudado pela turma foi a dança sertaneja, ela ressaltou 

que “entre todos (os temas) desse ano, foi o que eu mais fiz, o que mais me inspirei”. Em 

outra conversa, Érica destaca que nas aulas de Educação Física de anos anteriores não 

teve a oportunidade de estudar lutas e tênis de mesa: “[...] nos outros anos que eu tive, 

nenhum ano teve, por exemplo, lutas e pingue pongue de mesa, sabe? Foi diferente. Eu 

acho importante que tenha sempre alguma coisa diferenciada”. 

Essas significações nos levam a crer que o currículo cultural da Educação Física 

busca fazer com que as crianças e jovens tenham maior contato com inúmeras práticas 

corporais para que possam ser capazes de analisá-las, discuti-las e recriá-las considerando 

suas próprias experiências. Ao embasar-se no princípio da justiça curricular, o currículo 

cultural implica em diversificar as experiências das crianças com outras danças, lutas 

diferentes, esportes pouco conhecidos, brincadeiras de outras épocas e ginásticas 

variadas. 
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Esse torna-se um momento importante para os estudantes que puderam acessar 

determinadas práticas corporais se sintam provocados com o estudo daquelas que não 

fazem parte do seu universo cultural, ou seja, aquelas crianças e jovens que não dispõem 

de tanta experiência com as modalidades convencionais possam se destacar na turma 

quando os temas forem as brincadeiras, danças, lutas, ginásticas ou esportes concebidos 

como ‘marginais’ e ‘absurdos’. 

Ao longo da pesquisa percebemos que os estudantes investigados atribuíram 

significados condizentes a uma postura desestabilizadora devido ao currículo a que estão 

submetidos. Para além de desestabilizar a visão hegemônica que impregna a área e 

confere exclusividade às modalidades esportivas coletivas, a Educação Física cultural 

desestabiliza a própria organização das aulas. 

  

  

Em uma discussão com a turma sobre o que o grupo chamou de ‘lado 

bom’ e ‘lado ruim’ do esporte, mais especificamente do handebol, um 

aluno recém chegado à escola nesse semestre, nos sugeriu que a turma 

treinasse o jogo de handebol para disputar com outras escolas, do 

mesmo jeito que ocorria em sua ex-escola. Diante de sua fala, o aluno 

Giovane respondeu: ‘Não dá pra fazer assim porque aula é uma coisa, 

treino é outra, né professor?’ (Acenamos afirmativamente com a 

cabeça). E ele continuou: ‘A aula é para todos participarem’ 

(EPISÓDIO 29 – 16/09/2016). 

 

 

 Inferimos que o jovem compreendeu que as aulas de Educação Física são 

momentos em que se deve priorizar a participação de todos de forma democrática e 

diferencia essa situação daquela convencionalmente conhecida como ‘turmas de 

treinamento’. Nessas, costumeiramente, apenas os estudantes que se identificam com 

determinada prática corporal participam dos treinos. 

 Em lado oposto, o currículo cultural da Educação Física apregoa o debate e a 

participação equitativa dos sujeitos escolares. Não se importa se as crianças e jovens 

conhecem ou são familiarizadas com as práticas corporais tematizadas, porque sua 

intenção é promover um espaço dialógico e participativo para que compreendam a 

ocorrência social dos esportes, danças, lutas, brincadeiras e ginásticas. 

 Durante uma entrevista, o bate-papo nos direcionou ao assunto ‘delicadeza 

feminina’ devido às problematizações sobre gênero em algumas turmas que participaram 

do estudo. Quando questionada se as aulas deveriam tratar desse assunto e se isso seria 
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reconhecido como Educação Física, a aluna Greta disse: “Então, acho que, numa aula, a 

gente consegue aprender, como a gente consegue aprender matéria, vamos supor, de 

matemática, a gente pode aprender também sobre o preconceito. Falar também que, por 

mais que a menina dance, ela tem direito de jogar futebol, de fazer UFC, de fazer judô”. 

Tal postura pode decorrer das problematizações realizadas pela turma sobre a 

presença da mulher nas práticas corporais do futebol e da musculação. Conforme análise 

dos registros diários e planos de aula, lembramos que durante as discussões os estudantes 

acessaram materiais e debateram acerca da figura e do corpo feminino. Ademais, a aluna 

compreende a aula como espaço para debates e problematizações sobre os discursos 

preconceituosos que cercam a mulher. 

Essa significação concedida pela Greta dialoga com a explicação de Carvalho 

(2004, p. 59), onde afirma que “[...] a escola e o currículo são práticas sociais que têm 

papel relevante na construção de conhecimentos e subjetividades sociais e culturais. 

Aprende-se na escola a ler, escrever e contar, tal como se aprende a dizer ‘branco’, 

‘negro’, ‘mulher’, ‘homem’”. Ou seja, é necessário conhecer o papel dessa instituição na 

constituição dos modos de ver o mundo. Advém daí a relevância do currículo cultural 

quando propõe situações didáticas que problematizam os discursos que perpassam as 

relações sociais e culturais. 

Numa cena em que fizemos a leitura de um livro infantil3 sobre uma história 

romântica de um casal de idosos com o intuito de ampliar os significados em torno da 

população idosa e problematizar o envolvimento de pessoas idosas no skate e nos patins, 

houve quem estranhasse a atividade de ensino (EPISÓDIO 04 – 18/08/2015). Quando 

questionados sobre essa situação didática os alunos Leonardo e Kevin disseram ter 

estranhado um pouco no início, “[...] porque a gente sempre se acostumou né, a ver vídeo, 

fazer negócio na quadra. E quando você chegou com livro eu já até estranhei [...]”. Porém, 

ambos significaram essa cena como sendo aula de Educação Física, pois foi um momento 

“[...] muito importante porque a gente aprendeu um pouco sobre os velhinhos. A gente 

aprendeu um pouco mais [...]”. 

Os posicionamentos das crianças nos levam a crer que a Educação Física cultural 

as contagia de tal modo que passam a reconhecer e legitimar diferentes atividades de 

ensino para além das vivências corporais. De certa forma, ousamos afirmar que as 

significações concedidas pelos participantes acerca das suas aulas de Educação Física são 

                                                           
3 HERAS, R; ASUNA, R. Avós. São Paulo: Callis, 2009. 
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ampliadas, ou seja, passam a encarar o componente como um momento de investigação 

das práticas corporais e que se utiliza de variadas fontes e recursos para que o estudo se 

realize da melhor forma possível.  

Por meio da ação dialógica, as crianças e jovens atribuíram significados às 

atividades de ensino que visam aprofundar os conhecimentos relacionados às práticas 

corporais. Assim, quando convidados a se posicionarem sobre as aulas em que o sertanejo 

e handebol foram tematizados, os estudantes manifestaram-se da seguinte maneira: 

 

 

Isadora: Eu aprendi sobre as táticas do handebol, sobre as regras, sobre 

os ataques, os lances, sobre os passes, que também são bastante [...]. 

 

Patrícia: Eu aprendi os passos da música [...] os tipos de sertanejo. 

Sertanejo eu achava que era uma coisa só (risos). Tem sertanejo 

universitário [...]. 

 

Tatiane: Eu aprendi as diferenças do sertanejo também, o romântico, o 

universitário e o raiz. E aprendemos também os instrumentos, alguns 

passos também, conhecemos músicas novas e várias outras coisas. 

 

 

As significações expressas pelos estudantes evidenciam o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre o handebol no instante em que acessaram as regras, a gestualidade 

específica e os sistemas táticos. O mesmo aconteceu com os conhecimentos sobre a dança 

sertaneja no momento em que tiveram contato com o sertanejo de raiz, o romântico, o 

universitário e suas características. 

A análise do material produzido aponta que as crianças e jovens não só 

aprofundam e ampliam seus conhecimentos por meio da leitura de textos, de apreciação 

de imagens e debates em sala de aula. Isso também ocorre nos momentos que vivenciam 

corporalmente as práticas corporais: 

 

 

Gisele: [...] Eu aprendi a andar um pouco de patins, porque eu não sabia. 

 

Kauan: Eu aprendi a fazer, a virar o skate. 

 

Ana Lúcia: Eu aprendi a fazer um monte de manobra que eu não sabia 

fazer. 

 

Kevin: [...] Aprendi a andar um pouco de patins e até consegui me 

equilibrar mais. 
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Como se observa, o currículo cultural da Educação Física emprega diversificadas 

situações didáticas que impliquem na compreensão da prática corporal tematizada, 

incluindo a experimentação corporal das brincadeiras, ginásticas, danças, lutas e esportes. 

Desse modo, os estudantes ao acessarem textos e notícias sobre a prática corporal em 

questão, analisarem vídeos e imagens, discutirem coletivamente suas formas de 

organização e funcionamento, produzirem registros, elaborarem questões para 

convidados e vivenciarem corporalmente, são colocados numa situação profícua para 

melhor compreensão do tema de estudo. 

Quando convidados a falar sobre as aulas de Educação Física, os estudantes 

prontamente descrevem o que ‘aprenderam’ nas diversas situações didáticas. A noção de 

aprendizagem nessa proposta não dialoga com aquela visão segmentada que vai do mais 

simples para o complexo, tão difundida no ambiente escolar. Essa visão remete à maneira 

fragmentada de se conceber a realidade e ao modelo positivista de construção dos 

conceitos. 

Como discutido em páginas anteriores, o currículo cultural da Educação Física 

tematiza as práticas corporais (SANTOS; NEIRA, 2016a). Ao invés de uma visão 

psicológica pautada na assimilação e acomodação de esquemas de ação mais elaborados, 

o que obriga o professor a planejar e realizar atividades que abordem inicialmente os 

conhecimentos considerados mais simples para que seja possível alcançar os mais 

complexos, o currículo cultural da Educação Física adota uma concepção rizomática da 

estrutura do conhecimento (SANTOS, 2016). Inspirado pela filosofia deleuze-

guattariana, o pesquisador explica que o conhecimento no currículo cultural, assim como 

num rizoma, cria conexões, faz interligações de modo que não seja possível saber onde 

começam ou terminam. Os pontos de um rizoma podem e devem se ligar a quaisquer 

outros pontos possíveis. Grosso modo, tudo se relaciona com tudo. 

 

 

Conceber o trabalho pedagógico na perspectiva rizomática requer, 

sobretudo, a compreensão de que existem diversas formas de 

conhecimento que dialogam entre si dentro de contextos histórico-

sociais específicos, e a partir das múltiplas conexões estabelecidas entre 

os saberes da ciência, do popular, do mítico, do artístico etc. Sob esta 

compreensão, a tematização das práticas corporais no currículo cultural 
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da Educação Física não tem por objetivo estabelecer uma aprendizagem 

de causa e efeito (SANTOS, 2016, p. 72). 

 

 

A tematização das práticas corporais exige que a perspectiva cultural da Educação 

Física adote uma concepção rizomática de conhecimento, pois, ao abarcar diversos pontos 

de vista sobre um tema, possibilita a atribuição de uma multiplicidade de significados por 

parte dos alunos, rejeitando a ideia clássica pautada na incessante busca de uma única 

verdade sobre o objeto de estudo. Observamos isso durante uma atividade de registro 

acerca da tematização do skate e patins (EPISÓDIO 08 – 19/11/2015), bem como nas 

entrevistas do Kevin, que disse que no início da tematização os comentários foram que 

“idoso não sabia andar, que eles já são velhinhos [...] é doente, é cansado. E aí, depois 

que a gente descobriu que alguns velhinhos andam, parou um pouco [...] com essa 

conversa”, e da Ana Lúcia, que afirmou que os idosos são mais bem tratados em países 

orientais quando comparado ao nosso. Lembramos que ao longo da tematização, foram 

realizadas leituras de notícias que visaram a problematização dos discursos em torno da 

população idosa. Nos registros feitos pelas crianças e nas entrevistas, foi possível 

perceber que alguns estudantes ampliaram as ideias, percepções e significações iniciais 

com relação à população idosa, sobre a sua participação nos esportes radicais e acerca de 

sua posição na sociedade mais ampla. 

Outra significação importante realizada pelos estudantes com relação às aulas 

foram os momentos em que planejamos ocasiões para o compartilhamento de saberes de 

companheiros de sala e de praticantes e ex-praticantes das práticas corporais. Observamos 

que as crianças e jovens compreendem a importância dessas situações para a ampliação 

dos conhecimentos sobre o tema em questão. 

 

 

Ao realizar o mapeamento com uma turma para escolha de um novo 

tema de estudo, o aluno José, que insistia em estudar alguma luta, disse 

que o professor de Educação Física do ano passado falava que para 

decidir os temas de estudo precisaria conhecer alguém praticante ou ex-

praticante da prática corporal, porque seria uma pessoa que ensinaria a 

turma. Então, o professor questionou o aluno o porquê disso e se essa 

ação (de convidar alguém para ensinar a turma sobre determinada 

prática corporal) era importante para as aulas. O José afirmou que era 

importante. De acordo com seu discurso: ‘Faz com que a gente aprenda 

mais sobre o tema’ (EPISÓDIO 15 – 08/04/2016). 
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 Esse, entre variados procedimentos didáticos que o currículo cultural da Educação 

Física emprega nas aulas, faz com que as crianças, além de aprofundar seus 

conhecimentos acerca das práticas corporais investigadas, também os ampliem (NEIRA, 

2011b). Ampliar significa trazer ao debate outros pontos de vista e fontes de informação 

que forneçam olhares diferentes à prática corporal tematizada. 

Foi o caso quando turmas de 5º ano tematizaram o futebol de campo. O estudo 

extrapolou os muros escolares, pois decidimos que seria importante visitar o CDC Jd. 

Helena4 localizada a duas quadras da escola. Lá há um campo de futebol com grama 

sintética, além de equipamentos de ginástica e uma quadra. No dia marcado, as turmas 

foram ao campo para vivenciarem o jogo de futebol e conversarem com os gestores do 

espaço, que falaram sobre suas experiências com o esporte e mostraram fotos e cartazes 

dos times que lá jogam ou já jogaram. 

 Consideramos esse momento importante no que diz respeito à ampliação dos 

conhecimentos acerca do futebol, pois foi essa a nossa intenção pedagógica, mas com a 

certeza de que os estudantes também aprofundaram e ressignificaram seus 

conhecimentos. Até então, de acordo com os nossos registros diários, havíamos lido 

alguns textos que tratavam do futebol de várzea e de seus campeonatos e realizado 

vivências na quadra da escola. Com essa visita ao campo do bairro, os estudantes 

ampliaram seus saberes acerca do futebol de várzea e puderam elaborar uma rede de 

conhecimentos sobre o tema. 

É importante que as crianças e jovens tenham contato com outras experiências, 

acessem diferentes materiais, escutem outras vozes, vejam outras cenas, participem de 

outras situações para que ampliem, aprofundem e ressignifiquem seus conhecimentos e 

tenham contato com outros significados e discursos acerca das práticas corporais. 

Durante a tematização do skate e dos patins5, as crianças, para além de terem 

assistido vídeos, vivenciado corporalmente os brinquedos, debatido alguns assuntos 

provocados pelo professor e lido textos e notícias acerca do tema, também se envolveram 

                                                           
4 Os Clubes da Comunidade (CDC) são unidades esportivas em terrenos municipais administrados 

indiretamente. A gestão do espaço é feita por entidades da comunidade local com reconhecida vocação na 

gestão esportiva, legalmente constituídas em forma de associação comunitária ou eleita pela própria 

população do bairro. Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/cdcs 

Acesso em: 19 jun. 2017. 
5 Relato de experiência “Skate e patins: o idoso no centro da tematização”, disponível em 

http://www.gpef.fe.usp.br/teses/jorge_03.pdf Acesso em: 19 jun. 2017. 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/cdcs
http://www.gpef.fe.usp.br/teses/jorge_03.pdf
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em atividades de ensino onde dialogaram com uma estudante de Pedagogia praticante de 

skate que acompanhava as aulas, escutaram e discutiram com os colegas sobre essas 

práticas corporais e entrevistaram uma ex-patinadora e um aluno skatista no que diz 

respeito às suas experiências e situações vividas. Quando foram questionadas sobre a 

visita da Ana, assim se posicionaram: 

 

 

Kevin: Igual aquela entrevista que a menina sabia andar de patins, que 

ela tinha patins profissionais. 

P: A Ana. 

Kevin: Então, e acho que a entrevista, com aquilo que ela falou, deu pra 

aprender um pouco sobre os patins. Deu pra aprender como manusear 

e andar. 

P: Vocês acharam importante ela vir? 

Ana Lucia, Gisele e Kevin: Sim. 

Leonardo: Ela ensinou a andar de costas. 

Ana Lucia: Ela ensinou também como fazer para parar nos patins. 

P: Então, vocês acharam importante ela ter vindo? 

Todos: Sim. 

Kauan: Ensinou muito mais que o professor (risos de todos). 

Gisele: É porque ela entende mais do assunto [...]. 

 

 

 Decerto, a Ana teve muito mais a discutir com as crianças que nós, pois é 

possuidora de uma vasta experiência nos patins. Mas isso não posiciona o docente numa 

situação passível e irrelevante. O docente que coloca em ação o currículo cultural da 

Educação Física, após ter planejado e posto em prática outras atividades de ensino, 

prepara os estudantes para que possam aproveitar ocasiões como visitas pedagógicas ou 

recepção de convidados a fim de melhor compreender o assunto abordado. 

 Como já anunciado, o momento de compartilhamento de saberes nas tematizações 

não se restringe apenas a pessoas adultas. Crianças pequenas, jovens e colegas de sala 

também contribuem muito com o tema. Na tematização das brincadeiras, as próprias 

crianças foram responsáveis pelas explicações do seu funcionamento e características. A 

cada aula, um grupo de estudantes era convidado a apresentar sua brincadeira à turma e 

no coletivo discutiam sobre possibilidades de adequação e modificação. Quando 

questionados sobre essa experiência, Kevin e Leonardo foram enfáticos ao afirmarem que 

preferiram quando os colegas de sala explicaram as brincadeiras à turma: “[...] Foi melhor 

a gente explicar, porque a gente sabe um pouco mais. Os adultos não gostam muito das 

brincadeiras das crianças, não conhecem muito. Então, foi bem legal [...]. É até bom né, 
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deixar né, os alunos falarem, porque tem até brincadeiras que a gente mesmo não conhecia 

[...]”. 

Além disso, possibilitou que conhecessem brincadeiras que os companheiros de 

sala gostavam e vivenciavam: “[...] Foi muito bacana, porque a gente descobriu um pouco 

de brincadeiras novas que a gente não sabia um pouco... Pega-pega novela, que a Alana 

ensinou [...] Aquele, quando a gente fez o rouba-bandeira – ‘coração do time’ 

(brincadeira), eu não sabia como é que era. Tinha um monte de gente que aprendeu o 

‘coração do time’ [...]”. 

 Em ambas as tematizações, as crianças destacam a participação de outras pessoas 

nas aulas para além do professor. Não há dúvida que o educador age como uma força 

potente que convida os estudantes a lerem e interpretarem as práticas corporais 

disponíveis na sociedade. Entretanto, torna-se relevante que as vozes e posicionamentos 

dos participantes das práticas corporais, sejam eles crianças, jovens, adultos ou idosos 

sejam ouvidas, reconhecidas e problematizadas. Afinal, ninguém melhor do que os 

próprios sujeitos para contribuírem com saberes ancorados socialmente. Eis outro 

princípio importante da Educação Física cultural (NEIRA; NUNES, 2009a).  

Além de aprofundar e ampliar, as crianças e jovens que participam da pesquisa 

também ressignificaram os conhecimentos concernentes às práticas corporais 

tematizadas. Ressignificar pode ser entendido como uma ação em que se atribuem novos 

significados a algo construído em outro contexto a partir de significados já conhecidos 

dos códigos de comunicação (NEIRA, 2016a). 

Ressignificar é uma ação que nós, sujeitos da cultura, fazemos cotidianamente a 

todo o momento. Ressignificamos discursos, saberes, programas televisivos, músicas, o 

modo de fazer escola, as aulas que assistimos. Quando tomamos contato com as coisas 

do mundo, lhes atribuímos significados com base nas leituras que nos são possíveis, ou 

seja, as ressignificamos. 

 

 

Na aula de hoje, percebemos que alguns alunos ressignificaram o andar 

de skate e patins (andaram deitados, em duplas, com um skate em cada 

pé). Isso ocorreu após algumas aulas anteriores que discutimos com a 

turma sobre as variadas possibilidades de se locomover com o skate e 

patins, que não havia jeito ‘certo’ de andar com esses brinquedos e que 

cada um poderia experimentar novas possibilidades (EPISÓDIO 02 – 

11/08/2015). 
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Em um momento da aula na quadra, uma aluna explicou e demonstrou 

ao colega de turma o gesto de espiral da fita, dizendo: ‘é assim que se 

faz, você tem que mexer a mão bem forte e rápido’. Em outra situação, 

foi possível notar que alguns alunos atribuíram novos significados a 

ginástica rítmica ao criarem outros gestos (muitas vezes, misturando os 

gestos acessados nas pesquisas com alguns gestos característicos em 

algumas lutas e danças) e coreografias embalados pela música funk 

(EPISÓDIO 12 – 17/03/2016). 

 

 

As crianças atribuíram novos significados ao skate e à ginástica rítmica ao ponto 

de modificarem suas características iniciais com base em suas próprias experiências. 

Foram os casos em que alguns estudantes se locomoveram sobre o skate de outras formas 

e também quando elaboraram novos gestos e coreografias ginásticas inspirados no gênero 

musical funk. O currículo cultural da Educação Física almeja que os alunos 

desestabilizem, modifiquem, criem e recriem as práticas corporais tematizadas. 

A ressignificação decorre da produção cultural, ou seja, do esforço que os sujeitos 

da educação empreendem para reconstruir a vivência das práticas corporais na escola, 

bem como das atividades de aprofundamento e ampliação. Por esse motivo, elas podem 

e devem ser as mais variadas possíveis. 

Para Neira (2016a), as atividades de ensino selecionadas “são fortemente 

influenciadas pelas condições da escola, trabalho docente e características da prática 

corporal em foco” (p.32). Em temas que despertam mais interesse nos estudantes, o 

docente organiza e elabora atividades com maior facilidade e fluidez. Já aqueles temas 

que se encontram mais afastados do repertório cultural dos estudantes exigem uma 

atenção maior do professor. Mas isso, obviamente, não impede que sejam abordadas no 

currículo. 

Ao assistirem vídeos, lerem e analisarem textos, notícias, letras de músicas e 

poemas, discutirem registros de aulas anteriores, livros e pesquisas acadêmicas entre 

outras, são importantes atividades de ensino que auxiliam os professores e os estudantes 

a compreenderem as práticas corporais, reconhecerem os significados que lhes são 

atribuídos e problematizarem os discursos que as envolvem, aprimorando a leitura da 

ocorrência social da brincadeira, dança, luta, ginástica ou esporte objeto de estudo. 

Durante a tematização do sertanejo, o mapeamento inicial indicou ao professor 

que alguns estudantes significavam o sertanejo como algo que ‘é tudo igual’, fato 

confirmado na entrevista pela Patrícia: “[...] Eu achava mesmo que era tudo igual. Nem 
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achava que tinha sertanejo raiz, eu nem sabia que existia. Só achava que tinha um 

sertanejo e pronto, o sertanejo de amor. Sertanejo era tudo igual pra mim”. 

Isso fez com que nos embrenhássemos pelo universo da dança sertaneja, buscando 

compreender aquela prática corporal. Para tanto, realizamos pesquisas na internet, 

conversamos com pessoas que apreciam esse gênero musical e também com uma 

dançarina. Tudo isso nos guiou a planejar e replanejar determinadas atividades de ensino. 

Nesse sentido, adotamos uma postura etnográfica frente à tematização. 

De acordo com Neira (2011b), a postura etnográfica pode ser concebida como 

uma ação didática do currículo cultural da Educação Física, que 

 

 

significa aproximar-se das práticas corporais e colocar uma lente de 

aumento na dinâmica das relações e interações que constituem o seu 

funcionamento, para tentar entender como operam os mecanismos de 

dominação e de resistência, de opressão e de contestação, além do papel 

e a atuação dos praticantes (p. 117). 

 

 

A investigação etnográfica tende a provocar, tanto nos docentes quanto nos 

estudantes, um sentimento questionador acerca dos conhecimentos e significados 

relativos às práticas corporais. Desse modo, passam a enxergá-las de outras maneiras e 

com outros olhares, sempre com o intuito de ampliar as possibilidades de significação. 

Conforme apontado nos registros das aulas, após a leitura de alguns textos que 

trataram dos variados tipos de sertanejo, de problematizações acerca dos contextos em 

que foram criados e da audição de músicas sertanejas, alguns estudantes ressignificaram 

o modo de ver a prática corporal, distanciando-se daquelas que apresentaram no início 

dos trabalhos. 

 

 

Tatiane: [...] Tipo assim, se você ouvir qualquer tipo, vai, vou colocar 

o Jorge e Matheus. Jorge e Matheus cantam praticamente um pouco de 

tudo. O único sertanejo que ele não canta agora é o universitário, que 

fala mais de dinheiro, de bebida, de coisas assim. Eles cantam o 

romântico, e cantam meio que também o de raiz, porque as letras deles, 

se você for perceber, é uma letra toda apaixonada, toda cheia de 

‘mimimi’. Aí se você for ver o Henrique e Juliano já fala diferente. Se 

você for ver Chitãozinho e Chororó já é completamente diferente. Foi 

isso que mais chamou minha atenção. 
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Patrícia: [...] E também, se o professor não tivesse passado esse texto, 

eu nunca ia saber as diferenças do sertanejo. Sempre ia achar que era a 

mesma coisa tudo. 

 

 

Em outras tematizações, o uso de vídeos foi destacado pelos jovens. Afirmaram 

que os ajudou a aprofundar os conhecimentos sobre o tênis de mesa quando se referiram 

à existência de várias formas de empunhar a raquete, para além do modelo clássico, e que 

essa modalidade é praticada com maior frequência em vários países. Já os vídeos da dança 

sertaneja e as nossas explicações inspiraram a vivência e compreensão da dança. 

 

 

Gabriella: [...] quando o professor trouxe o vídeo, mostrou como 

segurar a raquete, tal, a gente aprende novas maneiras de como fazer na 

Educação Física. A gente não fica só na mesma coisa. Eu achei legal 

quando o professor trouxe o vídeo porque fui aprendendo outras 

maneiras de jogar e aprendendo também as jogadas. Eu acho que foi 

legal. Diferente. 

 

Greta: [...] Eu achei importante também, porque muitos só sabem jogar 

do jeito, tipo, simples, que segura a raquete de um jeito só, ou que não 

sabe fazer manobras. Então, quanto mais vídeos a gente assiste, mais a 

gente consegue entender que não existe só uma maneira, que não existe 

só aqui no Brasil, que existem várias outras formas da gente fazer 

manobras. 

 

Tatiane: Eu acho que isso é muito importante, porque se a gente ficasse 

só dançando, tipo, só dança e quadra, dança e quadra, acho que ninguém 

entenderia. Porque, mesmo assim, quando a gente vai pra quadra, antes 

da gente ir, o professor faz toda uma explicação por trás disso, pra gente 

conseguir fazer tudo. Aí a gente consegue assistir os vídeos, o que faz 

a gente nos inspirar neles, tentar fazer meio que igual e isso, eu acho, é 

o que vai... faz com que a gente aprenda melhor. 

 

 

Quando tematizamos a musculação, os jovens compreenderam que a noção de 

‘corpo ideal’, aquele em que há pouca gordura e músculos definidos e sobressalentes, é 

uma produção discursiva. O aluno Marcelo afirmou que as situações didáticas em que 

assistiram a vídeos de fisiculturistas contribuíram para o seu entendimento da questão. 

Em sua opinião, a turma pôde discutir sobre alguns exercícios de musculação, conversar 

acerca da alimentação dos praticantes e debater alguns possíveis motivos que geram o 

aumento da massa muscular. Estela disse que o mais interessante dos vídeos assistidos 

foi ver as mulheres fisiculturistas, pois nunca havia visto uma atleta da modalidade. Nota-
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se que o material intencionalmente selecionado incomodou os estudantes a ponto de 

intensificar a sua participação no debate. Isso nos chamou a atenção porque a aula de 

Educação Física tornou-se o primeiro momento em que os jovens observaram, analisaram 

e discutiram com os colegas de turma e conosco a imagem da mulher atleta de 

fisiculturismo. 

 Percebemos que o currículo cultural da Educação Física proporcionou aos alunos 

momentos de provocação, apreciação, análise, debate e reflexão acerca dos temas 

estudados. No primeiro caso, os vídeos que utilizamos contribuíram para que as alunas 

entendessem as várias gestualidades do jogo de tênis de mesa. Na outra situação, os 

vídeos assistidos contribuíram para que os estudantes percebessem como eram realizados 

os gestos da dança sertaneja. Por fim, na última situação, os vídeos selecionados fizeram 

com que os jovens ampliassem e aprofundassem os saberes referentes ao corpo feminino 

praticante do fisiculturismo. 

Também observamos que as atividades de ensino provocam os estudantes a 

repensarem a forma como significam os temas abordados e a função do componente. Não 

há como prever o que acontecerá, nem tampouco decifrar antecipadamente os 

significados atribuídos pelos alunos. É sempre um processo aberto, incerto e cheio de 

dúvidas. Durante a tematização do skate e patins, quando discutíamos a participação de 

idosos nessas práticas corporais, um aluno estranhou a leitura de um livro infantil que 

tratava da história romântica de um casal de idosos. Ao final da atividade ele afirmou: 

“[...] nunca vi um professor de Educação Física ler esse tipo de livro para a gente. É a 

primeira vez”. (EPISÓDIO 04 – 18/08/2015). 

 Nesse caso a atividade de ensino despertou na criança um sentimento de surpresa 

misturado à incerteza ao ver o seu professor de Educação Física ler um livro infantil para 

a turma. O pronunciamento do menino diz muito sobre a significação atribuída à cena e 

ao componente por dois motivos. Primeiro porque, possivelmente, ele passou a significar 

a aula de Educação Física como um espaço que comporta outras situações didáticas para 

além daquelas que historicamente caracterizam o componente, ou seja, um momento de 

exclusividade das vivências corporais. Em segundo, ele poderá dali em diante significar 

o professor de Educação Física como um sujeito que escapa daquela identidade de alguém 

responsável por uma aula ‘divertida’, restrita à movimentação e suor. 

O currículo cultural da Educação Física vem se constituindo como uma proposta 

que busca incansavelmente estabelecer relações mais democráticas e equitativas ao longo 

do período de escolarização das crianças, jovens e adultos. Algo que foi percebido pelos 



23 
 

estudantes ao identificarem a existência de formas variadas de participar das aulas para 

além daquelas que preconizam a vivência corporal propriamente dita. 

 

  

Durante a vivência da luta de jiu-jitsu, dois alunos que acompanhavam 

a luta de outros dois colegas começaram a orientá-los sobre as técnicas 

que poderiam realizar ou as estratégias que poderiam adotar para que 

um imobilizasse o outro. Foi interessante perceber que esses alunos não 

foram observados em momentos de vivência e que conheciam pouco 

sobre a luta no início das aulas. Porém, estavam atentos às nossas 

explicações, às discussões com os colegas e realizaram as atividades de 

ensino propostas (EPISÓDIO 23 – 28/06/2016). 

 

Hoje conversamos com o aluno Roberto sobre as aulas de Educação 

Física, porque ele não se interessa pelos momentos de vivências do 

voleibol. Em nosso diálogo, ele disse não gostar de praticar. Então 

perguntamos se ele havia aprendido algo nas aulas de voleibol e ele 

demonstrou os gestos da manchete e do saque e falou os nomes. Com 

isso, o questionamos sobre se era importante considerar quem não 

participava dos momentos de vivência e ele disse que é importante, 

porque mesmo sem ‘praticar’, ele aprendeu sobre o esporte (EPISÓDIO 

07 – 23/10/2015). 

 

 

É possível inferir que os estudantes compreendem que as aulas de Educação Física 

não se limitam à ‘prática’ dos esportes, danças, lutas, ginásticas e brincadeiras, 

possivelmente, devido ao fato de estarem sujeitos a essa proposta há um bom tempo. Isso 

faz com que percebam que podem apropriar-se dos conhecimentos sobre as práticas 

corporais de diferentes maneiras, cada qual a partir de suas leituras e experiências, ou 

seja, observam que as aulas de Educação Física culturalmente orientadas não se 

preocupam apenas com a execução motora. 

Os posicionamentos dos alunos Manoel, com relação à tematização do parkour, e 

Patrícia e Tatiane, no que diz respeito à tematização da dança sertaneja, reverberam a 

importância de abordar as práticas corporais de uma maneira ampla: 

 

 

Manoel: [...] de vez em quando, tinha vez que a gente não descia6 

porque o principal de tudo era a gente aprender coisas, não era só a 

gente ir até a quadra, o parque, pra fazer essas coisas aí [...]. 

 

                                                           
6 A palavra ‘descia’ aqui empregada por alguns alunos refere-se ao fato de ir à quadra da escola, pois ela 

se situa no andar térreo enquanto as salas de aulas estão situadas no 1º e 2º andares. 
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Patrícia: [...] a gente interagiu bastante. A gente dançou, a gente 

pesquisou, a gente ouviu as músicas, a gente viu os vídeos das pessoas 

dançando [...]. 

 

Tatiane: Eu trouxe uma pesquisa, no celular até. Teve gente que trouxe 

mais pesquisas e nós lemos [...]. 

 

 

 Observamos que a Patrícia não realizou a vivência da dança durante as aulas. 

Mesmo assim, garantiu que participou ativamente da tematização seja pesquisando, 

ouvindo as músicas, cantando, assistindo aos vídeos selecionados, lendo pesquisas no 

celular. A perspectiva cultural da Educação Física promove e valida diferentes tipos e 

formas de participação dos estudantes, cada qual à sua maneira, desde que compreendam 

e ressignifiquem as práticas corporais. 

A Educação Física cultural reconhece que os gestos e técnicas corporais são 

elementos imprescindíveis às práticas corporais, pois são seus elementos constitutivos, os 

menores signos dessa gramática (NEIRA, 2014). É o que confere materialidade aos 

esportes, danças, lutas, brincadeiras e ginásticas. Sem eles não há qualquer possibilidade 

de significação. 

O docente que coloca em ação o currículo cultural deve oportunizar situações 

didáticas de vivência corporal às crianças, jovens e adultos. Isso não significa cair na 

armadilha de que somente por meio dessa experiência que os estudantes aprendem sobre 

as práticas corporais. Vivência, nessa perspectiva, é sempre seguida da ressignificação, 

ou seja, ocasiões em que os sujeitos dançam, lutam, brincam, fazem ginásticas ou 

esportes, usam vestimentas características, manipulam materiais, tocam instrumentos, 

visitam ambientes específicos entre tantos outros momentos que instigam a recriação dos 

significados atribuídos às práticas corporais. 

 Entretanto, não há consenso entre os participantes com relação a esse assunto.  Um 

grupo de alunas entrou em conflito de ideias quando indagadas sobre a possibilidade de 

aprender o handebol sem vivenciá-lo corporalmente: 

 

 

Isandra: [...] Na verdade, ela pode até aprender, mas quando ela for 

praticar não vai ser a mesma coisa. É como violão. Você pode aprender 

a ler as cifras, você pode tentar lá, mas quando você for tocar, não vai 

ser a mesma coisa. Vai ser só uma teoria na sua cabeça. 

Graziela: Mas ela aprendeu. 

[...] 
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Graziela: Eu acho que... Se a pessoa não quer fazer aula, tudo bem, 

porque, às vezes, essa pessoa, ela não faz aula na prática, mas ela 

pesquisa as coisas, traz tudo certinho. Então, ela está aprendendo do 

mesmo jeito. É igual à teoria, sabe? Você aprender na teoria e não 

aprender na prática. 

Isandra: É igual na aula de matemática. A pessoa pode não copiar e 

estar aprendendo. Vai faltar alguma coisa, mas ela está aprendendo. 

Bruna: Mas se você aprender só na teoria, tipo, você vai saber aquilo, 

só que você não vai saber fazer, sabe? 

Graziela: Mas você sabe... 

Bruna: Sabe só a teoria. Mas a prática, assim, tipo, não tem é, assim, 

você sabe como fazer, só que quando você for fazer, pode ser diferente. 

Então é bom aprender na prática. 

Isandra: Imagine que você aprendeu o que é um mortal, mas você 

nunca tentou fazer, você vai quebrar o pescoço (risos de todas). Por 

exemplo, ela faz balé. Eu posso saber o que é um espacate. Mas se eu 

for lá tentar fazer, eu não consigo. 

P: Mas você vai saber o que é um espacate, né? 

Isandra: Sei o que é. 

 

 

 Percebemos a preocupação de alguns estudantes quando o assunto é a vivência 

das práticas corporais nas aulas de Educação Física, pois a não existência dessa 

experiência é vista como algo inimaginável. Enquanto a Bruna significou que a vivência 

corporal é imprescindível à Educação Física, a Graziela permaneceu firme em seu 

posicionamento, argumentando que independente da vivência de uma manifestação 

cultural, é possível compreendê-la como um todo por meio de outras situações didáticas. 

Acreditamos que o posicionamento da Graziela se coaduna com os princípios 

democráticos de participação tão caros à proposta, pois, como nos explica Neira (2016a), 

os saberes veiculados pelo currículo cultural da Educação Física, ao extrapolarem a mera 

vivência corporal, propiciam aos estudantes as “condições necessárias para ampliação das 

próprias leituras das práticas corporais socialmente situadas e de seus praticantes” (p. 43). 

Nesse sentido, essa vertente de ensino não nega a vivência corporal, apenas retira 

a sua exclusividade e abre portas para que outras formas de participação dos estudantes 

aconteçam desde que sejam momentos profícuos para a análise e compreensão das 

práticas corporais. 

Inevitavelmente, as significações expressas pelos participantes abrangem 

comparações entre as aulas de Educação Física culturalmente orientada àquelas as quais 

estiveram sujeitos em outras escolas com outros professores. Nesses casos, nossas 

observações e provocações durante as entrevistas tencionaram tão somente encontrar 

pontos divergentes entre as experiências anteriores e atuais.  
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 Duas jovens, quando convidadas a falar sobre o assunto, dispensaram a cerimônia 

e fizeram críticas com relação às aulas de Educação Física de suas ex-escolas. A começar 

pela Gabriella que afirmou que seu ex-professor passava mais ‘aula livre’, reservando o 

futebol a alguns meninos da turma, enquanto as meninas jogavam vôlei ou então pulavam 

corda. A aluna relembra que aqueles que não participavam desses jogos, ficavam andando 

pela quadra, talvez procurando algo para se entreterem. 

 Oriunda de outra escola, Eloá mencionou algo parecido. Ela disse que seu ex-

professor de Educação Física “[...] passava futebol pros meninos e as meninas pulavam 

corda. Só. Mais nada. E podia ficar andando assim, mexendo no celular. Era mais uma 

aula livre. E, tipo, as meninas queriam jogar e ele não deixava. Ele falava que, sei lá, ele 

tinha medo de alguma menina se machucar. Aí ele não deixava e a gente só ficava pulando 

corda”. 

Desperta a nossa atenção o fato desses discursos demonstrarem certa sintonia, 

apesar das experiências serem de escolas distintas. Restritos ao limite do que nos foi 

apresentado, essas aulas sequer se aproximam da fundamentação teórico-metodológica 

de qualquer perspectiva curricular do componente. Tratam-se das chamadas ‘aulas livres’, 

odiadas por alguns e esperadas por outros. Machado et al. (2010) concebem essa situação 

enquanto prática de desinvestimento pedagógico que corresponde àqueles casos em que 

os professores da área permanecem nos postos de trabalho, mas abandonam o 

compromisso com o trabalho docente. 

A ausência de pretensão com a prática pedagógica causa o surgimento da “não 

aula” que pode ser concebida quando 

 

 

[...] no tempo-espaço designado/reservado para que a prática 

pedagógica do professor ocorra, este não intervém de forma objetiva- 

intencional, privando os alunos da possibilidade de acesso à 

aprendizagem de um conteúdo específico e/ou do desenvolvimento de 

uma determinada habilidade. Geralmente este espaço pode confundir-

se, ainda, com outros momentos nos quais os alunos simplesmente se 

divertem (recreio ou aula vaga), sem que haja qualquer diretividade do 

professor com intenções pedagógicas de aprendizagem (MACHADO et 

al., 2010, p. 133). 

 

 

Nas situações aludidas algumas meninas eram levadas a brincar de pular corda ou 

jogar vôlei enquanto alguns meninos se deliciavam no futebol. Por mais que possa parecer 
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antiquado imaginar esses momentos, afirmamos, com angústia e vontade de mudar o 

cenário, que já presenciamos cenas parecidas ao longo de nossas experiências enquanto 

docente de outras escolas. 

Analisando mais atentamente o discurso da Eloá, percebemos que seu ex-

professor temia que as meninas se machucassem. Olhando pelas lentes do currículo 

cultural da Educação Física essa seria uma excelente oportunidade para inúmeras 

problematizações e atividades de ensino, por exemplo, identificar e desconstruir a 

representação da fragilidade feminina ou, então, conhecer e estudar o desempenho de 

muitas mulheres no futebol ou até compreender como é o futebol jogado por mulheres 

que não são atletas profissionais. 

 Durante o período da pesquisa, percebemos Eloá muito distante nas aulas. Isso 

soou estranho por ela ser recém-chegada à escola e, de um modo geral, alunos que se 

encontram nessa situação demonstram, pelo menos, certa curiosidade com as aulas de 

Educação Física. Em uma conversa de aproximação, a aluna afirmou que na infância era 

bem participativa, que gostava de jogar futebol e admirava e praticava variadas lutas, mas 

de tanto ouvir de amigos e familiares que essas práticas corporais eram ‘coisas de 

menino’, aos poucos, seu interesse por elas e, consequentemente, pelas aulas de Educação 

Física, esvaiu-se. Questionada se ela seria mais participativa se sua experiência tivesse 

sido diferente, isto é, se suas aulas de Educação Física de anos anteriores atentassem ao 

debate concernente à posição da mulher nas práticas corporais, sem se esquivar, 

respondeu que sim. 

O que chama a atenção no posicionamento de Eloá é o fato dela ter se 

desinteressado pelas práticas corporais devido às práticas discursivas que acessou por 

algum tempo. Parece algo simples e corriqueiro, mas os discursos podem causar efeitos 

marcantes no modo como os sujeitos vivem a vida. Observa-se que as relações de poder 

nessa situação operam sobre o campo de comportamento da aluna, levando-a a afastar-se 

das práticas corporais. 

 Inferimos que a Educação Física cultural contribui para evitar situações como 

essas. Basta que o docente esteja atento aos seus registros, aos dados do mapeamento e 

em constante diálogo com os estudantes para que possa integrar os estudantes na 

tematização da brincadeira, dança, esporte, ginástica ou luta. 

O episódio a seguir ilustra bem a questão: 
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Às vezes, alguns alunos vão ajudar a pegar os materiais para a aula e 

quando observam a sala da Educação Física, se surpreendem com o que 

temos: pipas, quimonos de judô, skates, patins, bolinhas de gude, bola 

de futebol americano, guarda-chuvas de frevo, raquetes de tênis e de 

badminton, saco de pancadas, luvas de boxe, fitas de ginástica rítmica 

etc. Nesse dia, o aluno Thiago, que era novo na escola, quando viu uma 

sacola cheia de pipas, falou: “tem até pipa aqui”. Diante dessa fala, o 

questionamos: ‘Você acha que não pode ter pipa na sala de Educação 

Física?’. Outro aluno, que nos acompanhava, disse ao Thiago: ‘Mano, 

não viaja. Claro que pode (deu um tapa na cabeça do Thiago). A gente 

já estudou pipa aqui na escola’ (EPISÓDIO 01 – 04/08/2015). 

 

 

 A surpresa do Thiago ao ver pipas na sala de materiais nos leva a pensar acerca 

de sua experiência com a Educação Física em anos anteriores. Talvez, por ter participado 

de aulas que velaram a pipa, ele pode significar o brinquedo como algo marginalizado 

pela escola por ser um produto das ruas, ou seja, proibido no currículo escolar. O que 

chama a atenção foi o fato dele ter observado outros tantos materiais e brinquedos e ter 

se incomodado somente com as pipas, isto é, ele atribuiu sentido às pipas. 

 O sentido pode ser concebido como a fronteira que conecta as coisas e as palavras, 

fazendo com que ambas façam sentido no corpo de quem lê, escreve, ouve e diz 

(MALUFE, 2011). Amparado pela filosofia deleuziana, a autora afirma que o sentido está 

próximo ao campo de forças atuantes nos acontecimentos, por ser algo incorpóreo, 

impossível de ser capturado. No caso em tela, as forças atuantes na fronteira das pipas, 

do Thiago e do seu discurso se conectaram de tal modo que o sentido atribuído 

desencadeou a cena narrada acima. 

O acontecimento com o aluno revela como as experiências anteriores 

influenciaram o modo como significa a Educação Física. Certamente, se o Thiago tivesse 

avistado somente os demais materiais, o discurso seria diferente ou, então, nada diria. Em 

outras palavras, sem as pipas na cena, os sentidos, dizeres e ações teriam sido outros, 

completamente distintos do que registramos. 

Assim como ocorreu com o Thiago, outros estudantes recém-chegados à escola 

também estranharam as aulas de Educação Física culturalmente orientadas. A perspectiva 

cultural cria fissuras nas imagens construídas com base em experiências anteriores, 

abrindo possibilidades para que outras formas sejam ressignificadas, validadas e 

defendidas pelos alunos. 

A tematização de práticas corporais variadas é corroborada, sobretudo, quando 

estimula o diálogo com as outras áreas do conhecimento. Há certo consenso no debate 
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educacional que o trabalho integrado entre as disciplinas escolares favorece a 

compreensão do universo vivencial dos estudantes. Quando, após o mapeamento, o 

futebol foi selecionado para tematização no 5º ano, algumas meninas ficaram bem 

incomodadas, adjetivando-a de masculina. O incômodo gerado fez com que Raiane, 

praticante de futebol, defendesse o tema que escolhemos, porque, de acordo com ela, as 

meninas “são fortes e capazes de jogarem iguais os meninos jogam”. Além disso, 

reclamou das colegas que pensavam que toda menina é sensível e fraca e que por isso não 

podem jogar futebol (EPISÓDIO 27 – 18/08/2016). 

Algumas alunas passaram a questioná-la e ironizá-la por seus posicionamentos. 

Sentindo que o momento era propício para problematizar a questão de gênero, solicitamos 

que a Raiane se explicasse melhor. Ela relembrou que durante o estudo da ginástica 

rítmica7, ocorrida no início do ano letivo de 2016, haviam discutido como os brinquedos 

e brincadeiras infantis influenciam na produção das identidades masculinas ‘fortes’ e 

femininas ‘fracas’. 

Encorajada a continuar argumentando, a garota pegou o livro didático8 de 

‘Ciências Humanas e da Natureza’, abriu a página no tema Movimentos Sociais e mostrou 

uma fotografia de um grupo indígena protestando em frente ao Congresso Nacional. 

Raiane disse que a professora havia ‘passado essa lição’ recentemente e disse que era 

como se as mulheres fossem os indígenas da imagem e os homens, que estavam dentro 

do Congresso Nacional, impediam o movimento das mulheres. 

O episódio nos fez ver que deveríamos ter dialogado com a professora regente da 

turma a fim de criarmos vínculos e pontos de convergência com relação aos temas que 

estávamos abordando. Raiane conectou as discussões feitas nas aulas de Educação Física 

e de Ciências Humanas e Naturais, indicando que o trabalho integrado favoreceria a 

adoção de uma postura crítica com relação ao problema em questão. Isso só reforça a 

vontade que o currículo cultural da Educação Física possui de seguir em direção a uma 

escola democrática de fato, tendo o diálogo como base da ação pedagógica. 

O estreitamento dos laços dialógicos com a professora regente da turma e com a 

professora de Arte ocorreu na tematização do skate e patins. Em uma reunião pedagógica, 

                                                           
7 Relato de experiência “Quando a mulher continua sendo a ‘outra’ na ginástica rítmica”, disponível em 

http://www.gpef.fe.usp.br/semef2016/visemef_arquivos/Textos%20completos/jorge_ginastica.pdf Acesso 

em: 19 jun. 2017. 

 
8 JOMAA, L. Y.; VASCONCELOS, L. R. S.; BAKRI, M. S. Projeto Buriti: ciências humanas e da 

natureza: ensino fundamental: anos iniciais. São Paulo: Moderna, 2014. 

http://www.gpef.fe.usp.br/semef2016/visemef_arquivos/Textos%20completos/jorge_ginastica.pdf
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soubemos que a primeira iniciaria um trabalho com o gênero textual entrevista e a 

segunda trataria das culturas urbanas e juvenis. Naquele momento trocamos informações 

e combinamos algumas situações didáticas em parceria. 

Os estudantes reagiram positivamente ao trabalho e destacaram a entrevista com 

a ex-patinadora como um momento importante, porque planejaram e prepararam as 

questões com o auxílio da professora regente. Durante as discussões que as atividades 

provocavam, alguns alunos retomavam as explicações da professora de Arte. Isso mostra 

que é preciso enfrentar a fragmentação dos conhecimentos imposta pela tradição 

disciplinar da educação escolar. 

Por mais que possa parecer que as significações concedidas pelos participantes 

transmitam exclusivamente efeitos positivos com relação à perspectiva cultural da 

Educação Física, há quem se manifestou de forma contrária. Alguns episódios indicaram 

que os significados atribuídos pelas crianças e jovens são pouco simpáticos, o que nos 

convidou a refletir sobre as ações desenvolvidas. 

Durante a tematização do atletismo, a turma, no início da aula, sugeriu uma 

competição das provas de revezamento em pequenos grupos. Realizadas as vivências com 

esse sentido, questionamos os estudantes sobre os motivos que os levam a desejar 

constantemente experiências competitivas. Dentre as respostas, ouvimos: ‘porque é 

melhor assim’, ‘é pra ver quem é o melhor’, mas também, em caráter reprovativo: “lá 

vem o professor querer ler texto pra gente na sala” (EPISÓDIO 26 – 12/08/2016). 

Essa manifestação diz muito sobre como as aulas de Educação Física se 

organizaram na escola. Podemos entender que devido à atividade de leitura de textos ter 

sido proposta em outras tematizações nessa turma, tornou-se uma atividade monótona e 

repetitiva para esse estudante. 

Outros dois episódios reforçam essa hipótese: 

 

 

Na aula de hoje, antes mesmo de iniciarmos o mapeamento do tema, o 

aluno Luciano disse: ‘Professor, porque não tematizamos só o rouba-

bandeira’? Solicitamos que explicasse melhor isso: ‘Talvez seja (o 

tema) brincadeiras de corrida né? Ao invés disso, vamos focar só no 

rouba-bandeira, tipo, como foi criada, como era no início, outras formas 

de jogar o rouba bandeira, essas coisas’ (EPISÓDIO 20 –15/06/2016). 

 

Diante de nossa indecisão para a escolha do novo tema de estudo, 

acreditamos que seria interessante ouvir alguns alunos sobre o que 

pensavam de algumas práticas corporais. No momento do debate, 

enquanto alguns alunos falavam coisas do tipo: ‘essa prática corporal é 
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legal’ e ‘essa prática corporal eu sei jogar’, o aluno Vinicius, por estar 

defendendo o estudo do futebol americano, argumentou que esse 

esporte não é violento (alguns alertaram que todos iriam sair 

machucados se fosse o futebol americano). Para reforçar seu 

argumento, ele, então, relembrou o trabalho com o parkour no ano 

passado, em que estudamos o preconceito que é construído sobre os 

praticantes dessa modalidade. Ao falar isso, disse que deveríamos 

estudar porque as pessoas acham que o futebol americano é violento, 

além de estudar também as ‘táticas, regras do jogo, nomes dos 

movimentos’ e que assistiríamos a vídeos também para aprender sobre 

esse esporte (EPISÓDIO 25 – 28/07/2016). 

 

 

Essas situações relembram os alertas de Bonetto (2016), para quem o currículo 

cultural da Educação Física corre o risco de transformar-se em uma ‘receita’ de aplicação 

de atividades sequenciadas. Quando o Luciano propôs que se estudasse a origem do 

rouba-bandeira e outras formas de vivenciá-lo e o Vinicius defendeu o estudo das táticas, 

regras do jogo e gestos característicos do futebol americano, foi possível perceber que as 

tematizações das práticas corporais que experimentaram nos últimos dois anos, guardadas 

uma ou outra peculiaridade, talvez tenham seguido o mesmo caminho. 

Bonetto (2016) é contundente quando afirma que a proposta não é um novo 

método a ser aplicado nas escolas. Destaca que cada professor, em cada escola, assume a 

autoria de seu trabalho ao considerar os acontecimentos, chegando, em alguns casos, a 

criar e propor situações didáticas novas, sempre atentas às exigências do momento. 

Episódios como esses servem para que os docentes estejam atentos aos 

acontecimentos das aulas, principalmente as respostas dos alunos às atividades, pois é a 

partir da leitura que o docente faz daquilo que acontece que será definida uma direção ou 

outras tantas. O currículo cultural da Educação Física não possui uma ‘receita’ a ser 

seguida, tampouco uma organização previamente definida, mesmo que os estudantes 

percebam que algumas atividades lhe são características. 

Metaforicamente associamos a Educação Física cultural ao grafite9. Enquanto 

alguns enxergam o grafite como forma de vandalismo, o significamos como uma obra de 

arte, caracterizado por ser único, isto é, impossível de ser copiado em outros locais e 

situações. O grafite torna-se o que é no momento em que é desenhado, pois tudo ao seu 

redor é considerado: o local a ser grafitado, o estilo do grafite, a mensagem a ser 

                                                           
9 O grafite pode ser entendido como uma manifestação artística e ocorre geralmente em paredes e muros 

de espaços públicos. Está ligado diretamente a movimentos populares e periféricos e é usado para expressar 

outras vozes presentes na sociedade. 
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transmitida e as tintas a serem utilizadas. Os desenhos não possuem uma ordem a ser 

seguida e nem etapas a serem concluídas de uma só maneira. 

De forma parecida à ação do grafiteiro, o docente que coloca em ação o currículo 

cultural da Educação Física tematiza as práticas corporais em variadas situações e de 

diferentes maneiras. Para não cair na armadilha do ‘tudo pode’, o docente planeja a aula 

seguinte logo após o término da anterior, assim como o grafiteiro rascunha o desenho, 

para então, quando estiver em ação, fazer as adequações necessárias conforme as 

exigências surgirem. 

Todavia, ambos os episódios (EPISÓDIO 20 – 15/06/2016; EPISÓDIO 25 – 

28/07/2016) também nos apresentam algumas possíveis ‘marcas’ que as tematizações 

causaram nos estudantes. Luciano reconheceu alguns signos bem característicos das aulas 

de Educação Física cultural ao sugerir que se estude a origem do rouba-bandeira e as 

variadas formas de jogá-lo. Está implícita que a Educação Física não é qualquer coisa a 

ser realizada em qualquer hora e de qualquer maneira. Esse posicionamento indica um 

sério compromisso com a tematização das práticas corporais. Vinicius, por sua vez, 

demonstrou que a Educação Física cultural atua para que as significações fixadas às 

práticas corporais sejam problematizadas e investigadas em sua ocorrência social. 

Outras situações observadas levam a crer que a pedagogia culturalmente orientada 

consiste numa proposta de intervenção bem precisa. Gabriella, quando questionada sobre 

a relevância de estudar a ‘delicadeza’ feminina nas aulas de Educação Física, retomou as 

discussões ocorridas ao longo das aulas que tratou desse assunto para formular sua 

resposta. Destacou ser muito importante discutir isso nas aulas e aprofundou-se na 

explicação dizendo que as pessoas aprendem desde pequenas a separar que a cor azul e 

brincar de carrinho são coisas de menino, enquanto brincar de boneca e a cor rosa são 

destinados às meninas e que isso influencia na separação das práticas corporais entre os 

gêneros, em que o vôlei é destinado às meninas e o futebol aos meninos. E termina sua 

explicação com um questionamento: “[...] porque desde o começo, na escola, porque as 

meninas têm que ter o banheiro cor de rosa e os meninos de azul?”. 

Em outra situação, Estela, ao realizar uma atividade escrita sobre o futsal e futebol, 

relatou que o futebol é mais reconhecido que o futsal em nosso país porque desde 

pequenos somos induzidos a gostar do esporte por muitos fatores: temos que ter um time 

para torcer, na televisão só passa futebol, nossos amigos só falam de jogos de futebol etc. 

Questionada sobre os motivos que a levaram a pensar daquela forma, afirmou que a 

tematização da musculação acerca da produção discursiva do corpo ideal a ajudou a 
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entender que as coisas não são naturais, são construídas ao longo do tempo pelas pessoas 

(EPISÓDIO 22 – 23/06/2016). 

 Em ambos os casos inferimos que os debates, análises e reflexões acerca dos 

discursos em circulação, aqui tomados como aspectos singulares da Educação Física 

cultural, levam os estudantes a compreenderem que as práticas corporais, assim como as 

significações que lhes são atribuídas, resultam das disputas em meio às relações de poder. 

Assim, passam a enxergar essa condição constitutiva no cotidiano, nas situações mais 

inesperadas, tal como se deu com o questionamento da Gabriella com relação à separação 

dos sanitários de acordo com o gênero e cor. 

 Os participantes da pesquisa, quando convidados a destacarem nuances das 

tematizações do handebol e do skate e patins, respectivamente, assim se posicionaram: 

  

 

P: Pra você, qual foi o ponto central da discussão do handebol? 

Isadora: A influência da América no Brasil. Lembro até hoje daquele 

mapa. Lembro do Tarcísio mostrando os Estados Unidos, a América, 

falando sobre a influência deles no Brasil, que a gente desde pequeno 

aprendeu que o inglês é dahora, que todo mundo quer ir pra lá porque 

lá todo mundo é rico e não é nada disso. As músicas que a gente ouve 

aqui é tudo de lá. 

 

 

P: Na opinião de vocês, qual foi o assunto principal das aulas de skate 

e patins? 

Gisele: Eu acho que era aquele dos velhos lá. 

Ana Lucia: Das pessoas idosas. Que as pessoas idosas podiam também 

andar. 

Kevin: Das pessoas idosas que todo mundo ficou comentando na sala 

que: ah, idoso não sabia andar, que eles já são mais velhinhos, têm 

problema na coluna, é doente, é cansado. E aí, depois que a gente 

descobriu que alguns velhinhos andam, parou um pouco com esse, com 

essa conversa. 

Ana Lucia: Com esse preconceito. 

Kevin: Com esse preconceito, porque foi muito legal saber que eles 

também podem andar. 

Gisele: E a gente descobriu lá na China que eles são tratados melhor. 

P: Os idosos lá na China são mais bem tratados do que aqui no Brasil? 

Ana Lucia: Lá eles têm mais experiência. Aqui no Brasil, eles acham 

que tem menos experiência, porque são mais idosos, já são cansados. 

Kauan: Eles morrem muito cedo. 

Kevin: Eles são mais vividos lá na China também, é, eles são 

conhecidos como um rei. 

Ana Lucia: Sábio e mestre. 

P: Vocês acham que foi importante estudar isso nas aulas? 

Todos: Foi! 

P: Por quê? 

Leonardo: Diminuir o preconceito, né professor? 
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[...] 

Leonardo: Porque assim, parou com o preconceito né, por causa que 

antes eles falavam: ah, velho é feio (todos riem). Velhinho tem dor na 

coluna, não consegue andar de nada. O velhinho conseguiu andar de 

patins melhor do que eu (o aluno se refere a um vídeo assistido em aula 

que mostra um idoso andando de skate). 

  

 

Observamos que os significados expressos pelos alunos com relação às 

tematizações apontam marcas esperadas pelo currículo cultural. Eles poderiam muito bem 

ter falado que o ponto central das aulas foram as vivências do jogo de handebol e as 

práticas de skate e patins ou algo parecido, porém, seus discursos guiaram para outro 

caminho. Na primeira ocasião, problematizamos a ‘europeização’ do handebol e a 

situação desse esporte no Brasil. Na segunda, as discussões giraram em torno das 

possibilidades de envolvimento dos idosos nos patins e no skate. Os posicionamentos dos 

alunos seguiram essa direção porque as atividades de ensino focaram especificamente a 

desconstrução das significações hegemônicas dessas práticas corporais. 

 A fim de conhecermos mais sobre como os estudantes significaram a tematização 

do skate e dos patins, os convidamos a refletirem sobre uma situação hipotética em que 

presenciassem uma pessoa dizendo que essas práticas corporais não são voltadas para os 

idosos. 

 

 

Leonardo: Eu daria um tapa na cabeça dessa pessoa (risos de todos). 

P: Por quê? 

Leonardo: Porque não é justo, tipo assim, a pessoa não sabe andar e 

fica falando que os velhinhos não sabem. 

Ana Lucia e Gisele: É verdade. 

P: Se vocês não tivessem tido isso, se vocês não tivessem aprendido nas 

aulas de Educação Física que os velhinhos também andam de skate, 

vocês pensariam isso que acabaram de falar? 

Todos: Não. 

Kevin: Acho que a gente falaria a mesma coisa que a pessoa falou. 

Acho que a gente julgaria antes. 

 

 

As falas indicam que discutir sobre os idosos nas práticas corporais radicais 

provocaram alterações em suas ideias iniciais. Talvez, se as crianças não tivessem tido a 

chance de estudar o tema, debatido com os colegas de sala as problematizações realizadas, 

conversado com uma ex-patinadora e um skatista, analisado textos e notícias e assistido 
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a vídeos, se posicionariam da mesma forma que o sujeito da ilustração. Por meio de uma 

investigação rigorosa dos temas da cultura corporal os alunos “elaboram outras formas 

de conhecimento sobre as práticas corporais estudadas, a sociedade que as acolhe e os 

grupos culturais que as produzem e reproduzem” (NEIRA, 2016a, p. 43). 

Essas possíveis ‘marcas’ da Educação Física cultural também podem ser 

observadas nas posturas e gestos dos participantes. Retomando o episódio em que Thiago 

se espanta ao ver pipas na sala de materiais de Educação Física, repousemos nossa atenção 

no outro estudante que também participa da cena (EPISÓDIO 01 – 04/08/2015). Diferente 

do Thiago, ele está conosco desde os primeiros anos do Ensino Fundamental. Quando diz 

ao colega que a pipa foi tematizada em sua turma e, aparentemente, demonstrou certa 

normalidade nessa situação, está indicando que a perspectiva cultural procura reconhecer 

e legitimar toda e qualquer prática corporal no currículo escolar. 

O mesmo pode ser dito das situações em que Raiane retomou as discussões 

engendradas ao longo da tematização de ginástica rítmica para argumentar em defesa do 

reconhecimento feminino nas práticas corporais (EPISÓDIO 27 – 18/08/2016) e o caso 

em que um grupo de meninas discordou energicamente da ideia sugerida pelos meninos 

que o tempo de vivência do futebol delas fosse menor (EPISÓDIO 24 – 29/06/2016). 

Esses episódios nos dizem muito acerca das sementes plantadas pelo currículo 

cultural da Educação Física. As posturas adotadas por mais simples e corriqueiras que 

possam parecer revelam a produção de novos significados acerca do componente. Os 

estudantes demonstram que o currículo cultural da Educação Física atua para que 

certezas, antes intocadas, sejam desestabilizadas e desconstruídas por meio das 

tematizações. 

Consideramos que as ações das crianças e jovens tenham sido essas por causa das 

longas, intensas e cansativas problematizações realizadas ao longo de dois anos. Situação 

parecida foi observada quando, nos momentos de conversa e mapeamento para decisão 

dos temas, alguns alunos, geralmente o grupo dos que se consideram mais habilidosos no 

futebol, sugeriram que a aula seja somente a vivência do jogo. Essas reivindicações foram 

ferozmente rebatidas por um estudante com argumentos contrários: “tem tanta coisa pra 

gente estudar, porque os mesmos só pedem futebol? Não será futebol agora” (EPISÓDIO 

18 – 06/06/2016). 

Essas posturas assumidas pelos alunos somadas àquelas apresentadas 

anteriormente condizem com a proposta de intervenção política defendida pelo currículo 

cultural da Educação Física, não apenas no sentido de se posicionarem politicamente, mas 
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também enquanto questionadores dos discursos que produzem e significam as práticas 

corporais. Quando o Daniel questiona sua mãe sobre a representação de skatista que ela 

construiu (EPISÓDIO 06 – 16/09/2015) e a Evelyn enfrenta o modo como alguns meninos 

da sala concebem a posição social ocupada pelas mulheres (EPISÓDIO 17 – 05/05/2016) 

estão a intervirem politicamente em seus contextos. Constata-se facilmente que a 

Educação Física cultural proporciona aos estudantes uma experiência ímpar de formação 

e engajamento em busca da construção de uma sociedade menos desigual e mais 

democrática e equitativa (NEIRA, 2016b). 

São cenas como essas que nos indicam que essa proposta provoca sentimentos de 

inquietação nas crianças e jovens. É justamente quando eles se sentem instigados a 

questionar ‘porque isso é desse jeito?’ ou ‘porque não podemos fazer de outra forma?’ 

que ela mostra a que veio. 

Como vimos, os dados produzidos evidenciam que as crianças e jovens que 

participaram do estudo possuem certas marcas geradas pelas aulas de Educação Física 

culturalmente orientadas, cumprindo com suas premissas em relação aos aspectos que a 

fundamentam e chegando a extrapolar as expectativas. 

De acordo com a análise dos materiais produzidos ao longo de dois anos de 

intervenções didáticas e de pesquisa, percebemos que os estudantes ampliam, aprofundam 

e ressignificam os conhecimentos referentes às práticas corporais tematizadas e assumem 

uma postura problematizadora frente às situações em que discursos preconceituosos são 

colocados em circulação. 

Também afirmam que a proposta cultural contribui para que as aulas de Educação 

Física não sejam apenas momentos de vivência corporal das ginásticas, danças, 

brincadeiras, lutas e esportes, ou locais de propagação unívoca das manifestações euro-

estadunidenses e de situações didáticas que prezam pela transmissão dos conteúdos. Pelo 

contrário, os estudantes ao atribuírem novos significados às aulas de Educação Física 

concebem-na de outras formas. 

Todavia, convém ressalvar que não se espera que trabalhos pedagógicos 

desenvolvidos em locais e contextos distintos cheguem a resultados aproximados. Isso 

vale também para as significações atribuídas pelas crianças e jovens acerca do currículo 

cultural da Educação Física. Porém, guardadas as devidas proporções, suspeitamos que 

os significados por hora analisados se aproximem, de alguma forma, das posturas, 

pensamentos e discursos de outros estudantes situados em outras escolas que também 

experimentam a proposta. 
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Enfim, isso mostra que as vozes dos estudantes precisam ser ouvidas e 

consideradas. Além de contribuírem com a elaboração de ações didáticas também nos 

ajudam a perceber as readequações necessárias à perspectiva cultural e, por consequência, 

nos faz ressignificar a Educação Física. 

 


