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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo a análise das representações sociais de 
professores do primeiro ano do ensino fundamental sobre o movimento 
corporal.  Ao considerar o cenário das mudanças políticas que ampliam o 
ensino fundamental para nove anos e a identificação destas representações 
sociais, é possível indicar se os conteúdos relativos ao corpo e movimento 
farão parte ou não, do currículo escolar para as crianças de seis anos de idade, 
uma vez que a estimulação motora é crucial para o desenvolvimento infantil e 
reflete na aquisição de habilidades motoras na fase adulta. Neste sentido, se 
fez necessário identificar as influências dos documentos oficiais na constituição 
das representações sociais do professor sobre o corpo e movimento. Para 
tanto, foi escolhido como campo da pesquisa o município de São Bernardo do 
Campo, envolvendo 8 unidades escolares e 31 professores do primeiro ano do 
ensino fundamental. Metodologicamente, optou-se pela realização deste 
estudo qualitativo em cinco fases. Na primeira foram analisados os documentos 
oficiais a partir de três temas: criança, movimento e corpo. Na segunda 
constitui-se uma matriz para orientar a construção e a aplicação do roteiro de 
entrevista. Na terceira preparou-se o material para processamento dos dados 
pelo software ALCESTE. Na quarta foram criadas e discutidas as categorias de 
análise geradas a partir da relação entre as classes definidas pelo ALCESTE. 
Na quinta foram analisados os resultados (MOSCOVICI, 1978, 2011) 
encontrados na primeira e na quarta fase estabelecendo relações entre elas. 
Os resultados revelaram que a atitude dos professores com relação ao 
movimento corporal é de promover momentos recreativos e deixar a criança 
livre para brincar, ou seja, há o reconhecimento das finalidades lúdicas, mas 
sem o estabelecimento de objetivos específicos. Eles justificam esta postura 
devido a falta de preparo para trabalhar com os conteúdos relacionados ao 
corpo e movimento da criança e atribuem esta função ao professor especialista 
e a falta de infraestrutura escolar. Com isto enfatizam a alfabetização no 
primeiro ano do ensino fundamental e minimizam o tempo para desenvolver os 
conhecimentos sobre o corpo e o movimento. Com a ampliação do ensino 
fundamental para nove anos suas práticas pedagógicas sofreram poucas 
alterações, a única mudança apontada foi o aumento do tempo para que as 
crianças possam brincar. Mas, apesar do reconhecimento de que a ludicidade 
no processo de ensino é um direito da criança, eles se mostram resistentes a 
aplicação de tais práticas educativas, devido as exigências da escola em 
relação a alfabetização. Acreditam que o movimento corporal pode servir como 
instrumento para o aprendizado da leitura, da escrita, da matemática etc., 
exercendo uma função auxiliar no processo educacional. Isto cria uma 
polarização entre os momentos de brincadeira e os que são destinados ao 
ensino da escrita e da leitura. Assim, a partir da observação das 
representações sociais é possível dizer que ainda permanece entre os 
professores uma visão fragmentária de formação humana, levando a conclusão 
de que a ideia de formação integral presente nos documentos oficiais está 
longe de ser alcançada. 
 
Palavras-chave: Corpo e movimento, Ensino Fundamental, Representações 
Sociais, Educação Física, crianças. 
 



ABSTRACT 

The present paper aimed to present the analysis of social representations of 
Elementary School first grade teachers on body movement. When considering 
the scenario of political changes that expands the Elementary School to nine 
years and the identification of these social representations, it is possible to 
indicate whether the contents for the body and movement will be part or not of 
the school curriculum for six-year-old children, since the motor stimulation is 
crucial for child development and reflects the acquisition of motor skills in 
adulthood. In this sense, it was necessary to identify the influences of official 
documents in the constitution of social representations of the teacher on the 
body and movement. Therefore, it was chosen as the research field the city of 
Sao Bernardo do Campo, involving 8 school units and 31 Elementary School 
first grade teachers. Methodologically, it was decided to carry out this qualitative 
study in five phases. In the first one, official documents were analyzed from 
three subjects: child, movement and body. In the second one, a matrix was 
established to guide the construction and application of the interview script. In 
the third one, the material was prepared for data processing by the software 
ALCESTE. In the fourth one, categories of analysis generated from the 
relationship among the classes defined by ALCESTE were created. In the fifth 
one, the results found in the first and fourth phase were analyzed (MOSCOVICI, 
1978, 2011) establishing relationships among them. The results revealed that 
the attitude of teachers regarding the body movement is to promote recreational 
moments and let the child free to play, that is, there is the recognition of 
recreational purposes, but without setting specific goals. They justify this 
position due to lack of preparation to work with the content related to the child's 
body and movement and assign this function to the specialist teacher and the 
lack of school infrastructure. Thus, they emphasize literacy in the first grade of 
Elementary School and minimize the time to develop the knowledge about body 
and movement. With the expansion of Elementary School to nine years, its 
pedagogical practices have suffered few changes. The only change mentioned 
was the increased time for children to play. However, despite the recognition 
that playfulness in the teaching process is a right of the child, they have proven 
resistant to apply such educational practices due to requirements of the school 
for literacy. They believe that the body movement can serve as a tool for 
learning reading, writing, mathematics etc., exerting an auxiliary role in the 
educational process. This creates a polarization between the moments of play 
and the ones intended for writing and reading instruction. Thus, from the 
observation of social representations, it is possible to say that a fragmentary 
view of human formation still remains among the teachers, leading to the 
conclusion that the idea of integral formation in the official documents is far from 
being achieved. 
 
Keywords: Body and movement, Elementary School, Social Representations, 
Physical Education, children. 
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O professor do primeiro ano do Ensino Fundamental e suas 

representações sociais sobre o movimento corporal  

 

Introdução 

Esta pesquisa tem como objeto o movimento corporal da criança do 

primeiro ano do Ensino Fundamental na visão de professores. O interesse por 

este tema vem desde minha dissertação de mestrado, em que tive a 

oportunidade de discutir as Representações Sociais compartilhadas de 

professores, coordenadores e diretores sobre a área de Educação Física (SÁ, 

2001). 

Na pesquisa realizada, entre os diversos fatores apontados pelos 

professores, coordenadores e diretores, destacou-se o movimento corporal 

como conteúdo importante e que deve ser trabalhado na escola. Trata-se, 

portanto, de um conteúdo curricular do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

a ser desenvolvido pelo professor de Educação Física. 

Entretanto, pela resolução no 7 do Conselho Nacional de Educação que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental de 9 anos, a área de Educação Física pode ser desenvolvida pelo 

“professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem a 

maior parte do período escolar” (BRASIL, 2010b, art. 31). Assim, o professor de 

referência da turma nos anos iniciais do Ensino Fundamental terá que 

desenvolver em suas aulas conteúdos relativos ao componente curricular 

Educação Física, que tem como um dos principais objetos de estudo o corpo e 

o movimento. 

No entanto, Ferraz (2000) já apontava, ao entrevistar os professores 

polivalentes do Sistema Municipal de Educação Infantil de São Paulo, que 

quase metade dos professores não trabalha essa área de conhecimento, ou 

seja, o corpo e movimento não são conteúdos abordados. Consequentemente, 

os alunos destes professores, não acessam este conhecimento. 

Isto é algo que também pode ocorrer com as crianças nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental e que sem dúvida pode prejudicá-las, pois a 

estimulação que deve ser feita neste período da infância irá influenciar o 

desenvolvimento das habilidades motoras na fase adulta (GALLAHUE, 2003). 
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Para Le Bouch (1988) a criança, por meio de exploração e atividades 

prazerosas, recebe estímulos que permitem a descoberta do corpo, 

construindo sua imagem corporal. 

É também neste período que, segundo Fonseca (2008), a criança obtém 

maior domínio corporal, adquirindo consciência de si a partir das relações que 

estabelece com o meio e com outras pessoas, desenvolvendo possibilidades 

de comunicação pelos gestos. Evidentemente, este processo no qual o corpo e 

o movimento são a base para o desenvolvimento da criança não está restrito à 

Educação Infantil, mas se estende ao Ensino Fundamental, principalmente nos 

primeiros anos deste seguimento. 

É preciso que o professor incorpore ao seu trabalho a expressividade e a 

mobilidade corporal como características próprias das crianças e que os 

conteúdos corpo e movimento façam parte de suas proposições pedagógicas. 

Para isto o professor tem recebido suporte de documentos oficiais. 

Os documentos atualmente usados como referência para orientar os 

saberes curriculares são os Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 1998) e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental – PCN (BRASIL, 1997a, 1997b). 

Os Referenciais Curriculares para Educação Infantil são distribuídos em 

temas e eixos que podem ser trabalhados nesta etapa, dividindo os conteúdos 

em seis grandes áreas temáticas: Música; Artes Visuais; Linguagem Oral e 

Escrita; Natureza e Sociedade; Matemática; Movimento. 

O Movimento na Educação Infantil é expresso pelos RCNEI (BRASIL, 

1998, p.15) como a área temática que 

[...] contempla a multiplicidade de funções e manifestações do 
ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento de aspectos 
específicos da motricidade das crianças, abrangendo uma 
reflexão acerca das posturas corporais implicadas nas 
atividades cotidianas, bem como atividades voltadas para a 
ampliação da cultura corporal de cada criança.  

Neste mesmo documento o trabalho com essa área temática na 

Educação Infantil tem por objetivo, dentre outros elementos, proporcionar à 

criança a ampliação das possibilidades expressivas do movimento, a 

exploração das diferentes qualidades dinâmicas e a apropriação gradativa de 
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sua imagem corporal, bem como seus limites e potencialidades (BRASIL, 

1998). 

No Ensino Fundamental os Parâmetros Curriculares são divididos em 

seis áreas de conhecimento: Língua Portuguesa; Matemática; Ciências 

Naturais; História/Geografia; Arte e Educação Física. 

Em todos os documentos há um reconhecimento claro da Educação 

Física como uma área de conhecimento que articula as múltiplas dimensões do 

ser humano, ampliando os conceitos de corpo e movimento para além dos 

aspectos fisiológicos e técnicos. Assinalam os PCN (BRASIL, 1997a, p. 22) que 

se adote 

[...] a distinção entre organismo - um sistema estritamente 
fisiológico - e corpo - que se relaciona dentro de um contexto 
sociocultural e conhecimentos historicamente acumulados e 
socialmente transmitidos. [...] Entende a Educação Física como 
uma cultura corporal. 

Os objetivos devem ser desenvolvidos “em termos de capacidades de 

ordem cognitiva, física, afetiva, de relação interpessoal e inserção social, ética 

e estética, tendo em vista uma formação ampla” (BRASIL, 1997b, p. 47), 

evidenciando sua inter-relação com todas estas dimensões. Ainda vai além 

quando estabelece que “a capacidade física engloba o autoconhecimento e o 

uso do corpo na expressão de emoções, na superação de estereotipias de 

movimentos, nos jogos, no deslocamento com segurança” (BRASIL, 1997b, 

p. 47). 

No entanto, mesmo que estes parâmetros e referenciais curriculares 

estejam definidos em termos de propostas de políticas nacionais, eles estão 

sujeitos às normativas legais estaduais e municipais, que podem representar 

alterações importantes na educação brasileira. 

Algumas destas modificações podem ser notadas em âmbito nacional, 

como foi o caso da promulgação da Constituição de 1988 destacando que “o 

dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de: 

atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 

idade” (cap. III, art. 208, inciso IV). 

Tal proposição passou a definir a Educação Infantil como primeira etapa 

da educação básica, unindo-a ao sistema educacional. 
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Reafirmando a proposição de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (9394/96) faz referência aos níveis escolares e inclui a 

Educação Infantil junto à Educação Básica (art. 21). 

A partir desta deliberação, o trabalho com crianças de 0 a 6 anos, passa 

então a integrar a área da Educação, configurando a creche e a pré-escola 

como instituições educacionais e criando novas responsabilidades para o 

sistema escolar, seja ele público ou privado. 

A Educação Infantil, juntamente com Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio, compõe a Educação Básica que passa a ter por finalidade "[...] 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para 

o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores" (Lei no 9394/96, arts. 21 e 22). 

A sessão II, artigos 29 e 30 (Lei no 9394/96), especifica que a Educação 

Infantil deve ser garantida às crianças, indicando que neste período 

educacional a finalidade é o desenvolvimento integral da criança até seis anos 

de idade. Até os 3 anos de idade, elas devem ser atendidas pelas creches e, 

dos 4 aos 6 anos de idade, por pré-escolas. 

Estes artigos receberam nova redação em 2013, pela Lei nº 12.796, 

conservando a finalidade, mas alterando a idade de finalização da pré-escola 

de 6 para 5 anos de idade (BRASIL, 2013a). 

Esta mudança decorre da lei nº 11.274 (BRASIL, 2006), que já havia 

alterado o artigo 32 da LDB (9394/96) deixando-a com a seguinte redação: “O 

Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na 

escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a 

formação básica do cidadão”. 

Assim, a criança de 6 anos de idade não é mais atendida por pré-

escolas, a sua matrícula passa a ser acolhida pelo Ensino Fundamental, o que 

permite indagar sobre os conteúdos que são desenvolvidos com estas crianças 

e como isto está sendo feito. 

O Ministério da Educação/Secretaria da Educação Básica – MEC/SEB – 

ao orientar a implantação do ensino de 9 anos justifica sua decisão: 

A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos 
representa um avanço importantíssimo na busca de inclusão e 
êxito das crianças das camadas populares em nossos sistemas 
escolares. Ao iniciarem o Ensino Fundamental um ano antes, 
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aqueles estudantes passam a ter mais oportunidades para 
cedo começar a se apropriar de uma série de conhecimentos, 
entre os quais tem um lugar especial o domínio da escrita 
alfabética e das práticas letradas de ler, compreender e 
produzir textos. (ALBUQUERQUE, LEAL e MORAIS, 2007, 
p.101) 

Diante disto, fica evidente a intenção de acelerar o aprendizado na fase 

infantil e reflete uma visão de criança com potencialidades para crescer rápido 

e aprender ainda mais depressa (KISHIMOTO, 2001). 

Mas, é preciso ater-se ao fato de que acrescentar um ano no início do 

Ensino Fundamental pode ser entendido como antecipação dos conteúdos e 

práticas que antes eram desenvolvidos na primeira série (destinado a crianças 

de 7 anos) ou, ainda, como a réplica do último ano da Educação Infantil. Se 

uma das duas posições se confirmarem, a ampliação refletirá somente como 

uma simples mudança espacial. 

A preocupação com esta transição pode ser notada nas Diretrizes 

Curriculares Gerais para Educação Básica quando dizem que: 

Os objetivos da formação básica das crianças, definidos para a 
Educação Infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do 
Ensino Fundamental, especialmente no primeiro, e completam-
se nos anos finais, ampliando e intensificando, gradativamente, 
o processo educativo [...]. (BRASIL, 2010a, art. 24). 

Algo que também aparece nas Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental de Nove Anos quando explicitam a necessidade de articulação 

entre as etapas da educação. 

A necessidade de assegurar aos alunos um percurso contínuo 
de aprendizagens torna imperativa a articulação de todas as 
etapas da educação, especialmente do Ensino Fundamental 
com a Educação Infantil, dos anos iniciais e dos anos finais no 
interior do Ensino Fundamental, bem como do Ensino 
Fundamental com o Ensino Médio, garantindo a qualidade da 
Educação Básica. (BRASIL, 2010b, art. 29) 

Ambas as diretrizes demonstram a preocupação com a transição entre a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental, mas fica a critério de cada sistema 

de ensino a organização de um currículo adaptado às crianças do primeiro ano 

do Ensino Fundamental. 

Nesta adaptação curricular, além do domínio da escrita alfabética e das 

práticas letradas de ler, o movimento corporal da criança deve ser um dos 

conteúdos a serem contemplados pelo currículo no Ensino Fundamental, pois a 
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LDB (9394/96) passa a reconhecer a Educação Física como componente 

curricular obrigatório da Educação Básica, pois vincula-se ao projeto político 

pedagógico da escola (BRASIL, 1996). 

Kishimoto (2001) ressalta que as crianças de 6 anos de idade são 

absorvidas pelo Ensino Fundamental sem os devidos ajustes no projeto 

pedagógico. 

Neste sentido, a adequação de uma proposta de Educação Física 

integrada ao projeto pedagógico pode não ocorrer. 

Entretanto, o ordenamento legal, quando delega autonomia para a 

construção de uma proposta pedagógica integrada de Educação Física, 

responsabiliza a escola e o professor, seja ele específico ou polivalente 

(generalista) e de qualquer nível de ensino, pelas adaptações da ação 

educativa escolar às diferentes realidades e demandas sociais. 

Se por um lado isto pode provocar um comprometimento maior da 

escola e do professor, pois incentiva-os a desenvolver um projeto e colocá-lo 

em prática, por outro pode trazer prejuízos, porque o professor pode se sentir 

sem condições de elaborar um projeto. Neste caso, a Educação Física pode se 

tornar uma atividade sem fins específicos ou com finalidades somente 

recreativas, desvinculada do currículo escolar, impossibilitando o acesso ao 

conhecimento do movimento corporal por parte do aluno. 

Compreende-se que a legislação ao delegar à escola a responsabilidade 

pela elaboração da proposta curricular e dos projetos de Educação Física, 

deixa a encargo do professor protagonizar a implantação dessas orientações. 

Os textos legais e as orientações editadas pelo Ministério da Educação, 

como assinala Barros (2009), estão fora da realidade do educador, uma vez 

que eles precisam ainda ser preparados para compreensão e assimilação das 

mudanças que estão em curso. 

Além disso, uma nova política sempre encontra resistências, pois os 

profissionais da educação já possuem um discurso que sustenta sua prática. 

Assumir outra política implica em “abrir mão” de alguns preceitos já 

cristalizados, construir outra prática e por consequência outro discurso 

(MAINARDES, 2006). 

Acredita-se que este cenário é fruto de um processo histórico e das 

diversas representações que circulam neste meio, inclusive as compartilhadas 
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a respeito do movimento corporal que estão orientando as práticas destes 

profissionais e constituem entraves para a implantação das novas orientações. 

Estas representações ganham importância quando se compreende que 

a visão desses professores a respeito da importância dos conteúdos corpo e 

movimento para o processo de desenvolvimento infantil poderá definir o que 

fará parte, ou não, do currículo escolar. 

É nesse sentido que se considera oportuno acompanhar essas 

mudanças no cenário atual e, principalmente, a forma como os professores 

estão absorvendo estas mudanças. 

A compreensão do processo de implantação envolve a análise da visão 

do professor sobre como o corpo da criança se desenvolve e de como o 

movimento contribui para o crescimento físico, intelectual, social e emocional 

dela. 

A Teoria das Representações Sociais, desenvolvida por Moscovici 

(1978, 2011) possibilita a análise e compreensão dessa visão do professor e, 

sobretudo, como essas representações atuam na definição de suas ações. 

Diante disso, este estudo investiga as representações sociais que os 

professores do primeiro ano do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de 

São Bernardo do Campo possuem a respeito do movimento corporal da 

criança, pois acredita-se que essas representações influenciam seu modo de 

agir, considerando que essa ação advém das dimensões enfatizadas por 

Moscovici (1978): a atitude, que é o que "focaliza a orientação global em 

relação ao objeto da representação social" (p. 70); a informação, que dá "a 

referência à organização dos conhecimentos que o grupo possui a respeito de 

um objeto social" (p. 67) e o campo de representação ou imagem, que "remete-

nos à ideia de imagem de modelo social, ao conteúdo concreto e limitado das 

proposições acerca de um aspecto preciso do objeto da representação" (p. 69). 

Desta forma, busca-se compreender o entendimento que os professores 

possuem a respeito da inserção do movimento corporal em sua prática 

pedagógica e como tal entendimento subsidia essas práticas. 

Ao identificar a compreensão dos professores sobre a percepção ou não 

da importância da inserção do movimento corporal em suas práticas educativas 

revela-se a significação atribuída por eles às referencias curriculares e as 

normativas legais com relação a esse tema. Nesse sentido, pode-se detectar 
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as transformações que estão em curso em relação à implementação de 

políticas públicas educacionais no contexto escolar com relação ao movimento 

corporal no primeiro ano do Ensino Fundamental. 

Para tanto, estabeleceu-se como objetivos deste estudo a análise de 

como os documentos oficiais (leis, diretrizes, pareceres e proposta curricular) 

expressam a compreensão do movimento corporal para o componente 

curricular Educação Física no primeiro ano do Ensino Fundamental e a análise 

das Representações Sociais dos professores do primeiro ano do Ensino 

Fundamental sobre o movimento corporal da criança. 

O trabalho será apresentado em cinco capítulos. No primeiro capítulo foi 

feito uma retrospectiva abordando aspectos significativos de alguns períodos 

históricos, procurando dar um panorama geral a respeito de como o movimento 

corporal foi e está sendo tratado no contexto educacional. Como uma das 

preocupações deste estudo é a criança de seis anos de idade, fez-se 

referência a Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, pois acredita-se que 

as Representações Sociais dos professores sobre a criança possui vínculos 

com os dois seguimentos escolares. 

No segundo capítulo procurou-se abordas a Teoria das Representações 

Sociais, discutindo a forma como as informações, os conhecimentos e saberes 

circulam entre pessoas de um determinado grupo social e como essas são 

compartilhadas a partir do momento em que as pessoas se expressam, tanto 

por meio da oralidade discursiva cotidiana quanto pelos registros escritos em 

documentos. 

No terceiro capítulo apresenta-se a metodologia utilizada para o 

trabalho, que descreve como se fez a análise dos documentos oficiais, a coleta 

de dados dos discursos dos professores e a análise destes discursos. 

No quarto capítulo apresenta-se a análise propriamente dita dos 

documentos oficiais, dos discursos dos professores e discute-se a constituição 

das Representações Sociais dos professores a partir das categorias 

formuladas para a análise dos discursos. 

Finalmente, no quinto capítulo procura-se realizar uma síntese 

discutindo as Representações Sociais dos professores sobre o movimento 

corporal da criança. Mas, ressalta-se que estas se encontram articuladas com 
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uma família de Representações Sociais que irão orientar a atuação do 

professor com a criança do primeiro ano do Ensino Fundamental. 
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Capítulo I – A organização do sistema escolar brasileiro e o movimento 

corporal da criança. 

Para analisar a compreensão dos professores sobre o movimento 

corporal da criança de seis anos no Ensino Fundamental decidiu-se refletir 

sobre o processo de escolarização infantil, pois a análise da dimensão histórica 

permite identificar “aspectos de continuidade e descontinuidade presentes em 

uma representação de modo a compreender seus processos de geratividade e 

de estabilidade”. (VILLAS BÔAS e SOUSA, 2011, p. 37) 

 Além desse pressuposto, as representações que os professores 

possuem sobre a criança e sobre o movimento corporal se ancoram em 

maneiras de pensamentos sociais preexistentes construídas ao longo do tempo 

e que, de alguma maneira, estão presentes na forma de pensar e de agir do 

professor. 

Esta ancoragem, entre outros fatores, está vinculada às experiências do 

professor e às normativas que organizam o sistema educacional. As 

experiências dos professores são orientadas pela forma como ele organiza sua 

ação pedagógica e pela sua prática em sala de aula constituindo uma estrutura 

didática com finalidades de ensino-aprendizagem. O processo ensino-

aprendizagem que ocorre nos diferentes espaços escolares (sala de aula, 

laboratório, quadra esportiva, pátio etc.) mantém estreita relação com a 

organização administrativas do sistema de ensino e da escola. Esta 

organização é orientada pelas normativas (leis, pareceres, resoluções, 

propostas curriculares e demais documentos oficiais) (MOREIRA, 2004). 

Entretanto, estas normativas são elaboradas em um contexto diferente 

daquele em que as ações pedagógicas ocorrem. Ball (2006) nos ajuda a 

compreender que as intenções presentes nos documentos (leis, pareceres etc.) 

não são hegemônicas, elas fazem parte de um processo de disputa de poder 

em que prevalecem as que encontram maior adesão dos diferentes grupos 

sociais com representatividade política. 

Para Ball (2006) e Mainardes (2006), há uma variedade de intenções e 

disputas que influenciam o processo político educacional de forma que as fases 

de formulação e implementação não se dão de maneira direta.  
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Nesse processo, denominado por Ball de ciclo de políticas1, se vê 

diferentes características entre as fases de formulação e implantação. 

A formulação de um texto político é feita a partir de uma variedade de 

contextos, entretanto esse texto ganha materialidade quando considera as 

características gerais. Isso, posteriormente, dará margem a interpretações 

diversas de acordo com o contexto em que será lido. Além disso, textos 

secundários elaborados pelas políticas locais de cada região podem trazer 

vieses ligados aos significados e às intenções. 

A implementação passará por uma interpretação ativa dos profissionais 

que atuam no contexto da prática e que farão uma leitura dos textos da política 

relacionando-os a sua atuação. Neste sentido, outra política significa mudar a 

prática e o discurso e isso não ocorre passivamente. 

Ball (2006) propõe que o foco da análise de políticas deveria incidir 

sobre a formação do discurso e interpretação que os profissionais da educação 

fazem a respeito destas políticas quando as relacionam com a prática, pois a 

materialidade das políticas se dá nos discursos que sustentam a prática destes 

profissionais. 

Entretanto, para se realizar essa análise, é preciso observar os 

contextos nos quais essas políticas se constituem e se desenvolvem. 

Diante disso, para dar início à descrição do percurso histórico que 

influencia o contexto atual, tomou-se como referência o recorte histórico a partir 

do século XVIII. É nesse momento que a criança pequena começa a ser 

reconhecida como diferente do adulto e, também, é o período em que 

começam a surgir instituições preocupadas com o cuidado e com a educação 

da criança pequena. 

Isto ocorre pelas transformações sociais, políticas e econômicas 

ocorridas neste período. O êxodo das áreas rurais para o meio urbano e o 

mundo do trabalho fabril ocorrido na Europa entre os séculos XVIII e XIX fez a 

organização familiar se modificar, levando pais, mães e irmãos maiores para as 

fábricas e fazendo com que surgissem iniciativas de cuidado e educação com a 

criança pequena. Antes disso a criança era vista como um adulto em miniatura 

(SOUZA, 2007). 

                                                 
1
 Termo formulado por Stephen Ball em 1992 
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Segundo Veiga (2011, p. 118), “a crescente exploração do trabalho 

infantil e ampliação da miséria e da mendicância converteram a forma de 

tratamento das crianças pobres num problema político e social”. 

Isso fez com que houvesse uma preocupação do governo com a 

Educação Física, intelectual e moral das crianças, na tentativa de evitar a 

vadiagem e a mendicância e também de prepara-las para o trabalho. 

No Brasil, iniciativas desta natureza foram observadas com a criação do 

primeiro jardim de infância fundado em 1875, no Rio de Janeiro, por Joaquim 

de Meneses Vieira, admirador de Fröebel2. 

Entretanto, isso não representava uma política pública nacional, pois 

“embora houvesse referências à implantação de jardins de infância para 

atender a pobreza, elas não encontravam o menor eco em iniciativas 

concretas” (KUHLMANN JR, 2004, p. 83). 

O impulso para propagação da ideia da Educação Infantil como um 

modelo de civilização moderna e científica só se estabeleceu a partir da 

relação entre a educação das crianças e o avanço da nação. “Mesmo 

considerando a incipiente industrialização do país, a produção capitalista era 

uma referência para aqueles que defendiam as novas instituições” 

(KUHLMANN JR, 2004, p. 84). 

As nações ocidentais, no início do século XX, deveriam se adaptar aos 

novos instrumentos e processos produtivos. Nesse sentido, se a criança fosse 

educada, se tornaria útil à sociedade e representaria a esperança de um futuro 

melhor para a nação. 

Esse discurso foi amplamente difundido, afirmando a relação entre 

educação e progresso como um paradigma norteador das políticas públicas no 

Brasil daquela época (KUHLMANN JR., 2004). 

Isto pode ser notado na propagação da inauguração de alguns jardins de 

infância em vários estados do Brasil, como, por exemplo, em São Paulo, a 

criação da Escola Americana, hoje conhecido como Mackenzie (1877); no 

Pará, o Colégio Americano (1884); no Rio de Janeiro, o Colégio Menezes 

Vieiras (1875), a Escola de Maria Guilhermina Loureiro de Andrade (1887) e a 

Escola Alemã (1893) (VEIGA, 2011).  

                                                 
2
 Idealizador do primeiro jardim de infância na Europa. Para ele a criança se expressa por meio das 

atividades de percepção sensorial, da linguagem e do brinquedo. 
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Além dessas iniciativas, foram criadas instituições para assistência de 

crianças órfãs pobres e desvalidas, que priorizavam o ensino de ofícios, 

associado ou não ao de primeiras letras, atendendo crianças com mais de 

7 anos de idade. 

Para crianças com menos de 4 anos de idade, o que se viu foi a criação 

de creches populares mantidas pelo poder público, por congregações 

religiosas, órgãos militares, sociedades de beneficência ou particulares para 

atender mães trabalhadoras domésticas e de instituições para o acolhimento 

de crianças abandonadas, órfãs e filhas de mães solteiras, que eram deixadas 

para serem criadas em orfanatos religiosos (KRAMER, 2011). 

Concomitantemente, neste período circulava influências higienistas na 

educação que preconizava o cuidado com o corpo, como hábitos alimentares, 

necessidade de atividades físicas ao ar livre e banhos regulares. 

O movimento higienista tinha como estratégia a intervenção no meio 

físico e social com o objetivo de evitar doenças e contágios.  

Neste sentido, como o índice de mortalidade infantil era alarmante, o 

atendimento à criança pobre e abandonada era visto como forma de 

fortalecimento do estado e a educação dessa criança seria um bom 

instrumento para difundir os hábitos de higiene. 

A questão da higiene do corpo ganha espaço, pois se torna elemento 

fundamental no processo de industrialização, uma vez que a mão de obra para 

este setor dependia da força física e da saúde da população. 

A preparação desta força física ocorreu com a adoção dos métodos de 

ginástica como prática nas escolas brasileiras (GOIS JR., 2000). 

Esta iniciativa se alicerça no caráter utilitário que se atribui a essas 

práticas como auxiliares na resolução de problemas sociais e como 

contraposição a educação tradicional, centrada nos estudos intelectuais (IDEM, 

2000). 

Embora estas influências sejam bem conhecidas, pouco se sabe, além 

dos métodos de ginástica, sobre as práticas corporais com crianças, pois 

existem poucos registros sobre isto (OLIVEIRA, 2006). 

O que é possível reconhecer é a concepção de corpo e movimento que 

estão implícitas na forma de educar as crianças. Até o final do século XIX, a 

educação de uma forma geral tem sua base no pensamento cartesiano e a 
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formação humana é concebida dentro de um preceito dualista entre corpo e 

mente. 

Essa concepção é facilmente percebida nas práticas educacionais em 

que os castigos corporais em crianças eram comuns. Estes castigos eram 

vistos como necessários na educação, pois nesta visão “o erro estaria na 

imaginação, nas sensações e, na preponderância da vontade sobre o 

entendimento” (GHIRALDELLI JR., 2006, p. 20). Neste sentido, a vontade 

infantil deveria ser disciplinada por meio da razão para que se pudessem 

conter os desejos que, nessa visão, são corpóreos. 

Então, nada mais adequado que o controle corporal por meio do castigo 

para que, ao se disciplinar os corpos, a razão pudesse aflorar na criança 

conduzindo-a ao comportamento adulto. 

Aos poucos, o castigo corporal foi abandonado, mas a ideia de disciplina 

por meio do corpo, não. Mesmo com a punição corporal proibida no final do 

século XIX, o controle era feito de maneira sutil como expulsões, 

desligamentos, suspensões, privações na participação de atividades motoras 

(OLIVEIRA, 2006). 

De qualquer forma, no final do século XIX, o controle das crianças pelo 

cerceamento da liberdade corporal foi recorrente. Nas creches era comum a 

criança ser mantida em pouponnière3. Este tipo de mobiliário tinha dupla 

função, economizar com recursos humanos e diminuir os riscos de exposição 

da criança a situações perigosas, preservando sua integridade física. Mas este 

tipo de prática também cerceava a liberdade corporal da criança. 

Com a consolidação do higienismo na educação a prática de 

confinamento foi abandonada, pois os mobiliários e objetos que poderiam 

oferecer riscos de contaminação foram considerados prejudiciais à saúde. 

As concepções científicas penetram nas propostas educacionais e 

recomendam a pré-educação4. Esta deveria ser feita pelos pais e mães 

domesticamente com o mínimo de contato corporal. 

Essa recomendação era feita pelo fato de que a maior parte dos filhos 

pertencentes às classes sociais mais elevadas da sociedade da época não 

aprendiam as primeiras letras na escola, mas sim em casa. 

                                                 
3
 Cercado circular estreito, com uma mesa semicircular em seu interior. 

4
 Termo usado para designar a educação que a criança recebia antes de ingressar no ensino formal. 



 15 

Nessa pré-educação “o desenvolvimento, no lugar de ser visto como um 

processo global de crescimento físico, sensório-motor, psíquico e afetivo, 

estava reduzido às dimensões mensuráveis, quantificáveis” (KUHLMANN JR., 

2004, p.192). 

Além disso, o Estado ao recomendar a pré-educação feita pelos pais ou 

tutores se eximia dessa responsabilidade. 

Isso fica evidente quando se observa a organização do ensino na época. 

Nesse momento (séc. XIX) o Brasil tem como prática escolar o Método 

Lancaster – ensino mútuo. Esse método tem como princípio a repetição e a 

memorização. Os alunos eram distribuídos em fileiras hierarquizadas de 

bancos escolares, de acordo com o estágio de seu aprendizado. O professor 

coordenava a aplicação das atividades e alunos mais experientes – monitores 

– auxiliavam os demais a repetir em voz alta e de cor o que estava escrito 

(VEIGA, 2011). 

Nesse método o castigo físico era criticado e o controle era feito por 

recompensa ou punição. Se o aluno tivesse um comportamento aprovado, ele 

recebia prêmios, mas se ele cometesse algum equívoco, usava-se como 

prática pendurar cartazes pejorativos em seu pescoço levando-o ao 

constrangimento público. 

No final do século XIX, com a reforma iniciada por Caetano de Campos 

no Estado de São Paulo, este método foi abandonado por conta da difusão das 

teorias psicológicas e biológicas que possibilitaram a elaboração das etapas de 

crescimento e maturação física do ser humano, com o estabelecimento de 

padrões de desenvolvimento das crianças. Nessa perspectiva, tal método foi 

gradualmente substituído pela distribuição dos estudantes em salas separadas 

de acordo com a faixa etária e o nível de aprendizado, com um professor como 

responsável pela turma. Esse tipo de organização é denominado séries 

graduadas. 

O ensino graduado foi dividido em dois níveis: o primário e o secundário. 

No entanto, sua organização foi feita de forma distinta em cada estado 

brasileiro, pois o sistema federalista garantia autonomia aos Estados, fato que 

dificultava a unificação do sistema de ensino brasileiro (ROMANELLI, 2013). 

Em alguns estados o ensino primário iniciava-se aos 6 anos de idade e 

seguia até os 12 anos, em outros, aos 7 anos de idade e, da mesma forma, 
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seguia até os 12 anos. O secundário iniciava aos 13 anos e seguia até os 

15 anos de idade. 

Essa escola graduada ou seriada era utilizada como uma tentativa de 

ampliação do processo de escolarização de massa e a substituição do modelo 

doméstico de educação (OLIVEIRA, 2006), mas somente para crianças acima 

de 7 anos. 

Ao longo do tempo este tipo de organização foi sendo adotado por todos 

os Estados brasileiros, pois permitia a centralização da direção e inspeção num 

mesmo local, facilitando a disciplina e a fiscalização. 

Além disso, favorecia o uso de espaços coletivos para o 

desenvolvimento de novas prescrições pedagógicas, dentre as quais a prática 

de ginástica foi uma delas. Estas práticas são apoiadas pelas mesmas teorias 

biológicas que fundamentaram a criação das escolas graduadas, levando à 

adoção dos métodos de ginástica e dos jogos no currículo escolar (VEIGA, 

2011). 

Nesse momento (início do séc. XX), por influências do pensamento de 

Pestalozzi e Fröebel, a infância é caracterizada como um período no qual era 

primordial as peculiaridades da criança, deixando para um segundo momento o 

ato de conhecer. Nesse sentido, o método intuitivo ou indutivo começa a ser 

praticado. 

Nesse método o ato de conhecer é feito  

[...] de forma progressiva começando com a exploração dos 
objetos e da natureza pelos sentidos e pela intuição, 
prosseguia com a elaboração de noções preliminares e com a 
transmissão de informações adequadas ao desenvolvimento da 
criança, para terminar com o aperfeiçoamento das ideias por 
meio da linguagem. (VEIGA, 2011, p.123) 

No ensino mútuo a criança era vista como uma tábula rasa, pronta para 

receber o conhecimento, partindo do geral para o particular. No tocante aos 

aspectos corporais se mantinham as práticas de ginástica, os trabalhos 

manuais, os exercícios e as evoluções militares. 

No método intuitivo os procedimentos pedagógicos se baseiam na 

oposição, ou seja, do particular para o geral, do concreto para o abstrato, das 

coisas para as palavras. Nessa visão a atividade motora ganha destaque, pois 

a relação entre a criança e as coisas se dava por meio da percepção corporal. 

Nessa proposta a criança era estimulada a explorar e descobrir as diferenças e 
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semelhanças das coisas pelos sentidos, tanto na escola como no ambiente 

doméstico, lembrando que a criança antes dos 7 anos de idade ainda recebia a 

educação familiar. 

Isso impõe à escola a necessidade de criar novos ambientes, pois para 

que a criança faça essa exploração é necessário o movimento, por isso foram 

construídas áreas de recreio, ginásios e quadras esportivas (VEIGA, 2011; 

OLIVEIRA, 2006). 

Mas, no início do século XX, isso ocorria de forma tímida, pois o Brasil 

estava longe de uma popularização educacional. 

O país ainda não havia saído do modelo agrário e o índice de 

industrialização e urbanização era baixo. Assim, os únicos que se interessavam 

pela educação eram os pertencentes às classes médias e operárias que viam 

na escola a oportunidade de ascensão social e qualificação para emprego nas 

poucas fábricas existentes (ROMANELLI, 2013). 

Essa realidade só se alterou quando o Brasil intensificou seu processo 

de industrialização. Isso fez os extratos médios crescerem e a demanda de 

recursos humanos para o setor industrial aumentar, pressionando a expansão 

do sistema educacional, pois seria pela educação que a mão de obra seria 

qualificada e as transformações sociais poderiam ocorrer. 

Também era desejo político a participação das camadas mais baixas da 

população no desenvolvimento econômico, uma vez que a força física de 

trabalho para a indústria também era necessária para o país sair do modelo 

agrário-exportador para o industrial-urbano. Diante disso, na década de 1920 o 

sistema educacional brasileiro é reformulado e a ginástica passa a ser incluída 

nesse sistema (DARIDO, 1997). 

Entretanto, o objetivo da educação “não era tirar da ignorância a massa 

da população”, mas uma forma de combater a ociosidade e a criminalidade. A 

ideia era tirar o menor infrator das ruas educando-os para o trabalho (RIZZINI, 

2011, p. 114). 

Concomitantemente a esses acontecimentos, a Educação Física, mais 

frequentemente com o nome de ginástica, passa a ter fortes influências 

militares, pois desde a Primeira Guerra Mundial o Brasil foi chamado a se 

posicionar perante aos conflitos internacionais. Isso fez com que o governo se 
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preocupasse com a formação de uma população forte e saudável para atender 

as necessidades de segurança da pátria. 

Na perspectiva de formar soldados/cidadãos, esses militares procuraram 

influenciar o sistema de ensino brasileiro por meio da ginástica, pautando a 

instrução física dos alunos nos Métodos Europeus de Ginástica, que eram os 

mesmos utilizados para treinamento de seus soldados. 

Então, a preocupação com a escolarização da população estava 

pautada no acompanhamento das mudanças que estavam ocorrendo no 

cenário internacional e o Brasil, caso quisesse fazer parte do bloco das nações 

desenvolvidas, deveria realizar reformas. 

Além disso, embora o país tivesse várias escolas de formação primária, 

secundária e superior, era preciso ampliar e organizar o sistema público de 

ensino. 

Em decorrência dessa expansão e da preocupação em fortalecer a 

nação, a partir de 1929 o Método Francês, que já era utilizado pelas forças 

armadas desde 1921, foi introduzido na educação civil, tornando-se obrigatório 

em todas as instituições de ensino (GOELLNER, 1997). 

A obrigatoriedade implicava professores capacitados para isso. Nas 

escolas primarias eram admitidas professoras normalistas que participassem 

de cursos intensivos que as habilitavam à docência dessa disciplina. Além 

dessas normalistas, eram admitidas moças que participassem dos cursos 

organizados pelo Estado e que tivessem boa saúde e aptidão física. Nas 

escolas secundárias estas seções de exercícios físicos eram ministradas por 

instrutores e monitores (homens) preparados para isso (SOUSA, 1996). 

Também neste momento, a ginástica (exercícios físicos) recebe o nome 

de Educação Física, pois a primeira nomenclatura já tinham uma conotação de 

atividade enfadonha e estática e o termo Educação Física parecia, naquele 

momento, mais adequado, pois buscava-se relacioná-la a “disciplina e 

oportunidade das pessoas adquirirem hábitos e preceitos que influenciariam 

suas condutas moral, social e higiênica” (SOUSA, 1996, p. 65). 

Esta nova Educação Física Escolar ganhou, ainda, maior força a partir 

da Revolução de 1930, quando o então presidente Washington Luís foi 

deposto, assumindo o poder em seu lugar Getúlio Vargas, apoiado pelas 

Forças Armadas. 
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Os métodos da Educação Física Escolar no modelo militarista, segundo 

Darido (1997, p. 4 e 5), 

[...] eram vinculados à formação de uma geração capaz de 
suportar o combate, a luta, para atuar na guerra, por isso era 
importante selecionar os indivíduos ‘perfeitos’ fisicamente, 
excluir os incapacitados, contribuindo para uma maximização 
da força e do poderio da população. 

A intencionalidade do governo é clara quando propõe a Educação Física 

Escolar com essa concepção. A preocupação latente é a de formar uma 

população forte e saudável, para atender às necessidades de segurança da 

pátria e contribuir para o desenvolvimento de uma mão de obra qualificada 

para a indústria emergente. 

Após a posse de Getúlio existia uma grande mobilização por reformas 

educacionais, pois se acreditava que não haveria desenvolvimento econômico 

se não houvesse um preparo das forças culturais. Nesse sentido, em 1932 é 

lançado o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”. 

O manifesto defende a ‘escola socializada’, ou seja, a escola 
reconstruída sobre a base da atividade e da produção em que 
se considera o trabalho em si mesmo, como fundamento da 
sociedade humana. (GHIRALDELLI JR., 2006, p. 43) 

A criança deveria ser preparada desde o início de sua escolaridade para 

atuação social. Mas essa preparação não pode ser modelada exteriormente, e 

sim obedecer as leis de desenvolvimento da criança, respeitando sua 

personalidade e seus interesses. 

Esse movimento ganha espaço nas propostas educacionais com a 

difusão de uma concepção de infância abrangente, procurando considerar a 

criança pequena em seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor. 

Esse desenvolvimento era verificado por testes psicológicos, a fim de se 

buscar uma homogeneidade nas classes escolares. “Estes testes combinavam 

índices de idade mental, coeficiente de inteligência com idade cronológica e 

grau de adiantamento nos estudos” (VEIGA, 2011, p. 274). 

Simultaneamente, e com os mesmos preceitos, havia preocupação com 

atendimento público da criança com menos de 7 anos de idade e a defesa das 

creches. 

No entanto, no momento de definição das políticas públicas que 

confirmassem o comprometimento com esse tipo de pensamento, o governo 
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estimula entidades particulares e filantrópicas a assumir este papel, se 

eximindo desta responsabilidade (SOUZA, 2007). 

Nesse contexto, a Constituição de 1937, nos artigos 131 e 132, 

estabelece que “[...] a Educação Física, o ensino cívico e o de trabalhos 

manuais serão obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e 

secundárias, não podendo nenhuma escola de qualquer desses graus ser 

autorizada sem que satisfaça aquela exigência [...]”. 

Mas, a mesma Constituição em seu Artigo 127, considera que a guarda 

e a educação da criança são de responsabilidade de seus tutores legais, sendo 

que ao estado caberia prover conforto e cuidado a criança pequena, revelando, 

uma visão de amparo e assistência. 

Este cuidado com a criança estaria associado às satisfações imediatas 

de higiene, alimentação e preservação da integridade corporal. 

Segundo Kramer (2011, p.61), 

Neste quadro, percebe-se duas tendências que até os dias de 
hoje caracterizam o atendimento à criança em idade pré-
escolar: o governo proclama(va) a sua importância e 
mostra(va) a impossibilidade de resolvê-lo dada as dificuldades 
financeiras em que se encontra(va), enquanto imprimia uma 
tendência assistencialista e paternalista à proteção da infância 
brasileira, em que o atendimento não se constituía em direito, 
mas em favor. 

A década de 1940 foi marcada pela fundação de diferentes órgãos 

destinados ao atendimento à criança. Isso mostrava a preocupação do governo 

com a população infantil, mas os recursos eram direcionados para a 

assistência à saúde da criança, fazendo com que os investimentos 

permanecessem no setor médico. 

No campo educacional, as iniciativas se restringiram a tentativas de 

criação de Centros de Recreação com a finalidade de combater as “atitudes 

antissociais”. 

A ênfase recai sobre uma educação compensatória, que, por sua vez, 

pretendia superar as deficiências ocasionadas pelas condições sociais, 

nutricionais e culturais em que as crianças menos favorecidas estiveram 

sujeitas, permitindo iniciar a aprendizagem formal em igualdade de condições 

com as crianças mais favorecidas. 
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No âmbito da preparação profissional para a escola primária é 

regulamentado por decreto-lei o Ensino Normal destinado à formação de 

docentes para esse seguimento escolar. Essa formação habilitava 

administradores e professores regentes. Ambas as formações tinham em seu 

currículo a disciplina obrigatória denominada Educação Física, Recreação e 

Jogos. 

Já na formação de professores de Educação Física a concepção 

militarista dá espaço à Educação Física Pedagogicista. Esta concepção está 

fortemente apoiada no modelo americano que cativou a intelectualidade 

universitária e balizou as propostas curriculares de formação destes 

professores (GHIRALDELLI JR, 1991). 

Fica explícito na constituição de 1946 o papel a ser desempenhado pela 

Educação Física Escolar que, segundo Betti (1991, p. 80), deveria “respeitar a 

personalidade da criança, desenvolvê-la integralmente, caracterizando-se por 

uma escola democrática e utilitária [...] cuja ênfase punha-se no aprender 

fazendo”. Dessa forma, a Educação Física tornar-se-ia um meio da educação. 

Esse fato provocaria uma mudança no modelo adotado pela Educação 

Física, passando de uma orientação baseada nos conceitos anátomo-

fisiológicos, defendido anteriormente, para os conceitos bio-sócio-filosóficos 

(BETTI, 1991). 

Apesar da mudança de conceito, não foi possível, imediatamente, alterar 

a prática do professor de Educação Física Escolar, que ainda seguia 

parâmetros militaristas, pois até os anos 50 o Método Francês era oficialmente 

obrigatório como diretriz da prática da Educação Física no sistema escolar 

brasileiro (GHIRALDELLI JR, 1991). 

Sob a influência do modelo americano que explicita outra forma de 

pensamento, a postura do professor aos poucos vai se alterando e por 

consequência, sua prática também se altera. 

O discurso predominante na Educação Física é de que ela deve ser um 

meio da Educação, e que a educação do movimento é a única forma capaz de 

promover a chamada educação integral do ser humano (GHIRALDELLI JR, 

1991). A introdução de outros métodos no sistema de ensino da Educação 

Física foi importante para essa mudança. 
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Esse foi um período de amplos debates sobre o sistema de ensino 

brasileiro e, em 1961, é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

LDB. Essa legislação unifica o sistema de ensino por meio do estabelecimento 

de linhas gerais a serem seguidas pelos estados ao mesmo tempo em que 

concede maior autonomia a eles. Isso é feito por meio da criação do Conselho 

Federal de Educação e dos Conselhos Estaduais de Educação. Ambos teriam 

por função a normatização. Entretanto, o Conselho Federal deveria elaborar, 

também, o Plano de Educação referente aos Fundos Nacionais do Ensino 

Primário, Médio e Superior (HAIDAR; TANURI, 2004). 

A União passava a assumir a função que lhe cabia de 
coordenar a ação educativa em todo o país, e os estados, a 
tarefa de organizar o seus respectivos sistemas, incluindo 
todos os níveis e modalidade de ensino (p. 66). 

Com relação à estruturação, o ensino primário continuou a ter quatro 

séries e os exames de admissão continuaram a ser exigidos na passagem do 

primário para o ginasial. 

As modificações se constituíram pela unificação do ensino secundário 

com o profissional que passou a se chamar Ensino Médio, o estabelecimento 

de um núcleo de matérias obrigatórias a serem indicadas pelo Conselho 

Federal de Educação e a obrigatoriedade da Educação Física para o ensino 

primário e médio. 

A partir desse momento, o esporte ocupou um espaço maior nas aulas 

de Educação Física, de forma a estabelecer uma contraposição aos antigos 

métodos de ginástica. 

Entretanto, para crianças de 0 a 6 anos de idade a LDB (4024/61) teve 

pouco impacto, pois continuava o predomínio de tendências médica, alimentar 

e assistencial (KRAMER, 2011) e a atenção ao corpo se restringia aos 

cuidados higiênicos. 

Essas medidas promovidas pela LDB (4024/61) são interrompidas pelo 

golpe militar ocorrido em 1964. Os esforços de descentralização política e 

administrativa retrocedem e a União volta regulamentar e controlar a educação, 

acumulando função executiva e normativa. 

Há uma interferência direta do Governo Federal na organização do 

currículo escolar e as disciplinas Educação Moral e Cívica e Educação Física 

passam a ser prioridade do ensino primário ao secundário. 
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A Educação Física, que já era obrigatória desde 1961, ganha reforço no 

artigo 1º do decreto 58130/66 como instrumento de propagação das ideologias 

do governo militar, tendo como objetivo canalizar as forças (físicas, morais, 

intelectuais e sociais) de maneira que fossem usadas em sua totalidade, desde 

que as condições negativas do educando e do meio fossem neutralizadas. Em 

outras palavras, a Educação Física deveria desviar a atenção dos problemas 

políticos canalizando a energia dos estudantes para a prática dos esportes, 

principalmente aqueles pertencentes ao ginasial e colegial. 

Por outro lado, para os professores da época o esporte, como conteúdo 

escolar, aparece como alternativa educacional, dando alicerce à formação dos 

educandos, suprimindo a improvisação comum que ocorria nas aulas de 

Educação Física (OLIVEIRA, 2002). 

Paralelamente a isso, no final da década de 1960, há uma crise na 

educação. Ela é provocada pelo processo acelerado de industrialização do 

país. Esse processo provoca crescente criação de postos de trabalho, mas isso 

não significa maior empregabilidade, pois esta depende da qualificação da mão 

de obra. Nesse sentido, a educação passa a ser o único caminho para a 

conquista desses postos de trabalho (ROMANELLI, 2013). 

Entretanto, o sistema educacional se mostra incapaz de oferecer a 

quantidade de vagas necessárias para suprir a demanda da expansão 

econômica. 

Corroborando com essa situação, os setores médios e as classes 

populares que habitam os centros urbanos, pelas exigências apresentadas pelo 

mundo do trabalho, buscavam alternativas para a educação dos seus filhos 

pequenos. Com isso há um pequeno aumento do número de creches e pré-

escolas e o “reconhecimento das instituições de educação infantil como 

passíveis de fornecer uma boa educação para as crianças que as 

frequentassem” (KUHLMANN JR., 2004, p. 199). 

Esse reconhecimento pode ser notado a partir da inclusão da educação 

infantil no sistema de ensino feito pela LDB (4024/61), mas a legislação se 

mostra “estagnada e omissa, plena de discursos com recomendações, 

sugestões e interpretações e vazia de medidas concretas de amplo alcance” 

(KRAMER, 2011, p. 93). O caráter assistencialista permanece, a atividade 

física é praticada somente com finalidade recreativa e as práticas escolares 
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ainda permanecem centradas no cuidado com a higiene e a manutenção da 

integridade física da criança. 

Nesse momento, a preocupação governamental está em capitalizar para 

poder investir no processo de industrialização do país, de maneira que o 

investimento na expansão da rede escolar poderia comprometer a política 

econômica, o que fez com que esta expansão não acompanhasse a demanda, 

agravando a crise no sistema educacional (ROMANELLI, 2013). 

A maneira encontrada pelo governo militar para solucionar a situação foi 

realizar uma reforma no sistema de ensino. Isso se efetiva pela promulgação 

da lei 5.692, em agosto de 1971. Essa reforma unifica o ensino primário com o 

primeiro ciclo do ensino médio (ginasial), constituindo o ensino de primeiro grau 

com oito séries contínuas para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos de 

idade. O segundo ciclo do ensino médio fica separado, passando a ser 

chamado de segundo grau, com duração de 3 a 4 anos e atende adolescentes 

a partir de 15 anos de idade. 

O primeiro grau tem por objetivo oferecer conteúdos básicos, favorecer a 

sondagem vocacional e a iniciação para o trabalho. Já o segundo grau teria 

como propósito preparar o adolescente para continuidade dos estudos em 

cursos superiores e oferecer uma habilitação profissional, relacionando-a 

diretamente como o campo de trabalho (VEIGA, 2011). 

Segundo Zotti (2006), a organização curricular do primeiro grau é 

pensada a partir das fases de desenvolvimento de Piaget. A partir disso as 

séries iniciais podem abranger 

[...] dois, três, quatro ou cinco anos letivos, conforme as 
peculiaridades a considerar, já que nessa faixa 
certamente o desenvolvimento mental se encontra em 
pleno domínio das operações concretas. Daí por diante, 
porém, delineia-se a fase das operações formais e outros 
procedimentos a serem adotados (p. 14). 

A organização curricular dos dois graus de ensino era composta por uma 

parte de formação geral e outra de formação especial. Na formação geral 

constam as matérias obrigatórias em âmbito nacional: Comunicação e 

Expressão, Estudos Sociais, Ciências, Educação Moral e Cívica, Educação 

Artística, Programas de Saúde e Educação Física.  
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Entretanto, há um destaque para a Educação Física determinando sua 

obrigatoriedade, mas caracterizando-a como uma prática corporal nos 

currículos de 1º e 2º graus. 

Ainda no mesmo ano, reforçando essa característica, o Decreto-lei 

nº 69.450, determina que a Educação Física deveria ter somente um caráter de 

atividade. 

O esporte, então, passou a ser o foco da aprendizagem nas aulas de 

Educação Física. Essa tendência concretizava-se no ensino público em geral, e 

em algumas escolas particulares, pelo estabelecimento das chamadas "turmas 

de treinamento", das quais participam alunos selecionados pelos professores 

de Educação Física, visando às vitórias em competições estudantis e 

encaminhamento dos alunos mais hábeis para a prática desportiva em clubes. 

Além do esporte, outro conteúdo desenvolvido com frequência nas aulas 

de Educação Física eram os exercícios para aquisição e manutenção das 

capacidades físicas e habilidades motoras necessárias à prática dos esportes. 

No contexto político, o regime militar começa a perder força e a 

participação da sociedade civil na esfera pública começa a ser mais intensa, há 

um afrouxamento dos princípios doutrinários de Segurança Nacional e 

Desenvolvimento implantado no início deste regime (SANTOS, 2011). 

Esse panorama permite que sejam feitas eleições livres com maior 

participação da sociedade civil, mas ainda com elos ao poderio militar. 

Esse processo de abertura política continua e são tomadas medidas 

importantes como, por exemplo, a anistia política, que possibilita o retorno ao 

país das pessoas exiladas pelo regime militar.  

Então, em 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente da República, via 

Colégio Eleitoral. Nesse contexto, a Educação Física, apoiando-se nos 

movimentos “renovadores”, provocava o início de uma crítica interna, 

ocasionando, posteriormente, uma mudança de enfoque. Tirava da escola a 

função de promover os esportes de alto rendimento e adotou como referência o 

desenvolvimento psicomotor do aluno (SOARES et al., 1992). 

Essa mudança de concepção foi reforçada por meio do retorno dos 

exilados políticos. Muitos deles eram professores doutorados fora do Brasil, o 

que permitiu uma intensificação nos debates com relação às novas tendências 

da Educação Física. 
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Nesse mesmo período, foram criados cursos de pós-graduação em 

Educação Física, ampliando-se o número de congressos e encontros regionais 

de profissionais da área. Isso gerou um aumento na quantidade de 

publicações. 

A Educação Física Escolar passou a ser discutida sob a influência das 

teorias críticas da educação, questionando-se seu papel e sua dimensão 

política. 

Essa mudança no referencial de análise considerava a natureza da área, 

não só nos seus aspectos biológicos, mas em suas dimensões psicológicas, 

sociais, cognitivas e afetivas, concebendo o aluno como um ser humano 

integral. Nessa perspectiva, foram redimensionados os objetivos educacionais 

(BETTI, 1991), anteriormente considerados para a formação do físico, a fim de 

que esse pudesse sustentar a atividade intelectual. Modificaram-se também os 

conteúdos que até então constituíam-se de exercícios físicos e prática 

esportiva. 

A Educação Física Escolar, na busca de uma aproximação com as 

ciências humanas, procurava estabelecer relações com diferentes teorias 

psicológicas, sociológicas e concepções filosóficas, para formular possíveis 

abordagens que pudessem articular as múltiplas dimensões do ser humano. 

Esta visão multidimensional do ser humano também pode ser observada 

nas políticas educacionais adotadas nesse período. 

A Constituição de 1988, na definição das normativas para educação, 

inicia a Seção I dizendo que “A educação, direito de todos e dever do Estado e 

da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa [...]” (BRASIL, 1988, Art. 205, 

grifo nosso), confirmando uma visão abrangente de formação humana. 

Além disso, é possível observar uma série de esforços do Governo 

Federal brasileiro para uma convergência das políticas nacionais de educação 

em um sistema orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da 

Educação Básica, a fim de garantir a democratização do acesso, a inclusão, a 

permanência e a conclusão nos diferentes seguimentos de ensino de crianças, 

jovens e adultos (BRASIL, 2010a). Isso pode ser notado desde a promulgação 

da Constituição Brasileira, ocorrida em 1988, passando pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (8069/90), pela Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional (9394/96) e pelo Plano Nacional de Educação, entre 

outros. 

Recentemente, dando continuidade à proposta de integração da política 

nacional de educação, o Ministério da Educação, por meio do Conselho 

Nacional de Educação, publica as Diretrizes Curriculares. Essas diretrizes são 

feitas pela resolução nº 4, que define diretrizes gerais para Educação Básica, 

publicada em julho de 2010; a resolução nº 5, que determina as diretrizes para 

Educação Infantil, publicada em dezembro de 2009, e a resolução nº 7, que 

fixa as diretrizes para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, publicada em 

dezembro de 2010. 

Sem deixar de considerar as peculiaridades de cada região brasileira, 

todas deixam claro sua preocupação com a unificação do Sistema Nacional de 

Ensino. Isso pode ser notado no art.7º da resolução nº4, onde se lê que: 

A concepção de educação deve orientar a institucionalização 
do regime de colaboração entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, no contexto da estrutura federativa 
brasileira, em que convivem sistemas educacionais autônomos, 
para assegurar efetividade ao projeto da educação nacional, 
vencer a fragmentação das políticas públicas e superar a 
desarticulação institucional. (BRASIL, 2010a) 

Para efetivar esse Projeto Nacional de Educação articulado e assegurar 

a autonomia dos sistemas educacionais, principalmente os públicos municipais, 

as diretrizes estabelecem uma forma de organização do currículo que continue 

assegurando às unidades escolares a possibilidade de construção de seus 

projetos pedagógicos, desde que esta ação seja feita envolvendo os 

profissionais, o conselho escolar e a comunidade (BRASIL, 2010a). 

O Projeto Nacional prevê a divisão da formação em duas partes: uma 

denominada de básica comum e a outra de diversificada. A básica comum 

constitui-se de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, e a 

diversificada deve enriquecer e complementar a base comum de maneira 

indissociável. 

Entre os conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, as 

atividades esportivas e o movimento são citados pelas diretrizes e a Educação 

Física se insere como integrante da base nacional comum (BRASIL, 2010a, 

2010b), o que significa que esse componente curricular integra a Educação 

Básica, prevendo diferenças de implementação curricular. 
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Embora neste estudo o foco não seja a Educação Infantil, é importante 

frisar que a partir da Constituição de 1988 esse seguimento começa a fazer 

parte da Educação Básica. De acordo com a carta magna “o dever do Estado 

com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] educação infantil, 

em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (art. 208, 

inciso IV). 

Seguindo a mesma direção, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (9394/96), quando faz referência aos níveis escolares, inclui a 

Educação Infantil junto à Educação Básica (art. 21). 

Nesse sentido as diretrizes curriculares para Educação Infantil apontam 

para uma concepção de currículo, que se ajuste 

[...] como um conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos 
que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 
científico e tecnológico de modo a promover o desenvolvimento 
integral de crianças de 0 a 5 anos de idade (BRASIL, 2009, 
art. 3º). 

Em complementação, as diretrizes curriculares ressaltam a necessidade 

“de assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens” articulando 

todas as etapas da educação “especialmente do Ensino Fundamental com a 

Educação Infantil” (BRASIL, 2010b, art. 29). Esta é complementada pela lei 

nº 11.274, que altera o artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, ampliando a permanência da criança no Ensino Fundamental. 

Tais diretrizes estabelecem como objetivo a garantia do acesso a 

processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e 

aprendizagens de diferentes linguagens, sendo que, na efetivação desse 

objetivo assegura-se “a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, 

afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança” 

(BRASIL, 2009, art. 8º §1, II). 

No artigo 9º da mesma resolução verifica-se que as práticas 

pedagógicas possuem como eixos norteadores as interações e a brincadeira 

de forma que estas “promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 

ampliação das experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e 

desejos das crianças” (BRASIL, 2009). 
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Nesse sentido, embora o termo Educação Física não apareça nas 

diretrizes, o movimento corporal na Educação Infantil é considerado como 

objeto constitutivo para desenvolvimento integral da criança. Ele pode 

favorecer a compreensão que a criança fará de si e do mundo e isso ocorrerá 

pelas diversas interações que a criança pode fazer no meio ambiente escolar. 

No entanto, a Educação Física aparece nas diretrizes do Ensino 

Fundamental como um componente curricular obrigatório (BRASIL, 2010b, 

art. 15º, §5º), cujas finalidades não se encontram explícitas, exceto pelo que já 

havia sido estabelecido pelas diretrizes gerais da Educação Básica que definiu 

como objetivos dos anos iniciais do Ensino Fundamental os mesmos já 

definidos na Educação Infantil (BRASIL, 2010a, art. 24). 

Tal observação conduz o projeto pedagógico da escola para o Ensino 

Fundamental a uma situação híbrida em que o componente curricular 

Educação Física seja oferecido e que seus conteúdos se orientem pelos eixos 

interação e brincadeira, da Educação Infantil. 

Além disso, as experiências sensoriais, expressivas e corporais deverão 

fazer parte das preocupações pedagógicas dos professores do primeiro ano do 

Ensino Fundamental quando estiverem elaborando seus planejamentos, uma 

vez que todas as diretrizes fazem menção a esses fatores no processo de 

desenvolvimento integral da criança. 

Muitas das normativas colocadas pelas Diretrizes Curriculares de 2009 e 

2010 já se encontravam explícitas nos Referenciais Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) e Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997a), documentos editados pelo Ministério da Educação há mais 

de dez anos, reafirmando uma trajetória linear das políticas. 

Isso significa que a normatização feita pelas diretrizes curriculares, de 

alguma forma, já estava sendo veiculada nas escolas, pois antes mesmo da 

fixação das diretrizes, alguns sistemas de ensino orientavam seus currículos 

pelos RCNEI e pelos PCN. Este é o caso do Sistema Municipal de São 

Bernardo do Campo (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2004). 

Assim, para que se possa ter a compreensão sobre a construção das 

representações sociais que os professores do primeiro ano do Ensino 

Fundamental têm sobre o corpo e o movimento da criança, foi necessário 

considerar os dois documentos de orientação (RCNEI e PCN). 
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Nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil a 

criança é vista como um ser social, histórico e psicológico em constante 

processo de desenvolvimento. 

O documento descreve que ela vai ganhando autonomia à medida que 

começa a se reconhecer, isto é, quando a criança adquire consciência de seus 

limites corporais, bem como das consequências de seus movimentos. “A 

exploração de seu corpo e movimentos, assim como o contato com o corpo do 

outro, são fundamentais para um primeiro nível de diferenciação do eu” 

(BRASIL,1998, p. 15). Acredita-se que esse processo gera apropriações e 

identidade por meio de interações sociais estabelecidas pela criança. A partir 

da percepção do outro como diferente, a criança vai acionando seus recursos e 

fazendo com que haja o desenvolvimento de sua autonomia. 

Assim, o movimento é apresentado como fundamental e, ao ser 

incorporado aos comportamentos do ser social, constitui-se em sua cultura 

corporal. O documento prevê, ainda, que as crianças ao brincar, jogar, imitar, 

criar ritmos e movimentos se apropriam do repertório da cultura corporal na 

qual estão inseridas (BRASIL, 1998). 

Nesse sentido, na medida em que o movimento é cultural, há uma 

variação de sua prática de acordo com os costumes de cada região, 

interferindo nas atividades que a criança realiza e, por consequência, as 

característica de desenvolvimento das crianças se constituem de maneira 

diferenciada de uma região para outra. 

Outro aspecto que os Referencias Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil ressaltam é a dupla funcionalidade do movimento. Por um 

lado ele permite à criança se expressar com maior comunicação e, por outro, é 

instrumental, pois auxilia no equilíbrio e na coordenação. 

Embora nos Referenciais o termo corpo apareça com pouca frequência, 

ele se apresenta sempre ligado ao movimento, refletindo uma ideia de 

indissociabilidade. 

Por sua vez, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental apresentam o conceito de criança dentro de uma visão de 

unidade, ou seja, o aluno deve ser visto em todas as suas dimensões 

(cognitiva, corporal, afetiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção 

social) (BRASIL, 1997a). 
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Ao mesmo tempo o documento enfatiza que o aluno tem características 

próprias e que sua individualidade e singularidade devem ser consideradas. 

No tocante ao corpo, os PCN o posicionam em relação ao contexto 

sociocultural. Isso é feito com a justificativa de que é necessário distinguir entre 

o orgânico, que está diretamente ligado aos aspectos biológicos, e o que é 

fruto da expressão cultural, advindo do acúmulo de conhecimento histórico 

socialmente transmitido. 

Apesar de realizar essa distinção, os PCN ressaltam que o 

conhecimento sobre o corpo deve considerar “os conhecimentos anatômicos, 

fisiológicos, biomecânicos e bioquímicos para que se possa ter a possibilidade 

de análise crítica dos programas de atividade física” (BRASIL, 1997b, p. 36). 

Da mesma forma que os Referencias Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil, os parâmetros para o Ensino Fundamental elegem alguns 

conteúdos da produção humana como elementos que devem ser conhecidos 

pelas crianças. Entretanto, para Educação Infantil as brincadeiras são a 

centralidade das atividades e, para o Ensino Fundamental, os jogos, os 

esportes, a dança, a ginástica e a luta são manifestações da cultura corporal 

que podem ser conhecidas e experimentadas por todos. 

O movimento é posto como ações do corpo no tempo e no espaço de 

maneira reflexiva, ou seja, a ação corporal pode vir acompanhada da 

percepção do processo cognitivo, mesmo que ela dure uma fração de 

segundos. 

Ainda em relação ao movimento, o documento explicita a necessidade 

da repetição para que haja maior controle, aperfeiçoamento e automatização 

dos movimentos, considerando que não deve haver a busca do estereótipo. 

Nesse sentido, os alunos podem vivenciar os movimentos numa 

multiplicidade de situações, de modo que construam um repertório amplo de 

habilidades motoras. 

Por fim, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental 

explicitam que “o movimento corporal não pode ser esvaziado ou fragmentado 

a ponto de perder seu significado pessoal, social e cultural, ele deve refletir 

uma intenção do sujeito” (BRASIL, 1997b, p. 57). 

Acredita-se que o momento atual da política educacional é de transição 

para os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois muitos 
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ainda estão se adaptando às novas propostas. Por isso reitera-se a 

necessidade em compreender representações sociais dos professores do 

primeiro ano do Ensino Fundamental sobre o movimento corporal da criança e 

as influências dos documentos oficiais nessas representações. Isso dará 

indicativos sobre quais transformações estão ocorrendo e quais resistências se 

mostram presentes no contexto educacional diante da política que está sendo 

implementada. 

Assim, antes de iniciar as descrições metodológicas, as análises 

propriamente ditas dos documentos oficiais que regem as políticas 

educacionais em curso e as análises dos discursos dos professores, passa-se 

a apresentar a teoria que subsidia a interpretação dos resultados das análises: 

a Teoria das Representações Sociais. 
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Capitulo II – A Teoria das Representações Sociais 

Atualmente, os estudos sobre representações sociais se estendem a 

várias áreas do saber: Antropologia, Educação, Linguística, Psicanálise, entre 

outras. 

Por um lado, isso causa reduções quando são abordados à sombra 

dessas áreas do saber, por outro, favorece uma amplitude no campo das 

pesquisas (JODELET, 2001). 

Devido a essa natureza multidisciplinar, não existe uma teoria única 

capaz de condensar a totalidade desta temática, e sim um campo abrangente 

de pesquisas que se completam nas suas peculiaridades, singularidades e 

diferenças. 

Nesta pesquisa, no entanto, abordaremos o estudo das representações 

sociais como instrumento para compreensão do movimento corporal da criança 

no contexto escolar, entendendo que o estudo das representações sociais 

enquanto fenômeno cotidiano não é difícil de ser captado. No entanto, os 

conceitos envolvem muitas variáveis, trazendo complexidade para a sua 

compreensão (MOSCOVICI, 1978) 

Reconhecendo essa dificuldade de captar o conceito buscaremos, 

então, uma visão da construção da teoria desenvolvida por Moscovici (1978, 

2011). 

A escolha dessa teoria, evidentemente, não esgota a complexidade e a 

diversidade dos questionamentos que permeiam o cotidiano educacional, mas 

permite compreender como os professores pensam e interpretam o movimento 

corporal da criança nesse ambiente e, ainda, de que forma os documentos 

oficiais têm influenciado a construção das representações sociais desses 

professores sobre o movimento corporal da criança do primeiro ano do Ensino 

Fundamental. 

Entende-se que, enquanto parte de uma construção social, essas 

representações precisam ser desveladas, uma vez que a partir desta 

compreensão será possível identificar códigos coletivos. 

Esses códigos coletivos produzem sentidos e, ao mesmo tempo, 

sistemas de representações, pelos quais os professores exprimem suas 

necessidades, expectativas, esperanças, angústias, e, ao mesmo tempo, 

revelam a como lidam com a realidade prática em suas aulas. 
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Segundo Moscovici (1978), esses sistemas de representações, na visão 

de Durkheim, produzem sentidos coletivos de obrigatoriedade que dão origem 

às maneiras de pensar, agir e sentir dos indivíduos na sociedade. 

Como elemento propagador desse sentido de obrigatoriedade instituída, 

a educação é vista como fio condutor das representações, garantindo 

preservação do conjunto de valores, das prescrições e proibições, que em 

síntese, significam os princípios morais estabelecidos pela sociedade. 

Para o autor, esse conjunto de ações determina as regras sociais e os 

padrões de comportamento estabelecidos socialmente e veiculados por meio 

da cultura. Nessa medida, a educação realimenta os sistemas de 

representações sociais e mantém coerção e funcionalidade. Pode-se dizer que 

uma vez constituídas ganham autonomia e se tornam realidade (MOSCOVICI, 

1978).  

Moscovici (2011) salienta que os estudos de Durkheim no campo das 

representações são muito importantes. Contudo, segundo ele, essa visão de 

representação como uma totalidade homogênea não considerava a diversidade 

individual e foi justamente a partir dessa crítica que Moscovici (1978), em sua 

teoria, vem procurando reagir à visão de representação como uma totalidade 

estável. 

Assim, a partir da visão de representações coletivas desenvolvidas por 

Durkheim, Moscovici (1978) vai desenvolver o conceito das Representações 

Sociais na Psicologia Social. 

Todavia, "a proposição das representações sociais não revoga as 

representações coletivas, mas acrescenta outros fenômenos ao campo de 

estudo" (Sá, 2002, p. 38). 

O objetivo de Moscovici ao utilizar o termo social é buscar uma 

qualidade dinâmica para os fenômenos das representações sociais, fugindo da 

proposição estática do conceito coletivo durkheimiano (MOSCOVICI, 2011). 

Esses sistemas de pensamento coletivo, segundo Sá (2002), não se 

distinguem das representações sociais somente pelo fato de serem 

socialmente compartilhados. A distinção é feita por meio de sua função 

exclusiva do conhecimento que se pode ter da elaboração de comportamentos 

e a comunicação entre os indivíduos no quadro da vida cotidiana. 
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Para Moscovici (1978) é de fundamental importância que se encare a 

representação social na medida em que possui uma contextura psicológica 

autônoma, como é próprio da nossa sociedade e cultura. “A contextura 

psicológica é um conhecimento particular que está presente no científico, mas 

permanece à margem do núcleo firme de cada ciência” (p. 45). 

Entretanto, tudo na vida social, inclusive a ciência, assenta-se nessa 

contextura psicossocial. 

Isso permite ao indivíduo manifestar suas representações, uma vez que, 

quando o indivíduo exprime uma opinião sobre um determinado objeto, ele o 

faz baseado em representações construídas no seu cotidiano, isto é, falando 

sobre o objeto, o sujeito revela as experiências anteriores que possui sobre ele. 

A Teoria das Representações Sociais se apresenta como possibilidade 

de compreensão dos fenômenos da vida cotidiana. Isto se dá pela 

interpretação de como as pessoas, grupos sociais e instituições produzem 

saberes sobre si, sobre os outros e sobre o próprio grupo a que pertencem a 

respeito de um determinado objeto social de conhecimento que tenha 

significado para aquele grupo (JOVCHELOVITCH, 2011). 

Pode-se dizer que o objeto já se encontra representado pelo indivíduo, 

concedendo-lhe a capacidade de selecionar novas mensagens, controlando a 

percepção e a interpretação deste objeto. 

Esse domínio ocorre a partir das interações com o grupo social, 

constituindo saberes que são compartilhados por aquele grupo. Esses saberes 

são denominados senso comum. 

Através do conhecimento de senso comum nós sabemos, 
intuitivamente, quais os tipos de coisas que são e não são 
comestíveis, nós usamos categorias morais como bom/ruim, 
nós tratamos as pessoas como agentes responsáveis por suas 
ações, e aprendemos a entender os significados específicos 
das palavras (MARKOVÁ, 2006, p. 193). 

Os saberes do senso comum são orientadores dos seres humanos na 

vida, sendo ainda fonte do conhecimento científico. Tanto o senso comum 

quanto o pensamento científico representam um aspecto real da relação entre 

o mundo interno e externo das pessoas (MOSCOVICI, 2011). 

Além disso, algumas representações sociais têm o predomínio das 

crenças. Essas crenças, normalmente, estão vinculadas à cultura, à tradição e 

à linguagem. Elas se caracterizam pela firmeza e rigidez da convicção. “As 
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crenças não buscam provas e nem evidências relacionadas com o objeto”. 

(MARKOVÁ, 2006, p. 230) 

Assim, quando questionados sobre o corpo e o movimento da criança de 

seis anos de idade, os professores manifestarão suas opiniões, apoiando-se 

em representações sociais construídas sobre as questões apresentadas. Esse 

apoio estará fundamentado no fenômeno cotidiano, mas também em 

conhecimento científico. Entretanto, este último, quando circula na estrutura 

social, se transforma e escapa de sua origem e contexto de produção e passa 

a fazer parte de um saber do senso comum. 

É verdade que nem todo objeto de estudo tem uma representação social 

definida, mas quando o sujeito é convocado a dar sua opinião irá se apoiar em 

representações sociais pré-existentes que possam sustentar sua comunicação 

no grupo social ((MOSCOVICI, 2011; JODELET, 2001). 

Para Moscovici (1978), as imagens, as opiniões e as atitudes são 

determinadas pelo sujeito a partir do grupo social a que pertence, não na 

medida em que cria e se comunica, mas enquanto utiliza e seleciona uma 

informação que circula na sociedade. 

Desse modo,  

[...] as representações sociais são princípios geradores de 
tomadas de posição ligadas a inserções específicas em 
um conjunto de relações sociais e que organizam os 
processos simbólicos que intervêm nessas relações 
(DOISE, 1990, p. 125 APUD SÁ, 2002, p. 36). 

As representações sociais orientam as comunicações e permitem a troca 

de valores ou de ideias, permitindo a criação de visões compartilhadas pelos 

grupos. 

As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas 
circulam, se entrecruzam e se cristalizam continuamente, 
através de uma palavra, dum gesto, ou duma reunião, em 
nosso mundo cotidiano. Elas impregnam a maioria de nossas 
relações estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou 
consumimos e as comunicações que estabelecemos. Nós 
sabemos que elas correspondem dum lado, à substância 
simbólica que entra na sua elaboração e, por outro lado, à 
prática específica que produz essa substância, do mesmo 
modo como a ciência ou o mito corresponde a uma prática 
científica ou mítica (MOSCOVICI, 2011, p. 10). 

No entanto, para se compreender o conceito das representações sociais, 

há de se considerar outras premissas. 
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É preciso enfatizar a dimensão psicológica do indivíduo e dos 
grupos, uma vez que não existe uma ruptura entre o universo 
exterior e o indivíduo (ou do grupo), e que o sujeito e o objeto 
não são heterogêneos em seu campo comum (MOSCOVICI, 
1978, p. 48). 

A representação social que o indivíduo possui tem sua origem nos 

acontecimentos e nas surpresas que captam sua atenção, de maneira que 

exista uma transformação de um conhecimento indireto do objeto em um 

conhecimento direto. 

O indivíduo passa por um processo de aproximação do objeto à sua 

imagem e, a partir disso, existe uma tentativa de naturalização da realidade. 

Nesse processo, ele organiza os elementos que constituem a representação 

social, assim como o percurso seguido para a materialização desses 

elementos, atribuindo-se corpo material às ideias e às coisas, reconstruindo o 

objeto e inserindo-o em categorias pré-existentes para poder controlá-lo. 

Esse processo de dar materialidade a um conceito abstrato, naturalizá-lo 

por meio da passagem do abstrato para o concreto, denominado processo de 

objetivação, que Moscovici (1978) define como sendo o de uma "reabsorção do 

excesso de significação materializando-as e transplantando-as para o nível de 

observações o que era apenas inferência ou símbolo" (p. 111). 

Em outras palavras pode-se dizer  

[...] transformar algo abstrato em algo quase concreto, transferir 
o que está na mente em algo que exista no mundo físico. As 
coisas que o olhar da mente percebem parecem estar diante 
de nossos olhos físicos e um ente imaginário começa a 
assumir a realidade de algo visto, algo tangível. (MOSCOVICI, 
2011, p. 61). 

Para Moscovici (1978), objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma 

ideia ou ser; reproduzir um conceito em uma imagem mental. 

Nessa transformação de conceito em imagem, o indivíduo busca em um 

sistema de pensamento social pré-existente uma forma funcional de interpretar 

e gerir os diversos aspectos da vida cotidiana. Esse processo foi denominado 

ancoragem. 

Esse é um processo que transforma algo estranho e 
perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular de 
categorias e o compara com um paradigma de uma categoria 
que nós pensamos ser apropriada. É quase como que ancorar 
um bote perdido em um dos boxes (ponto sinalizadores) de 
nosso espaço social (MOSCOVICI, 2011, p. 61). 
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Isso permite a familiarização com o real, suprimindo a distância entre o 

que se sabe e o que se observa, permitindo, assim, o preenchimento de 

lacunas que completem um saber por meio de outro saber. 

Na construção desse saber o indivíduo utiliza um processo de mediação 

entre o conceito e a percepção, o que o leva a uma representação. 

Porém, esse processo de mediação são elaborações e estilizações 

secundárias, pois a estrutura de cada representação apresenta-se de forma 

figurativa e simbólica, dando a toda figura um sentido e a todo sentido uma 

figura (Moscovici, 1978). 

Portanto, representar uma coisa, um estado, não consiste simplesmente 

em desdobrá-lo, repeti-lo, ou reproduzi-lo, mas sim outra forma de ‘re-

apresentá-lo’. 

[...] quando um indivíduo ou um grupo formula uma 
representação de uma teoria ou de um fenômeno científico, 
está reatando, na verdade, com um modo de pensar e de ver 
que existe e subsiste, retoma e recria o que foi encoberto ou 
eliminado (MOSCOVICI, 1978, p. 66). 

Então, por meio de um levantamento de opiniões dos professores do 

primeiro ano do Ensino Fundamental, procurou-se identificar as representações 

construídas sobre o movimento corporal da criança. A análise dessas opiniões 

permitirá obter informações sobre o senso comum de cada um desses grupos, 

além de dados sobre sua cultura e seu cotidiano. 

Esses elementos nos fornecerão elementos sobre os fatores 

determinantes para a construção da representação social sobre o movimento 

corporal, desde que sejam consideradas as dimensões postuladas por 

Moscovici (1978): a atitude, ou seja, o que "focaliza a orientação global em 

relação ao objeto da representação social" (p. 70); a informação, que dá "a 

referência à organização dos conhecimentos que o grupo possui a respeito de 

um objeto social" (p. 67); e o campo de representação ou imagem, que 

"remete-nos à ideia de imagem de modelo social, ao conteúdo concreto e 

limitado das proposições a cerca de um aspecto preciso do objeto da 

representação" (p. 69).  

Além do estudo das representações dos professores sobre o movimento 

corporal da criança descrever as dimensões de informações, atitude e imagem, 

acredita-se que essas representações são influenciadas pela significação 
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atribuída pelos professores às referencias curriculares e as normativas legais 

com relação a este tema orientando suas práticas pedagógicas. 
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Capítulo III - Metodologia 

O estudo teve como objetivo identificar e analisar as representações 

sociais de um grupo de professores de algumas escolas públicas do município 

de São Bernardo do Campo a respeito do movimento corporal da criança do 1º 

ano do Ensino Fundamental. 

Para escolha desse município considerou-se o acesso que se tem a 

esse sistema de ensino, pois o pesquisador desenvolveu um projeto de 

iniciação a docência subsidiado pela CAPES em algumas unidades desse 

sistema de ensino, facilitando o contato com a Secretaria da Educação e com 

as escolas do município de São Bernardo do Campo. 

São Bernardo do Campo é o segundo maior sistema municipal de ensino 

da Região Metropolitana de São Paulo, com 152 unidades escolares, 90 mil 

alunos e 4 mil educadores no ensino infantil, fundamental, especial e de jovens 

e adultos, contando com cerca de 1.700 professores no Ensino Fundamental I, 

conforme site oficial do município. 

Outro fato observado que motivou a realização da presente investigação 

está relacionado à proposta curricular do município, que contempla os aspectos 

relacionados ao corpo e movimento no Ensino Fundamental, no entanto, o 

sistema de ensino não possui professores de Educação Física nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, sendo os professores de referência da turma – 

pedagogos – que trabalham com a Educação Física (CAMPOS, 2010). 

Sendo assim, analisar o problema proposto nesse município oferecerá 

melhores condições de compreensão sobre as representações sociais dos 

professores do primeiro ano do Ensino Fundamental sobre o movimento 

corporal da criança. 

1. O Campo de estudo 

O estudo viabilizou-se a partir de nosso contato direto com a Secretaria 

da Educação do Município de São Bernardo do Campo. 

Após a autorização da Secretaria de Educação, foi solicitada a indicação 

de escolas de diferentes regiões do município que tivessem em funcionamento 

o primeiro ano do Ensino Fundamental. Atendendo a solicitação, foram 

indicadas 4 escolas da periferia, 4 escolas na zona central e 4 escolas rurais. 
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Como no município de São Bernardo do Campo a região rural abriga 

uma população com menor acesso aos bens econômicos e culturais e na qual 

a rua é o local onde as crianças passam parte de seu tempo, a oportunidade 

em realizar o estudo tanto no perímetro urbano quanto no rural nos permitiu 

analisar se as diferenças de oportunidades motoras nos dois contextos 

resultam em diferenças de percepção dos professores com relação ao 

movimento corporal da criança. 

As escolas foram convidadas a participar do estudo por meio de contato 

telefônico. Nesse contato foi explicado aos diretores os objetivos da pesquisa e 

o procedimento de coleta de dados. Além disso, também foi explicado que a 

participação é sigilosa e voluntária (não obrigatória), não implicando qualquer 

prejuízo, tanto para os professores quanto para as escolas. Cabe esclarecer 

que o projeto de pesquisa foi apresentado ao Comitê de Ética e aprovado pelo 

parecer nº 821.932. 

A participação no estudo aconteceu por meio de adesão dos diretores. 

Entre os contatos feitos, 8 unidades escolares se prontificaram a nos receber, 

sendo 3 da região central, 3 da região periférica e 2 da região rural. 

As entrevistas foram agendadas com cada escola antecipadamente e de 

acordo com a conveniência dos horários das unidades escolares, com a 

preocupação de interferir o mínimo possível na dinâmica do cotidiano 

educacional. Por esse motivo, em algumas unidades foi necessária mais de 

uma visita do pesquisador para aplicação das entrevistas. 

Nas escolas visitadas foram encontrados 33 professores que ministram 

aulas para o primeiro ano. Desse total somente 2 não aceitaram participar, o 

que resultou em 31 entrevistas realizadas. 

2. Fases do estudo 

O estudo das representações sociais de professores sobre o movimento 

corporal da criança do primeiro ano do Ensino Fundamental foi realizado em 

cinco fases. 

Na primeira fase foram analisados os documentos oficiais a partir de três 

temas: criança, movimento e corpo, buscando identificar as relações 

estabelecidas entre a criança, a educação e o movimento corporal presentes 
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nesses documentos que poderiam orientar a constituição das representações 

sociais dos professores. 

Na segunda fase, constitui-se uma matriz para orientar a construção do 

roteiro de entrevista, a efetiva construção e a aplicação do roteiro de entrevista, 

assim como a transcrição das entrevistas. 

Na terceira fase preparou-se o material para processamento dos dados 

pelo software ALCESTE. Esse processamento origina classes que descrevem 

os resultados das entrevistas. 

Na quarta fase foram criadas e discutidas as categorias de análise 

geradas a partir da relação entre as classes do software ALCESTE. 

Na quinta fase foram analisados os resultados encontrados na primeira e 

na quarta fase, estabelecendo relações entre estas fases, pois, segundo Gil 

(2008), para que se faça uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade, 

os fatos sociais podem ser compreendidos quando se considera as influências 

políticas que incidem sobre eles. 

3. Instrumentos e procedimentos para análise do objeto 

3.1 Fase 1 – Análise dos Documentos oficiais que regulam e 

orientam a área de Educação Física 

Para análise, utilizou-se de um conjunto de procedimentos 

metodológicos que auxiliou o desenvolvimento da investigação.  

Esse conjunto de procedimentos segue a técnica proposta por Franco 

(2008) denominada análise de conteúdo. 

A análise de conteúdo pode ser considerada um conjunto de 
técnicas de análise de comunicações, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens [...] A intenção da análise de 
conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção e de recepção das mensagens, 
inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). 
(BARDIN, 1977, APUD FRANCO, 2008, p. 24) 

Esse conjunto de procedimentos envolve três etapas: 1) a pré-análise; 2) 

a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. 

Nos procedimentos de pré-análise foi feita a leitura flutuante dos 

documentos seguida da seleção dos documentos que poderiam estar 
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diretamente ligados com o objeto de estudo desta investigação. Nesse 

processo foram lidos diversos documentos disponíveis que tivessem relação 

com a organização curricular e ou com a definição de conteúdos para o 

primeiro ano/primeira série do Ensino Fundamental. 

Para escolha dos documentos obedeceu-se aos seguintes critérios: os 

editados pós LDB até a data da coleta de dados desta pesquisa; os que 

apresentassem elementos sobre a organização do currículo e ou dos 

conteúdos do Ensino Fundamental; os que fossem editados pelas instâncias 

federais, estaduais ou municipais. 

Entretanto, considerando a regra de exaustividade na escolha, ao longo 

da leitura dos documentos, percebeu-se que os documentos estaduais 

organizam o currículo do sistema estadual de ensino e que o sistema 

municipal, apesar de considerar os documentos estaduais, toma como 

referência os documentos federais. 

Pelo grande volume de materiais que organizam os currículos escolares, 

considerou-se, também, a regra da representatividade, para que, 

posteriormente, sejam possíveis as generalizações. 

Por fim, para escolha, respeitou-se a regra da homogeneidade, 

excluindo aqueles documentos que apresentavam singularidades, ou seja, que 

extrapolam os objetivos da análise (FRANCO, 2008). 

Nesse sentido, ao realizar a seleção dos documentos para análise 

considerou-se aqueles que foram editados pelo município em questão e os 

apontados como base para a elaboração dos documentos municipais, ou seja, 

os editados pelo Governo Federal. 

Nesse processo optou-se, então, por considerar a Lei de Diretrizes e 

Base da Educação Nacional (LDB, 9394/96); as Diretrizes Curriculares para 

Educação Básica (BRASIL, 2010a); as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de Nove Anos (BRASIL, 2010b); os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Introdução (BRASIL, 1997a); os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Educação Física (BRASIL, 1997b) e a Proposta 

Curricular do Município de São Bernardo do Campo (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2004, 2007a, 2007b). 

Após a seleção do material e considerando os temas criança, corpo e 

movimento, estabeleceram-se os objetivos específicos para realizar a análise: 
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a) identificar a visão de criança e de educação nos documentos; b) identificar 

de que forma o currículo escolar está sendo organizado; e c) identificar as 

relações estabelecidas entre a criança, a educação e o movimento corporal. 

Com o material selecionado em mãos e tomando por orientação os 

objetivos expostos acima, passou-se à exploração do material. Nessa etapa foi 

necessário um processo de redução dos dados, ou seja, separação em 

unidades relevantes e significativas. Para isso, utilizou-se dois processos. 

No primeiro, extraiu-se dos textos oficiais temas que resumissem os 

assuntos tratados de acordo com os objetivos já estabelecidos, “uma asserção 

sobre determinado assunto” (FRANCO, 2008, p. 42). Esses temas são 

denominados Unidades de Registros (UR). 

No segundo, foram selecionadas, nos documentos oficiais, frases 

relacionadas a cada Unidade de Registro. As frases são denominadas Unidade 

de Contexto (UC). Elas podem revelar significados implícitos ou explícitos 

contidos nos textos oficiais. 

Uma vez definidas as unidades (UR e UC), foram produzidos quadros 

(APÊNDICE I) reunindo os documentos em 7 agrupamentos, de acordo com as 

Unidades de Registro com os temas: direito à educação; princípios e 

finalidades da educação; compromisso da escola; qualidade da educação; 

organização do sistema educacional; organização curricular; corpo e 

movimento. 

Depois dessa organização, passou-se a interpretar as Unidades de 

Contexto, buscando aproximações de sentido entre elas em cada Unidade de 

Registro. Essas interpretações formam um corpus que é denominado Unidade 

de Análise (UA). Então, as 7 Unidades de Registro originaram 7 Unidades de 

Análise. 

Estas 7 Unidades de Análise foram comparadas entre si para agrupar 

aquelas que possuíam significados semelhantes, tomando como base os 

objetivos específicos estabelecidos no início da análise. Esse agrupamento deu 

origem a três categorias de análise interpretativa. 

A primeira categoria de análise foi constituída pela primeira e pela 

segunda Unidade de Análise. Ambas dizem respeito à criança, como os 

documentos oficiais a consideram no contexto de formação educacional e os 
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princípios que orientam essa formação. Essa categoria de análise foi 

denominada “Formação da criança”. 

A segunda categoria de análise foi definida a partir do agrupamento da 

terceira, quarta, quinta e sexta Unidades de Análise. Estas se relacionam à 

organização do sistema educacional e aos pressupostos desta organização e 

foi denominada “Organização educacional”. 

A terceira categoria de análise envolve somente a sétima Unidade de 

Análise e diz respeito à inserção dos conteúdos relacionados ao corpo e ao 

movimento (Educação Física) no currículo do Ensino Fundamental. Essa 

categoria recebeu o nome “O corpo e o movimento da criança no Ensino 

Fundamental”. 

Uma vez definidas as categorias realizou-se a análise interpretativa 

propriamente dita dos documentos. 

 

3.2 Fase 2 – Construção e aplicação do roteiro de entrevista aos 

professores 

Da mesma forma que na primeira fase, os temas criança, corpo e 

movimento foram selecionados para a construção do roteiro de entrevista 

semiestruturado usado nesta fase para coleta de dados. 

Segundo Sá (1998), a entrevista é uma forma de coleta de dados 

bastante difundida para se obter material discursivo em estudos de 

representações. 

Para que se possa ter uma compreensão mais específica sobre a 

construção das representações sociais dos professores do Ensino 

Fundamental sobre o movimento corporal da criança, desenvolveu-se dois 

instrumentos para a coleta de dados. O primeiro, um questionário sobre o perfil 

do professor (PENDICE II), com o intuito de caracterizar os participantes da 

pesquisa, composto por perguntas fechadas. O segundo, um roteiro de 

entrevista semiestruturado com 24 perguntas abertas para que os professores 

pudessem manifestar livremente suas opiniões (APENDICE III). 

Estes instrumentos foram aplicados aos 31 professores das 8 escolas 

indicadas. O critério adotado poderia ser a limitação do número de professores 

entrevistados pela saturação que, segundo Sá (1998), é estabelecido no 

decorrer da pesquisa “quando os temas e/ou argumentos começam a se 



 46 

repetir” (p. 92). Isso significaria que entrevistar um número maior de 

professores pouco acrescentaria ao conteúdo das representações. No estudo 

realizado a saturação se deu a partir da 28ª entrevista, mas optou-se em 

continuar as entrevistas com todos os 31 professores pré-selecionados. 

A construção do roteiro de entrevista foi precedida pela definição de uma 

matriz de objetivos que delimitam o interesse do presente estudo conforme o 

quadro abaixo: 

Objetivos Itens preliminares 

1. Compreender e Identificar qual o 

conhecimento que possuem a 

respeito dos documentos oficiais e 

se usam estas informações para 

orientação das práticas 

pedagógicas. 

 Qual o entendimento que os 

professores possuem a respeito das 

normativas legais e dos referenciais 

curriculares? 

 Qual a compreensão que possuem a 

respeito do ensino de nove anos? 

 Que compreensões possuem a 

respeito da Proposta Curricular do 

Município? 

 Como compreendem o movimento 

corporal e/ou a Educação Física nos 

documentos oficiais? 

2. Identificar a compreensão que os 

professores possuem a respeito do 

conceito de criança. 

 O que é ser criança? Quais as 

características que definem uma criança? 

 Como percebem a criança no ensino 

de nove anos? 

3. Identificar os conceitos que os 

professores têm a respeito da 

Educação Física 

 O que é Educação Física? Qual a 

função da Educação Física no contexto 

escolar? 

4. Identificar como compreendem o 

movimento corporal da criança. 

 Qual a função do movimento corporal 

para criança? 

 Qual a função do movimento no 

processo de formação da criança? 

 Qual o conceito que possuem a 

respeito de desenvolvimento integral? 

 O que entendem por corpo? Qual a 

relação do corpo com o movimento? 

 Como o corpo e o movimento da 

criança devem ser tratados no contexto 

educacional? 

Quadro I – Matriz de objetivos 

O roteiro de entrevista necessitou ser avaliado para que fosse validado, 

sendo assim, foi aplicado um pré-teste do instrumento em uma versão 

preliminar, com o objetivo de identificar possíveis inconsistências nas 

perguntas ou no formato até se chegar a uma versão final. 
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Após a aplicação do pré-teste as perguntas do roteiro foram revistas e 

organizadas de forma a cumprir os objetivos da pesquisa descritos na matriz 

(Quadro I). 

Com o roteiro de entrevista definitivo pronto, iniciou-se a coleta de 

dados. Todas as entrevistas foram gravadas em MP3 e arquivadas. Esse 

material foi transcrito e organizado para processamento. 

Vale ressaltar que antes de iniciar as entrevistas os professores 

entrevistados foram esclarecidos que a participação na pesquisa seria 

voluntária e sigilosa. Todos receberam informações sobre o tema e os objetivos 

do estudo e aqueles que concordaram em participar assinaram o termo de 

consentimento livre esclarecido (Anexo I). 

 

3.3 Fase 3 – Processamento dos dados pelo software ALCESTE e 

construção das classes para descrição dos resultados. 

3.3.1 Processamento dos dados 

Para análise das entrevistas os dados foram transcritos e processados 

utilizando-se o software Analyse Lexicale par Contexte d’um Ensemble de 

Segments de Texte – ALCESTE. O ALCESTE é uma forma computadorizada e 

também uma metodologia para análise de textos. (AZEVEDO; COSTA; 

MIRANDA, 2013). 

O processamento exige que sejam estabelecidas Unidades de Contexto 

Inicial (UCI) para considerar as variáveis codificadas. As variáveis codificadas 

foram definidas a partir do perfil dos participantes da pesquisa. 

Assim, a codificação segue a seguinte organização: para cada docente 

foi atribuído um número ordinal conforme a ordem em que foi entrevistado; a 

formação [=form], origem de formação [=oform], especialização [esp], tempo no 

magistério [=tempm], tempo na rede pública de ensino [=temprp], a experiência 

no Ensino Fundamental [=expef], experiência na Educação Infantil [=expei], a 

faixa etária [=faet], formação do pai [=formp] e formação da mãe [=formae]. 

As variáveis foram estabelecidas e codificadas como: Formação: 1 = 

pedagogia e 2 = magistério. Origem de formação: 1 = pública, 2 = privada e 3 = 

não informado. Especialização: 1 = possui e 2 = não possui. Tempo no 

magistério; Tempo na rede públicas; Experiência no Ensino Fundamental e 

Experiência na Educação Infantil: 1 = 0 a 3 anos, 2 = 4 a 7 anos, 3 = 8 a 
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15 anos, 4 = 16 a 23 anos, 5 = acima de 24 anos. Faixa etária: 1 = 20 a 

25 anos, 2 = 26 a 30 anos, 3 = 31 a 35 anos, 4 = 36 a 40 anos, 5 = 41 a 

45 anos, 6 = acima de 46 anos. Formação do pai e Formação da mãe: 1 = 

analfabeto, 2 = Ensino Fundamental, 3 = Ensino Médio, 4 = Superior. 

As respostas obtidas nas entrevistas foram separadas de acordo com 

uma linha de comando (linha estrelada) contendo asteriscos que representam 

as variáveis dadas pelo pesquisador conforme o exemplo abaixo: 

**** *suj_01 *form_2 *esp_2 *tempm_2 *temprp_2 *expef_1 *expei_2 

*fet_3. 

Na preparação do material para processamento as 24 questões do 

roteiro de entrevista foram agrupadas de acordo com os objetivos propostos 

expostos anteriormente na matriz. Cada corpus a ser processado foi 

organizado incluindo todas as respostas dos 31 participantes, perfazendo 8 

corpus com 31 Unidades de Contexto Inicial (UCI) cada um, sendo que para a 

preparação desse corpus seguiu-se os critérios definidos pelo próprio software 

para garantir uma lógica quantificável da análise. 

Cada corpus recebeu uma nomeação de acordo com o assunto a que se 

referiam: 1) conceito de criança; 2) Ensino Fundamental de nove anos; 3) 

diretrizes e documentos oficiais; 4) corpo e movimento; 5) conteúdos da 

Educação Física; 6) formação de professores e Educação Física; 7) o 

movimento corporal na escola e 8) responsabilidade do trabalho com Educação 

Física. 

O software faz uma classificação por qui-quadrado e frequência, 

agrupando as raízes semânticas em classes a partir de um processo 

hierárquico descendente. 

A análise qualitativa dos resultados permite identificar a função da 

palavra no texto como foi apresentado pelo participante. 

 

3.3.2 Construção das classes para descrição dos resultados 

As classes são constituídas por um grupo de Unidades de Contexto 

Elementar (UCE). As UCE são formadas pelo cruzamento do vocabulário com 

a matriz de forma reduzida de cada uma (AZEVEDO; COSTA; MIRANDA, 

2013). 
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Depois disso o software seleciona as UCE e suas frequências, faz o 

cálculo do número de palavras por unidade de contextos e as classifica 

hierarquicamente. Em continuidade o software faz um cruzamento do corpus 

com a raiz semântica das palavras, definindo o percentual de aproveitamento 

destas. Só então, define quais UCE farão parte de cada classe (AZEVEDO; 

COSTA; MIRANDA, 2013). 

As classes são, ainda, representadas comparativamente com o seu grau 

de ocorrência e similitude em dendogramas, tendo por base a classificação 

hierárquica descendente - CHD. Como mostra o exemplo na figura abaixo: 

 

Figura 1: fonte processamento ALCESTE/2013 

 

A seguir o software efetua uma correlação entre as palavras 

características de cada classe fazendo uma apresentação gráfica por meio de 

dois eixos, horizontal e vertical, permitindo a Análise Fatorial de 

Correspondência – AFC, considerando a análise de qui-quadrado já feita. Essa 

análise consiste num método muito útil para a análise de dados qualitativos. 

A AFC apresenta graficamente o cruzamento do vocabulário com as 

classes, o que permite a visualização da relação de interação entre as classes 

e o agrupamento de vocábulos presentes no conteúdo do discurso. 

A leitura das figuras geradas na AFC deve considerar a disposição das 

palavras em relação ao plano e ao quadrante, de maneira que as classes e 

palavras que estão no mesmo quadrante do gráfico dizem respeito ao mesmo 

assunto e, quanto mais próximas do plano, mais estão relacionadas ao tema. É 

importante observar que a disposição de agrupamentos em polos opostos no 
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plano dos eixos não necessariamente indica relação de oposição semântica 

desses agrupamentos, pois pode haver uma relação de complementariedade. 

Assim, em cada um dos corpora, iniciou-se, então, o procedimento de 

análise, fazendo a leitura dos dados contidos na lista de palavras que 

caracterizam cada classe, selecionando as palavras que apareceram com 

maior força no contexto por meio do valor do qui-quadrado apresentado na 

CHD para as classes, pois as palavras listadas são a fonte principal para 

interpretar as classes (AZEVEDO; COSTA; MIRANDA, 2013). 

Subsequentemente, analisou-se a inserção das palavras no contexto 

dos discursos dos sujeitos utilizando UCE de cada classe e considerando a 

classificação ascendente para nos ajudar a interpretar as relações locais. 

Essas relações locais possibilitaram verificar a proximidade das palavras e de 

suas significações no contexto. 

Além disso, observando a Análise Fatorial de Correspondência, 

buscaram-se as aproximações entre palavras e classe para definir pré-

categorias. As classes que estão no mesmo quadrante foram consideradas de 

uma mesma pré-categoria e as que estão em outro foram comparadas para 

determinar se eram complementares ou se eram de oposição, de maneira que 

algumas classes foram mantidas isoladas e outras foram agrupadas de acordo 

com os significados do contexto para compor cada pré-categoria de análise. 

 

3.4 Fase 4 – Categorias de análise dos dados das entrevistas 

O procedimento anterior possibilitou gerar pré-categorias para cada 

corpus. As pré-categorias criadas foram: 
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Corpus Pré-categorias 

Primeiro 1a - “visão de criança” 

1b - “visão de desenvolvimento da criança” 

1c - “visão do comportamento da criança” 

Segundo 2a - “cobrança e imaturidade no primeiro ano”  

2b - “o direito e a garantia da aprendizagem no primeiro ano” 

2c - “o trabalho com o corpo e o movimento no primeiro ano”; 

Terceiro 3a - “conhecimento dos documentos oficiais federais” 

3b - “conhecimento dos documentos oficiais municipais” 

Quarto 4a - “o corpo e o movimento da criança” 

4b - “a estimulação do movimento no tempo e espaço escolar”; 

Quinto 5a - “a abordagem do conteúdo corpo e movimento” 

5b - “o planejamento dos conteúdos”  

5c - “os conteúdos trabalhados” 

Sexto 6a - “a formação para trabalhar com os conteúdos da Educação 

Física” 

6b - “o conhecimento dos conteúdos da Educação Física” 

Sétimo 7a - “a estimulação do movimento corporal na escola”  

7b - “o espaço físico da escola e a criança do primeiro ano” 

Oitavo 8a - “a responsabilidade do trabalho com o corpo e movimento”. 

Quadro II – Pré-categorias 

Após essa classificação, fez-se o reagrupamento das pré-categorias 

conforme o assunto que tratavam para definir as categorias finais de análise. 

Esse reagrupamento foi feito por meio da comparação entre as pré-categorias, 

verificando-se as similaridades entre os conteúdos das classes que as 

definiram. Esse procedimento gerou 4 categorias interpretativas amplas: A) 

Criança; B) O primeiro ano do Ensino Fundamental; C) Conhecimento dos 

documentos oficiais; D) O corpo e o movimento no contexto escolar. A partir 

dessas categorias foram feitas as análises dos dados buscando identificar as 

Representações Sociais dos professores. 
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3.5 Fase 5 – Síntese dos dados e considerações finais. 

Na Fase 5, as categorias analisadas na Fase 4 foram confrontadas com 

a análise documental realizada na Fase 1, para se verificar a congruência entre 

o discurso político e o discurso dos professores.  

Os resultados encontrados nesse processamento foram sintetizados à 

luz da Teoria das Representações Sociais tal como define Moscovici (1978, 

2011), para permitir identificar como esses professores estão construindo 

representações sobre o corpo e o movimento da criança do primeiro ano no 

processo de implantação do Ensino Fundamental de nove anos. 



 53 

Capítulo IV – Apresentação das Análises 

A apresentação das análises realizadas será feita em dois itens sendo: 

Item I – análise dos documentos oficiais, realizada a partir da fase 1; 

Item II – análise dos discursos dos professores, realizadas a partir das fases 3 

e 4. 

 

I - Análise dos documentos oficiais 

A análise dos documentos oficiais envolveu duas etapas: 

Primeira etapa – A partir das unidades de registro e do agrupamento das 

unidades de contexto correspondente aos diferentes documentos, pode-se 

identificar 7 unidades de análise. Essas unidades foram interpretadas de 

acordo com o tema que as representava e com o sentido presente nos 

documentos oficiais. 

Segunda etapa – Foram descritas as categorias interpretativas em que se 

sintetizam as análises realizadas. 

 

1. Interpretação das unidades de análise – Primeira etapa 

 

a) Direito a educação 

Nessa primeira Unidade de Análise, percebeu-se que todos os 

documentos defendem que todos os brasileiros em idade escolar devem ter o 

direito a educação e atribuem ao Estado e à família a responsabilidade de 

salvaguardar esse direito. 

Nesse sentido, o papel do Estado é o de oferecer a toda a população 

brasileira, em idade escolar, a possibilidade de acesso a educação pública e 

gratuita; e aos pais cabe a obrigação de matricular seus filhos na Educação 

Básica. 

Além da garantia de acesso, os documentos mostram a preocupação 

com a permanência da criança na escola. Isso pode ser notado de maneira 

genérica tanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quanto nas Diretrizes 

Curriculares e, de forma específica, na proposta curricular do município de São 

Bernardo do Campo, que organiza o sistema de ensino em ciclos a partir dessa 

preocupação. 
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Outro aspecto que complementa o direito de acesso e permanência é a 

garantia de aprendizagem bem sucedida. Essa aprendizagem diz respeito ao 

oferecimento de oportunidades, de maneira igualitária, para que todos possam 

ter desenvolvimento pleno para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho. Esse pleno desenvolvimento, segundo os documentos, deve abranger 

o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. 

Entretanto, nesse processo de oferecimento de oportunidades, deve-se 

considerar as necessidades de aprendizagem de forma geral e as 

especificidades, ou seja, há necessidades de aprendizagem que envolvem a 

população brasileira como um todo, mas também há diferenças socioculturais 

marcantes que determinam diferentes necessidades de aprendizagem. Com 

essa preocupação, um dos princípios que deve constar nas orientações 

educacionais é o da diversidade. 

Também é estabelecido pelos documentos oficiais que o ensino 

oferecido como direito deve seguir um padrão de qualidade. Essa qualidade 

está relacionada às condições concretas para realização do ensino-

aprendizagem que devem ser garantidas, mas também ao acesso aos bens 

sociais, artísticos e culturais. Dentre esses bens, os conhecimentos de 

diferentes áreas de conhecimentos. No caso da Educação Física deve-se 

oferecer às crianças a oportunidade de acesso aos conhecimentos da cultura 

corporal que devem fazer parte do processo de garantia educacional. 

Esses direitos devem ser garantidos pela União, mas o oferecimento do 

ensino é de responsabilidade dos Estados e Municípios. Isso significa que os 

Estados e Municípios, em regime de colaboração e com a assistência da 

União, devem proporcionar a garantia desses direitos à criança. 

 
b) Princípios e finalidades da educação 

Ao observar os documentos oficiais nesta Unidade de Análise, é 

possível notar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação toma como 

referência os princípios democráticos, considerando a liberdade e a 

solidariedade humana como elementos primordiais no processo educacional, 

estabelecendo como finalidades o pleno desenvolvimento do educando, o 

preparo para o exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho, para a 

progressão no trabalho e para estudos posteriores. 
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Todos esses preceitos são considerados pelos demais documentos que 

compõem esta análise, mas com maior detalhamento e acrescendo elementos 

a respeito da política educacional em andamento. 

Nesse detalhamento o princípio da equidade é abordado para explicitar 

a necessidade de se adotar uma postura imparcial para que haja uma 

crescente igualdade de direitos, permitindo a todos o acesso à educação, numa 

perspectiva de construção da cidadania. Esse princípio é posto como central 

para que haja o reconhecimento do respeito às diferenças, pois, embora todos 

devam ter os mesmos direitos, há a preocupação com relação ao respeito a 

diversidade. 

A diversidade é compreendida tanto do ponto de vista mais amplo, que 

considera as diferenças culturais, regionais, étnicas, religiosas e políticas que 

caracterizam um país de sociedade múltipla, como também, considerando a 

forma singular com que cada aluno se aproxima e se apropria do 

conhecimento. Nesse sentido, as singularidades dos estudantes devem ser 

vistas como um fator de promoção para o desenvolvimento de valores como 

respeito, cooperação e solidariedade. 

Para isso, é preciso reconhecer a diferença de maneira não 

preconceituosa, evitando, assim, a exclusão. Por esse motivo pode-se observar 

o princípio da inclusão presente nos documentos oficiais, defendendo que a 

educação escolar deva fundamentar-se na ética e nos valores de liberdade, 

justiça social, na pluralidade, na solidariedade e na sustentabilidade, para 

garantir a todos o acesso aos conhecimentos socialmente relevantes. 

Entre os diferentes conhecimentos relevantes há uma atenção ao 

desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 

Segundo os documentos, para que o acesso a esses conhecimentos 

sejam garantidos, os sistemas de ensino, as escolas, os professores e as 

famílias devem assegurar que o educando se desenvolva plenamente. Esse 

pleno desenvolvimento dos sujeitos exige a construção de saberes que irá 

permitir a aquisição de novas competências e habilidades envolvendo aspectos 

cognitivos, afetivos e motores, favorecendo o desenvolvimento individual para a 

compreensão e a intervenção nos fenômenos sociais e culturais, bem como 

possibilitando aos educandos usufruir das manifestações culturais. 
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Além disso, nesse processo, espera-se que o educando se torne crítico 

e autônomo. A autonomia posta pelos documentos é tida como uma 

capacidade que deve ser desenvolvida pelos alunos e como princípio didático 

geral. 

Como capacidade individual, espera-se que o aluno, na construção de 

seus conhecimentos, gradualmente, saia de uma situação em que é dirigido 

para que ele mesmo se conduza. No entanto, para isso é necessário se 

perceber responsável na sociedade em que vive e analisar as diferentes 

situações de forma crítica, sem deixar de considerar os valores da dignidade e 

solidariedade. 

Como princípio didático, o professor, em suas práticas pedagógicas, 

deve valorizar no aluno as suas experiências, o seu conhecimento prévio e as 

interações que ele estabelece com as outras pessoas, como elementos para 

construção da autonomia. 

 
c) Compromisso da escola 

Na terceira Anidade de Análise considerou-se a forma como os 

documentos oficiais veem o compromisso da escola na política educacional. 

Segundo os documentos, o papel da escola é formar cidadãos. Para 

isso, a escola precisa ampliar parte de suas funções, desempenhando um 

papel socioeducativo, procurando superar as desigualdades de natureza 

sociocultural e socioeconômicas, para que os alunos desenvolvam uma 

convivência harmoniosa e pacífica. 

Além disso, deve garantir o acesso dos alunos aos diferentes saberes 

elaborados socialmente, diferentes manifestações culturais e diferentes óticas, 

constituindo-se em um espaço de heterogeneidade e pluralidade, situada na 

diversidade, fundamentada no princípio emancipador. 

Cabe à escola, ainda, a responsabilidade de elaboração de um projeto 

educacional coletivo que faça o aluno aprender mais e melhor. Para isso, deve 

envolver os professores, dirigentes, funcionários, famílias e estudantes, criando 

espaços para discutir os diferentes aspectos do processo educacional,  

Na formulação desse projeto político-pedagógico, a escola deve articular 

as expectativas da comunidade escolar com os planos de educação nacional, 



 57 

estadual e municipal sem deixar de considerar a realidade do seu alunado, 

verificando as condições de aprendizagem apresentadas pelos estudantes. 

A participação das famílias não deve se restringir somente à elaboração 

do projeto educacional, se deve buscar formas para dar continuidade ao 

trabalho realizado na escola por meio de um acompanhamento. 

O acompanhamento do aluno é um processo contínuo para todos 

desenvolverem suas capacidades e aprenderem, privilegiando ações em que a 

criança tenha condições de exercitar o pensamento, a tomada de decisões e a 

interação com seus pares buscando a autonomia. 

Esse acompanhamento também é feito pela escola de maneira que 

conste no projeto político-pedagógico a avaliação da aprendizagem, a 

avaliação institucional interna e externa e dos sistemas de ensino da Educação 

Básica. Esse processo avaliativo tem, também, o objetivo de subsidiar os 

sistemas de ensino e as escolas nos esforços de melhoria da qualidade da 

educação e da aprendizagem dos alunos, permitindo, assim, acompanhar 

sistematicamente o percurso escolar das crianças. 

 
d) Qualidade da educação 

Pelo observado nos documentos, há o reconhecimento de que uma 

educação de qualidade depende de diferentes fatores. Assim, pensar na 

qualidade da educação traz a necessidade de considerar as condições 

objetivas para efetivar essa qualidade: verbas suficientes, instalações 

adequadas, salários dignos, condições materiais e estruturais de trabalho, além 

da formação qualificada e instrumentalização do professor. Isso influencia 

diretamente a maneira de a instituição escolar funcionar e se organizar. 

Sendo assim, promover a formação de seus profissionais nas áreas de 

conhecimento e temas desenvolvidos e a valorização dos educadores em 

todas as instâncias, bem como atender às necessidades estruturais 

necessárias à efetivação de um bom trabalho e de um bom atendimento aos 

estudantes se configuram como um desejo exposto pelos documentos. 

Além disso, a qualidade da educação está relacionada às metas e 

objetivos estabelecidos no projeto pedagógico da escola e expostos nos 

planejamentos dos professores, pois são eles que orientarão as ações 
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educativas. Isso exige o compromisso e responsabilidade de todos, tanto na 

elaboração quanto na execução desses planos. 

O acompanhamento das metas e objetivos propostos no projeto e nos 

planejamentos dos professores, segundo os documentos oficiais, deve ser feito 

por meio de procedimentos avaliativos. Nesse sentido, estabelecem uma 

articulação entre as avaliações propostas pelos professores e o sistema 

avaliativo nacional, pois estes fornecerão subsídios para melhorar a qualidade 

da educação. 

Entretanto, estes esforços não terão resultados caso o acesso de todos 

à educação não seja garantido, principalmente aos grupos da população em 

desvantagem na sociedade. Assim, a universalização do acesso à escola é 

uma medida necessária, assim como encontrar maneira de permanência da 

criança na escola. Essa permanência, segundo os documentos, tem relação 

com o rendimento escolar dos alunos que, quando é baixo, provoca a evasão 

escolar. 

Assim, uma das formas adotadas para suprir essa deficiência é a 

educação em tempo integral, que poderá promover a melhoria da 

aprendizagem. 

Em complementação, sugere-se, ainda, que os sistemas de ensino 

adotem a organização em ciclos para o Ensino Fundamental, evitando-se a 

descontinuidade e possibilitando a recuperação da aprendizagem. Para 

aqueles sistemas de ensino que optarem por outro tipo de organização, é 

recomendado que, nos três primeiro anos desse seguimento, seja instituído um 

bloco destinado à alfabetização que não deve sofrer descontinuidade. 

 
e) Organização do sistema educacional 

O sistema educacional, de maneira geral, é organizado por etapas. A 

Educação Básica é composta pela Educação Infantil, pelo Ensino Fundamental 

e Ensino Médio. A Educação Infantil está dividida em creche, que atende 

criança até três anos e onze meses, e a pré-escola, que tem a duração de dois 

anos. O Ensino Fundamental compreende um seguimento único com duração 

de nove anos. Já o Ensino Médio tem duração de três anos. 

Entretanto, a organização do sistema educacional não se restringe 

somente pela distribuição dos alunos em grupos seguindo critérios etários ou 
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por níveis de aprendizagem, está relacionada também às intenções políticas 

que pretendem melhorar a sua qualidade. A partir disso, é possível notar uma 

tentativa de unificação do sistema educacional nacional, pois entende-se que 

há fragmentação dessas políticas e uma desarticulação institucional dos 

sistemas de ensino entre si. 

Para melhor articular o sistema nacional de educação é adotado um 

regime de colaboração entre União, Distrito Federal, Estados e Municípios. 

Essa colaboração pressupõe que a União exercerá a função normativa, 

redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Isso 

significa que a União organizará e coordenará as políticas educacionais dando 

apoio técnico e financeiro aos Estados e Municípios. 

Aos Estados cabe definir com os Municípios formas de colaboração na 

oferta do Ensino Fundamental assegurando distribuição proporcional das 

responsabilidades. 

Os Municípios ficaram incumbidos de oferecer a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental. Além disso, a legislação prevê a municipalização do 

Ensino Fundamental, integrando esse segmento, parcial ou totalmente, ao 

sistema de ensino municipal. 

Também é de competência dos Municípios, a partir das diretrizes 

nacionais e estaduais, elaborar, com a participação da comunidade escolar, o 

regimento escolar e o Plano Municipal de Educação. 

As escolas, por sua vez, se responsabilizam pela elaboração do projeto 

pedagógico que orientará as metas das ações educacionais. Essa elaboração 

contará com a participação dos profissionais da educação e do conselho 

escolar, constituído pela comunidade escolar. 

Quanto à organização escolar para sistematizar os conteúdos da 

aprendizagem, os sistemas de ensino possuem autonomia para distribuir os 

alunos em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, grupos não seriados, 

com base na idade, na competência e em outros critérios. 

Entretanto, existe um indicativo de que a organização por ciclos é a mais 

adequada, pois, além de seguir uma tendência atual, é uma tentativa de 

superar a segmentação excessiva produzida pelo regime seriado, favorecendo 

uma apresentação menos parcelada do conhecimento e permitindo distribuir os 

conteúdos de forma mais adequada para aprendizagem. 
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Essa maneira de organização em ciclos, segundo os documentos 

oficiais, também promove a superação da concepção de docência solitária do 

sistema seriado, onde o professor se relacionava exclusivamente com a sua 

turma, passando a uma concepção mais integrativa, onde os professores de 

um ciclo são responsáveis pelos alunos daquele ciclo. 

Seguindo essas orientações, o Sistema Municipal de Ensino de São 

Bernardo do Campo obedece à organização exposta pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais que organiza o Ensino Fundamental em quatro ciclos. 

Ainda dentro de uma visão de integração do sistema nacional de 

educação, os documentos estabelecem que a Educação Básica deva se 

transformar em um conjunto orgânico, sequencial e articulado. 

Quanto à dimensão orgânica, os sistemas de ensino devem observar as 

especificidades e as diferenças de cada uma das três etapas de escolarização, 

sendo cada etapa delimitada por suas finalidades, sem cisões entre elas. A 

dimensão sequencial diz respeito aos processos educativos. Estes devem 

obedecer às exigências de aprendizagem. A dimensão da articulação trata da 

integração das duas dimensões anteriores e destas com a Educação Superior. 

Isso pressupõe que, mesmo nos processos de transição de uma etapa 

para outra ou na mudança de escola, em qualquer região do país deve ser 

garantido para criança a continuidade de seu desenvolvimento e de sua 

aprendizagem, assegurando a formação comum para o pleno exercício da 

cidadania. 

 
f) Organização curricular 

Embora os documentos oficiais façam abordagens semelhantes quanto 

à organização curricular do ensino, existem especificidades que serão 

destacadas ao longo do texto. 

Os currículos escolares em todos os segmentos de ensino seguem o 

que foi denominado base nacional comum e, também, de uma parte 

diversificada. 

Na base nacional comum estão colocados os conhecimentos, os 

saberes e valores produzidos culturalmente e que são gerados nas instituições 

produtoras do conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, no 

desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, na 
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produção artística, nas formas diversas e exercício da cidadania, nos 

movimentos sociais. 

Todos esses conhecimentos, saberes e valores foram categorizados em 

componentes curriculares e organizados pelos sistemas educativos em forma 

de áreas de conhecimento, disciplinas e eixos temáticos, preservando-se as 

características e especificidades dos diferentes campos de conhecimento. 

Estes devem se inter-relacionar numa perspectiva da articulação interdisciplinar 

de forma a promover uma integração curricular. 

Na parte diversificada estão os estudos das características regionais e 

locais da sociedade para enriquecer e complementar a base nacional comum, 

de forma que a base comum e a parte diversificada constituam como um bloco 

único. 

Nessa perspectiva, o currículo da base nacional comum do Ensino 

Fundamental abrange o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o 

conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, bem 

como o ensino da Arte, a Educação Física e o Ensino Religioso. 

Para efetivar o currículo, estabeleceu-se que os componentes 

curriculares obrigatórios fossem organizados de acordo com suas relações a 

cinco áreas de conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, 

Ciências Humana e Ensino Religioso. Algumas destas áreas foram 

subdivididas. As Linguagens foram subdivididas em Língua Portuguesa, a 

língua materna para população indígena, a língua estrangeira moderna, a Arte 

e a Educação Física; as Ciências Humanas foram subdivididas em História e 

Geografia. As áreas de Matemática, Ciências da Natureza e Ensino Religioso 

não foram subdivididas. 

Em complementação a essa organização, existe uma articulação entre 

os conteúdos tratados pelas áreas de conhecimento e pelos componentes 

curriculares, de maneira que haja a abordagem de temas sociais abrangentes e 

contemporâneos. 

Isso seria feito, segundo os documentos, por uma transversalidade que 

integraria o currículo. Na legislação e nas Diretrizes Curriculares essa 

transversalidade é apresentada como conceito a ser implantado. Já nos 

documentos propositivos (PCN e Proposta Curricular do Município) existe uma 

preocupação estreita com a operacionalização. Assim, é possível notar que, 
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nestes últimos, o termo usado é temas transversais. Objetivamente, esses 

documentos colocam como temas transversais a Ética, o Meio Ambiente, a 

Pluralidade Cultural a Saúde e a Orientação Sexual. 

Tanto na legislação e nas diretrizes quanto nos documentos 

propositivos, a preocupação se concentra em incluir no currículo temas sociais 

que reflitam a realidade global, nacional, local e individual. A abordagem destes 

temas envolvem também valores, atitudes, sensibilidades e orientações de 

conduta. 

A partir disso o currículo se organizaria em uma matriz curricular. Essa 

matriz seria responsável por dar dinamismo ao currículo de modo que os 

diferentes campos de conhecimento se coadunem com o conjunto de 

atividades educativas. A matriz curricular, por sua vez, se organizaria em eixos 

temáticos que estruturariam o trabalho pedagógico, preservando o trabalho em 

equipe e superando o isolamento das pessoas e de conteúdos fixos. 

Com relação aos anos iniciais do Ensino Fundamental, a organização 

curricular é a mesma. Entretanto, é observado que nessa fase o trabalho não 

pode se reduzir apenas a alfabetização e letramento, deve garantir o 

desenvolvimento das diversas formas de expressão incluindo o aprendizado da 

Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, 

assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência, da História e da 

Geografia. 

 
g) Corpo e movimento 

Para interpretar como os documentos oficiais abordam o corpo e o 

movimento no contexto educacional é preciso considerar, também, a Educação 

Física, pois esta é a área em que esses temas são estudados e trabalhados. 

A legislação federal considera a Educação Física como um componente 

curricular obrigatório, mas faz a observação de que é necessário que ela esteja 

ligada às preocupações pedagógicas das escolas, ou seja, ela deve ter vinculo 

com projeto educacional da instituição escolar. 

Corroborando com a legislação Federal, o Ministério da Educação, 

quando publica as Diretrizes Curriculares Nacionais, estabelece que os 

componentes curriculares sejam organizados conforme a área de 

conhecimento a que pertencem, e a Educação Física é incluída na área 
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denominada de Linguagens, fazendo parte da base nacional comum do Ensino 

Fundamental. 

Esse posicionamento ratifica o proposto pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, que sugerem, como um dos objetivos do Ensino Fundamental, que 

a criança possa utilizar diferentes linguagens, inclusive a corporal, como meio 

para expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções 

da cultura. Da mesma forma, a Proposta Curricular do Município de São 

Bernardo do Campo também manifesta o entendimento de que o movimento 

humano é uma linguagem corporal. 

Outro aspecto que é consensual nos documentos é o fato de que os 

conteúdos teriam sua origem nas atividades desportivas e corporais, ou seja, 

conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, que são gerados 

nas atividades desportivas e corporais. 

Entretanto, pelo que consta nos documentos, as atividades não podem 

ser compreendidas somente sobre o aspecto mecânico, visando apenas o 

desenvolvimento de habilidades motoras, nem restringir-se à reprodução de 

jogos para aprender regras ou aliviar o excesso de trabalho intelectual, devem 

ir além, contemplando aspectos da cultura. Nessa visão a Educação Física é 

interpretada como expressão de produções culturais, como conhecimentos 

historicamente acumulados e socialmente veiculados, perfazendo o que foi 

denominado cultura corporal. 

Nesse sentido, a cultura corporal abarca tanto os aspectos biológicos do 

organismo humano como também as formas simbólicas de representação do 

corpo e do movimento em um determinado contexto sócio-histórico e cultural. 

Assim, os conteúdos que seriam abordados pelo componente curricular 

Educação Física estariam relacionados aos jogos e às brincadeiras, pois 

estariam ligados à cultura infantil e reafirmam a importância da ludicidade na 

vida escolar, envolvendo o prazer e a fantasia. Isso contribuiria para melhor 

qualificar a ação pedagógica junto às crianças, principalmente nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. 

Essa abordagem também contribuiria para dar continuidade ao trabalho 

que já vinha sendo feito na Educação Infantil, recuperando o caráter lúdico da 

aprendizagem, levando à participação ativa das crianças. 
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Também é expresso nos documentos que a criança deve adquirir 

autonomia. Essa autonomia depende, entre outros fatores, do domínio corporal 

adquirido. Para que isso ocorra é necessário que seja objeto das aulas de 

Educação Física o conhecimento sobre o corpo. Isso significa que este 

componente curricular deve proporcionar oportunidade de a criança conquistar 

habilidades que subsidiem as práticas corporais. 

Além do que já foi tratado, a Educação Física, as áreas de conhecimento 

e os temas sociais devem ser trabalhado em uma perspectiva integrada de 

forma a superar a fragmentação dos componentes curriculares. Essa 

superação se dá por meio dos temas transversais que, segundo os 

documentos, oferecem à escola a possibilidade de estabelecer uma relação 

entre os conhecimentos acadêmicos com a realidade da comunidade. 

Nas Diretrizes Curriculares esses temas não são explícitos, mas tanto 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais como na Proposta Curricular do 

Município os temas propostos são: Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, 

Saúde e Orientação Sexual. 

 

2. Categorias interpretativas e síntese das análises realizadas – 

Segunda etapa 

Para estabelecer as categorias interpretativas comparou-se as diferentes 

unidades de análise buscando aproximações entre as interpretações feitas dos 

conteúdos dessas unidades. As categorias interpretativas que sintetizam todas 

as análises realizadas dos documentos oficiais procuram atender aos seguintes 

objetivos: 

 identificar a concepção de criança e de educação postas nos 

documentos; 

 identificar de que forma o currículo escolar está sendo organizado; 

 identificar as relações estabelecidas entre a criança, a educação e o 

movimento corporal. 

 

Para dar maior visibilidade, apresenta-se abaixo um quadro que ilustra o 

processo de construção das categorias interpretativas. 
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Unidades de Registro Unidades de 
análise 

Categorias interpretativas 

Direito a educação a 
A A formação da criança Princípios e finalidades 

da educação 
B 

Compromisso da escola c 

B A organização educacional 

Qualidade da educação d 

Organização do sistema 
educacional 

e 

Organização curricular f 

Corpo e movimento g C 
O corpo e o movimento da 

criança no Ensino 
Fundamental 

Quadro III – Categorias intepretativas 

 

A) A formação da criança 

A criação da primeira categoria foi constituída a partir da primeira e 

segunda Unidades de Análise. Elas dizem respeito ao reconhecimento dos 

direitos à educação e aos princípios que orientam a formação educacional da 

criança. Assim, denominou-se esta categoria de “A formação da criança”. 

Inicia-se essa discussão destacando o que consta na Constituição 

Federal: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1988, art. 205) 

Então, não é por acaso que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996) reafirme o que está na Constituição Federal quando 

estabelece que “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (Art. 2º) e que os demais 

documentos oficiais acompanhem essa afirmação. 

Isso não significa que antes da promulgação da lei e da constituição, 

esse direito não existia, mas é a partir da legalidade que ele foi declaradamente 

garantido. Segundo Cury (2008), ao declarar o direito a educação, a legislação 

tira do esquecimento que a criança é portadora de um direito, alertando aos 

que não sabem ou se esqueceram disso. 
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Uma vez que haja esse reconhecimento legal, a criança é mais do que 

somente um sujeito de direitos, é um sujeito de direitos públicos e sociais, 

criando obrigações públicas por parte do Estado e das famílias (ARROYO, 

1994), que passam a ter obrigações legais quanto ao cuidado e à educação da 

criança. 

Isso fica explícito no artigo 5º, quando a LDBEN estabelece que  

O acesso à educação básica obrigatória é direito público 
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, 
associação comunitária, organização sindical, entidade de 
classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério 
Público, acionar o poder público para exigi-lo (BRASIL, 1996). 

Uma vez que o poder público seja acionado, o Estado deve investigar, 

dar providências e, em alguns casos, recorrer à justiça para garantir esse 

direito. 

Na primeira e segunda unidades de análise foi observado que há a 

pretensão de que todos tenham acesso à educação e permaneçam na escola, 

possibilitando à criança uma aprendizagem bem sucedida. Para isso, deve 

haver o oferecimento de oportunidades para que todos possam ter um 

desenvolvimento pleno em um princípio de igualdade. Essa unidades também 

consideram as diferenças socioculturais que geram diferentes necessidades de 

aprendizagem, em outras palavras, o direito de cada criança deve ser 

reconhecido imparcialmente sem deixar de considerar a diversidade, de forma 

que haja equidade para uma sociedade mais justa quanto ao acesso e 

permanência na escola. 

Entretanto, a garantia de acesso não é suficiente, não basta estar na 

escola para que a criança aprenda. “Democratizar o acesso sem garantir a 

aprendizagem escolar é uma forma de tratar igualmente sujeitos com histórias 

desiguais” (BARBOSA; CRAIDY, 2012, p. 26). 

Nesse sentido, os documentos enfatizam a garantia à aprendizagem: 

A educação inclusiva busca tornar efetivo o direito à Educação. 
Tal direito não se restringe apenas ao acesso, mas a uma 
educação de qualidade que garanta a aprendizagem dos 
alunos assegurando-lhes a igualdade de oportunidades e 
proporcionando, a cada um, tudo aquilo de que necessita, em 
função de suas características e necessidades individuais. 
(SÃO BERNADO DO CAMPO, 2004, p. 81) 
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[...] a atenção à diversidade é um princípio comprometido com 
a equidade, ou seja, com o direito de todos os alunos 
realizarem as aprendizagens fundamentais para seu 
desenvolvimento e socialização. (BRASIL, 1997a, p. 63) 

O direito de aprender é, portanto, intrínseco ao direito à 
dignidade humana, à liberdade, à inserção social, ao acesso 
aos bens sociais, artísticos e culturais, significando direito à 
saúde em todas as suas implicações, ao lazer, ao esporte, ao 
respeito, à integração familiar e comunitária. (BRASIL, 2010c, 
p. 26) 

Pelo que se pode observar, nos documentos há a preocupação em 

considerar a criança em um princípio de igualdade de direitos, sem deixar de 

considerar a diversidade. Segundo Lima (2007, p. 20), “os seres humanos são 

diversos em suas experiências culturais, são únicos em suas personalidades e 

são diversos em suas formas de perceber o mundo”. Nesse sentido, o exercício 

dos direitos deve levar em consideração a existência das diferenças, tanto do 

ponto de vista individual, que interferem no processo de aprendizagem de cada 

criança, quanto nas condições concretas de existência das diferentes 

populações. 

Essa assertiva legal coloca a criança como cidadão, e como tal, portador 

de direitos. Mas é importante ressaltar que esta cidadania não deve ser 

reduzida a uma questão meramente jurídica, é preciso haver um compromisso 

social no efetivo reconhecimento e exercício desta cidadania, excedendo o 

meramente formal proposto pela legislação e atrelando-se a um tipo de ação 

social que considere as possibilidades concretas de sua realização (BORGES, 

2009). 

Os documentos ressaltam, ainda, a liberdade, a solidariedade humana, o 

respeito e a cooperação como primordiais para o processo educacional, 

preparando a criança para o exercício da cidadania. 

Ao elencar a liberdade demonstram a intenção de que as questões 

éticas morais devam ser trabalhadas no contexto educacional, pois o exercício 

da liberdade traz consequências tanto para quem a pratica quanto para as 

outras pessoas que compõem um grupo social. Nesse sentido, só é possível 

praticar a liberdade pelo ato moral. Por sua vez, “o ato moral supõe a 

solidariedade e a reciprocidade com aqueles com os quais nos 

comprometemos” (ARANHA; MARTINS, 2003, p. 304). 
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Sendo assim, o professor deverá trabalhar, também, com conteúdos 

valorativos de respeito, solidariedade e cooperação para que a criança 

desenvolva um comportamento moral consciente, livre e responsável. Nas 

palavras de Borges “seria colocar nas mãos dos educadores a função de 

ensinar uma moral que amplie a cidadania para além do direito [...]” (2009, 

p. 147). 

A partir desses pressupostos é explicitado nos documentos oficiais que a 

aprendizagem da criança deve ser garantida para que ela consiga atingir o seu 

pleno desenvolvimento, situando a educação no campo da formação humana 

que tem como tarefa desenvolver as crianças como seres humanos em sua 

plenitude (ARROYO, 1999), assegurando 

[...] os direitos fundamentais inerentes à pessoa, as 
oportunidades oferecidas para o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
de dignidade. São direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito mútuo, à 
liberdade, à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2010b, 
p. 17). 

Para que a criança desenvolva essas características com liberdade e 

dignidade é preciso que esses aspectos sejam balizados por uma formação 

que conduza a criança a refletir sobre as diferentes realidades de maneira 

autônoma e crítica. 

Tanto a autonomia quanto a crítica não são coisas fáceis de serem 

aprendidas, pois, segundo Saviani (2005), a aprendizagem se dá quando se 

adquire um habitus. Para tal é necessário repetir muitas vezes determinados 

atos até eles se fixarem. Entretanto, o mesmo autor ressalta que o aprendiz 

não é livre enquanto não dominar totalmente estes atos. “Por paradoxal que 

pareça, é exatamente quando se atinge o nível em que os atos são praticados 

automaticamente que se ganha condições de se exercer, com liberdade, a 

atividade que compreende os referidos atos” (SAVIANI, 2005, p. 19). De certa 

forma a aquisição do habitus faz parte do processo de ganho de autonomia. 

No entanto, autonomia, além de exigir o fazer sozinho, sem ajuda, 

envolve a liberdade de escolha, pois, caso contrário, a criança poderá agir 

somente se for dirigida. Assim, é preciso que a criança constitua diferentes 
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habitus: físico, mental, moral, espiritual e social para que possa fazer escolhas 

com liberdade. 

 
B) A organização do sistema educacional 

Esta categoria foi criada a partir do que foi observado na terceira, quarta, 

quinta e sexta Unidades de Análise. Essas unidades partem do pressuposto de 

que é necessário o empenho nacional na melhoria da qualidade educacional 

brasileira. Para isso ocorrer, os documentos estabelecem uma unificação na 

forma de organização dos diferentes sistemas de ensino e sugerem que as 

escolas tenham um modelo democrático de organização administrativa 

pedagógica. Sendo assim, essa categoria de análise foi denominada “A 

organização do sistema educacional”. 

Pelo que foi observado nos documentos, existem duas esferas de 

preocupação que norteiam a organização do sistema educacional. Uma delas 

diz respeito ao contexto mais amplo de organização do sistema educacional 

como um todo, ou seja, a articulação entre os diferentes sistemas de ensino 

numa proposta de unificação. A outra está relacionada à organização da escola 

propriamente dita e às questões educacionais em um contexto mais específico. 

Evidentemente, essas duas esferas se inter-relacionam, pois fazem parte de 

uma mesma política. 

No contexto mais amplo, a LDBEN (9394/96) estabelece que a 

organização da educação nacional seja constituída por dois níveis: a Educação 

Básica e a Educação Superior. 

A Educação Básica está dividida em três etapas: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. A primeira etapa compreende crianças 

de 0 a 3 anos de idade para creche, de 4 a 5 anos e 10 meses de idade para 

pré-escola. A segunda etapa tem a duração de nove anos e se inicia com 

crianças de 5 anos e 11 meses de idade. A terceira etapa tem duração de 3 

anos. 

Para dividir responsabilidades a cada ente da federação foram atribuídas 

funções a cada uma das instâncias das administrações públicas, ressaltando-

se o aspecto colaborativo entre elas. A União exerce a função normativa, 

redistributiva e supletiva, organizando e coordenando as políticas educacionais, 

dando apoio técnico e financeiro. Os Estados devem oferecer o Ensino Médio 
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e, em colaboração com os Municípios, o Ensino Fundamental. Os Municípios 

devem oferecer a Educação Infantil e, parcial ou totalmente, o Ensino 

Fundamental. 

Esta divisão pretende dar maior autonomia administrativa para as 

diferentes localidades brasileiras, uma vez que no artigo 12 da LDBEN é posto 

que os municípios devam ter gestão própria, elaborando e executando a sua 

proposta pedagógica e a administração de seu pessoal e dos recursos 

materiais e financeiros. No entanto, é desejo político que o sistema nacional de 

ensino se unifique e haja uma articulação entre os diferentes sistemas. 

Demo (2004) pondera que essa forma de organização favorece a 

elaboração de um Plano Nacional de Educação de maneira a estabelecer 

estratégias comuns e a convergência de esforços e recursos em uma mesma 

direção, mas que também verticaliza o comando centralizando o poder na 

União. 

Nesse sentido, ao elaborar o plano Municipal de Educação e o 

regimento escolar, os municípios devem seguir as diretrizes curriculares 

nacionais e estaduais, corroborando para a unificação do sistema. 

Essa obrigatoriedade é relativa, pois se, por um lado, as diretrizes 

possuem uma função reguladora, por outro o Plano Nacional é proposto por 

meio do estabelecimento de metas e não por normatização legal, fato que 

corrobora para os sistemas locais de ensino não terem um travamento em suas 

ações (AZANHA, 2004). 

Essa política dá às Secretarias de Educação a liberdade de elaboração 

de sua proposta curricular optando pelo agrupamento dos alunos em séries 

anuais, por ciclos, períodos semestrais, com base na idade, nas competências 

ou em outros critérios, desde que não deixe de considerar a integração entre 

todas as etapas da Educação Básica. 

As escolas, de educação infantil à universidade, são unidades 
componentes desse sistema de ensino. Por essa razão, 
mantêm uma relação estreita entre si, de tal forma que o 
funcionamento de uma afeta marcantemente o da outra. Por 
exemplo, o bom funcionamento do ensino fundamental afeta 
diretamente a performance do ensino médio, e o desempenho 
deste repercute diretamente nos resultados do ensino superior. 
E, sem dúvida, no caminho inverso, o desempenho do ensino 
superior terá reflexos marcantes sobre a educação básica 
como um todo. (MOREIRA, 2004, p. 116) 
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Embora existam especificidades quanto às finalidades de cada etapa 

que devam ser preservadas, é necessário que haja uma articulação entre elas, 

revelando unicidade na estrutura educacional. 

Essa unificação, segundo os documentos, garantiria que os estudantes 

não sofreriam descontinuidades em sua aprendizagem e nem em seu 

desenvolvimento nos processos de transição de uma etapa para outra ou de 

uma escola para outra em qualquer região do país. 

Além dessa organização administrativa, a organização pedagógica 

também é alvo no processo de unificação do sistema nacional de ensino. 

Nesse sentido, existe uma preocupação política com os currículos 

escolares. Estes, segundo os documentos oficiais, devem seguir uma 

estruturação dividida em duas partes que se complementam: base nacional 

comum e parte diversificada. 

Na base nacional comum serão elencados os conhecimentos, os 

saberes e valores produzidos culturalmente e que são gerados nas instituições 

produtoras do conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, no 

desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, na 

produção artística, nas formas diversas e exercício da cidadania, nos 

movimentos sociais. 

O objetivo de se estabelecer uma base nacional comum é assegurar 

uma formação básica que seja comum em todo território nacional por meio de 

um currículo único, mas este é comum apenas em seus conteúdos mínimos, 

dando liberdade aos sistemas locais de ensino para que existam graus de 

variação (DEMO, 2004). 

Esta variação poderá se abarcada pela parte diversificada que 

corresponderá aos conhecimentos e saberes dos estudos das características 

regionais e locais. 

Para o Ensino Fundamental, o currículo da base nacional comum deve 

abranger o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática; o ensino da Arte, da 

Educação Física e do Ensino Religioso; o conhecimento do mundo físico e 

natural e da realidade social e política. 

Para efetivação deste currículo a base nacional comum foi subdividida 

em cinco áreas de conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da 

Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. 
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Para composição dos componentes obrigatórios que farão parte do 

currículo, a Matemática, a Ciências da Natureza e o Ensino Religioso 

permanecem como estão; as Linguagens dividem-se em Língua Portuguesa, 

língua materna para população indígena, língua estrangeira moderna, Arte e 

Educação Física; as Ciências Humanas se dividem em Geografia e História. 

Além dos componentes curriculares, o currículo deve abranger temas 

sociais contemporâneos como a Ética, o Meio Ambiente, a Pluralidade Cultural, 

a Saúde e a Orientação Sexual. Esses temas são tratados de maneira 

transversal, ou seja, devem ser abordados em todas as áreas de conhecimento 

e por todos os componentes curriculares, de forma a articular os conteúdos das 

diferentes áreas. 

Todos esses componentes curriculares e temas transversais devem 

fazer parte de uma matriz curricular. Esta, por sua vez, deve dar maior 

dinamismo ao currículo, propondo atividades educativas que envolvam todas 

as áreas de conhecimento por eixos temáticos, oportunizando o trabalho em 

equipe, buscando a superação do isolamento dos professores e de conteúdos 

fixos. 

Entretanto, há um grande debate a respeito do estabelecimento de um 

currículo nacional. “É frequente a reclamação de que a Lei é muito estrita em 

termos curriculares na prática [...]” (DEMO, 2004, p. 17). 

Mas, por outro lado, estão ocorrendo discussões que preconizam o 

estabelecimento de conteúdos mais específicos para o currículo nacional. 

A União Nacional dos Dirigentes Municipais (UNDIME), em reunião do 

conselho nacional de representantes, apresentou uma proposta para a 

construção de uma base nacional comum para a Educação Básica. 

Com o mesmo intuito o Grupo de Pesquisa Interinstitucional que agrega 

pesquisadores da Unicamp, da USP, da UFPR, da UFRGS, da UFMG e da 

UFF, organizou, em novembro de 2014, um ciclo de debates sobre Ensino 

Médio com o tema Base Nacional Comum do Currículo: Que jogo é este?. 

Isso demonstra que o estabelecimento de um currículo único nacional 

para o Ensino Fundamental ainda passará por várias mudanças e que os 

sistemas de ensino terão que fazer um longo debate para realizar os ajustes 

necessários. 
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As escolas, em um contexto mais específico, devem ampliar suas 

funções, indo além da garantia de dar acesso aos alunos aos diferentes 

saberes elaborados socialmente. Elas devem desempenhar, também, um papel 

socioeducativo, procurando superar desigualdades socioculturais e 

socioeconômicas. 

Essa visão, segundo Candau e Moreira (2003), procura recuperar uma 

justiça curricular em que as estratégias produzam menor desigualdade no 

conjunto de relações sociais no sistema educacional. Esses autores defendem 

que isso só será possível se houver o reconhecimento do direito à diferença, 

onde o professor “se disponha e se capacite a reformular o currículo e a prática 

docente com base nas perspectivas, necessidades e identidades de classes e 

grupos subalternizados” (CANDAU; MOREIRA, 2003, p. 157). Para isso a 

escola deve elaborar metas e objetivos que partam da realidade escolar local 

desses grupos. 

Essas metas e objetivos ganham materialidade por meio da construção 

de um projeto pedagógico coletivo com a participação de toda a comunidade, 

articulado com os planos nacionais, estaduais e municipais. 

Para Veiga (2007, p. 10)  

Esse esforço coletivo implica a seleção de valores a serem 
consolidados, a busca de pressupostos teóricos e 
metodológicos postulados por todos, a identificação das 
aspirações maiores das famílias, em relação ao papel da 
escola na educação da população e na contribuição específica 
que irá oferecer para o “pleno desenvolvimento do educando, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho (art. 2º da Lei nº 9394/96)”. 

Para isso, os professores, além de participarem na elaboração desse 

projeto, devem assumir o compromisso e a responsabilidade com ele, 

realizando seus planejamentos de acordo com as metas estabelecidas. A 

escola, por sua vez, deve oferecer estrutura necessária para um bom trabalho 

e formação adequada nas áreas de conhecimento para que os professores 

possam cumprir seus planejamentos. 

No processo de implantação do Ensino Fundamental para nove anos 

estas questões parecem que foram pouco consideras. Barbosa e Craidy (2012) 

dizem que esta implantação foi sumária, sem qualquer preparação dos 

professores, dos pais e das próprias crianças. Não houve tempo, também, 
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“para prever espaços, materiais pedagógicos, formação específica, 

reorganização de tempos e espaços para o ingresso obrigatório das novas 

crianças” (BARBOSA; CRAIDY, 2012, p. 25). 

Esses autores ressaltam ainda que os altos índices de reprovação e 

evasão podem continuar ocorrendo, pois a aprendizagem ficou secundarizada 

uma vez que não foram feitas adaptações pedagógicas e estruturais para que 

as crianças de seis anos correspondam às exigências feitas a elas. 

Entretanto, a preocupação com a aprendizagem da criança é um tema 

recorrente na organização proposta pelos documentos oficiais que preveem um 

sistema de verificação dessa aprendizagem por um processo avaliativo. 

Esse processo pretende acompanhar a aprendizagem dos alunos, 

possibilitando maior controle sobre o rendimento escolar, e articular as 

avaliações propostas pelos professores e o sistema nacional de avaliação com 

o objetivo de melhorar a qualidade educacional. 

A preocupação com a avaliação como forma de melhorar a qualidade 

educacional no Brasil não é recente, Freitas (2013) diz que, nos anos 70, a 

baixa qualidade do ensino fundamental fez com que houvesse um aumento no 

interesse pela avaliação. Mas, somente nos anos 90 é que foi instituído o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Esse sistema se consolida com a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (9394/96) que atribui à União, em colaboração 

com os sistemas de ensino, a responsabilidade de assegurar a avaliação do 

rendimento escolar na Educação Básica e no ensino superior (BONAMINO; 

FRANCO, 2001). 

Esse processo avaliativo foi sendo implementado gradualmente. Nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental isso ocorre por meio do Decreto 

nº 6094/2007 que determina que toda criança até oito anos de idade esteja 

alfabetizada e que a verificação disto será feito por avaliações periódicas 

(FREITAS, 2013). 

No mesmo ano, o Ministério da Educação institui pela Portaria Normativa 

nº 10 a “Provinha Brasil”. Essa avaliação pretende auxiliar professores e 

gestores no monitoramento e na avaliação dos processos de desenvolvimento 

da alfabetização e letramento inicial e das habilidades iniciais em Matemática 

com um caráter de diagnóstico de aprendizagens. 
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Entretanto, apesar do esforço em acompanhar o processo de 

aprendizagem das crianças, Dias (2013) ressalta que a melhoria da qualidade 

do sistema público de ensino, como pretende os documentos oficiais, só 

ocorrerá se houver ações conjuntas entre Estado, Municípios e escolas. 

Isso parece estar longe de ocorrer, pois o oferecimento da suplência de 

subsídios econômicos que são distribuídos pela União aos sistemas de ensino 

público de educação básica ficou condicionado à qualidade da educação 

medida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. 

A avaliação passou a fazer sentido dentro de uma política e 
gestão da educação básica na qual a tônica passou a ser 
alcançar as metas de progressão do IDEB e aprofundar o 
gerencialismo pelo governo federal, fazendo-o adentrar à 
escola (FREITAS, 2013, p. 84).  

Assim, o que antes parecia um auxílio aos sistemas de ensino para 

efetivar o seu processo avaliativo no acompanhamento das aprendizagens dos 

alunos, dando maior autonomia às escolas e sugerindo uma gestão 

democrática descentralizada, secundariamente, se apresenta como uma forma 

de controle a partir do momento em que o Governo Federal faz a mensuração 

da qualidade do ensino somente pelas metas projetadas nos índices. 

Apenas testar os alunos e divulgar os resultados não assegura 
as condições necessárias para melhorar a qualidade da 
educação. Seria como sugerir que todos os professores, as 
escolas e os gestores, estavam anteriormente sendo relapsos 
e que a divulgação dos resultados foi suficiente para mobilizar 
todos em prol de uma melhor aprendizagem dos alunos 
(HORTA NETO, 2013, p. 154). 

Concomitante a esse processo avaliativo, a adoção do sistema de 

organização do ensino por ciclos é sugerido para se evitar a descontinuidade e 

a recuperação das aprendizagens não alcançadas. 

A ideia de ciclos se baseia na divisão do tempo escolar orientada pela 

aprendizagem dos alunos e não pela distribuição dos diferentes conhecimentos 

em um período de tempo. 

Não se trata mais de inventar uma organização atípica em uma 
escola alternativa, mas de conceber uma organização em 
ciclos para a totalidade do ensino fundamental, até mesmo 
para a totalidade da escolaridade de base. (PERRENOUD, 
2004, p. 11) 
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Nesse tipo de organização do ensino a divisão em períodos anuais 

perde o sentido, assim como a reprovação, pois o foco de organização da 

aprendizagem sai do tempo de formação e recai sobre o modo e a intensidade 

do acompanhamento pedagógico. 

Entretanto, é preciso cautela, pois apesar da algumas experiências bem 

sucedidas no Brasil com a implantação dos ciclos de aprendizagem, existe o 

risco de equívocos de interpretação desse tipo de organização. 

Algumas vezes a organização por ciclos é confundida com progressão 

continuada. Isto ocorreu, por exemplo, na rede municipal de São Paulo em 

1998, “as série convencionais foram mantidas e a reprovação eliminada em 

algumas séries” (MAINARDES, 2007, p. 75), fato que gerou confusão, pois 

muitos alunos progrediram para outras séries acumulando defasagens na 

aprendizagem. 

Para Perrenoud (2004) a organização da escola por ciclos de 

aprendizagem propõe a desconstrução da ideia de reprovação, ou seja, o 

esvaziamento de sentido desse conceito e não a eliminação da reprovação. 

Mainardes (2007) alerta, ainda, para fato de que a progressão 

continuada tem um caráter conservador e que seria necessária uma mudança 

no discurso político para efetivamente adotar uma organização escolar por 

ciclos de aprendizagem e de formação. 

A mudança do discurso político só poderá ocorrer a partir da mudança 

do currículo, da avaliação e da organização escolar durante o processo de 

implantação do sistema por ciclos e deve ser acompanhado por uma formação 

contínua dos professores. 

Além da organização do sistema escolar por ciclos, os documentos 

oficiais também apontam a adoção da educação em tempo integral como uma 

das formas para a melhoria da aprendizagem. 

A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 
quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 
progressivamente ampliado o período de permanência na 
escola. O ensino fundamental será ministrado 
progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de 
ensino (BRASIL, 1996, art. 34, § 2º). 

Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão 
das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental 
para o regime de escolas de tempo integral (BRASIL, 1996, art. 
87, § 5º).  
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O intuito dessa normativa legal é garantir a permanência da criança por 

maior tempo no espaço escolar para melhorar o desempenho escolar e, por 

consequência, contribuir para a qualidade educacional. 

Em consonância com esse objetivo, o Governo Federal institui o 

Programa Mais Educação, por meio da Portaria Interministerial nº 17 de 2007 e 

Decreto nº 7.083 de janeiro de 2010, como uma estratégia para induzir a 

ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da 

Educação Integral. 

O Programa Mais Educação atende, prioritariamente, escolas 
de baixo IDEB, situadas em capitais, regiões metropolitanas e 
grandes cidades em territórios marcados por situações de 
vulnerabilidade social que requerem a convergência prioritária 
de políticas pública e educacional (BRASIL, 2011, p. 8). 

Pelas informações veiculadas pelo Ministério da Educação, o Programa 

iniciou-se em 2008, atendendo 1.380 escolas, em 2011 atendeu 26,2% das 

escolas e em 2013, pelo último dado do Censo escolar, 34,7% de um total de 

151.871 escolas públicas (BRASIL, 2013b). 

Para aderir ao Programa, as Secretarias da Educação dos Estados ou 

dos Municípios devem apresentar um Plano de Desenvolvimento da Escola 

(PDE). Uma vez aprovado o plano, a escola deve ser selecionada e passa a 

receber recursos para implantação. Essa assistência financeira às escolas em 

tempo integral advém do FUNDEB e o repasse financeiro é feito, 

suplementarmente, pelo FNDE, por meio do Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE). 

Os recursos do programa destinam-se a cobertura de 
despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos 
que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da 
infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de 
ensino beneficiários, devendo ser empregados: na aquisição de 
materiais permanente; na realização de pequenos reparos, 
adequações e serviços necessários à manutenção, 
conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar; 
na aquisição de material de consumo; na avaliação de 
aprendizagem; na implementação de projeto pedagógico; e no 
desenvolvimento de atividades educacionais (BRASIL, 2013c, 
art. 4). 

A ampliação do tempo de permanência da criança na escola exige a 

criação de infraestrutura para abrigar as atividades que se propõem, pois o 
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espaço existente já é ocupado pelo contingente de crianças que cursam o 

Ensino Fundamental naquele período. 

Também deve ser considerado o investimento a ser feito na qualificação 

e remuneração dos profissionais que atuarão no contraturno e os 

desdobramentos que esta ampliação provocará na formação inicial e contínua 

dos professores. 

A educação integral não se fará apenas por meio da ampliação da 

jornada escolar e com pequenos reparos e aplicando recursos no 

desenvolvimento de atividades educacionais. “É preciso antes de tudo que as 

escolas públicas tenham padrões de qualidade que vão desde a infraestrutura, 

material didático, bem como profissionais da educação bem remunerados” 

(FERREIRA, 2012, p. 30). 

O Programa Mais Educação prevê, ainda, que as atividades oferecidas 

no contraturno devem se vincular à proposta pedagógica da escola e 

pertencerem a um dos macrocampos: Acompanhamento Pedagógico; Meio 

Ambiente; Esporte e Lazer; Direitos Humanos em Educação; Cultura e Artes; 

Cultura Digital; Promoção da Saúde; Educomunicação; Investigação no Campo 

das Ciências da Natureza e Educação Econômica. 

Entretanto, alguns macrocampos podem se caracterizar como atividades 

complementares, uma vez que são apresentadas em forma de oficinas, como é 

o caso das artes, do esporte, do lazer (MORAES, 2009). Isso pode representar 

um desafio para os gestores e professores que terão de encontrar formas de 

integrar essas atividades à proposta pedagógica. 

Segundo Tedesco (2012), existe uma necessidade de mudança latente 

na educação, tanto em países desenvolvidos quanto nos países em 

desenvolvimento como o Brasil. 

[...] a transformação educacional está diretamente vinculada à 
necessidade de superar um conjunto muito importante de 
problemas provocados pelo fracasso na consecução dos 
objetivos relacionados com a cobertura universal do ensino 
básico: aumentar o acesso e diminuir as altas taxas de 
repetição e desistências. (p. 69) 

Nesse sentido, tanto o Programa Mais Educação quanto a adoção de 

ciclos de aprendizagem podem representar uma alternativa de mudança na 
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organização escolar para diminuir a evasão e ampliar a permanência da 

criança na escola. 

 
C) O corpo e o movimento da criança no Ensino Fundamental 

Para criação desta categoria considerou-se somente o que foi observado 

na sétima unidade de análise. Esta unidade explora como os documentos 

oficiais abordam a Educação Física no contexto educacional e de que forma os 

conteúdos corpo e movimento aparecem na organização curricular do Ensino 

Fundamental. Nesse sentido, denominou-se esta categoria de “O corpo e o 

movimento da criança no Ensino Fundamental”. 

Nos documentos oficiais o corpo e o movimento no Ensino Fundamental 

são tratados pela área de Educação Física, pois são considerados como objeto 

de estudo desta área de conhecimento. 

Pelo exposto no artigo 26 da legislação federal a Educação Física é um 

dos componentes da base nacional comum da Educação Básica e deve fazer 

parte do currículo escolar. 

A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, 
é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo 
sua prática facultativa ao aluno: que cumpra jornada de 
trabalho igual ou superior a seis horas; maior de trinta anos de 
idade; que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em 
situação similar, estiver obrigado à prática da educação física; 
amparado pelo Decreto-lei 1.044 de 21 de outubro de 1969; 
que tenha prole. (BRASIL, 1996, art. 26, §3º) 

Embora a legislação traga um avanço, pois estabelece um vínculo 

pedagógico que em outras legislações não existia, não regulamenta o 

exercício. 

Contribuindo para esse cenário, em 2010 é publicada a Resolução 7 do 

Conselho Nacional de Educação fixando as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental de nove anos. Nesse documento é dito que: 

Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes 
curriculares Educação Física e Arte poderão estar a cargo do 
professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos 
permanecem a maior parte do período escolar, ou de 
professores licenciados nos respectivos componentes 
(BRASIL, 2010b, art. 31). 
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Em outras palavras, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o 

componente curricular Educação Física, pode ser desenvolvido pelo professor 

com formação específica ou com formação em pedagogia (SILVA e 

VENÂNCIO, 2005). 

Em complementação a essa ideia, a mesma resolução diz que quando 

esse componente curricular for desenvolvido por um profissional específico, o 

pedagogo deve garantir a integração dos conteúdos trabalhados nas aulas de 

Educação Física com os demais conteúdos. 

Nos casos em que esses componentes curriculares 
(Educação Física e Arte) sejam desenvolvidos por 
professores com licenciatura específica (conforme 
Parecer CNE/CEB nº 2/2008), deve ser assegurada a 
integração com os demais componentes trabalhados pelo 
professor de referência da turma (BRASIL, 2010b, art. 31, 

§ 2º). 

Para o professor que vier a trabalhar com esse componente curricular, 

seja ele formado em Educação Física ou em Pedagogia, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais estabelecem áreas de conhecimento que organizam os 

componentes curriculares. 

A Educação Física como parte da base nacional comum do Ensino 

Fundamental, é incluída na área denominada Linguagens, ratificando o que 

está nos Parâmetros Curriculares Nacionais, em que um dos objetivos para o 

Ensino Fundamental é permitir à criança utilizar diferentes linguagens, inclusive 

a corporal, como meio para expressar e comunicar suas ideias, interpretar e 

usufruir das produções da cultura. 

A Proposta Curricular do Município de São Bernardo do Campo 

acompanha a legislação e os Parâmetros Curriculares Nacionais adotando, 

também, o movimento corporal como integrante da área de linguagens. 

Essa compreensão está ligada ao reconhecimento da funcionalidade 

expressiva que o movimento corporal tem no meio social. “Os gestos e os 

movimentos fazem parte dos recursos de comunicação que o ser humano 

utiliza para expressar suas emoções e sua personalidade, comunicar atitudes 

interpessoalmente e transmitir informações” (MATTHIESEN et al., 2008, 

p. 131). 
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No entanto, para que a criança consiga se expressar é necessário que, 

antes, ela aprenda formas de realizar essa comunicação. Esse aprendizado 

ocorre desde o nascimento, quando a criança manifesta seus incômodos e 

satisfações (sensações) por meio de reações tônicas que são interpretadas 

pelas pessoas próximas a ela. 

A partir das ações externas a criança vai estabelecendo relação de 

sentido entre suas sensações e as respostas que obtém, em outras palavras, a 

ela vai criando representações simbólicas a partir das respostas do meio e das 

pessoas. 

Essas representações simbólicas criadas possuem estreita relação com 

o meio cultural a qual ela pertence, pois os sentidos individuais são construídos 

pelos significados sociais, uma vez que “o mundo cultural é um sistema de 

significados já estabelecidos por outros, de modo que, ao nascer, a criança 

encontra o mundo de valores já dados, onde ela vai se situar” (ARANHA e 

MARTINS, 2003, p. 25) 

Esses significados são construídos ao longo da história da existência 

humana por diferentes grupos sociais de maneira distinta e transmitidos de 

geração a geração. 

À medida que a criança assimila os sistemas de significados sociais de 

uma determinada cultura, ela também se apropria da linguagem daquele meio. 

Toda linguagem é um sistema de signos. O signo é uma coisa 

que está em lugar de outra, sob algum aspecto. Por exemplo, o 
gesto de levantar o braço e abanar a mão pode estar no lugar 
de cumprimento ou de um adeus; ele é signo dessas duas 
coisas (ARANHA e MARTINS, 2003, p. 30 – grifo do autor). 

Pelo que expressam as autoras, o que vai determinar o sentido do gesto 

é o contexto em que ele será feito e a interpretação que as pessoas 

participantes do ato irão dar para aquela situação. 

Então, além do aprendizado que as crianças devem ter dos gestos elas 

devem fazer a compreensão dos significados dos movimentos corporais nos 

diferentes contextos socioculturais. 

Nessa perspectiva, a Educação Física é interpretada como expressão de 

produções culturais, como conhecimentos historicamente acumulados e 

socialmente veiculados perfazendo o que foi denominado nos documentos 

oficiais como cultura corporal. 
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O conceito de cultura corporal é recente no meio educacional, pois em 

épocas anteriores os conhecimentos relacionados à área de Educação Física 

se restringiam somente a aspectos biológicos do corpo e mecânicos do 

movimento, inspirado em um modelo anatomofisiológico. 

O corpo era visto como conjunto de ossos e músculos e não 
uma expressão corporal; o esporte era apenas passatempo ou 
atividade que visava ao rendimento atlético e não fenômeno 
político; a educação física era vista como área exclusivamente 
biológica e não uma área que pode ser explicada pelas 
ciências humanas (DAOLIO, 2004, p. 2). 

Nesse sentido, o conceito de cultura corporal procura abarcar tanto os 

aspectos biológicos do organismo humano como também as formas simbólicas 

de representação do corpo e do movimento. 

No entanto, é preciso considerar que as manifestações corporais 

humanas se modificam ao longo do tempo e diferem uma das outras 

dependendo do contexto sócio-histórico em que são produzidas e praticadas. 

Por exemplo, na Idade Média as práticas circenses eram reflexo de uma 

manifestação espontânea da comunidade, resultado de atividades lúdicas, 

enquanto no Renascimento existia uma intencionalidade de culto ao corpo 

(KOLYNIAK FILHO, 2008). 

Então, quando se propõem conteúdos relacionados ao corpo e ao 

movimento, é necessário que haja uma reflexão a respeito de quais 

manifestações são mais significativas no atual contexto social e cultural. 

Pelo que consta nos documentos oficiais, os conteúdos que deveriam 

ser oferecidos nos anos iniciais do Ensino Fundamental são os jogos, 

brinquedos e brincadeiras, pois reafirmam a importância da ludicidade na vida 

escolar e são próprios da cultura infantil. 

A criança, pelo seu brinquedo e pelo jogo, quer interagir com o 
mundo, o mundo real, dos objetos, e com os outros. O brincar 
torna-se para a criança a sua forma de expressão. No seu 
brincar a criança constrói simbolicamente sua realidade e recria 
o existente. (KUNZ, 2001, p. 95) 

Segundo Freire e Scaglia (2003), a cultura infantil é pouco considerada 

nas propostas escolares e a proposição dos jogos e brincadeiras como 

conteúdos nos anos iniciais do Ensino Fundamental seriam uma forma de 



 83 

proporcionar atividades mais significativas para as crianças, permitindo o 

exercício do prazer e da fantasia de maneira livre e criativa. 

Quem nunca observou o incômodo corporal vivido por longos 
períodos de retenção na sala de aula em um dia chuvoso, ou 
não percebeu que muitas crianças reagem corporalmente 
(emocionalmente) quando chamadas à atenção ou felicitadas 
por seu desempenho? (MATTOS e NEIRA, 2006, p. 10) 

A liberdade corporal é algo que na Educação Infantil é comum e a 

continuidade disso nos anos iniciais do Ensino Fundamental recupera o caráter 

lúdico da aprendizagem, “[...] o ambiente lúdico, além de facilitar o ensino de 

diversos conteúdos, cria condições para que o aluno trabalhe com a 

criatividade, a moralidade e a sociabilidade” (FREIRE e SCAGLIA, 2003, p. 9), 

levando a criança a uma participação ativa. 

Contudo essa participação ativa só pode ser alcançada a partir de um 

princípio de autonomia, onde a criança aprenda a conviver coletivamente em 

situações complexas. 

Uma educação que o isole (a criança); que não promova 
trabalhos coletivos; que não incentive a ousadia, a 
emancipação e a autonomia, estará, certamente, em 
desacordo com os desafios que qualquer cidadão terá de 
enfrentar daqui por diante (FREIRE e SCAGLIA, 2003, p. 9). 

Nos documentos oficiais essa preocupação de que a criança adquira 

autonomia também aparece. Mas a autonomia corporal depende, entre outros 

fatores, do domínio de habilidades que a criança conquistar ao longo de sua 

escolaridade. 

Para isso ocorrer é necessário que seja objeto das aulas de Educação 

Física, além do que já foi explicitado anteriormente, elementos que contribuam 

para a instrumentalização, permitindo à criança usufruir das manifestações da 

cultura corporal de movimento. Isso significa que esse componente curricular 

deve proporcionar a oportunidade de a criança conhecer seu corpo e explorar 

suas possibilidades. 

Esaa conquista ocorre pela prática de atividades que envolvam tanto as 

capacidades físicas (força, resistência, flexibilidade e velocidade) como as 

habilidades psicomotoras (coordenação, lateralidade, orientação espaço 

temporal etc.) que subsidiem as práticas corporais. 



 84 

Entretanto, a resposta aos estímulos corporais do organismo infantil é 

diferente da resposta dos adultos. Então, as capacidades físicas e as 

habilidades psicomotoras devem ser estimuladas de maneira natural, ou seja, 

poderão ser estimuladas pela proposição de jogos e brincadeiras onde a 

criança possa saltar, correr, rolar etc., sem a necessidade de uma 

sistematização metodológica baseada na manipulação de variáveis 

quantitativas. (KOLYNIAK FILHO, 2008) 

Além do já tratado, as áreas de conhecimento, incluindo a Educação 

Física, devem ser trabalhadas numa perspectiva integrada, de forma a superar 

a fragmentação dos componentes curriculares. Essa superação se dá por meio 

dos temas transversais que, segundo os documentos, oferecem à escola a 

possibilidade de estabelecer uma relação entre os conhecimentos acadêmicos 

e a realidade da comunidade. 

Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento 
devem articular em seus conteúdos, a partir das possibilidades 
abertas pelos seus referenciais, a abordagem de temas 
abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana em 
escala global, regional e local, bem como na esfera individual. 
Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e 
social, assim como os direitos das crianças e adolescentes, de 
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 
8.069/90), preservação do meio ambiente, nos termos da 
política nacional de educação ambiental (Lei nº 9.795/99), 
educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, ciência e 
tecnologia, e diversidade cultural devem permear o 
desenvolvimento dos conteúdos da base nacional comum e da 
parte diversificada do currículo. (BRASIL, 2010b, art.16) 

A transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os 
componentes curriculares, as áreas de conhecimento e os 
temas sociais em uma perspectiva integrada, conforme as 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica (Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução CNE/CEB nº 
4/2010). (BRASIL, 2010b, art.16, § 2º) 

Essa transversalidade também pode ser observada tanto nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais como na Proposta Curricular do Município 

de São Bernardo do Campo. Esses documentos, de forma mais específica, 

propõem a Ética, o Meio Ambiente, a Pluralidade Cultural, a Saúde e a 

Orientação Sexual como temas que devem perpassar todos os componentes 

curriculares do Ensino Fundamental, inclusive a Educação Física. 
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Com esta abordagem, entendemos que os temas transversais 
– ética, sexualidade, saúde, consumo, pluralidade cultural e 
meio ambiente – estarão sempre permeando as aulas de 
Educação Física, por meio de estudos, debates e pesquisas, 
que remetam a um posicionamento crítico e reflexivo dos 
alunos no momento em que eles os relacionam com 
manifestações de cultura corporal (SÃO BERNARDO DO 
CAMPO, 2007, p. 163). 

Embora as aulas de Educação Física apareçam como um campo fértil 

para as discussões dos temas transversais, elas não ocorrerão caso o 

professor não coloque esses temas como objeto de suas aulas. É preciso que 

o professor, em uma ação intencional, promova junto aos alunos a reflexão 

destes temas. (FREIRE e SCAGLIA, 2003). 

 
II. Análise das Representações Sociais dos professores 

A -  Descrição dos resultados de cada corpus 

A análise aqui apresentada atende à orientação definida nos 

procedimentos metodológicos. O processamento do ALACESTE fez uma 

qualificação do texto, extraindo as estruturas mais significativas dos discursos 

dos professores. Esse tipo de análise mostrou-se adequada uma vez que se 

trabalha com dados textuais e o software tem sido eficiente para esse tipo de 

análise em diferentes estudos no campo das Representações Sociais. 

O processamento do ALCESTE foi realizado agrupando as questões 

aplicadas. O primeiro corpus agrupou as questões de número 1, 2 e 3; o 

segundo corpus agrupou as questões de número 4, 5 e 6; o terceiro corpus as 

questões de número 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16; o quarto corpus agrupou as 

questões de número 13, 20, 22, 23 e 24; o quinto corpus agrupou as questões 

de número 14, 15 e 21; o sexto corpus agrupou as questões de número 17 e 

18; o sétimo corpus agrupou as questões de número 18 e 23 e o oitavo corpus 

foi composto pela questão 19. 

Em cada corpus procurou-se a relação entre as classes analisando a 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e a Classificação Hierárquica 

Ascendente (CHA) de cada classe. O dendograma da CHA de cada classe 

demonstra as ligações entre as palavras e a proximidade de sentido. Quanto 

mais distantes na ligação das chaves, a relação de sentido é mais indireta, 

quanto mais próxima na ligação das chaves, a relação de sentido é mais direta. 



 86 

Mas esse sentido só pode ser compreendido quando se observa as Unidades 

de Contexto Elementares (UCE) da classe, pois essas unidades indicam o 

contexto em que as palavras aparecem. Sendo assim, nessas análises das 

classes fez-se esse duplo movimento: a partir das ligações das palavras de 

uma classe, procurou-se a coesão de sentido entre essas palavras nas UCE 

dessa mesma classe, buscando o sentido contextual entre as palavras que 

compõem essas UCE. 

1. O Conceito de criança 

O processamento das questões 1, 2 e 3 do primeiro corpus resultou em 

6 classes com 343 UCE reagrupadas, sendo 283 classificadas para compor as 

classes. 

 
Figura 1 – Classificação Hierárquica Descendente – CHD primeiro corpus 

 A árvore de classificação descendente (Figura 1) evidencia que existe 

uma divisão das classes em dois grupos. De um lado as classes 1, 6, 4 e 5 

(laranja) e de outro as classes 1 e 3 (verde). Observou-se, também, que há 

uma relação direta entre as classes 1 e 6 e entre as classes 2 e 3. As relações 

das classes 4 e 5 com as classes 1 e 6 só puderam ser averiguadas quando 
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observou-se a análise fatorial de correspondência para verificar as relações 

entre as classes. 

1.1. Interpretação dos significados das classes do primeiro corpus 

A relação de formas reduzidas apresentadas na Figura 1, mostra que as 

palavras de maior incidência em cada classe, de acordo com o qui-quadrado, 

foram, respectivamente, para classe 1: iguais, dificuldade, diferença, casa e 

formação; para classe 2: área, regra, escolar e disciplina; para classe 3: 

integral, desenvolvimento, emocional, corpo e cognitiva; para classe 4: brincar, 

características, alegria, opinião e sinceridade; para classe 5: espaço, 

profissional, tenho e ajustar; para classe 6: curioso, pequenos, informação e 

pessoa. 

 

 

 

 

Figura 2 – Classificação Hierárquica Ascendente – CHA 

classe 1 
Na Classe 1, observando as relações das palavras na CHA da classe e 

procurando estabelecer uma relação de sentido dessas palavras com as UCE 

principais, as palavras ‘iguais’, ‘diferença’ e ‘dificuldade’ aparecem 

relacionadas. 

A igualdade é vista dentro de um princípio de direito da criança à 

educação e uma semelhança biológica, mas que a partir das influências do 

meio vão surgindo as diferenças. A palavra dificuldade está associada à 

criança e ao professor, ou seja, a dificuldade da criança gera uma dificuldade 

para o professor. É interessante observar que, embora os professores 

reconheçam as diferenças entre as crianças, essas diferenças geram 

dificuldades para eles. 
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A palavra casa está associada à educação que as crianças recebem 

nesse ambiente e que influencia sua formação. Como cada criança recebe uma 

formação diferente em casa, elas apresentarão diferenças entre si. 

Dependendo da formação recebida em casa, as dificuldades que as crianças 

apresentam serão maiores ou menores. 

 

Figura 3 – Classificação Hierárquica Ascendente – CHA – 
Classe 2 

 

Na classe 2, as palavras área, regra, escolar e disciplina estão 

associadas ao desenvolvimento da criança. A palavra área diz respeito à 

contribuição das diferentes áreas de conhecimento para o desenvolvimento da 

criança. Na educação infantil esse desenvolvimento seria mais completo, pois 

não existe a divisão das diferentes áreas de conhecimento em disciplinas. Por 

esse motivo, no ensino fundamental o desenvolvimento ficaria prejudicado pela 

fragmentação que existe das áreas de conhecimento. Esse desenvolvimento 

depende também dos estímulos que as famílias devem dar às crianças. A 

família também é responsável por ensinar regras para as crianças e a escola 

daria prosseguimento ao ensino das regras para preparar a criança para a vida 

em sociedade. 
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Figura 4 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 3 

 
Na classe 3 as palavras de maior relevância foram integral, 

desenvolvimento, emocional, corpo e cognitiva. Nas unidades de contexto 

essas palavras aparecem relacionadas ao desenvolvimento da criança. 

Especificamente, dizem respeito ao desenvolvimento integral da criança, 

associando-o aos aspectos psicológicos e às questões sociais, emocionais e 

físicas. Desse modo, a cognição e o corpo são colocados como parte do 

desenvolvimento global da criança. 

 

 

 

 

Figura 5 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 4 

 Na classe 4, as palavras de destaque são brincar, características, 

alegria, opinião e sinceridade. O significado encontrado no contexto diz 

respeito às características da criança. O brincar aparece como uma atividade 

característica da criança exercida por sua vontade. Nesse brincar a criança 
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expressa suas opiniões de forma sincera e alegre. Sendo assim, a criança tem 

como características a alegria e a sinceridade. 

 

 

 

 

Figura 6 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 5 

Na classe 5, as palavras espaço, profissional, tenho e ajustar dizem 

respeito a postura da criança. A palavra espaço é usada referindo-se aos 

diferentes espaços físicos e sociais nos quais a criança vive. A escola é um dos 

espaços que cria a possibilidade da criança desenvolver uma postura de 

autocontrole. Mas esse autocontrole será desenvolvido a partir da postura 

profissional do professor, que tem de ensinar ao aluno como deve comportar-

se nos diferentes ambientes. O uso do sujeito sempre em primeira pessoa do 

singular sugere que o profissional (professor) tem de dar o exemplo, exigindo 

que a criança ajuste o seu comportamento nos diferentes espaços de acordo 

com os valores que o professor acredita ser importante. 

 

 

 

 

Figura 7 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 6 
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Na classe 6 as palavras curiosos, pequenos, informação e pessoa 

referem-se a características da criança. As crianças são vistas como pessoas 

pequenas, um ser em miniatura, como uma proposta de futuro. Outra 

característica reconhecida é a curiosidade, e isso favorece o seu aprendizado, 

ou seja, buscam a informação para satisfazer a sua curiosidade. A partir das 

informações que o professor vai proporcionando, as crianças absorvem as 

informações como esponjas. 

1.2. Constituição das pré-categorias do primeiro corpus a partir da 

análise das classes 

 

 

 

 

Figura 8 

 
Na distribuição das UCE classificadas (Figura 8) observa-se que a 

classe 1 contribui com 14%; a classe 2, com 19%; a classe 3, com 23%; a 

classe 4, com 20%; a classe 5, com 15%; e a classe 6, com 9%. Isso nos faz 

crer que a preocupação maior dos professores é com o desenvolvimento da 

criança e com os fatores que influenciam nesse desenvolvimento. A menor 

preocupação é com a aquisição de informação, pois essa absorção acontece 

de forma natural pela criança. 

Para nossa análise é importante compreender o significado do contexto 

em que cada palavra ocorre para que se possa definir pré-categorias para 

análise. Para constituição das pré-categorias do primeiro corpus observa-se as 

relações existentes entre as classes usando como referência a árvore da CHD 

(Figura 1); a posição das classes uma em relação à outra no gráfico da AFC 

(Figura 9, mais adiante) e fez-se um comparativo entre as interpretações das 
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classes procurando similaridades e oposições entre os significados. A análise 

das classes permitiu identificar 3 pré-categorias: 

 Pré-categoria “1a” formada pelas classes 1, 4 e 6 

 Pré-categoria “1b” formada pelas classes 2 e 3 

 Pré-categoria “1c” formada somente pela classe 5. 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Análise Fatorial de Correspondência em 

Correlação – AFC 

 
 

A definição da primeira pré-categoria segue os resultados apresentados 

pela CHD (Figura 1) que demonstra a relação entre a classe 1 e 6, mas 

também considera a AFC (Figura 9) que indica a presença dessas classes no 

mesmo quadrante. 

É possível afirmar que os temas tradados nas duas classes são 

semelhantes. Ao comparar as análises das duas classes percebe-se que se 

trata de como os professores estão vendo as crianças e as características 

definidoras do ser criança. A classe 1 destaca as igualdades e diferenças nas 

crianças. A classe 6 revela algumas características que buscam a definição do 

ser criança. 
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Nessa mesma pré-categoria está incluída a classe 4, pois ao observar a 

CHD (Figura 1) nota-se que, de maneira secundária, ela encontra-se 

relacionada tanto à classe 1 quanto à 6. Na AFC (Figura 9), essa mesma 

classe aparece no mesmo quadrante dessas classes, isso representa a 

proximidade dos assuntos tratados. Ao comparar os significados dessas 

classes pode-se constatar que essa proximidade decorre de uma ligação 

indireta, pois a classe 4 faz referência às características da criança que devem 

ser levadas em consideração quando se analisa a visão que os professores 

possuem a respeito das crianças, assim, essa classe traz uma 

complementariedade às outras duas. Sendo assim, essas classes foram 

reunidas numa mesma pré-categoria 1a que foi denominada de “visão de 

criança”. 

Para constituição da segunda pré-categoria foi observado que na CHD 

(Figura1) a classe 2 aparece interligada à classe 3, indicando uma relação 

entre estas duas classes. Ao analisar os significados das UCE das duas 

classes viu-se que ambas dizem respeito ao desenvolvimento da criança. Mas, 

ao observar a AFC (Figura 9), nota-se que as classes se encontram em 

quadrantes diferentes. O posicionamento em quadrantes diferentes se deve ao 

fato de que, embora estejam abordando o desenvolvimento como tema 

comum, existe uma complementariedade, ou seja, uma versa sobre as 

influências do meio sobre o desenvolvimento da criança de forma geral e a 

outra se centra na explanação da visão de desenvolvimento na criança. Assim, 

foi possível reuni-las em uma mesma pré-categoria 1b que foi denominada de 

“visão de desenvolvimento da criança”. 

Na definição da terceira pré-categoria nota-se, na CHD (Figura1), que a 

classe 5 aparece ligada secundariamente com a classe 4 e separada das 

classes 2 e 3 na ramificação do dendograma. Na AFC (Figura 9) pode-se notar 

que a classe 5 aparece mais isolada no quadrante inferior direito. Essa 

configuração denota que a relação de sentido da classe 5 com as outras 

classes é mais distante. Ao realizar a comparação entre os significados das 

classes, observa-se que a classe 5 trata de um assunto que não aparece nas 

outras classes. Ela trata do ajuste do comportamento da criança em diferentes 

ambientes. Isso induziu a criação de uma pré-categoria específica para essa 

classe, a 1c, que foi denominada de “visão do comportamento da criança”. 
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1.3. Síntese da interpretação das classes 

A criança é vista como um ser em miniatura que absorve como uma 

esponja tudo do meio ambiente, naturalmente interessado em se desenvolver e 

em um processo constante de transformação. Também são vistas como seres 

carentes de amor, afeição e atenção. 

A criança possui características de sinceridade, espontaneidade, alegria, 

ingenuidade que já estão pré-determinadas, são inatas. 

O seu desenvolvimento está atrelado aos estímulos que recebe. Esses 

estímulos, somados às vivências pelas quais ela passa, fazem as crianças se 

diferenciarem umas das outras. Assim, percebem o espaço educacional como 

um local onde essas estimulações devam acontecer para propiciar que a 

criança se desenvolva. 

O professor vê possibilidades infinitas para que a criança se desenvolva, 

mas esse desenvolvimento dependerá das diferentes situações em que a 

criança é estimulada. Nesse sentido, acreditam que a estimulação feita em 

casa tem um papel determinante no desenvolvimento infantil e isto as faz 

apresentar diferenças em seu comportamento e na maneira de ser. 

Acrescentam, ainda, que as famílias são as responsáveis pelas estimulações 

que provocarão o desenvolvimento da criança. 

Quanto ao conceito de desenvolvimento integral, acreditam que está 

relacionado aos aspectos emocionais, físicos, intelectuais e que todas as áreas 

são responsáveis por esse desenvolvimento. 

Pelos discursos apresentados, percebe-se que a visão de criança busca 

referências no conceito romântico, pois percebe a criança como alguém 

carente em diferentes aspectos, com características de ingenuidade, 

sinceridade, espontaneidade e alegria. 

2. Ensino Fundamental de nove anos 

O processamento das questões 4, 5 e 6 do segundo corpus resultou em 

4 classes com o reagrupamento de 576 UCE, sendo classificadas 482 para 

compor as classes. 
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Figura 10 – Classificação Hierárquica Descendente – CHD segundo 
corpus 

 
Na árvore de classificação descendente (Figura 10) pode-se observar 

que existe uma segmentação dividindo as classes em dois grupos. De um lado 

as classes 1, 3 e 4 (laranja) e, de outro, a classe 2 (verde). Observa-se, 

também, que há uma relação direta entre as classes 1 e 4. Estas se 

relacionam, indiretamente, com a classe 3. Essas relações serão averiguadas 

quando se observar a análise fatorial de correspondência na construção das 

pré-categorias deste corpus. 

2.1. Interpretação dos significados das classes do segundo corpus 

Observando a relação de formas reduzidas apresentadas na Figura 10, 

nota-se que as palavras de maior incidência em cada classe, de acordo com o 

qui-quadrado, foram, respectivamente, para classe 1: primeiro ano, cobrança, 

primeira série e maturidade; para classe 2: educação física, movimento, 
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trabalho, corpo e faz; para classe 3: país, direito, garantia e acesso; para 

classe 4: ensino fundamental, enxergar, ano e diferença. 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 1 

Na classe 1, pelo que demonstra a CHA (Figura 11), as palavras 

primeiro ano, cobrança, primeira série e maturidade aparecem com uma 

interligação próxima. Isso indica que ha uma correspondência entre as palavras 

para a construção de um mesmo sentido expresso nos discursos. Observando 

a relação das palavras no dendograma e interpretando o sentido nas UCE 

desta classe, nota-se que o professor se sente cobrado a alfabetizar a criança 

no primeiro ano e estendem essa cobrança às crianças, mas as considera sem 

maturidade e, portanto, mais difíceis de serem alfabetizadas do que as crianças 

da primeira série. Isso significa que exigem das crianças de seis anos quase a 

mesma coisa que exigiam das crianças de sete anos e justificam isso por meio 

da argumentação de que é uma cobrança escolar. 
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Figura 12 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 2 

Na classe 2, observando as relações no dendograma da CHA 

(Figura 12), percebe-se que, entre as palavras educação física, movimento, 

trabalho, corpo e faz, as únicas que guardam relações diretas são corpo e 

movimento, as outras estão relacionadas indiretamente. Ao recorrer às UCE foi 

possível identificar que a Educação Física está associada a uma área que 

devia ser trabalhada por um profissional habilitado para isso, ou seja, um 

especialista, pois os professores polivalentes não se sentem preparados para 

desenvolver os conteúdos nessa área, quem sabe o que fazer é o especialista. 

Mas, apesar disso, possuem uma preocupação em trabalhar com o corpo e o 

movimento, desenvolvendo atividades, em alguns momentos, que envolvam os 

jogos, as brincadeiras, a recreação, atividades lúdicas, mas não como um 

trabalho específico da área de Educação Física, pois não consideram que 

possuem formação para isso. Assim, os professores revelam que o mesmo 

trabalho que era feito na Educação Física com as crianças de 7 anos de idade 

é feito com as crianças de seis anos de idade, não ocorrendo mudanças da 

primeira série para o primeiro ano no trabalho com o corpo e o movimento. 
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Figura 13 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 3 

Na classe 3, pelo que se nota na CHA (Figura 13), a palavra direito diz 

respeito à garantia da aprendizagem das crianças pelas novas legislações, pois 

com a obrigatoriedade da matrícula as crianças terão maior acesso à 

educação. Este direito favorece o país de uma forma geral, mas favorecerá 

mais à região nordeste. Isso se deve ao fato de que as prefeituras devem 

cumprir o papel de garantir esse direito. Os professores acreditam que esta 

regionalização garantirá o acesso das crianças ao Ensino Fundamental. Além 

disso, eles salientam que a alfabetização era garantida na rede privada e, com 

a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, a criança passa a ter, por 

direito, a garantia do aprendizado da leitura e da escrita na rede pública. Então, 

essa ampliação é vista como um ganho, mas os professores entrevistados 

salientam que a mudança se fez pela obrigatoriedade contida na lei e não pela 

ampliação. 

 

 

 

 

Figura 14 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 4 
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Observando a CHA (Figura 14) da classe 4 é possível observar que a 

relação mais próxima é entre as palavras ensino fundamental e diferença. As 

palavras enxergar e ano estão ligadas de maneira mais indireta. Sendo assim, 

recorrendo às UCE da classe, pode-se notar que há a percepção de que 

existem diferenças entre o Ensino Fundamental de oito anos e o ensino de 

nove anos. Essas diferenças se localizam principalmente na imaturidade da 

criança de seis anos, ou seja, as crianças são imaturas ao ingressar no 

primeiro ano, estando menos preparadas para o que se espera delas no Ensino 

Fundamental. Os professores percebem as crianças de seis anos com maior 

dificuldade de concentração. Outra diferença é que, antes, na Educação 

Infantil, as crianças tinham oportunidade de brincar e a alfabetização não era 

uma obrigatoriedade, já no Ensino Fundamental as questões lúdicas são 

secundárias e as preocupações recaem sobre o processo de alfabetização. 

Nesse sentido, a ampliação do Ensino Fundamental alterou pouco a prática 

dos professores. Também é apontado que só existe diferença no primeiro ano 

e que os demais anos permanecem da mesma forma. 

2.2. Constituição das pré-categorias do segundo corpus a partir da 

análise das classes 

 

 

 

 

Figura 15 

A Figura 15 da repartição das UCE classificadas, mostra que a classe 1 

contribui com 10%; a classe 2, com 62%; a classe 3, com 10%; e a classe 4, 

com 18%. A partir dessa distribuição pode-se notar que a classe 2 é mais 

significativa no corpus. Esta classe evidencia que os professores, apesar de 

darem grande importância à formação específica na área de Educação Física, 
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não se sentem preparados para trabalhar com o movimento corporal das 

crianças do primeiro ano. Tomando o percentual apresentado nas classes 1 e 

3, aparece com menor representatividade nos discursos o fato de as crianças 

virem imaturas para o Ensino Fundamental e a garantia de direito à educação. 

Para constituição das pré-categorias do segundo corpus foram 

observadas as relações existentes entre as classes usando a CHD (Figura 10), 

a posição das classes uma em relação à outra no gráfico AFC (Figura 16) e 

fez-se um comparativo entre as interpretações das classes, procurando 

similaridades e oposições entre os significados das UCE das classes. Esse 

procedimento revelou o agrupamento das classes em três pré-categorias 

conforme as relações encontradas entre as classes.  

A análise das classes permitiu identificar 3 pré-categorias: 

 Pré-categoria “2a” formada pelas classes 1 e 4. 

 Pré-categoria “2b” formada somente pelas classes 2. 

 Pré-categoria “2c” formada somente pela classe 3. 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Análise Fatorial de Correspondência em Correlação – AFC 

 A árvore da CHD (Figura 10) deste corpus demonstra que as classes 1 e 

4 estão ligadas proximamente. Na AFC (Figura 16) estas duas classes estão 
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no mesmo quadrante. Isso representa um indício que estão falando do mesmo 

tema. 

Após comparar os significados encontrados em cada uma destas 

classes percebe-se que ambas dizem respeito à imaturidade e ao despreparo 

da criança de seis anos ao ingressar no primeiro ano do Ensino Fundamental; 

ao processo de alfabetização obrigatória; à cobrança realizada pela escola aos 

professores e destes às crianças. Uma vez que essas duas classes reúnem 

temas semelhantes, foram agrupadas em uma pré-categoria 2a que foi 

denominada de “cobrança e imaturidade no primeiro ano”. 

Na árvore da CHD (Figura 10) observa-se que a classe 3 se relaciona 

indiretamente com as classes 1 e 4. Estas classes possuem um ponto em 

comum, pois abordam o Ensino Fundamental. Entretanto, o foco das classes 1 

e 4 é diferente da classe 3. Esta última, pelo que foi observado na AFC 

(Figura 16), está em quadrante diferente das duas primeiras. Isso pode ser 

interpretado como complementariedade.  

Ao recorrer às interpretações dos significados das classes, nota-se que, 

diferentemente das classes 1 e 4, a classe 3 trata do direito e garantia do 

aprendizado da criança a partir das novas legislações para a criança do 

primeiro ano do Ensino Fundamental. Assim, a classe 3 constituiu a pré-

categoria 2b denominada de “o direito e a garantia da aprendizagem no 

primeiro ano”. 

Na constituição da terceira pré-categoria deste corpus é possível 

identificar, na árvore da CHD (Figura 10), que a classe 2 foi posicionada pelo 

software em uma ramificação diferente das outras classes. Essa disposição 

indica que esta classe aborda assuntos diferentes das outras classes. Esse 

dado reaparece na AFC (Figura 16) do corpus que também retrata esta classe 

em um quadrante oposto e com pouca inter-relação com as outras classes. 

Ao comparar a interpretação dos significados das classes nota-se que 

esta classe retrata a percepção que os professores possuem a respeito do 

trabalho que deve ser feito com as crianças do primeiro ano do Ensino 

Fundamental na área de Educação Física. Assim, essa pré-categoria, a 2c, foi 

intitulada “O trabalho com o corpo e o movimento no primeiro ano”. 
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2.3. Síntese da interpretação das classes 

Quanto à compreensão que os professores possuem a respeito da 

ampliação do Ensino Fundamental para nove anos é apontado que é 

necessário uma reorganização desse seguimento de ensino, pois, como a 

escola é dividida em ciclos, o primeiro ciclo passa de dois para três anos. Se 

por um lado isso representa um ganho, pois a criança terá um ano a mais para 

ser alfabetizada, por outro os professores observam isto como um problema, 

pois consideram a criança ingressante imatura para o processo de 

alfabetização e salientam que a cobrança é grande ao professor para que essa 

criança já saia do primeiro ano alfabetizada, podendo ser considerado a 

queima de uma etapa. Salientam ainda que as exigências que se fazem para 

uma criança de 7 anos de idade não podem ser as mesmas para uma criança 

de 6 anos de idade. 

Para eles, essa ampliação para nove anos só teve impacto sobre o 

primeiro ano do Ensino Fundamental, do segundo até o quinto ano o Ensino 

Fundamental continua o mesmo. Nesse sentido, o quinto ano continua o 

mesmo que a quarta série, a única diferença é a antecipação da alfabetização 

e que não haveria a necessidade de intensificar a alfabetização para criança de 

6 anos. 

Os professores ressaltam ainda que a criança de 6 anos não tem poder 

de abstração muito grande, possui pouca concentração e, portanto, é mais 

difícil de ser alfabetizada. 

Muitos professores não concordam com a ampliação do ensino para 

nove anos, pois a criança vinha mais bem preparada e mais madura. Também 

destacam que essa antecipação tira a oportunidade da criança de 6 anos de 

brincar, pois no Ensino Fundamental o espaço para as atividades lúdicas são 

reduzidos. 

Diante disso, embora o ensino tenha sido ampliado, percebem que a 

prática pedagógica não foi alterada, a única diferença é que houve uma 

desaceleração no processo de trabalho, pois o que se fazia em dois anos, 

agora é feito em três. 

Percebem que suas práticas pedagógicas não mudaram. A mudança se 

dá somente pela necessidade que a criança tem de brincar. 
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Nesse sentido, promovem atividades que favoreçam o desenvolvimento 

de habilidades motoras, mas de forma recreativa. Dizem que, por não serem 

especialistas, não podem realizar um trabalho mais específico. 

Não se sentem capazes para ministrar aulas de Educação Física. Dizem 

que a preocupação deles devia ser voltada para alfabetização. 

Os professores não se sentem preparados para trabalhar com a 

Educação Física e nem acham que é sua função fazer isso. Eles o fazem por 

imposição. Designam a função ao professor de Educação Física. Sendo assim 

recorrem às brincadeiras com a finalidade de recrear as crianças. 

Por outro lado, dizem que o ensino de nove anos garantiu o direito da 

criança de aprender (ser alfabetizado). 

O direito ao ensino era garantido somente na rede privada. Com o 

ensino de nove anos esse direito fica garantido também na rede pública. Veem 

que a obrigatoriedade da matrícula da criança na pré-escola e a ampliação do 

Ensino Fundamental para nove anos garantem o direito à educação para a 

criança, sendo ainda assegurado por lei. 

3. As Diretrizes, os documentos oficiais e a Educação Física 

O processamento das questões 7, 8, 9 10, 11, 12 e 16 do terceiro corpus 

resultou em 4 classes com o reagrupamento de 345 UCE, sendo classificadas 

301 para compor as classes. 
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Figura 17 – Classificação Hierárquica Descendente – CHD terceiro corpus 

Na árvore de classificação descendente (Figura 17) pode-se observar a 

existência de uma segmentação, dividindo as classes em dois grupos. De um 

lado as classes 1 e 4 (laranja), de outro a classe 2 e 3 (verde). Observa-se, 

também, que há uma relação direta entre as classes 1 e 4, assim como entre 

as classe 2 e 3. Essas relações serão averiguadas quando for observada a 

análise fatorial de correspondência na construção das pré-categorias deste 

corpus. 

3.1. Interpretação dos significados das classes do terceiro corpus 

Observando a relação de formas reduzidas apresentadas na Figura 10, 

nota-se que as palavras de maior incidência em cada classe, de acordo com o 

qui-quadrado, foram, respectivamente, para classe 1: nove, diretrizes 

curriculares, anos e ensino fundamental; para classe 2: projeto pedagógico, 

escola, movimento, proposta e brincadeira; para classe 3: vai, fazer e 

matemática; para classe 4: parâmetros curriculares nacionais, séries, iniciais, 

fundamental. 
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Figura 18 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 1 

Na classe 1, as palavras consideradas foram: nove, diretrizes 

curriculares, anos e ensino fundamental. Pelo que demonstra a CHA 

(Figura 18), essas palavras estão no mesmo contexto, pois se relacionam de 

maneira próxima nas chaves do dendograma. As palavras nove, anos e ensino 

fundamental nas UCE aparecem sempre juntas ou, quando não, se referem ao 

ensino de nove anos, de maneira que foram interpretadas como uma única 

referência ao Ensino Fundamental de nove anos. Outra observação 

considerada pertinente para essa interpretação é que os professores, quando 

fazem referência às diretrizes curriculares nacionais, dizem, simplesmente, 

diretrizes ou diretrizes curriculares. Assim, as interpretações dessas palavras 

no contexto seguiram o sentido da referência e não o sentido estrito. 

Nesta classe ficou visível que o conhecimento das diretrizes curriculares 

nacionais é pequeno. Os professores afirmam que tiveram algum contato na 

época da implantação do Ensino Fundamental de nove anos e que irão se 

familiarizando com o documento com o passar do tempo. Declaram que existe 

material disponível para acesso, mas que estudam pouco. Eles se recordam 

que estudaram o material quando prestaram concurso para o ingresso no 

sistema municipal de ensino, mas que retiveram pouco das informações. 

Atualmente, têm contato com as diretrizes por meio do curso de formação 

promovido pelo Governo Federal (PNAIC). Alguns se recordam que esse 

documento ressalta a importância em diferenciar a criança do primeiro ano e a 

criança da primeira série. Outros professores confundem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ao dizer 

que o documento garante o acesso da criança à escola. 
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Figura 19 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 2 

Na classe 2 a CHA (Figura 19) nos mostra que a expressão projeto 

pedagógico tem uma relação direta com a palavra escola e as palavras 

movimento, proposta e brincadeira estão ligadas à expressão de forma 

secundária. Ainda é possível notar nesse dendograma que existem ligações 

diretas entre as palavras movimento e corpo; proposta e o fazer; brincadeira e 

tipo. 

Ao observar essas relações nas UCE da classe, pode-se ver que os 

professores orientam seu trabalho pelo projeto pedagógico e este se baseia na 

proposta curricular do município. Para elaboração do plano anual, embora 

considerem a proposta curricular do município, tomam como referência o 

projeto pedagógico da escola. 

Tanto no projeto pedagógico da escola quanto na proposta curricular do 

município, segundo os professores, a educação física está situada como uma 

área denominada corpo e movimento, de maneira que os planejamentos anuais 

são elaborados considerando essa nomenclatura. Esses planejamentos são 

divididos trimestralmente e os conteúdos relacionados ao movimento corporal 

da criança são considerados nessa elaboração. Além disso, dizem que o corpo 

e o movimento podem ser trabalhados em projetos específicos que envolvem 

todas as áreas de conhecimento. O corpo e o movimento também são vistos 
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como necessários no desenvolvimento da criança. Quando os professores 

realizam seus planejamentos para a área, as brincadeiras são vistas como um 

dos principais conteúdos e imprescindível para as crianças do primeiro ano do 

Ensino Fundamental, mas, algumas vezes, esse conteúdo é colocado como 

uma atividade auxiliar para aprendizagem de conteúdos de outras áreas. Além 

das brincadeiras, os professores selecionam como conteúdos os jogos, a 

dança, a lateralidade, o equilíbrio, as cantigas de rodas. 

 

 

 

 

Figura 20 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 3 

Na classe 3, pelo que demonstra a CHA (Figura 20), as palavras de 

maior qui-quadrado estão distantes umas das outras nas chaves do 

dendograma, o que significa que possuem uma relação indireta. 

Ao observar as UCE da classe, a palavra vai aparece no contexto com o 

sentido daquilo que ainda tem de ser realizado com a criança para ela intervir 

futuramente na sociedade. A palavra fazer aparece com dois sentidos, o 

primeiro sentido é o fazer da criança para alcançar aquilo que se espera dela e 

o segundo sentido é o fazer do professor para alcançar os objetivos de ensino. 

A palavra matemática está associada à área de conhecimento e aparece 

relacionada ao uso do movimento corporal para alcançar os objetivos desta 

área. 
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A partir dessas interpretações, pode-se perceber uma preocupação com 

a preparação da criança para a vida em sociedade e que isso envolve aspectos 

sociais e culturais. Essa preparação envolve, também, a garantia da 

escolaridade para atuação futura como cidadão. Para isso a escolaridade deve 

considerar todas as áreas de conhecimento, inclusive a área que aborda o 

corpo e o movimento. Mas, pelo que se observa o corpo e o movimento são 

compreendidos como auxiliares de outras áreas, como no aprendizado da 

matemática e da língua portuguesa. Além disso, a prioridade para o primeiro 

ano é a alfabetização, então os professores dizem que dão maior atenção a 

isso, tornando e o corpo e o movimento uma preocupação secundarizada. 

 

 

 

Figura 21 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 4 

Na classe 4, a CHA (Figura 21) demonstra que as palavras série e 

iniciais não estão ligadas diretamente, mas são próximas na construção do 

sentido da classe e as palavras parâmetro, ensino e fundamental estão 

diretamente relacionadas. 

Na interpretação dos significados, as UCE dessa classe revelam que a 

maioria dos professores conhece pouco os Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Educação Física para as séries iniciais do Ensino Fundamental. 
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3.2. Constituição das pré-categorias do terceiro corpus a partir da 

análise das classes 

 

 

 

 

Figura 22 

 
Com relação aos significados encontrados nas classes, foi observado na 

repartição das UCE classificadas (Figura 22) que os discursos referentes ao 

projeto pedagógico da escola e a proposta curricular do município são mais 

recorrentes, pois aparecem nas classes 2 e 3, respectivamente, com 34% e 

39% de participação do total das UCE, ou seja, na atuação pedagógica e na 

construção dos planejamentos anuais existe uma preocupação maior em 

conhecer esses documentos do que com as Diretrizes Curriculares Nacionais e 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física, uma vez que 

as classe 1 e 4, que fazem referência a esses documentos, contribuem, 

respectivamente, com 15% e com 12%. 

Para constituição das pré-categorias do terceiro corpus foi observada as 

relações existentes entre as classes usando como referência a árvore da CHD 

(Figura 17); a posição das classes uma em relação à outra no gráfico da AFC 

(Figura 22) e fez-se um comparativo entre as interpretações das classes, 

procurando similaridades e oposições entre os significados. A análise das 

classes permitiu identificar 2 pré-categorias: 

 Pré-categoria “3a” formada pelas classes 1 e 4. 

 Pré-categoria “3b” formada somente pelas classes 2 e 3. 
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Figura 23 – Análise Fatorial de Correspondência em Correlação – AFC 

 Ao observar a árvore da CHD (Figura 17) deste corpus é possível notar 

que a classe 1 e 4 estão ligadas proximamente indicando uma correspondência 

direta entre estas classes. Entretanto, na AFC (Figura 23), estas classes não 

estão no mesmo quadrante. Isso, associado ao que já foi pontuado nas 

observações da CHD (Figura 17), pode representar complementariedade de 

sentido. 

Confrontando as interpretações das UCE feitas nas duas classes 

percebe-se que ambas revelam o conhecimento dos professores tanto das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental como dos 

parâmetros curriculares específicos para a área de Educação Física. Ambos os 

documentos são editados pelo Governo Federal. Sendo assim, essa pré-

categoria 3a foi intitulada de “conhecimento dos documentos oficiais federais”. 

Para constituir a segunda pré-categoria deste corpus levou-se em 

consideração a ligação observada na CHD (Figura 17) das classes 2 e 3, que 

demonstra uma correspondência entre estas classes. Na AFC (Figura 23) elas 

estão próximas, mas não no mesmo quadrante, indicando complementaridade. 

Para se averiguar esta complementariedade buscou-se o comparativo 

entre as interpretações dos significados das classes. Esse comparativo revelou 
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que a classe 2 versa sobre os documentos que orientam o trabalho na escola e 

a maneira como a Educação Física está disposta nesses documentos. A 

classe 3 aborda a contribuição escolar para a formação da criança e a 

participação da Educação Física nesse processo. Isso justifica o motivo pelo 

qual o software distribuiu estas classes em quadrantes diferentes na AFC 

(Figura 23). Mas também é possível notar que ambas as classes estão falando 

da localização da Educação Física nos documentos oficiais do município e da 

escola e a formação da criança. Assim, a pré-categoria 3b, foi denominada de 

“conhecimento dos documentos oficiais municipais”. 

 

3.3. Síntese da interpretação das classes 

A maior parte dos professores conhecem pouco ou não conhecem as 

diretrizes curriculares. Revelam que tiveram acesso, mas as estudaram pouco. 

No pouco conhecimento que os professores demonstraram ter sobre as essas 

diretrizes foi possível notar que eles reconhecem a existência de uma formação 

básica comum válida em todo território nacional e uma parte diversificada que 

deve considerar as características regionais e locais. Mas em momento algum 

mencionaram que a parte diversificada complemente a formação básica 

comum. 

Além disso, consideram que existem dificuldades na organização 

curricular com a implantação do Ensino Fundamental de nove anos, pois, 

embora as diretrizes estabeleçam a garantia ao acesso para que o 

desenvolvimento da criança aconteça, a escola não foi preparada para receber 

a criança de seis anos de idade. Mesas e cadeiras não são adequadas para 

essa faixa etária e o espaço físico não foi estruturado para suprir a 

necessidade lúdica de brincar dessas crianças. 

Com relação aos Parâmetros Curriculares de Educação Física os 

professores mostram desconhecimento. Eles dizem que a proposta curricular 

do município aborda o corpo e o movimento como algo a ser trabalhado em 

toda Educação Básica e considera a criança um ser em movimento. Como a 

proposta pedagógica da escola é elaborada pelos professores com base na 

proposta curricular do município, esses temas estão presentes. Nesse sentido, 

também há a preocupação de incluir o corpo e o movimento nos planos de 

ensino do primeiro ano, acarretando atividades no dia a dia envolvendo o corpo 
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e o movimento como proposta. Sendo assim, os jogos e as brincadeiras são 

estimulados com frequência.  

Entretanto, os professores afirmam que a ênfase maior recai sobre a 

alfabetização e eles acabam abrindo mão das outras coisas, pois a cobrança é 

de que as crianças devem estar alfabetizadas até o final do ano e não sobre os 

conhecimentos sobre o corpo e o movimento. Então, embora a proposta 

curricular do município ressalte a importância de se trabalhar com o corpo e o 

movimento, a alfabetização acaba sendo a preocupação maior, não sobrando 

muito tempo para esses conteúdos. O movimento acaba sendo usado nos 

intervalos, para que a criança brinque, ou como forma de auxiliar no processo 

de alfabetização, tornando a aprendizado mais prazeroso. 

4. O corpo e o movimento 

O processamento das questões 13, 20, 22, 23 e 24 do quarto corpus 

resultou em 5 classes com o reagrupamento de 365 UCE, sendo classificadas 

311 para compor as classes. 

 

Figura 24 – Classificação Hierárquica Descendente – CHD quarto corpus 

Na árvore de classificação descendente (Figura 24) pode-se observar 

que existe uma segmentação dividindo as classes em dois grupos. De um lado 
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as classes 1 e 4 (laranja) e, de outro, as classes 2, 3 e 5 (verde). Também é 

possível observar que a classe 1 tem relação direta com a classe 4, que a 

classe 2 tem relação direta com a classe 3 e que a classe 5 se relaciona 

indiretamente com as classes 2 e 3. Essas relações serão averiguadas quando 

for feita a observação da análise fatorial de correspondência na construção das 

pré-categorias deste corpus. 

4.1. Interpretação dos significados das classes do quarto corpus 

Observando a relação de formas reduzidas apresentadas na Figura 24, 

nota-se que as palavras de maior incidência em cada classe, de acordo com o 

qui-quadrado, foram, respectivamente, para classe 1: corpo, importante, 

movimento, achar e existir; para classe 2: quer, tempo, garantir e dizer; para 

classe 3: parque, pátio, usar, casa e ficar; para classe 4: saber, vemos, motora, 

grande e coordenação; para classe 5: aula, estimular, movimentar e aluno. 

 

 

 

 

Figura 25 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 1 

Observando a distribuição das palavras no dendograma da CHA da 

classe 1 (Figura 25), pode-se perceber que as palavras corpo, movimento e 

achar estão mais próximas, indicando uma relação direta, e a palavra existir 

está mais distante, mostrando uma ligação indireta. 

Ao observar as UCE da classe é possível notar o contexto em que as 

palavras aparecem. O corpo é definido como sendo ligado aos aspectos 
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físicos, estruturais, e o movimento está ligado ao fazer do corpo, ou seja, aquilo 

que o corpo realiza de ação. A palavra achar faz referência à crença. Os 

professores acreditam que o corpo e o movimento estão interligados e 

acreditam, também, que é importante que a criança se movimente, pois é 

necessário a ela. 

 

 

 

 

Figura 26 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 2 

Na CHA (Figura 26) da classe 2, as palavras querer, tempo e garantir 

aparecem separadas nas chaves. Essa disposição indica uma relação indireta. 

Também é possível notar uma proximidade maior entre as palavras tempo e 

querer. 

As UCE revelam que esta classe reúne os entendimentos dos 

professores sobre o movimento da criança na dinâmica pedagógica de aula. 

Observando os significados das palavras no contexto, pode-se perceber um 

conflito entre o querer do professor e o da criança. Os professores 

compreendem que as crianças se movimentam por necessidade e, portanto, o 

querer delas está relacionado a essa necessidade. Mas, ao mesmo tempo, os 

professores acreditam que o movimento impede a concentração da criança e 

atrapalha o alcance de seus objetivos, então, querem crianças quietas. Diante 

desse conflito, os professores organizam o tempo escolar de maneira que haja 

uma estabilidade nesses quereres, garantindo que a criança aprenda e se 

movimente. Entretanto, a garantia do movimento não é vista de maneira 

complementar, e sim como compensatória, ou seja, o movimento é colocado no 

tempo escolar para aliviar a tensão provocada em sala de aula ou para a 

criança extravasar sua energia. Isso é feito por meio das brincadeiras, ou em 

momentos recreativos, para que as crianças possam, posteriormente, retornar 

as atividades que exijam concentração e imobilidade. Além disso, os 
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professores acreditam que esta divisão de tempo deve ser reconhecida pelas 

crianças, de modo a identificar os momentos destinados à brincadeira em que 

elas podem se movimentar e quais não são. 

 

 

 

 

Figura 27 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 3 

Ao observar a CHA (Figura 27) da classe 3 pode-se notar uma relação 

direta entre as palavras: parque, quadra e brincar; ficar e às vezes; usar, pode 

e espaço. As palavras pátio e casa não aparecem representadas na 

classificação, isso pode indicar que estas palavras fazem parte do contexto de 

maneira complementar. 

Pelo que apresenta as UCE da classe 3 é possível perceber que os 

discursos estão fazendo referência ao espaço em que as crianças se 

movimentam. O parque aparece como um dos espaços mais importantes para 

que as crianças brinquem e se movimentem, mas existem algumas escolas 

que não possuem parque. Outros espaços destacados como importantes pelos 

professores são a quadra e o pátio, mas eles são de uso comum, há a 

necessidade de revezar o uso. Sendo assim, trata-se de um espaço em que às 

crianças às vezes podem ficar. Em dias de chuva esse uso fica ainda mais 

comprometido, pois as escolas não possuem espaços cobertos e nem 

preparados para suprir suas necessidades. O único espaço em que as crianças 

podem ficar mais tempo é dentro de sala de aula e esse espaço não atende às 

necessidades de movimento das crianças. As escolas não foram preparadas 

espacialmente para receber a criança de 6 anos, o que, na visão dos 

professores, prejudica a estimulação do movimento. 
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Figura 28 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 4 

A CHA da classe 4 (Figura 28) mostra que existe uma relação direta 

entre as palavras: saber e vemos; motora e coordenação. Estas últimas 

aparecem relacionadas, também, à palavra desenvolvimento; e a palavra 

grande, relacionada à palavra conseguir. 

A partir destas relações, ao observar as UCE desta classe, percebe-se 

que o professor vê na criança do primeiro ano grande dificuldade motora e isso 

impede, principalmente, o desenvolvimento da escrita. Nesse sentido, para os 

professores, a estimulação do movimento pode propiciar maior 

desenvolvimento da coordenação motora, de maneira que o trabalho que deve 

ser feito se inicie do grande para o pequeno, ou seja, da coordenação mais 

ampla para a coordenação mais específica. Além disso, deve-se trabalhar o 

equilíbrio, o subir e descer, contribuindo para o desenvolvimento da criança em 

sua totalidade. 
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Figura 29 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 5 

Na CHA da classe 5 (Figura 29) percebe-se que há uma relação direta 

entre as palavras: aula e educação física; aluno, movimentar e estimular. 

Percebe-se, também, que as duas primeiras estão distantes das três últimas, 

mas estão relacionadas em contexto próximo, pois estão ligadas na correlação 

de chaves do dendograma. 

Pelo que expõe as UCE é possível observar que a classe 5 aborda o 

estímulo do movimento da criança na escola. Os professores acreditam que a 

escola estimula o movimento quando coloca no projeto pedagógico e na grade 

de horário a área de Educação Física, mas também destacam que poderia ser 

mais estimulado. Da mesma forma, os professores acham que estimulam os 

alunos ao movimento a partir do momento em que propõem que eles cantem e 

realizem gestos coreografados para as músicas. Além disso, fazem propostas 

de brincadeiras em sala de aula e brincadeiras de roda, às vezes para quebrar 

a rotina ou para aliviar o estresse. 
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4.2. Constituição das pré-categorias do quarto corpus a partir da 

análise das classes 

 

 

 

 

Figura 30 

Na repartição das UCE classificadas (Figura 30) verifica-se que a 

classe 1 contribui com 41%; a classe 2, com 12%; a classe 3, com 10%; a 

classe 4, com 11%; e a classe 5, com 26%. A partir dessa distribuição pode-se 

notar que as classes 1 e 5 são mais significativas do que as classes 2, 3 e 4 no 

corpus. Isso quer dizer que a diferenciação de corpo e movimento tem uma 

grande representatividade no corpus. Em menor escala a estimulação do 

movimento da criança no contexto escolar. E, por fim, o movimento na 

dinâmica de aula, o espaço em que as crianças se movimentam e as 

dificuldades motoras da criança possuem menor representação no corpus. 

Para constituição das pré-categorias do quarto corpus foram observadas 

as relações existentes entre as classes usando como referência a árvore da 

CHD (Figura 24); a posição das classes, uma em relação à outra, no gráfico da 

AFC (Figura 31) e fez-se um comparativo entre as interpretações das classes 

procurando similaridades e oposições entre os significados. A análise das 

classes permitiu identificar 2 pré-categorias: 

 Pré-categoria “4a” formada pelas classes 1 e 4. 

 Pré-categoria “4b” formada somente pelas classes 2, 3 e 5. 
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Figura 31 – Análise Fatorial de Correspondência em Correlação – AFC 

 Ao observar a CHD (Figura 24), na árvore deste corpus as classes 1 e 4 

aparecem ligadas proximamente, indicando uma correspondência direta entre 

estas classes. Entretanto, na AFC (Figura 23) essas duas classes não estão no 

mesmo quadrante. Pelo já observado na Figura 24, isso pode representar 

complementariedade de sentido. 

Ao comparar as interpretações das UCE feitas nas duas classes nota-se 

que estas classes tratam de assuntos diferentes, mas com intersecção. Na 

classe 1, os professores falam a respeito do corpo como estrutura física e do 

movimento como possibilidade de ação deste corpo no meio e, também, da 

necessidade de a criança em se movimentar. Na classe 4, os professores 

falam da dificuldade motora da criança e o trabalho de estimulação que o 

professor deve fazer para superar essa dificuldade, propiciando o 

desenvolvimento da criança. A partir disso, e pelo fato de estarem em 

quadrantes diferentes na AFC (Figura 23), é possível afirmar que há um 

comparativo entre necessidade e dificuldade de movimento da criança. Sendo 

assim, foram mantidas estas duas classes na mesma pré-categoria 4a, 

recebendo a denominação de “o corpo e o movimento da criança”. 
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Para constituir a segunda pré-categoria deste corpus levou-se em 

consideração a ligação observada entre as classes 2 e 3 e a correspondência 

destas duas com a classe 5na árvore da CHD (Figura 24). 

Observando a AFC (Figura 23) é possível notar que as classes 3 e 5 

estão no quadrante superior esquerdo, indicando que falam de assuntos 

próximos, e a classe 2 está localizada no quadrante inferior esquerdo, 

indicando assuntos complementares. 

Para se averiguar essa proximidade e complementariedade buscou-se o 

comparativo entre as interpretações dos significados das UCE dessas três 

classes. Nota-se que elas abordam os meios e condições em que ocorre, ou 

não, a estimulação do movimento corporal da criança no ambiente escolar. 

Assim, foi criada uma pré-categoria 4b denominada de “a estimulação do 

movimento no tempo e espaço escolar”. 

 

4.3. Síntese da interpretação das classes  

Na visão dos professores, o corpo e o movimento estão ligados. Um é a 

continuação do outro, se completam. O corpo é a estrutura física e o 

movimento é a ação do corpo. É preciso conhecer o corpo para entender o 

movimento. O movimento está na natureza humana, é algo espontâneo. 

É importante que a criança se movimente, pois sem isso a criança não 

se desenvolve, a criança é movimento. O que mais se trabalha com a criança é 

a coordenação motora e o equilíbrio e isso ajuda a criança a se desenvolver 

em sala de aula. 

Enquanto a criança se movimenta ela está aprendendo. Além disso, é 

por meio da linguagem corporal que a criança irá desenvolver outras 

linguagens. 

Mas os professores também consideram que é pelo movimento que se 

consegue controlar a criança. 

Segundo os professores a escola é um lugar favorável para o 

movimento, pois existem espaços como o pátio, o parque e os momentos do 

recreio, adequados para isso. Entretanto, dizem que o estímulo ao movimento 

tem suas limitações, pois nem sempre os espaços da escola estão disponíveis 

devido ao grande número de alunos existentes. Além disso, destacam que o 

movimento não deve interferir em outras atividades desenvolvidas por eles, 



 121 

exceto quando o movimento é usado como instrumento pedagógico para a 

aprendizagem de conteúdos de outras disciplinas. 

Vincula-se o estímulo ao movimento à disponibilidade dos espaços 

físicos da escola. Se o espaço está disponível, as crianças são estimuladas, 

caso contrário, o estímulo não ocorre. Nesse sentido, as preocupações 

pedagógicas em estimular os movimentos das crianças são secundárias. 

Isso indica também que os espaços físicos das escolas de Ensino 

Fundamental não foram preparados para receber as crianças de 6 anos. Essa 

falta de preparação do espaço nos faz crer que a mobilidade das crianças, 

mesmo quando o Ensino Fundamental tinha oito anos, não era uma 

preocupação da escola e, com a vinda de um contingente maior de crianças, 

essa problemática ficou evidente. 

Outros problemas correlatos à inadequação do espaço são, segundo os 

professores, em dias de chuva não é possível realizar atividades e a acústica 

da escola faz o som produzido pelas crianças reverberar, fatos que impedem 

movimentações fora de sala de aula. Ao mesmo tempo, dizem que o espaço da 

sala de aula não é adequado para esse fim. 

Salientam, também, que os estímulos às brincadeiras são menores no 

Ensino Fundamental do que na Educação Infantil e as crianças do primeiro ano 

sentem falta disso. Sendo assim, as crianças se movimentam menos quando 

comparado ao que se movimentavam na Educação Infantil. 

Por outro lado, os professores dizem que a criança cansa de escrever e 

o movimento pode ser uma opção de descanso, podendo ser um instrumento 

para relaxar os alunos da rotina de sala de aula. O movimento pode servir para 

a criança extravasar sua energia e, no momento de concentração, ter atenção. 

Segundo eles, o movimento libera o aluno para pensar de novo. 

Os professores dizem que, embora não sempre, eles estimulam a 

criança para o movimento. A estimulação é vista como uma forma espontânea 

de dar liberdade à criança para se movimentar. Isso ocorre em diferentes 

circunstâncias: nos momentos em que as crianças estão inquietas; quando é 

preciso realizar uma atividade com objetivos para aprendizagem de um 

conteúdo de outras disciplinas; para se trabalhar a coordenação motora da 

escrita. Além disso, aparecem preocupações em se trabalhar a coordenação 
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dinâmica geral e o equilíbrio como capacidades psicomotoras necessárias ao 

desenvolvimento da criança. 

Apesar disso, limitam a ocorrência do movimento fora da sala de aula e 

em momentos pré-estabelecidos pelo professor. 

5. Conteúdos da Educação Física 

O processamento das questões 14,15 e 21 do quinto corpus resultou em 

4 classes com o reagrupamento de 211 UCE, sendo classificadas 166 para 

compor as classes.  

 

Figura 32 – Classificação Hierárquica Descendente – CHD quinto corpus 

Na árvore da classificação descendente (Figura 32) pode-se observar 

que existe uma segmentação, dividindo as classes em dois grupos. De um 

lado, as classes 1, 2 e 3 (laranja) e, de outro, a classe 4 (verde). É possível 

observar que a classe 1 tem relação direta com a classe 2 e estas se 

relacionam indiretamente com a classe 3. Essas relações serão averiguadas 

quando for observada a análise fatorial de correspondência na construção das 

pré-categorias deste corpus. 
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5.1. Interpretação dos significados das classes do quinto corpus 

Observando a relação de formas reduzidas apresentadas na Figura 32, 

nota-se que as palavras de maior incidência em cada classe, de acordo com o 

qui-quadrado, foram, respectivamente, para classe 1: corpo, abordar, pular 

corda e jogar; para classe 2: livres, sejam e dizer; para classe 3: planejamento, 

jogos e envolver; para classe 4: educação física, devem, ser, ano, aulas e 

trabalhados. 

 

 

 

 

Figura 33 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 1 

Observando a distribuição das palavras no dendograma da CHA da 

classe 1 (Figura 33), pode-se perceber que as palavras corpo e abordar fazem 

parte da mesma chave, indicando uma relação direta entre elas, e as palavras 

pular corda e jogar fazem parte do mesmo grupo de formas, mas estão 

indiretamente ligadas. 

Ao buscar a relação de sentido no contexto, foi observado, nas UCE da 

classe, que os professores dizem abordar o corpo e o movimento para a 

criança testar e perceber os seus limites corporais, para que ela conheça o seu 

corpo e porque as crianças sentem prazer nesse tipo de atividade. Além disso, 

o corpo e o movimento são usados para compreensão de conteúdos de 

Matemática e Língua Portuguesa. Para tudo isso os professores se utilizam das 

brincadeiras de pular corda, de percursos, de bola e dança. Mas de maneira 

pouco direcionada e sistematizada para a área de Educação Física. 

Para a classe 2, o software não produziu a Classificação Hierárquica 

Ascendente. Para realizar a interpretação dessa classe recorreu-se às relações 

locais entre as palavras (formas) da mesma classe, fazendo somente a 
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interpretação dos significados das palavras pela verificação de sentido das 

formas de maior qui-quadrado nas UCE desta classe. 

Quando se fez a leitura das UCE, percebeu-se que os professores 

acreditam que as crianças devem ter liberdade para escolher as brincadeiras 

que irão realizar. Segundo eles, essa liberdade permite à criança compartilhar 

com as outras o conhecimento a respeito das brincadeiras. Usam essa 

estratégia, também, para apresentar brincadeiras desconhecidas das crianças. 

Acham que esta proposta não se caracteriza como aulas de Educação Física 

chamam isso de aula de corpo e movimento. 

 

 

 

 

Figura 34 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 3 

Na CHA da classe 3 (Figura 34) pode-se notar que as palavras 

planejamento e envolver fazem parte de um mesmo grupo de formas e a 

palavra jogos faz parte de outro grupo, indicando que as primeiras possuem 

uma relação direta entre si na construção do sentido da classe e a segunda 

está indiretamente ligada a elas. 

Ao interpretar as UCE percebeu-se que nesta classe os professores 

retratam os conteúdos que fazem parte de seu planejamento. Esses conteúdos 

centram-se, principalmente, nas brincadeiras. Elas são vistas como uma forma 

de se trabalhar conteúdos relacionados à Matemática e a Língua Portuguesa, o 

corpo e o movimento são auxiliares no aprendizado de conteúdos de outras 

áreas. Mas, além desse conteúdo, ao planejar, os professores também 

abordam os jogos com regras, os jogos cooperativos, a orientação espaço-

temporal, a lateralidade, o equilíbrio e as formas básicas de movimento. 
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Figura 35 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 4 

Pelo que demonstra a CHA (Figura 35), na classe 4 a palavra educação 

aparece ligada a física, indicando uma correlação direta entre elas e estas 

estão interligadas indiretamente com a palavra aula; a palavra devem aparece 

ligada indiretamente com a palavra ano e trabalhados tem uma interligação 

indireta com as palavras primeiro ano e projeto. 

A partir dessas relações, observando os sentidos das palavras nas UCE, 

pode-se notar que a classe diz respeito ao que o professor acha que deve ser 

trabalhado nas aulas de Educação Física no primeiro ano do Ensino 

Fundamental. Os professores dizem que no primeiro ano devem ser 

trabalhados a coordenação motora, a lateralidade a noção espacial, as danças, 

as brincadeiras de roda, o resgate dos brinquedos e brincadeiras tradicionais, a 

psicomotricidade, os jogos cooperativos e a recreação. 
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5.2. Constituição das pré-categorias do quinto corpus a partir da 

análise das classes 

 

 

 

 

Figura 36 

Na repartição das UCE classificadas (Figura 36) verificou-se que a 

classe 1 contribui com 63%, a classe 2 com 11%, a classe 3 com 13% e a 

classe 4 com 13%. A partir dessa distribuição pode-se notar que a classe 1 é 

mais significativas do que as classes 2, 3 e 4 no corpus. Isso quer dizer que a 

maneira como os professores abordam o corpo e o movimento no primeiro ano 

tem a maior representatividade no quinto corpus. Por consequência, a 

liberdade de escolha das brincadeiras pelas crianças, os conteúdos 

relacionados ao corpo e movimento colocados no planejamento e o que ele 

acha que é importante ser trabalhado com a criança no primeiro ano possui 

uma representatividade menor no corpus. 

Para constituição das pré-categorias do quinto corpus fez-se a 

observação das relações existentes entre as classes usando como referência a 

árvore da CHD (Figura 32); a posição das classes uma em relação à outra no 

gráfico da AFC (Figura 37) e o comparativo entre as interpretações das classes 

procurando similaridades e oposições entre os significados. A análise das 

classes permitiu identificar 3 pré-categorias: 

 Pré-categoria “5a” formada pelas classes 1 e 2. 

 Pré-categoria “5b” formada somente pela classe 3. 

 Pré-categoria “5c” formada somente pela classe 4. 
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Figura 37 – Análise Fatorial de Correspondência em Correlação – AFC 

 A árvore da CHD (Figura 32) demonstra uma relação direta entre as 

classes 1 e 2, indicando correspondência entre estas duas classes. Mas, no 

gráfico AFC (Figura 37) estas classes estão em quadrantes diferentes. 

Na interpretação das UCE feitas da classe 1, pode-se notar que os 

professores colocam o entendimento possuem a respeito de corpo e 

movimento e os motivos pelos quais estes conteúdos são abordados com as 

crianças do primeiro ano. Na classe 2 os professores justificam a sua forma de 

trabalhar com os conteúdos corpo e movimento com as crianças. Nesse 

sentido, é possível dizer que um complementa o outro, confirmando o que foi 

apontado no gráfico da AFC (Figura 37). Sendo assim, agrupou-se estas 

classes em uma mesma pré-categoria 5a que foi denominada “a abordagem do 

conteúdo corpo e movimento”. 

Observando a árvore da CHD (Figura 32) nota-se que a classe 3 

encontra-se ligada indiretamente as classes 1 e 2, isso indica que essas 

classes possuem alguma relação com a classe 3, mas não suficiente para uma 

interligação direta. Também se pode ver no gráfico AFC (Figura 37) que estas 

classes estão em quadrantes diferentes e lado oposto à classe 3. 
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Necessariamente, isso não indica oposição de ideias, mas é indício de que a 

classe 3 trata de assunto diferente das classes 1 e 2. 

Quando se compara as interpretações das UCE das classes 1 e 2 com a 

classe 3 se confirma o que foi notado acima, ou seja, o assunto tratado pelas 

duas primeiras é diferente do tratado na classe 3. Nas classes 1 e 2 o tema 

central é a abordagem que os professores fazem do conteúdo corpo e 

movimento, enquanto na classe 3 os professores falam a respeito dos 

conteúdos que compõem o seu planejamento para abordar corpo e movimento 

com as crianças do primeiro ano. Assim, foi criada uma nova pré-categoria 5b 

denominada “o planejamento dos conteúdos”. 

Na criação desta pré-categoria, observa-se que na árvore da CHD 

(Figura 32) que a classe 4 está separada das outras classes. Além disso, a sua 

localização na AFC (Figura 37) também é em um quadrante diferente das 

outras classes. Isso é indicativo de que esta classe é caracterizada por um 

assunto diferente das outras classes. 

Ao se comparar os significados das interpretações das UCE desta 

classe com as demais, percebe-se o assunto predominante da classe 4: os 

conteúdos que os professores acreditam que devam ser trabalhados nas aulas 

de educação física com as crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental. 

Como esse assunto é diferente do abordado nas outras classes, foi criada uma 

pré-categoria 5c denominada de “os conteúdos trabalhados”. 

 

5.3. Síntese das interpretações das classes 

Os professores acreditam que estão trabalhando os conteúdos da 

Educação Física quando promovem atividades que envolvam as brincadeiras. 

Entre as brincadeiras utilizadas, eles destacam pular corda, pega-pega, rodas 

cantadas, circuitos. Dizem que nestas atividades as crianças sentem muito 

prazer. Além disso, procuram estimular a exploração do espaço, os arremessos 

de bola. 

Acreditam que as aulas de educação física são momentos de ludicidade 

e, nesses momentos, as crianças devem ter liberdade. Elas devem correr 

livremente, pois é uma necessidade que deve ser atendida. Segundo eles, 

essa liberdade deve se estender à escolha das brincadeiras, ou seja, as 

crianças escolhem as brincadeiras que querem realizar. 
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Os professores procuram fazer trabalhos interdisciplinares com outras 

áreas. Além disso, trazem o resgate dos jogos e brincadeiras, os jogos 

cooperativos, brincadeiras folclóricas e brincadeiras tradicionais. 

Os professores acreditam também que no primeiro ano as aulas de 

Educação Física devem trabalhar a coordenação motora, a lateralidade, a 

noção de espaço, o conhecimento do corpo e o trabalho com regras. Ainda 

acrescentam que os conteúdos da Educação Física podem auxiliar no 

processo de aquisição da escrita e da alfabetização. 

6. Formação de professores e a Educação Física 

O processamento das questões 17 e 18 do sexto corpus resultou em 

4 classes com reagrupamento de 182 UCE, sendo classificadas 124 para 

compor as classes.  

 

Figura 38 – Classificação Hierárquica Descendente – CHD sexto corpus 
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Na árvore da classificação descendente (Figura 38) pode-se observar 

uma segmentação das classes em dois grupos. De um lado, as classes 1 e 3 

(laranja) e, de outro, as classes 2 e 4 (verde). É possível observar também que 

a classe 1 tem relação direta com a classe 3 e a classe 2 tem relação direta 

com a classe 4. Essas relações serão averiguadas quando for observada a 

análise fatorial de correspondência na construção das pré-categorias deste 

corpus. 

6.1. Interpretação dos significados das classes do sexto corpus 

Observando a relação de formas reduzidas apresentadas na Figura 38, 

nota-se que as palavras de maior incidência em cada classe, de acordo com o 

qui-quadrado, foram, respectivamente, para classe 1: alfabetização, existem, 

ensino fundamental; para classe 2: situação, tivesse, saber; para classe 3: 

educação física, acadêmica, conteúdos e preparação; para classe 4: aulas, dar, 

duas, entrar. 

 

 

 

 

Figura 39 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 1 

Observando a distribuição das palavras no dendograma da CHA da 

classe 1 (Figura 39), pode-se perceber a palavra alfabetização ligada à palavra 

questões; a palavra existem está ligada a escola; a palavra ensino fundamental 

está ligada a nesse. Ainda é possível notar que existem e ensino fundamental 

fazem parte de um mesmo grupo de formas. 

Para interpretar a ligação das palavras recorreu-se às UCE da classe. 

Elas revelaram que a preocupação maior da escola é a alfabetização da 

criança ao final do primeiro ano. Por esse motivo a formação recebida pelos 

professores na escola mostra preocupação com essas questões e não tanto 

com a área de Educação Física. Os professores relatam que já tiveram 

formação nesta área, mas não suficientemente. Além disso, os professores 
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dizem ser cobrados a alfabetizar. Assim, em sua atuação com a criança do 

primeiro ano, priorizam a alfabetização e o movimento é tratado 

secundariamente. 

 

 

 

 

Figura 40 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 2 

Na classe 2 a relação das palavras apresentadas pela CHA (Figura 40) 

demonstra que a palavra situação está ligada diretamente à palavra saber, 

indicando uma relação direta entre si na construção do sentido da classe e que 

a palavra tivesse está em outro grupo de formas relacionando-se com as 

palavras criança e tenho. 

Considerando essas relações, ao verificar o sentido contextual nas UCE 

da classe, nota-se que há um saber que o professor não domina para agir nas 

diferentes situações que aparecem. Esse saber está relacionado ao 

conhecimento específico da Educação Física. Os professores dizem que por 

não dominar os conhecimentos específicos da área não sentem segurança em 

agir em determinadas situações com as crianças. Segundo eles, esse 

conhecimento não foi abordado em sua formação inicial. Justificam 

argumentando que se eles tivessem tido tal formação poderiam atuar nesse 

sentido e se sentiriam melhor se tivessem um profissional de Educação Física 

com eles. 
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Figura 41 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 3 

Na classe 3 a relação das palavras apresentadas pela CHA (Figura 41) 

demonstra que a palavra educação aparece ligada à palavra física, indicando 

uma correlação direta entre elas, e estas estão interligadas indiretamente com 

a palavra formação. A palavra preparação aparece ligada à palavra acadêmica, 

indicando uma correlação direta entre elas, e estas, estão interligadas 

indiretamente com a palavra conteúdos. 

Ao verificar o sentido contextual nas UCE da classe, nota-se que as 

relações apontadas acima dizem respeito à falta de preparação acadêmica dos 

professores para trabalhar com os conteúdos da Educação Física. Os 

professores alegam que a formação em pedagogia não os preparou 

adequadamente para o trabalho com esses conteúdos. Foi uma formação 

superficial sobre este assunto. 

 

 

 

 

Figura 42 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 4 

Na classe 4, observando a distribuição das palavras no dendograma da 

CHA da classe (Figura 42), pode-se perceber que as palavras aulas e dar 

estão diretamente ligadas, indicando a composição do sentido no mesmo 
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contexto; a palavra duas está localizada em outro grupo de formas, indicando 

uma ligação indireta com as formas aula e dar. 

Ao interpretar a ligação das palavras nas UCE percebe-se que esta 

classe retrata a posição dos professores com relação a quem cabe dar aulas 

de Educação Física. Na opinião deles, a Educação Física deveria ser 

ministrada por profissionais com habilitação específica, ou seja, o licenciado 

em Educação Física. Conseguem dar aula deste componente curricular porque 

buscam informações com outros professores, mas ministram essas aulas 

porque se veem obrigados. Dizem, também, que a Educação Física não foi 

incluída quando fizeram estágio na graduação. 

6.2. Constituição das pré-categorias do sexto corpus a partir da 

análise das classes 

 

 

 

 

Figura 43 

Na repartição das UCE classificadas (Figura 43) verifica-se que a 

classe 1 contribui com 22%; a classe 2. com 14%; a classe 3. com 40%; e a 

classe 4. com 24%. A partir desta distribuição pode-se notar que a classe 3 é 

mais significativa do que as classes 1, 2, e 4 no corpus. Assim, a maior 

representatividade no sexto corpus diz respeito à falta de preparação 

acadêmica dos professores para trabalhar com os conteúdos da Educação 

Física. A menor representatividade está no fato dos professores não agirem em 

determinadas situações com as crianças por se sentirem inseguros de como 

proceder. 
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Para constituição das pré-categorias do sexto corpus observou-se as 

relações existentes entre as classes usando como referência a árvore da CHD 

(Figura 38); a posição das classes uma em relação à outra no gráfico da AFC 

(Figura 44) e fez-se um comparativo entre as interpretações das classes 

procurando similaridades e oposições entre os significados. A análise das 

classes permitiu identificar 2 pré-categorias: 

 Pré-categoria “6a” formada pelas classes 1 e 3. 

 Pré-categoria “6b” formada pelas classes 2 e 4. 

 

 

 

 

Figura 44 – Análise Fatorial de Correspondência em Correlação – AFC 

O agrupamento das classes 1 e 3 deve-se ao fato de que, na árvore da 

CHD (Figura 38) deste corpus, essas classes estão ligadas proximamente, 

indicando uma correspondência direta entre elas. Já no gráfico AFC (Figura 44) 

essas classes estão em quadrantes diferentes, o que pode representar 

complementariedade de sentido. 

Para averiguar a ligação e a complementariedade das classes recorreu-

se a interpretação das UCE das classes. A classe 1 trata da formação que os 

professores recebem na escola (formação em serviço). Nessa formação a 

Educação Física é pouco trabalhada, sendo a alfabetização das crianças o foco 
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principal. A classe 3 faz referência à formação acadêmica dos professores, que 

não os preparou para trabalhar com os conteúdos de Educação Física. A partir 

disso, agrupou-se estas duas classes em uma mesma pré-categoria 6a, que foi 

denominada “A formação para trabalhar com os conteúdos da Educação 

Física”. 

Para agrupar as classe 2 e 4 observou-se que, na árvore da CHD 

(Figura 38) deste corpus, essas classes estão ligadas proximamente, indicando 

uma correspondência direta entre elas. No gráfico AFC (Figura 44) essas 

classes estão em quadrantes diferentes, mas muito próximas do eixo que 

divide as duas classes, indicando maior correspondência entre elas. 

A partir da correspondência explicitada acima, buscou-se, nas 

interpretações das UCE das classes 2 e 4, pontos de convergência e ou 

complementariedade. Nessa busca foi possível observar que em ambas as 

classes os professores explicitam que não foram preparados para trabalhar 

com os conteúdos da área de Educação Física e a presença de um 

especialista que tenha conhecimento destes conteúdos seria mais adequado 

para trabalhar com as crianças do primeiro ano. Assim, foi criada a pré-

categoria 6b denominada “O conhecimento dos conteúdos da Educação 

Física”. 

 

6.3. Síntese das interpretações das classes 

Os professores sentem que sua formação acadêmica não foi adequada 

para que eles possam desenvolver os conteúdos de Educação Física. Não 

recebem formação suficiente da escola para trabalhar com o movimento. 

Acham que não é sua responsabilidade trabalhar com a Educação 

Física, pois, além de não possuírem formação e não se sentirem preparados 

para trabalhar com os conteúdos desta área, deveria haver o especialista para 

isso. 

Diante disso, procuram reproduzir com seus alunos práticas que 

observaram em outras aulas, apenas como forma de recreação e que a 

centralidade de seu trabalho deve estar voltada para a alfabetização, uma vez 

que as cobranças nesse sentido são intensas. 

Complementam dizendo que não se sentem preparados para lidar com 

situações de risco que podem ocorrer quando realizam propostas envolvendo o 
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movimento corporal da criança. Diante disso, reforçam a necessidade de um 

professor especialista para trabalhar os conteúdos da Educação Física. 

Quanto ao desenvolvimento de conteúdos relacionados ao corpo e ao 

movimento, dizem incluí-los em seus planejamentos porque há uma exigência 

da proposta curricular do município nesse sentido. Para fazer isso recorrem à 

troca de experiências com outros professores ou buscam informações em 

livros. Muitas vezes dizem desconhecer a finalidade das atividades que 

propõem a seus alunos. 

7. O espaço do movimento na escola 

O processamento das questões 18 e 23 do sétimo corpus resultou em 5 

classes com reagrupamento de 151 UCE, sendo classificadas 109 para compor 

as classes.  

 
Figura 45 – Classificação Hierárquica Descendente – CHD sétimo corpus 

Na árvore da classificação descendente (Figura 45) pode-se observar a 

existência de uma segmentação em dois grupos. De um lado, as classes 1, 4 e 
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5 (laranja) e, de outro, as classes 2 e 3 (verde). É possível observar no primeiro 

grupo (laranja) a relação direta entre as classes 4 e 5 e estas se relacionam 

indiretamente com a classe 1. No segundo grupo (verde) a classe 2 se 

relaciona diretamente com a classe 3. Essas relações serão averiguadas 

quando for observada a análise fatorial de correspondência na construção das 

pré-categorias deste corpus. 

7.1. Interpretação dos significados das classes do sétimo corpus 

Observando a relação de formas reduzidas apresentadas na Figura 45, 

nota-se que as palavras de maior incidência em cada classe, de acordo com o 

qui-quadrado, foram, respectivamente, para classe 1: corporal, dança, estímulo 

e proposta; para classe 2: saber, deveria, entenderia e gente; para classe 3: 

brincar, parque, espaço e recreação; para classe 4: formação, professores, 

grade e acham; para classe 5: coordenadora, inclusive, práticas, áreas. As 

questões que foram geradoras deste corpus foram as de número 18 e 23. 

 

 

 

 

Figura 46 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 1 

Observando a distribuição das palavras no dendograma da CHA da 

classe 1 (Figura 46), pode-se perceber a palavra estímulo ligada diretamente 

às palavras corporal e criança; a palavra dança ligada à palavra aula e a 

palavra proposta ligada às palavra acredito e tenho.  

Ao interpretar as ligações das palavras nas UCE da classe pode-se 

verificar que os professores percebem que a escola estimula o movimento 

corporal da criança, mas que poderia estimular mais. Mas, na visão dos 

professores, quem mais estimula o movimento corporal da criança são eles. 
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Figura 47 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 2 

Na CHA da classe 2 (Figura 47) pode-se notar que as palavras deveria e 

saber possuem uma relação direta, assim como entre as palavras entenderia e 

gente. Isso dá o indicativo que todas elas constituem o mesmo contexto de 

sentido. 

No entanto, para verificar esse sentido é preciso observar as UCE da 

classe. Nessa observação percebe-se que o uso do verbo no futuro do pretérito 

do indicativo (deveria e entenderia) representa aquilo que não foi feito, mas 

que, se fosse feito, o teria um resultado futuro diferente. Nesse sentido, os 

professores dizem que a escola não foi preparada para recepcionar a criança 

de seis anos. Esta preparação envolve os espaços físicos e o mobiliário que, 

segundo eles, não é adequado. Além disso, dizem que não houve uma 

preocupação na formação antecipada do professor para recepcionar a criança 

do primeiro ano, inclusive com relação ao movimento corporal. 

 

 

 

 

Figura 48 – Classificação Hierárquica Sscendente – Classe 3 

Pelo que demonstra a CHA da classe 3 (Figura 48) pode-se notar que 

existe uma relação direta entre as palavras recreação e espaço. Essa mesma 

relação pode ser observada entre as palavras brincar e parque. 

Pelas UCE da classe é possível verificar que os professores consideram 

o espaço da escola pouco adaptado para as atividades de recreação, pois nos 

dias de chuva não há espaços cobertos, restringindo as crianças ao espaço de 

sala de aula. Também colocam como limite espaços onde as crianças possam 

fazer barulho de maneira que não atrapalhe as outras turmas. Isto poda as 
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possibilidades de movimento da criança. Por outro lado, consideram o parque e 

o recreio como espaços favoráveis ao movimento das crianças, pois permite 

que elas brinquem. 

 

 

 

 

Figura 49 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 4 

Na classe 4, observando a distribuição das palavras no dendograma da 

CHA da classe (Figura 49), não foi possível estabelecer relações entre as 

palavras de maior qui-quadrado. Assim, o sentido das palavras no contexto foi 

estabelecido somente pelas UCE da classe. 

Nas UCE desta classe ficou evidente que os professores reconhecem 

que a escola estimula o movimento corporal da criança por meio de projetos no 

contra turno, por estruturar o currículo colocando na grade espaço para o 

trabalho com o corpo e o movimento, mas o desenvolvimento do trabalho 

depende da iniciativa do professor. Além disso, percebem que existe o espaço 

de discussão para o movimento corporal. Este espaço está previsto pela escola 

nos momentos de formação cujos temas são determinados de acordo com a 

solicitação dos professores. Entretanto, as solicitações ocorrem, na maior parte 

das vezes, para outras áreas, como Matemática e Língua Portuguesa. 

 

 

 

 

Figura 50 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 5 

Pelo que demonstra a CHA da classe 5 (Figura 50) a palavra 

coordenadora está diretamente relacionada à palavra formação e a palavra 

área à educação física. As outras duas palavras não apareceram no 

dendograma. 
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A partir destas relações e observando as UCE da classe, verifica-se que 

os professores percebem que a coordenação da escola, no horário de trabalho 

coletivo, reserva um momento para troca de conhecimentos entre os 

professores sobre o assunto corpo e movimento ou para auxiliar com os 

conteúdos da área de Educação Física, mas esse tema é pouco debatido. 

Além disso, a coordenação também cobra dos professores o cumprimento do 

planejamento e da grade curricular de maneira que as atividades relacionadas 

à Educação Física sejam feitas. 

7.2. Constituição das pré-categorias do sétimo corpus a partir da 

análise das classes 

 

 

 

 

Figura 51 

Na repartição das UCE classificadas (Figura 51) verificou-se que a 

classe 1 contribui com 28%; a classe 2, com 12%; a classe 3, com 32%; a 

classe 4, com 16%; e a classe 5, com 12%. A partir desta distribuição pode-se 

notar que a classe 3 é mais significativas no corpus e a classe 5 tem a menor 

representatividade. Assim, a maior representatividade no sétimo corpus diz 

respeito à inadequação do espaço físico da escola para as atividades 

relacionadas ao corpo e movimento. A menor representatividade está na 

atuação da coordenação da escola junto aos professores para que cumpram o 

que está previsto no planejamento e na grade curricular para as aulas de 

Educação Física. 

Para constituição das pré-categorias do sétimo corpus foram observadas 

as relações existentes entre as classes usando como referência a árvore da 
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CHD (Figura 45); a posição das classes uma em relação à outra no gráfico da 

AFC (Figura 52) e fez-se um comparativo entre as interpretações das classes, 

procurando similaridades e oposições entre os significados. A análise das 

classes permitiu identificar 2 pré-categorias: 

 Pré-categoria “7a” formada pelas classes 1, 4 e 5. 

 Pré-categoria “7b” formada pelas classes 2 e 3. 

 

 

 

 

Figura 52 – Análise Fatorial de Correspondência em Correlação – AFC 

A árvore da CHD (Figura 32) demonstra uma relação direta entre as 

classes 4 e 5, indicando correspondência entre elas. No entanto, no gráfico 

AFC (Figura 52) essas classes estão em quadrantes diferentes, indicando uma 

complementariedade. O mesmo gráfico AFC demonstra que a classe 4 está no 

mesmo quadrante da classe 1, indicando que elas tratam de assuntos 

semelhantes. 

Para confirmar, ou não, essas proximidades, fez-se a comparação entre 

as interpretações das UCE das três classes. 

Na interpretação das UCE feitas das classes 1 e 4 pode-se notar que os 

professores estão falando em que a escola contribui para a estimulação do 

movimento corporal da criança. Na classe 5 existe uma complementação desse 
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assunto a partir do reconhecimento de que a coordenação da escola também 

contribui para esta estimulação quando cobra dos professores o cumprimento 

do planejamento e das aulas de Educação Física. Outro ponto comum entre as 

classes está no fato de que a estimulação do movimento corporal depende, em 

grande parte, do professor, pois é ele que desenvolve ou não as atividades 

nesta área e contribui sugerindo temas para sua formação. Assim, foi criada a 

pré-categoria 7a denominada “A estimulação do movimento corporal na 

escola”. 

A árvore da CHD (Figura 32) demonstra uma relação direta entre as 

classes 2 e 3, indicando correspondência entre elas. Contudo, no gráfico AFC 

(Figura 52) estas classes estão em quadrantes diferentes, indicando 

complementariedade. 

Ao comparar as interpretações das UCE das classes 2 e 3 notamos que 

ambas estão fazendo referências à inadequação do espaço físico da escola 

para receber a criança do primeiro ano do Ensino Fundamental. Assim, foi 

criada a pré-categoria 7b, denominada “O espaço físico da escola e a criança 

do primeiro ano”. 

 

7.3. Síntese das interpretações das classes 

Os professores acreditam que a escola estimula o movimento corporal 

da criança. Na visão deles, a liberdade que possuem para desenvolvimento de 

atividades lúdicas é um dos aspectos que indicam essa estimulação feita pela 

escola. Além desse aspecto, dizem que são promovidos sábados letivos, 

quando as atividades de dança, teatro e movimento são trabalhadas; a 

Educação Física tem seu espaço no projeto pedagógico da escola com duas 

aulas semanais e o projeto “tempo de escola”, que é composto por atividades 

corporais, e faz parte das preocupações da escola. 

Por outro lado, os professores veem inadequações no espaço físico da 

escola para a prática de atividades motoras. Em dias de chuva não existem 

espaços cobertos para que ocorram essas atividades. Além disso, as crianças 

não podem fazer barulho nos espaços comuns da escola, uma vez que isto 

interfere nas aulas dos outros professores. 

Os professores acreditam na importância de se trabalhar o corpo e o 

movimento com a criança, mas reconhecem que se dá pouca atenção a isso. 
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Observam que a escola valoriza esta temática colocando a Educação 

Física como componente na grade curricular. Entretanto, os professores 

mostram pouco interesse neste assunto. Isso se confirma na programação da 

formação feita pelas coordenações, para a qual os professores são 

consultados a respeito dos temas que devem fazer parte dessa formação e 

raramente, ou quase nunca, o tema corpo e movimento são lembrados como 

uma necessidade. Contraditoriamente, os professores dizem que não há 

incentivo da prefeitura do município para que o trabalho com a Educação Física 

aconteça. 

Parece haver resistência dos professores em trabalhar com a Educação 

Física, pois é recorrente a fala de que o município deveria contratar 

professores especialistas para trabalhar com essa área. 

8. A responsabilidade em trabalhar com a Educação Física 

O processamento da questão 19 do oitavo corpus resultou em 2 classes 

com o reagrupamento de 91 UCE, sendo classificadas 81 para compor as 

classes.  
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Figura 53 – Classificação Hierárquica Descendente – CHD oitavo corpus 

Na árvore da classificação descendente (Figura 53) pode-se observar 

que existe a divisão do corpus em dois grupos. O primeiro composto pela 

classe 1 (laranja) e o segundo pela classe 2 (verde). Entretanto, essas classes 

parecem ter uma relação direta. Essa relação será averiguada mais adiante no 

comparativo entre as interpretações das UCE das classes na construção das 

pré-categorias deste corpus. 

8.1. Interpretação dos significados das classes do oitavo corpus 

Observando a relação de formas reduzidas apresentadas na Figura 53, 

nota-se que as palavras de maior incidência em cada classe, de acordo com o 

qui-quadrado, foram, para classe 1: área, escola professor e responsabilidade; 

para classe 2: corpo, fazer, corporais e movimento. 

 

 

 

 

Figura 54 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 1 

Observando a distribuição das palavras no dendograma da CHA da 

classe 1 (Figura 54), pode-se perceber que existe uma correspondência 

próxima entre as palavras escola e responsabilidade, e uma interligação 

indireta delas com a palavra área. A palavra professor aparece em um grupo 

de formas mais distante das palavras anteriores. 

Na busca de relação de sentido das palavras no contexto, pode-se 

observar nas UCE da classe que os professores sentem que a 

responsabilidade de se trabalhar com o corpo e o movimento é de toda a 

escola, mas que a maior responsabilidade recai sobre o professor de sala de 

aula. Acreditam, ainda, que o ingresso de um professor especialista contribuiria 

para o trabalho. 
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Figura 55 – Classificação Hierárquica Ascendente – Classe 2 

Pelo que demonstra a CHA da classe 2 (Figura 55) pode-se notar que 

existe uma relação direta entre as palavras corpo, movimento e corporais. 

Essas palavras estão em um mesmo grupo de formas. A palavra fazer está em 

outro grupo de formas. 

A partir dessas relações, pode-se observar nas UCE da classe que os 

professores consideram o trabalho com o corpo e os movimentos corporais 

importante para criança e o ideal seria ter um professor de Educação Física 

junto com eles para esse trabalho. Eles fazem o que conseguem com as 

leituras, pois consideram que não possuem conhecimento suficiente para isso 

e que a experiência que tiveram como alunos não os ajudam a desenvolver 

esse trabalho. 

8.2. Constituição das pré-categorias do oitavo corpus a partir da 

análise das classes 

O software não produziu os gráficos de análise fatorial de 

correspondência de correlação entre as classes. Assim, para constituição das 

pré-categorias do oitavo corpus foram observadas as relações existentes entre 

as classes usando como referência a árvore da CHD (Figura 53) e comparou-

se as interpretações das UCE das classes procurando similaridades e 

oposições entre os significados. Esse procedimento revelou o agrupamento 

das classes em uma pré-categoria. 
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Figura 56 

Na repartição das UCE classificadas (Figura 56) verifica-se que a 

classe 1 contribui com 62% e a classe 2, com 38%. A partir dessa distribuição 

pode-se notar que a classe 1 é mais significativas no corpus e a classe 2, a 

menos representativa. Assim, a maior representatividade no oitavo corpus diz 

respeito à responsabilidade que os professores sentem em trabalhar com o 

corpo e o movimento da criança. A menor representatividade neste corpus está 

na expectativa dos professores em ter um profissional específico para trabalhar 

junto com eles o corpo e o movimento, para dividir essa responsabilidade. 

A árvore da CHD (Figura 53) demonstra uma relação direta entre as 

classes 1 e 2, indicando correspondência entre estas duas classes. A análise 

das classes permitiu identificar 1 pré-categoria: 

 Pré-categoria “8a” formada pelas classes 1 e 2. 

Na interpretação das UCE das classes 1 e 2, os professores estão 

falando da responsabilidade em trabalhar com o corpo e movimento da criança. 

Por isso, foi criada a pré-categoria 8a, denominada “A responsabilidade do 

trabalho com o corpo e movimento”. 

 

8.3. Síntese das interpretações das classes 

Os professores entendem que a responsabilidade de trabalhar com a 

Educação Física cabe a todos os eles, pois o corpo e o movimento estão 

presentes na criança o tempo todo.  
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Entretanto, dizem que o professor polivalente não possui conhecimento 

suficiente para este trabalho e que, nesse caso, o profissional mais adequado 

seria o professor de Educação Física. 
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B – Análise de categorias que reúnem os resultados de todos os corpus 

As categorias de análise foram criadas a partir da similaridade 

encontrada entre as pré-categorias. Para verificar a similaridade, buscou-se 

nas pré-categorias pontos em comum que pudessem auxiliar na discussão dos 

dados. 

Sendo assim, observando todas as pré-categorias, pode-se notar que o 

tema criança estava presente em todas as do primeiro corpus. Assim, foram 

agrupadas as pré-categorias ‘visão de criança’, ‘visão de desenvolvimento da 

criança’ e ‘visão do comportamento da criança’ em uma única categoria 

denominada “A criança”. 

Na criação da segunda categoria, o tema comum observado foi o 

primeiro ano do Ensino Fundamental. Pode-se constatar que as pré-categorias 

‘cobrança e imaturidade no primeiro ano’, ‘o direito e a garantia da 

aprendizagem no primeiro ano’ e ‘o trabalho com o corpo e o movimento no 

primeiro ano’ (segundo corpus), ‘a formação para trabalhar com os conteúdos 

da Educação Física’ (sexto corpus) e ‘a responsabilidade do trabalho com o 

corpo e movimento’ (oitavo corpus), estabelecem uma relação direta com o 

primeiro ano do Ensino Fundamental. Sendo assim, agruparam-se estas pré-

categorias em uma única denominada “O primeiro ano do Ensino 

Fundamental”. 

Para a criação da terceira categorias foram agrupadas as pré-categorias 

do terceiro corpus ‘conhecimento dos documentos oficiais federais’ e 

‘conhecimento dos documentos oficiais municipais’, que foi denominada “O 

conhecimento dos documentos oficiais”. 

Na última categoria foram agrupadas todas as pré-categorias que 

contextualizavam o corpo e o movimento nos diferentes espaços escolares. 

Dessa forma, foram agrupadas as pré-categorias: ‘o corpo e o movimento da 

criança’ e ‘a estimulação do movimento no tempo e espaço escolar’ (quarto 

corpus), ‘a abordagem do conteúdo corpo e movimento’ e ‘o planejamento dos 

conteúdos’ (quinto corpus); ‘o conhecimento dos conteúdos da Educação 

Física’ (sexto corpus), ‘a estimulação do movimento corporal na escola’ e ‘o 

espaço físico da escola e a criança do primeiro ano’ (sétimo corpus). Esta 

categoria foi denominada “O corpo e o movimento no contexto escolar”. 
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Com o objetivo de sintetizar o processo de construção das categorias, 

apresenta-se a seguir um quadro que ilustra o agrupamento das questões para 

formação do corpus, as classes e o agrupamento das classes para formação 

das pré-categorias e categorias. 

Questões Corpus Classe Pré-categorias Categorias 

1, 2 e 3 Conceito de criança 

1 

1a Visão de criança 

A criança 

6 

4 

3 
1b 

Visão de desenvolvimento da 

criança 2 

5 1c 
Visão do comportamento da 

criança 

4, 5 e 6 Ensino de nove anos 

1 
2a 

Cobrança e imaturidade no 
primeiro ano 

 
O primeiro ano do 

Ensino 

Fundamental 

4 

3 2b 
O direito e a garantia da 

aprendizagem no primeiro 

ano 

2 2c 
O trabalho com o corpo e o 

movimento no primeiro ano 

18 e 23 
O espaço do movimento 

corporal na escola 

1 
6a 

A formação para trabalhar 

com os conteúdos da 

Educação Física 3 

19 

O responsável por 

trabalhar com Educação 

Física na escola 

1 8a 

 

A responsabilidade do 

trabalho com o corpo e 

movimento 2 

7, 8, 9, 10, 

11, 12 e 16 

Diretrizes, documentos 

oficiais e a Educação 
Física. 

1 
3a 

Conhecimento dos 

documentos oficiais federais 
Conhecimento dos 

documentos oficiais 

4 

2 
3b 

Conhecimento dos 
documentos oficiais 

municipais 3 

13, 20, 22 23 

e 24 
O corpo e o movimento 

1 
4a 

O corpo e o movimento da 

criança 

O corpo e o 

movimento no 

contexto escolar 

4 

2 

4b 
A estimulação do movimento 

no tempo e espaço escolar 
3 

5 

14, 15 e 21 
Conteúdos da Educação 

Física 

1 
5a 

A abordagem do conteúdo 

corpo e movimento 4 

2 
5b 

O planejamento dos 

conteúdos 3 

5 5c Os conteúdos trabalhados 

17 e 18 
Formação de professores 

e a Educação Física 

2 
6b 

O conhecimento dos 

conteúdos da Educação Física 4 

18 e 23 
O espaço do movimento 

corporal na escola 

1 

7a 
A estimulação do movimento 

corporal na escola 
4 

5 

2 
7b 

O espaço físico da escola e a 
criança do primeiro ano 3 

 

1. Categoria “A criança” 

Ao propor uma categoria que investigue o conceito que os professores 

possuem a respeito da criança, pretendo observar as nuances nos discursos 
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desses professores que perfazem um saber sobre a criança deste tempo, no 

contexto atual e dentro de uma comunidade. 

Entretanto, a ideia que se tem hoje de criança não é atemporal. A 

criança tem ocupado diferentes posições frente às expectativas dos pais e 

frente à sociedade (ARIÈS, 2012). Sendo assim, os saberes dos professores 

não são herméticos, eles sofrem influências de diferentes concepções que 

foram formadas ao longo da história, circulam no meio de atuação desses 

professores e, de certa forma, encontra-se presente nos discursos. 

Segundo Moss (2011) existe um discurso dominante que influencia o 

pensar, o falar e a praticar dos professores. Nesse discurso existem 

construções associadas à criança e estas, por suas vezes, produzem imagens 

distintas de crianças. 

Ao indagar os professores, nota-se que representam a criança como um 

ser ingênuo, puro, carente de amor, de afeição e atenção. 

As características que definem o que é ser criança acho que é 
a ingenuidade. (suj.1) 

[...] a criança é involuntária, inocente, porque ainda e uma fase 
de inocência, pureza. (suj. 22) 

Eu acho que criança pra mim representa isso, a pureza, a 
poesia, a sinceridade, a alegria, acho que pra mim é isso. 

(suj. 14) 

A ideia de criança como um ser puro se ancora nos conceitos 

defendidos por Pestalozzi, que preconizava um entendimento de criança não 

corrompida pelas influências sociais, um ser essencialmente puro e bom. O 

homem é naturalmente bom e as instituições o corrompem (PIOZZI, 2011). 

É um ser perfeito, quem corrompe é a sociedade. É uma folha 
em branco. Em branco não por que ela tem os conhecimentos 
prévios dela. É um diamante que você precisa lapidar. Então, o 
que estraga é a sociedade, é tudo que acontece por que ela 
vem uma obra prima e você tem que ajudar aquela criança a se 
desenvolver, você junto com os pais. (suj. 5) 

Cada um já nasce com sua personalidade, a criança que é 
metódica, de fazer daquele jeito as coisas, de querer aprender, 
isso é dela, nasce com ela. Você pode melhorar ou lapidar, 
mas a criança já nasce com aquilo. (suj. 1) 

Corroborando com esse pensamento de pureza também aparece a 

criança como um ser natural e livre, que Froëbel e Pestalozzi já defendiam 
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influenciados pelo construto iluminista de Rousseau no século XVIII (ARCE, 

2002). 

Então criança é isso, é a naturalidade. As características que 
definem a criança eu acho que é o involuntário. (suj.18) 

A criança é um ser que é livre, que não tem responsabilidades, 
que não tem entendimento, só quer saber de brincadeiras, por 
que ela esta conhecendo o mundo agora. (suj. 7) 

Tanto Froëbel quanto Pestalozzi defendiam essa natureza livre da 

criança. Diziam que essa liberdade deveria ser mantida. Para Pestalozzi, a 

criança já era possuidora de uma natureza divina que deveria ser cultivada e 

descoberta com liberdade para que ela pudesse atingir a plenitude. Nesse 

sentido, o conhecimento era algo que já se encontrava internamente na 

criança, bastaria ser descoberto, a aprendizagem ocorreria de dentro para fora. 

Para Froëbel, existe uma semente divina na criança que reúne o que há 

de melhor no ser humano. Algo que deveria ser cultivado como uma planta em 

um jardim, bastaria cuidar da criança para que ela mantivesse sua essência. O 

segredo para isso estaria em deixar a criança livre e espontaneamente ela 

expressaria seu interior e perseguiria seus interesses (ARCE, 2002). 

Os discursos dos professores carrega a visão de criança buscando 

referências no conceito romântico. Essa concepção romântica não considera 

os aspectos sociais, culturais e políticos que produzem efeitos no mundo. 

Percebe a criança como alguém carente em diferentes aspectos, com 

características de ingenuidade, sinceridade, espontaneidade e alegria. 

Outro conceito aparente nos discursos revela a criança como um ser em 

miniatura que absorve como uma esponja tudo o que está no meio ambiente. 

É um ser em miniatura, criança muito pequena. (Suj. 31) 

É a tua base, o que você é quando criança que você leva para 
vida inteira. Aquilo que é formado quando criança dará o perfil 
do que será aquela pessoa mais para frente, dependendo das 
dificuldades que ela vai tendo desde pequena na sua criação. 
(suj. 27) 

Isso reflete uma visão de criança como promessa de futuro, vista como 

um potencial não realizado, um adulto em espera (MOSS, 2011). Comenius, no 

século XII foi o idealizador dessa visão, ele via a criança como ponto de partida 

para constituição do adulto (GAUTHIER, 2010). 
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A criança, naquele período histórico da idade média, era compreendida 

como um miniadulto. Isso se dava porque as famílias se constituíam de uma 

forma em que a criança tinha pouco valor. Para as classes menos favorecidas 

a criança não era importante, ela só passaria a ter algum valor se contribuísse 

para o sustento da família, ou seja, se a sua força de trabalho fosse utilizada. 

Nas famílias mais afortunadas a criança era concebida numa lógica moral de 

manutenção de bens e fortunas (ARIÈS, 2011). 

A concepção de preparação para a vida adulta estava associada às 

exigências da vida social, ou seja, a criança na idade média iria para escola ou 

era preparada para os ofícios que constituíam a vida adulta. As idades da vida 

não eram consideradas pelas etapas biológicas características do processo 

evolutivo humano. 

A criança naquele período era vista como totalmente dependente, A 

partir do momento que não fosse mais dependente, passaria à vida adulta. 

Embora propagado há três século, esse conceito ancora as 

representações sociais destes professores sobre a criança. 

Não obstante, a visão da criança como absorvente de informações é 

outra representação que se encontra presente no imaginário dos professores. 

Ele é como uma esponja que absorve tudo que tem em volta, 
de bom e ruim. (suj. 27) 

Dentro da minha sala de aula eu vejo eles como essa esponja 
que absorve informações e vão criando uma maneira de agir, 
tanto no individual quanto no coletivo. (suj. 23) 

É como se fosse uma caixinha que você vai instruindo, 
colocando, e a criança vai absorvendo tudo aquilo, até quando 
ela tem o suficiente para começar a argumentar, para começar 
a te questionar, começar a se pôr como pessoas ali. Se colocar 
como pessoa. (suj. 15) 

Este pensamento de crianças como depositárias de informação faz parte 

de um modelo educacional conhecido como pedagogia tradicional, que dá 

ênfase à repetição e à reprodução (FARIA, LOPES E MENDES, 2006). 

Segundo Paulo Freire (1987), é uma concepção de “educação bancária”, 

onde a criança é a receptora da informação sem qualquer participação ativa 

nesse processo, sendo assim, nas palavras desse autor 

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os 

educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. 

Mais ainda, a narração os transforma em ‘vasilhas’, em 
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recipientes a serem ‘enchidos’ pelo educador (FREIRE, 1987, 

p. 66). 

Nessa visão o professor representa a autoridade, cabendo à criança 

reconhecer e respeitar essa autoridade como forma de obediência. Em outras 

palavras a criança é vista como um ser passivo que deve obedecer, pois ainda 

não tem a maturidade adulta, faltando-lhe a razão e a experiência. 

Sendo assim, as decisões são tomadas pelos adultos, que são sensatos 

e experientes. Ideologicamente, a criança não é reconhecida como um ser 

social, ela desempenha um papel marginal nas relações sociais (KRAMER E 

HORTA, 1982). 

Embora os professores tenham esse entendimento, também manifestam 

um pensamento de que a escola é o local que reproduz melhor o ambiente 

social e acrescentam que as famílias impedem esse contato com a realidade 

social. 

Viver no ambiente familiar permite com que as crianças tenham 
seus privilégios e as suas vontades sejam concretizadas. Na 
escola o ambiente é diferente. Aqui as questões sociais são 
mais presentes. Aqui de fato ela vive em sociedade. Aqui ela 
precisa entender seu momento de ouvir, seu momento de falar, 
seu momento de se colocar. (suj. 22) 

Esse pensamento manifesta uma fragmentação, pois coloca a família à 

parte da sociedade, sem condições de educar as crianças, sendo assim, 

caberia somente à escola esse papel. 

Essa perspectiva da educação das crianças foi proposta por Comenius 

no século XVII, quando a educação, muitas vezes, era feita em casa. Ele 

difundiu um método no qual as famílias teriam uma participação secundária e 

as escolas assumiriam quase totalmente a educação das crianças, pois, para 

ele, a educação não é uma questão de decisão pessoal que compete à família, 

cabe aos professores (NARODOWSKI, 2001). 

Sendo assim, o corpo infantil deve ser transferido da esfera familiar para 

a esfera do educador, onde a disciplina, a dedicação à escola e aplicação aos 

estudos estariam implícitos no contrato estabelecido entre a escola e a família. 

De acordo com o pensamento comeniano, essa aliança entre a família e 

a escola é garantida, pois a criança é incapaz de voltar-se contra o modelo 

(NARODOWSKI, 2001). 
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Os professores reforçam essa visão de criança como um ser incapaz e 

não responsável pelos seus atos. 

Criança é uma pessoa espontânea, que não tem receio de falar 
nada, porque não tem noção do que é certo e o que e errado, 
não tem noção do que é proibido. (suj. 26) 

Na legislação diz um ser incapaz, colocando dentro da 
legislação, fala que a criança é um ser incapaz. (suj. 11) 

Isso coloca a criança em uma posição de vulnerabilidade. Nesse 

sentido, ela é posicionada como uma vítima em potencial (MOSS, 2011), com 

necessidade de apoio e orientação, caso contrário ela poderá sucumbir às 

exigências sociais. Um ser totalmente passivo e, nesse caso, atuação e 

responsabilidade ficariam a cargo do adulto-professor. 

Simultaneamente, há o reconhecimento de que a criança é um ser de 

direitos. 

Eu vejo as crianças assim, iguais nesse sentido, de ter 
oportunidade de estudar, de ter direito a saúde, de ter direito ao 
lazer, esporte, a cultura, se perceber dentro desse contexto. 
(suj. 30) 

Quando os professores reconhecem o direito da criança à saúde, à 

educação, ao lazer ao esporte e à cultura, refletem em seu discurso a 

normatização legal já bastante difundida pela Lei nº 8069 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente), editada em 1990. 

Ao concordar com o discurso normativo legal, os professores 

manifestam uma representação de igualdade de direitos de todas as crianças. 

Freinet, segundo Paiva (1996), já propunha em sua pedagogia a busca de uma 

igualdade de direitos, mas com a participação da criança nesse processo. 

Mesmo sendo um sujeito com pouca idade, é capaz de 

produzir conhecimento e provocar efeitos no mundo, não 

podendo ser considerado a partir de uma visão de neutralidade 

ou de essência que deve seguir uma ‘ordem natural das 

coisas’, mas que está o tempo todo (re)construindo suas 

próprias formas de estar e ser. (FARIA; LOPES; MENDES, 

2006, p. 29) 

A perspectiva freinetiana pressupõe dar meios para que a criança possa 

expressar-se, comunicar-se, cooperar, aprender e se organizar (AUDET, 2010). 

Nessa visão, se estes meios forem dados, a própria curiosidade da criança a 

fará buscar o autoconhecimento, permitindo-lhe se orientar para as novas 
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descobertas. Será nesse processo que a criança compreenderá o contexto no 

qual está inserida e buscará a melhoria da coletividade. 

Em outras palavras, a educação da criança é a base das transformações 

sociais. Quando a criança assume o protagonismo dessa educação, sendo 

sujeito capaz de participar criticamente, constrói uma nova sociedade que lhe 

garanta um desenvolvimento integral. Nesse sentido, a criança é vista como a 

esperança de transformação da sociedade pela busca do direito de todos 

(PAIVA, 1996). 

Entretanto, é preciso lembrar que em nossa tradição educacional 

encontram-se instalados valores autoritários e predominam as relações 

verticais entre o adulto/professor e a criança/aluno. Para a criança se perceber 

dentro de um contexto é necessário que ela tenha liberdade e, para isso, é 

preciso criar um clima de confiança, de aceitação, de alegria, de cooperação, 

de afetividade, um clima em que a criança exercite a liberdade. Mas, por outro 

lado, essa liberdade não será possível sem o exercício conjunto da 

reponsabilidade, pois em uma organização social o direito pressupõe deveres, 

uma vez que o convívio entre as pessoas se baseia no respeito mútuo. Assim, 

o exercício da liberdade ocasionará frustrações e limitações. Ao professor 

caberá auxiliar a criança para que ela desenvolva a capacidade de organizar-

se para o convívio social democrático. 

2. Categoria “O primeiro ano do ensino fundamental” 

Segundo Jodelet “uma única representação reúne uma grande 

variedade de raciocínios, imagens e informações, com as quais ela forma um 

conjunto mais ou menos coerente” (2005, p. 17). 

Assim, embora não seja propósito deste estudo discutir as 

representações sociais dos professores sobre o Ensino Fundamental de nove 

anos, é necessário explicitar como os professores estão assimilando essa 

mudança nos sistema nacional de ensino, pois os raciocínios, imagens e 

informações que os professores estão construindo sobre a ampliação do 

Ensino Fundamental para nove anos interferem na representação social destes 

sobre o movimento corporal da criança do primeiro ano. 

O primeiro elemento que chama a atenção é a compreensão, por parte 

dos professores, da ampliação do ensino fundamental para nove anos como 
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algo que proporcionou um tempo maior para se trabalhar com as crianças nos 

três primeiros anos deste seguimento. 

[...] antes nós trabalhávamos por ciclos, então era assim, o 
primeiro ciclo era a primeira série e a segunda série, a 
reprovação era só na segunda série. Agora o primeiro ciclo tem 
três anos, então é um ano a mais para a criança se alfabetizar, 
porque nós temos como objetivo no primeiro ciclo que a criança 
se alfabetize. (suj. 7) 

Como a rede trabalha com ciclos, você deixou de ter dois anos 
para trabalhar e tem três anos. Então, existe a necessidade de 
reorganizar tudo isso para que a criança tenha os estímulos 
corretos e não seja bombardeada no primeiro ano e depois no 
segundo ano repetir tudo isso. (suj. 13) 

Essas argumentações também deixam explícito que a organização do 

sistema escolar em ciclos é algo já assimilado pelos professores e que a 

alteração para nove anos provoca poucas mudanças no Ensino Fundamental 

como um todo. 

Isto é observado na fala dos professores: 

O quinto ano continua realmente o mesmo conteúdo que era 
da antiga quarta série. A diferença mesmo é essa antecipação. 
Então qual a necessidade dessa obrigatoriedade de ter pegado 
esse primeiro ano para alfabetizar sendo que os outros anos 
continuam a mesma coisa? (suj. 18) 

A diferença entre o ensino de oito anos e o ensino de nove 
anos é só nesse ano inicial, no primeiro ano. (suj. 3) 

Na compreensão destes professores, essa ampliação para nove anos só 

teve impacto sobre o primeiro ano. Do segundo ao quinto ano o Ensino 

Fundamental continua o mesmo. 

Embora o ensino tenha sido ampliado, os professores percebem que a 

prática pedagógica sofreu poucas alterações, houve apenas uma 

desaceleração no processo de trabalho, pois o que se fazia em dois anos, 

agora é feito em três. 

Por outro lado, os professores dizem que a determinação para que a 

criança esteja alfabetizada ao final do terceiro ano (primeiro ciclo) é algo muito 

cobrado pela escola. Segundo eles, a cobrança é tão intensa que as escolas 

estão estabelecendo metas para alfabetizar a criança no primeiro ano, isso, 

segundo eles, pode representar a queima de uma etapa.  



 157 

Ressaltam que essa criança de seis anos não tem poder de abstração 

muito grande, possuem pouca concentração e, portanto, é mais difícil de ser 

alfabetizada. 

Muitos professores não concordam com a ampliação do ensino para 

nove anos, pois na visão deles as crianças as crianças vinham melhor 

preparadas e mais maduras quando o ensino era organizado em oito anos. 

Também destacam que essa antecipação tira a oportunidade da criança de 

seis anos de brincar, pois no Ensino Fundamental o espaço para as atividades 

lúdicas são menores. 

Então eu acho que a criança perdeu isso, a questão da 
brincadeira, da socialização com o outro, por que no ensino 
fundamental, principalmente no primeiro ano, nós ficamos 
focados na alfabetização e as crianças perdem muitas outras 
coisas. (suj. 4) 

Eu acho antecipa muito alguma coisa que poderia estar sendo 
feito depois. Eu não consigo ver muitos pontos positivos, então, 
eu acho que uma criança de seis anos não precisaria estar tão 
envolvida com as questões da alfabetização, ela deveria estar 
vendo isso na questão mais tranquila, mais lúdica, mais 
concreta, não tão sistematizada quanto é no ensino 
fundamental. (suj. 8) 

A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos 
representa para mim uma desgraça. Acho que criança tem que 
ser criança. Eu não sei os motivos políticos todos que 
envolvem esse ensino de nove anos, mas eu acredito que 
quanto mais tempo a criança for criança, brincando e 
vivenciando a situação de criança, mais vivência ela tem para 
depois lidar com as questões da vida. (suj. 13) 

A antecipação da escolaridade, segundo Amaral (2008), trouxe uma real 

perda das oportunidades lúdicas para a criança de seis anos que ingressa no 

Ensino Fundamental. Mas essa mesma autora ressalta que não se pode 

desconsiderar que as crianças são sujeitos ativos nesse processo e elas 

encontrarão formas de “transgressões criativas que lhes possibilitam encontrar 

brechas para exteriorizar sua ludicidade, criando espaços para brincar dentro e 

fora de sala de aula” (AMARAL, 2008, p. 114). 

Nesse sentido, os professores constatam a perda que a criança de seis 

anos tem ao ingressar no Ensino Fundamental, mas, ao mesmo tempo, deixam 

de considerar que sua atuação será de fundamental importância na criação de 

situações pedagógicas para as atividades lúdicas, permitindo que as crianças 

brinquem. 
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As argumentações dos professores parecem ir em direção a um Ensino 

Fundamental onde as crianças, para aprender, deverão brincar menos, 

permanecendo mais estáticas. 

A concepção que orienta tais práticas aponta para a crença da 
possibilidade de ‘imobilizar’ o corpo para que, desse modo, a 
mente ‘trabalhe melhor’. Na base dessa forma de pensar, está 
a visão dualista entre o corpo e a mente, como se estes fossem 
partes dissociadas, fragmentadas (RICHTER, 2006, p. 33). 

As brincadeiras, além de fazer parte do universo cultural humano e se 

constituir como conteúdo a ser trabalhado pelos professores, pode ser um 

excelente instrumento para o aprendizado de diferentes conteúdos, tanto 

aqueles relacionados diretamente ao desenvolvimento motor, quanto àqueles 

relacionados ao desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças. 

O brincar na escola adquire uma dimensão pedagógica quando 
os conflitos são mediados pelo conhecimento e pela 
interferência do professor, que se torna figura fundamental na 
medida em que estabelece a conexão entre o aluno e o 
conhecimento (ALVIN; OLIVEIRA, 2006, p. 205). 

Um dos espaços para essas atividades lúdicas são as aulas de 

Educação Física. Os professores manifestaram em seus discursos que há um 

tempo no currículo escolar destinado para esta prática, mas dizem usá-lo de 

forma recreativa, tentando suprir as necessidades que a criança tem em 

brincar, de forma lúdica. 

Nós trabalhamos muito com recreação, então sugerimos 
brincadeiras comuns como pega-pega, coisas mais lúdicas. 
Não trabalhamos especificamente algo na área porque não 
temos formação. (suj. 7) 

Neste sentido, as suas práticas em relação à Educação Física e, por 

consequência, com as brincadeiras não sofreram alterações do Ensino 

Fundamental de oito anos para o ensino de nove, revelando falta de 

conhecimento a respeito das diferenças das características motoras entre as 

crianças de seis com as de sete anos de idade. 

Com relação à Educação Física, nós trabalhamos com o corpo 
e movimento, mas na minha prática não mudou nada. (suj. 03) 

Com relação à Educação Física, não mudou nada. Nós não 
temos conhecimentos de Educação Física, então procuramos 
fazer algumas atividades que desenvolvem habilidades. (suj. 8) 
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Não mudou muita coisa não. Porque eu digo que é assim, nos 
momentos de Educação Física que nós temos, eu gosto de 
estar dando jogos cooperativos, evito o jogo competitivo. 
(suj. 25) 

Com relação à Educação Física, eu acho que não mudou 
muito. Porque nós não somos formadas em Educação Física. 
Por mais curso que nós façamos não temos a habilitação como 
professor de Educação Física. (suj. 01) 

Argumentam que não são especialistas e, portanto, não podem realizar 

um trabalho mais específico, revelando um sentimento de incapacidade para 

ministrar aulas de Educação Física, designando esta função para o professor 

de Educação Física. 

O que eu dou para minha criança é uma aula de linguagem 
corporal, movimento, música, brincadeira, é isso. Mas, eu não 
me acho profissional capaz de dar uma aula realmente de 
Educação Física. (suj. 31) 

Com relação à Educação Física, é uma coisa que, ao meu ver, 
não é que mudou. Porque a gente não tem um estudo sobre o 
que trabalhar na Educação Física com a criança. (suj. 21) 

O corpo nós trabalhamos com músicas infantis, de dançar, mas 
nada muito específico porque nós não temos formação. 
(suj. 07) 

Porque nós procuramos, como nós somos polivalentes, fazer o 
que dá mesmo. Não vou dizer para você que eu vou me 
aprofundar em Educação Física para fazer alguma coisa com 
as crianças. (suj. 21) 

Não se sentem preparados, em sua formação, para lidar com os 

conteúdos da Educação Física. Sendo assim, recorrem às brincadeiras com a 

finalidade de recrear as crianças sem um compromisso pedagógico efetivo. 

Essa visão dos professores mostra uma posição de pouco compromisso 

com a Educação Física e, consequentemente, com os conteúdos que poderiam 

ser tratados nesse componente curricular. Talvez por isso estejam dizendo que 

com ampliação do Ensino Fundamental houve uma perda para as crianças de 

seis anos. 

Esta perda se torna mais evidente a partir do momento que declaram 

que suas práticas com relação à Educação Física não sofreram mudanças. 

Isso também demonstra uma hierarquização na seleção dos conteúdos, uma 

vez que a prioridade é a alfabetização e os conteúdos relacionados ao 

movimento, como o brincar, por exemplo, ficam secundarizados. 
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[...] então eu acho que a criança perdeu isso, a questão da 
brincadeira, da socialização com o outro, por que no Ensino 
Fundamental, principalmente no primeiro ano, nós ficamos 
focados na alfabetização e as crianças perdem muitas outras 
coisas. (suj. 3) 

Na Educação Infantil nós trabalhamos mais o desenvolvimento 
e a criança vem para o Ensino Fundamental, querendo ou não, 
nós temos que priorizar a alfabetização e esquecer o resto. 
(suj. 8) 

Simultaneamente, demonstram uma postura de conformidade 

corroborando para que haja o fortalecimento da estrutura centrada nos 

conteúdos para alfabetização. Isso pode ser notado na fala de alguns 

professores quando dizem: 

[...] o que era exigido para uma criança na primeira série está 
sendo exigido agora para criança do primeiro ano. (suj. 11) 

[...] outra questão é a adequar os conteúdos, porque você não 
pode dar os mesmos conteúdos da primeira série para o 
primeiro ano, é diferente o conteúdo, tem que ser diferente. É o 
que Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa5 está 
fazendo agora. Eu estou fazendo o curso do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa e o que eles estão fazendo é 
justamente a adequação dos conteúdos. (suj. 5) 

Antes nós trabalhávamos por ciclos, então era assim, o 
primeiro ciclo era a primeira série e a segunda série, a 
reprovação era só na segunda série. Agora o primeiro ciclo tem 
três anos, então é um ano a mais para a criança se alfabetizar, 
porque nós temos como objetivo no primeiro ciclo que a criança 
se alfabetize. (suj. 7) 

A ampliação do ensino para nove anos acho que representa 
um ganho muito grande. Porque nessa questão do ciclo, se 
você avaliava a criança em um ano e dizia se ela podia ou não 
prosseguir. Agora ela tem três anos para se apropriar de todo 
esse conhecimento. (suj. 12) 

Eu acho que isto ajuda bastante porque a criança tem um 
tempo maior, têm os objetivos mais definidos para cada ano 
ciclo. Então acho que vai ser vantajoso para a criança, pois ela 
vai ter um tempo maior para desenvolver isso. Agora com 
esses novos objetivos eu acho que existem diferenças entre o 
ensino de oito anos e o ensino de nove anos. A criança tem um 
tempo maior para se alfabetizar. (suj. 2) 

Eu acho que com este meu primeiro ano quando chegar ao 
final do ciclo, as crianças estarão mais preparadas do que as 
crianças que eu dei aula três anos atrás. (suj.9) 

                                                 
5
 PNAIC – O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos 

governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam 

alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. Uma de suas ações é o 

oferecimento de formação contínua aos professores alfabetizadores. 
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Essas argumentações, além de reforçar a alfabetização como prioridade 

para o início do ensino de nove anos, parecem concordar com a organização 

da escola em ciclos de formação. 

Nos ciclos de formação a base de sustentação é o desenvolvimento 

humano (infância, puberdade, adolescência), sendo que não há reprovações 

ao longo do Ensino Fundamental. Eles têm sua fundamentação teórica na 

psicologia considerando as etapas do desenvolvimento (MAINARDES, 2007). 

A escola organizada em ciclos de formação pretende distribuir o tempo 

escolar para que se tenha uma adequação melhor das características 

biológicas e culturais do desenvolvimento de todos os alunos (LIMA, 2002). 

Nesse sentido, quando os professores interpretam o ensino de nove 

anos como a possibilidade de ampliar o tempo de duração da alfabetização de 

dois para três anos, estão dizendo que houve uma adequação melhor neste 

ciclo para as necessidades de desenvolvimento da criança que está neste 

processo. 

Essa maneira de ver os ciclos vai ao encontro das políticas que vêm 

sendo implantadas na organização do sistema nacional de educação.  

Segundo Mainardes (2007), essas políticas seguem duas referências 

para formulação dos programas dos ciclos, uma é denominada ciclos de 

formação, já mencionado acima, e a outra, ciclos de aprendizagem. 

Nos ciclos de aprendizagem a organização dos grupos e as promoções 

dos alunos estão baseadas na idade. Nesse tipo de organização ao final de 

cada ciclo (de dois ou três anos de duração) “os alunos que não atingirem os 

objetivos podem ser reprovados” (MAINARDES, 2007, p. 73). 

Quanto à organização dos grupos por idade não é algo que o professor 

tenha possibilidade de uma intervenção direta, pois o estabelecimento do 

ingresso e da permanência da criança no Ensino Fundamental é normatizado 

pela legislação específica e regimentado pelos sistemas públicos de ensino, 

dependendo de uma política no âmbito da administração pública dos Governos 

Federal, Estadual e Municipal. 

Já no tocante ao estabelecimento dos objetivos a serem alcançados nos 

ciclos, são os professores que interferem, e eles parecem concordar com as 

diretivas para que o aluno esteja alfabetizado ao final do primeiro ciclo. 
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Sendo assim, é possível inferir que a mudança para nove anos do 

Ensino Fundamental, na interpretação dos professores, tem um impacto 

significativo sobre os três primeiros anos. 

Entretanto, embora as referências apresentadas pelos ciclos de 

aprendizagem sejam algo aceito e compartilhado pelos professores, notou-se 

nos discursos resquícios de uma herança do sistema seriado quando os 

professores dizem que: 

No nosso primeiro ano não modificou nada a cobrança. As 
crianças devem estar alfabéticas, escrevendo texto no final do 
primeiro ano, não importa se foi dividido em três anos, e eles 
são muito novos para isto. (suj. 1) 

A criança está chegando no Ensino Fundamental com uma 
idade menor, você tendo que dar conta das mesmas coisas, 
por que no Ensino Fundamental continuam cobrando as 
mesmas coisa, ou seja, que a criança já saia alfabética do 
primeiro ano, produzindo textos e você vê que está mais difícil. 
(suj. 2) 

No Ensino Fundamental, principalmente no primeiro ano, nós 
ficamos focados na alfabetização e as crianças perdem muitas 
outras coisas. A brincadeira simbólica, o convívio social, isso 
tudo vai ficando para trás. Talvez a alfabetização mais cedo 
seja um benefício. (suj. 4) 

Só que a cobrança que é feita fica em cima para chegar ao fim 
do ano, daquele primeiro ano que seria uma pré-escola, onde a 
criança teria que chegar ao final do ano conhecendo o alfabeto, 
seu nome, você tem que alfabetizar essa criança. (suj. 18) 

Essas argumentações revelam que, seja de maneira impositiva ou não, 

o objetivo para o final do primeiro ano é a alfabetização, desconsiderando as 

diferenças individuais e o ritmo de aprendizagem de cada criança. 

Isso contraria as expectativas teóricas de Perrenoud (2004) que 

preconiza: “para assumir todo seu sentido, os ciclos de aprendizagem exigem 

uma ‘ruptura’ com as etapas anuais” (p. 24), algo que parece ainda presente na 

escola. 

Essas marcas da seriação é algo que faz parte da cultura profissional do 

professor, pois os acompanha desde o seu primeiro contato com o universo 

escolar (ARROYO, 1999). 

Espera-se, então, que a familiaridade dos professores com o sistema de 

organização seriada influencie o sistema organizado por ciclos na construção 
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de suas representações sobre o ensino de nove anos, mantendo uma visão de 

segmentação na organização do Ensino Fundamental. 

Entretanto, apesar de os professores compreenderem a estruturação do 

sistema educacional em ciclos com alguma similaridade à antiga organização 

por séries, existe uma visão de que a ampliação do Ensino Fundamental para 

nove anos representa uma mudança não só sob o aspecto organizacional, mas  

também na garantia dos direitos da criança. 

Os professores acreditam que com a ampliação do ensino para nove 

anos existe uma garantia de direito para o sistema público de ensino 

assegurado por lei. Dizem que o ensino de nove anos garantiu o direito da 

criança de aprender, de ser alfabetizado. 

Eu acho que com a inclusão da alfabetização no ensino de 

nove anos garantiu, pelo menos, o direito da criança ter uma 

escola, aprender a ler e escrever. (suj. 31) 

Eu entendo a ampliação do Ensino Fundamental para nove 

anos como uma garantia de direito para dar mais acesso a 

essas crianças. (suj. 20) 

Contudo, embora esta garantia de direitos reflita uma visão positiva da 

ampliação do ensino para nove anos, os professores enxergam a inclusão da 

criança de seis anos no Ensino Fundamental como um problema, pois 

percebem que ela criança é imatura para o processo de alfabetização. 

As crianças que entraram com seis anos, eles estão imaturas 
ainda. A de sete anos, não. [...] quando eu falo de maturidade 
eu estou falando do cognitivo dele. (suj. 19) 

Eu vejo que as crianças, que eram da primeira série do Ensino 
Fundamental de oito anos, elas chegavam mais maduras, de 
concentração, de tudo. E agora no primeiro ano, elas chegam 
mais imaturas, tudo é muito difícil, porque nós estamos em 
outro ambiente, em outro espaço físico e nós temos que cobrar 
deles. (suj. 10) 

Eu vejo que houve uma transferência, então tudo que se fazia 
na antiga primeira série caiu para cima dessa criança um ano 
mais nova, um pouco mais imatura em relação a todas essas 
questões. (suj. 13) 

Elas estão imaturas em algumas coisas. Porque é nítido. Nós 
percebemos, porque eu já dei aula na primeira série com 
crianças de sete anos e agora estou há dois anos dando aula 
no primeiro ano com crianças de seis anos. (suj. 30) 

Eu acho que é a questão da maturidade das crianças. Com as 
crianças de sete anos, anteriormente na primeira série, você 
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cobrava outras coisas e hoje a criança não vem tão pronta 
como as crianças de sete anos. (suj. 3) 

[...] eu acho que deveria ter jogado este ano a mais para o final 
do Ensino Fundamental e permaneceria a entrada da criança 
no primeiro ano com sete anos, como era pela questão da 
maturação. (suj. 5) 

Esta imaturidade é vista pelos professores como uma falta de prontidão. 

Isso significa que, apesar de reconhecerem que existem diferenças entre as 

crianças de seis e de sete anos de idade, os professores esperam que as 

crianças de seis anos tenham a mesma prontidão que as crianças de sete 

anos, como se pode ver nas falas abaixo: 

O que mudou é que as crianças vieram mais novas, mas para 
mim, não vi muita diferença. Eles estão vindo mais novos, são 
mais imaturos, para mim não tem muita diferença. (suj. 7) 

No início da implantação do ensino de nove anos nós podemos 
ver que foi difícil e ainda é difícil. Por que essa ampliação foi 
justificada pelo fato de que a criança de seis anos já tem o 
desenvolvimento, já tem habilidades. (suj. 9) 

Em termos de exigir de uma criança do primeiro ano o que era 
exigido antes de uma criança da primeira série, considerando o 
nível de desenvolvimento do ser humano nessas fases, é mais 
difícil para a criança de seis anos. Dizemos, às vezes, ele 
aprendeu rapidinho. (suj. 11) 

Então, para mim isso é muito claro, eles brincam todos os dias. 
Isso faz parte da rotina e eu acho importantíssimo, mas eu vejo 
que houve uma transferência, então tudo que se fazia na antiga 
primeira série caiu para cima dessa criança um ano mais nova, 
um pouco mais imatura em relação a todas essas questões. 
(suj. 13) 

Então o que eu percebo no ensino de nove anos, com as 
crianças de seis anos, que uns se encaixam muito bem, para 
eles não tem problemas. E que outros eles ficam, sim, um tanto 
quanto reprimidos. Aquele espaço é pouco para ele, a rotina às 
vezes é muito cansativa. Então às vezes como colocar essa 
hora que é o final do período. Não é que ele não quer mais, ele 
não consegue mais te dar. Ele não consegue mais ficar ali 
sentado. Ele já cansou de escrever, ele já cansou de contar. 
(suj. 16) 

Nesse sentido, as expectativas dos professores com relação a 

aprendizagem da criança para o Ensino Fundamental de nove anos é a mesma 

que se tinha para o ensino de oito anos. 

Ao classificar a criança como imatura os professores estão dizendo que 

uma criança de seis anos, no seu processo de desenvolvimento, não tem 

estruturas neurológicas suficientes para assimilar os conteúdos que são 
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trabalhados no Ensino Fundamental. Essa análise dos professores sobre o 

grau de maturidade das crianças se fundamenta nas teorias psicológicas de 

desenvolvimento humano defendidas pela organização da escolaridade em 

ciclos de formação. 

Segundo Silva (2006), o sistema educacional por ciclos não garante uma 

transformação educacional, pois a partir do momento que os professores 

apresentem uma visão conservadora, esse sistema pode ser usado para 

manter desigualdades, não superando o problema do fracasso escolar e nem 

melhorando a qualidade do ensino, motivos pelos quais o sistema de ciclos foi 

introduzido na educação brasileira. 

3. Categoria “O conhecimento sobre os documentos oficiais” 

A implantação do ensino Fundamental de nove anos é uma meta do 

Plano Nacional de Educação (2001-2011) que pretendeu “Universalizar o 

ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a quatorze 

anos” e que veio consolidar a expansão deste seguimento de ensino 

estabelecido pela LDB (BRASIL, 1996), normatizada pela promulgação da lei 

Federal nº 11.274/2006. 

Esta ação alonga o tempo do Ensino Fundamental por meio da inclusão 

de um ano a mais neste seguimento, determinando a obrigatoriedade da 

matrícula de crianças que tenham seis anos de idade no Ensino Fundamental. 

Pela legislação, os sistemas de ensino teriam até 2010 (BRASIL, Lei 

11.274/06, Art. 4º) para promover essa alteração. Entretanto, até a data citada 

não estavam claros quais seriam os desdobramentos tanto do ponto de vista 

organizacional quanto do ponto de vista curricular e pedagógico. 

Nesse sentido, o Ministério da Educação, por meio do Conselho 

Nacional de Educação, fixa as diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos (BRASIL, 2010b). 

São essas diretrizes que fazem a organização curricular dos sistemas 

nacional de ensino e de suas unidades escolares e orientam a elaboração das 

propostas curriculares dos municípios e dos projetos políticos-pedagógicos das 

escolas. 

Assim, para o propósito deste estudo, saber a interpretação que os 

professores fazem das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
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Fundamental de nove anos, como compreendem a proposta curricular do 

município e o projeto pedagógico da escola pode nos ajudar a entender a 

percepção dos professores sobre o movimento corporal da criança nos 

documentos oficiais. 

Com relação às diretrizes curriculares para o Ensino Fundamental de 

nove anos, a maioria dos professores diz que teve acesso a elas, leu e 

conhece pouco, pois não as estudaram profundamente. 

O que se percebe é que os professores não fazem distinção entre as 

diretrizes, as normativas legais e as orientações que recebem por outros 

materiais ou nos encontros de formação de professores. 

No entanto, como essas diretrizes são normas fixadas com base na 

legislação vigente, algumas coisas que os professores atribuem advir da 

legislação também estão nas diretrizes ou já são desdobramentos da ação 

política governamental. 

Agora que está vindo para nós essas diretrizes. Dentro do 
curso do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa que 
nós estamos fazendo agora, que é um curso que faz parte do 
pacto para alfabetização, está vindo para nós a Lei de 
Diretrizes e Bases da educação enfatizando qual é o direito da 
criança de aprendizagem, o que a criança tem que ter 
consolidado. Além disso, as diretrizes trazem os quatro eixos6 
da Língua Portuguesa e da Matemática. (suj. 1) 

No exemplo acima quando o professor se refere ao “o direito da criança 

de aprendizagem, o que a criança tem que ter consolidado”, e depois menciona 

a Língua Portuguesa e a Matemática, não diretamente, está fazendo referência 

ao Artigo 32 da LDB (9394/96) que diz: 

O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 

anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos 

de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 

mediante: I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, 

tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo [...]. 

Mas, ao acrescentar em seu discurso “os quatro eixos da Língua 

Portuguesa e da Matemática” dizem algo que não está posto pelas diretrizes. É 

uma inferência dos professores advinda do programa de que participam, o 

PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa). 

                                                 
6
 Leitura, Escrita, Oralidade e apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). 



 167 

O PNAIC é um programa do Governo Federal que tem como um de seus 

objetivos promover cursos de formação para professores. Nesses cursos o 

caderno que trata do currículo para alfabetização diz que: 

[...] para garantir que todas as crianças aprendam a ler e 
escrever faz-se necessário traçar direitos de aprendizagem que 
possam nortear a organização do trabalho pedagógico nas 
escolas. É preciso, portanto, a definição de direitos de 
aprendizagem relacionados aos diferentes eixos do ensino da 
Língua Portuguesa a serem desenvolvidos ao longo dos três 
primeiros anos do Ensino Fundamental (BRASIL, 2012, p. 5). 

A partir disso, se percebe, implicitamente, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos presentes nos discursos 

dos professores, e esses discursos possuem uma ênfase na alfabetização e no 

letramento. 

Eu sei que tem uma das partes que fala da criança ter acesso à 
Educação Básica mais cedo, da questão da alfabetização e de 
como o professor deve seguir neste sentido. (suj. 3) 

As diretrizes falam da formação do ser humano de forma 
integral, a questão da alfabetização e do letramento. A 
diferença entre estas duas coisas. Que a criança precisa estar 
alfabetizada até os oito anos de idade. (suj. 5) 

Então, ele tem que ter essa garantia dessa escolaridade na 
qual ele pode atuar futuramente como cidadão, ter autonomia, 
ser uma pessoa alfabetizada, letrada. (suj. 11) 

Para mim, o que se deseja com a educação de nove anos é 
muito claro, é a alfabetização. (suj. 22) 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de nove 
anos o que nós estamos estudando é exatamente a questão da 
alfabetização. Nós estamos nos aprofundando em alfabetizar e 
letramento. (suj. 23) 

Isto demonstra que os professores já têm sedimentado o Artigo 30 das 

diretrizes curriculares: 

Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar 
a alfabetização e o letramento [...] e que [...] a continuidade da 
aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de 
alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no 
Ensino Fundamental como um todo e, particularmente, na 
passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e 
deste para o terceiro. (BRASIL, 2010b, art. 30) 
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Embora os professores tenham demonstrado uma consciência sobre a 

importância do empenho em alfabetizar a criança, também relatam que existe 

uma forte pressão da escola para que isso aconteça até o final do primeiro ano. 

Então, nós temos que passar dessa fase e já nos é cobrado no 
primeiro ano do Ensino Fundamental uma criança alfabética 
escrevendo um texto no final do ano. (suj. 1) 

A criança está chegando no Ensino Fundamental com uma 
idade menor, você tendo que dar conta das mesmas coisas, 
por que no Ensino Fundamental continuam cobrando as 
mesmas coisa, ou seja, que a criança já saia alfabética do 
primeiro ano. (suj. 2) 

No Ensino Fundamental nós somos cobrados que eles sejam 
alfabetizados e esse é o nosso foco. [...] eu vejo que este modo 
de cobrar e esse tempo no qual somos pressionados para 
alfabetizar no primeiro ano. (suj. 10) 

Só que a cobrança que é feita fica em cima para chegar ao fim 
do ano, daquele primeiro ano, que seria uma pré-escola, onde 
a criança teria que chegar no final do ano conhecendo o 
alfabeto, seu nome, você tem que alfabetizar essa criança. 
Então, a cobrança é muito grande. (suj. 18) 

Essas argumentações se justificam a partir do momento que se 

observam as políticas que avaliam o sistema nacional de educação. Essas 

políticas se orientam pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB). 

O IDEB é composto pela combinação do desempenho das 
escolas na Prova Brasil e do fluxo escolar (aprovação), que é 
calculado a partir do Censo Escolar e permite considerar o 
número de anos que, em média, os alunos levam para 
completar uma série/ano. (BONAMINO, 2013, p. 51) 

O IDEB, segundo Freitas (2013), possibilitou ao Governo Federal a 

projeção de metas e o monitoramento do progresso dos resultados do Ensino 

Fundamental se tornando uma ferramenta da política educacional brasileira. 

Embora as diretrizes curriculares estabeleçam que as avaliações 

externas do rendimento dos alunos devem se referir a uma parcela restrita do 

que é trabalhado na escola (BRASIL, 2010b), a divulgação dos resultados da 

Prova Brasil pela mídia, de maneira geral, fomenta a comparação, competição, 

premiação e punição (FREITAS, 2013), fato que influencia a opinião dos 

professores em relação às cobranças que recebem. 
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Dessa maneira, a pressão sentida pelos professores é decorrente de 

uma política que pretende reduzir a reprovação e a evasão escolar também 

exposta pelas diretrizes curriculares como segue abaixo. 

A educação escolar, comprometida com a igualdade do acesso 
de todos ao conhecimento e especialmente empenhada em 
garantir esse acesso aos grupos da população em 
desvantagem na sociedade, será uma educação com 
qualidade social e contribuirá para dirimir as desigualdades 
historicamente produzidas, assegurando, assim, o ingresso, a 
permanência e o sucesso na escola, com a consequente 
redução da evasão, da retenção e das distorções de 
idade/ano/série (BRASIL, 2010b, art. 5º, § 4). 

Sendo assim, quando os professores dizem que devem assegurar que o 

aluno esteja alfabetizado ao final do primeiro ano, estão garantindo que esse 

aluno avance para o segundo ano. Então, mesmo sem conhecer diretamente 

as diretrizes, são eles que deverão assegurar a permanência e o sucesso da 

criança na escola. 

Em complementação a esse cenário, as diretrizes estabelecem que 

devem ser evitadas as descontinuidades no ensino, principalmente na 

transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. 

A necessidade de assegurar aos alunos um percurso contínuo 
de aprendizagens torna imperativa a articulação de todas as 
etapas da educação, especialmente do Ensino Fundamental 
com a Educação Infantil [...] (BRASIL, 2010b, art. 29). 

Isso afeta diretamente o professor do primeiro ano, pois ele é quem terá 

de realizar as adaptações pedagógicas com a criança de seis anos. Isso já foi 

notado pelos professores. 

As coordenadoras tiveram que, juntamente com as 
professoras, pensar num novo currículo, pois eles [alunos do 
primeiro ano] não eram a primeira série, não era para se 
trabalhar com o currículo da primeira série nem com o currículo 
da Educação Infantil, então teve que haver uma reformulação. 

(suj. 10) 

Em seus discursos também aparecem preocupações com os aspectos 

lúdicos da criança, mostrando uma compreensão de que a criança de seis anos 

de idade tem necessidades diferentes das crianças de sete anos. 

Lá, (as diretrizes curriculares) garante, realmente, que tenha o 
momento de brincadeira. Lá, tem toda essa indicação de como 
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deve ser essa transposição da criança que estava na sala da 
Educação Infantil e agora está no primeiro ano. (suj. 13) 

O que eu lembro muito é que eles falavam muito do brincar. O 
brincar era importante mesmo. Com essa ampliação, tudo no 
primeiro ano ainda tem que brincar muito, tem que brincar 
muito. Tem que aprender a trabalhar mais a brincadeira. 

(suj. 15) 

Nós estamos fazendo um curso que é oferecido pelo governo 
federal, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa. E neste curso está se falando muito do alfabetizar 
letrando, de se brincar muito, de olhar para esta criança, ver 
quem é esta criança, de fazer atividades interdisciplinares. Não 
só trabalhar a Língua Portuguesa. (suj. 23) 

O que eu li a respeito das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental de nove anos, que eu me lembro 
bem, é exatamente isso, a gente não perder de vista o brincar. 
A gente não ter a preocupação só com a alfabetização. 
(suj. 25) 

No artigo 29, as Diretrizes Curriculares, além de dizerem que é preciso 

assegurar um percurso contínuo de aprendizagem especialmente nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, também especificam que deve ser recuperado 

o caráter lúdico do ensino para qualificar a ação pedagógica junto às crianças, 

garantindo a qualidade da Educação Básica (BRASIL, 2010b). 

Isso contrasta com as argumentações dos professores sobre o brincar, 

demonstrando que a ludicidade da criança é foco das preocupações atuais, o 

que denota atenção dos professores com a criança de seis anos de idade. 

Nos discursos dos professores parece não haver dúvidas de que o 

primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos não se confunde com o 

último ano da Educação Infantil e nem com a primeira série do Ensino 

Fundamental. 

Nesse sentido, o primeiro ano do Ensino Fundamental é um período da 

educação que está sendo paulatinamente construído de maneira diferente da 

primeira série. 

Nas palavras de Bonamigo (2012, p. 6), a política oficial provoca a “não 

estabilidade” [...] “criando algo novo que ainda não tem forma, mas que já está 

presente nas ações dos praticantes do cotidiano”. 

Entretanto, os professores observam a falta de preparação das escolas 

para recepcionar a criança de seis anos, que, segundo eles, interfere no 
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trabalho. Algo previsto pelo artigo 26 das Diretrizes Curriculares para o ensino 

de nove anos (BRASIL, 2010b) quando estabelece que 

Os sistemas de ensino e as escolas assegurarão adequadas 
condições de trabalho aos seus profissionais e o provimento de 
outros insumos, de acordo com os padrões mínimos de 
qualidade referidos no inciso IX do art. 4º da Lei nº 9.394/96 e 
em normas específicas estabelecidas pelo Conselho Nacional 
de Educação, com vistas à criação de um ambiente propício à 
aprendizagem (Art. 26). 

Contudo, segundo os professores, as adequadas condições de trabalho 

não estão sendo asseguradas pelas escolas. Mesas e cadeiras não são 

adequadas para essa faixa etária e o espaço físico não foi estruturado para 

suprir a necessidade lúdica dessas crianças. 

Eu acho que como ponto negativo tem esta questão deles 
virem mais cedo e a escola não foi preparada, as carteiras não 
são do tamanho para eles. (suj. 3) 

A fase de seis anos ainda é muito complicada para trabalhar 
numa sala de aula onde as carteiras não são adaptadas. 
(suj. 15) 

Principalmente se considerarmos que as carteiras não são 
adaptadas para eles, muitos ficam com os pés fora do chão. 
(suj. 23) 

 

As condições de trabalho, na visão dos professores, podem estar 

comprometidas a partir do momento que as escolas não foram adaptadas para 

recepcionar a criança de seis anos. 

Além disso, os professores observam que, assim como não houve uma 

preparação do sistema escolar para ampliação do ensino para nove anos, as 

diretrizes não foram discutidas nos espaços de formação. 

Nós estamos conhecendo agora as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o ensino de nove anos. Desde o ano retrasado, 
quando nós começamos a montar o Ensino Fundamental de 
nove anos, cada ano que nós vamos fazendo nós vamos 
entendendo melhor. (suj. 1) 

Nós não tivemos uma formação específica a respeito das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Ffundamental 
de nove anos. (suj. 7) 

Quando temos reuniões de professores, nós nos voltamos mais 
para os momentos práticos e não tanto para as diretrizes, 
entender cada uma delas. (suj. 12) 
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O fato de as diretrizes não entrarem em discussão nos momentos de 

formação está relacionado à falta de tempo para viabilizar o ingresso e o 

acolhimento das crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental de 

nove anos (BARBOSA; CRAIDY, 2012). 

O ingresso e acolhimento dessas crianças dependem de uma 

organização prévia dos sistemas de ensino, que começa ocorrer a partir da 

promulgação da Lei 11.274/06. Entretanto, os currículos para estas crianças 

são adaptações feitas das diretrizes do ensino de oito anos. 

No processo de implantação do Ensino Fundamental de nove anos não 

foi previsto antecipadamente “os espaços, os materiais pedagógicos, a 

formação específica, a reorganização de tempos e espaços para que o 

ingresso obrigatório das novas crianças ocorresse de forma adequada” 

(BARBOSA; CRAIDY, 2012, p. 25). 

O prazo para os sistemas de ensino implantarem o ensino de nove anos 

foi concomitante à data de fixação das diretrizes curriculares para o Ensino 

Fundamental de nove anos e isso se reflete no discurso dos professores, pois 

ressaltam que as diretrizes estão sendo discutidas ao longo do processo. 

Em outras palavras, a forma como as políticas educacionais estão sendo 

implantadas está sendo percebida pelos professores de maneira indireta. Isso 

quer dizer que não houve tempo suficiente para os coordenadores e gestores 

do sistema público de ensino planejassem uma formação direcionada à 

discussão das diretrizes curriculares. 

Essa falta de formação específica parece justificar o pouco 

conhecimento que os professores mostraram com relação a como as diretrizes 

estabelecem a composição do currículo. 

Essa composição do currículo prevê uma formação básica comum e 

uma parte diversificada. A parte diversificada do currículo deve abranger “a 

realidade local, as necessidades dos alunos, as características regionais da 

sociedade, da cultura e da economia e perpassa todo o currículo” (BRASIL, 

2010b, art. 11, § 1º). A base comum abrange todo o território nacional e deve 

abranger “o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o conhecimento do 

mundo físico e natural e da realidade social e política, bem como o ensino da 

Arte, a Educação Física e o Ensino Religioso” (BRASIL, 2010b, art. 14) 
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Embora os professores não tenham citado diretamente o termo “base 

comum”, em seus discursos, aparecem preocupações com as áreas de 

conhecimento citadas nessa base. Entre as diferentes áreas os professores 

reconhecem que a Educação Física deve fazer parte do currículo do primeiro 

ano do Ensino Fundamental. 

Não só trabalhar a Língua Portuguesa, mas envolver a Língua 
Portuguesa, a Educação Física, envolver mais áreas. Para que 
a coisa aconteça mais lúdica possível. (suj. 23) 

A parte de Educação Infantil foi jogada para o fundamental um, 
brincar que antes não tinha foi trazido, Arte, a Educação Física, 
corpo e movimento foi trazida e aumentou bastante. (suj. 27) 

Os eixos das diretrizes curriculares nacionais para o Ensino 
Fundamental de nove anos têm todas as áreas do 
conhecimento que nós temos que contemplar. Todas essas 
áreas de forma interdisciplinar, elas têm que ter um sentido. Lá 
a Educação Física, é um momento deles, que tem a ver aquele 
jogo com a aula. (suj. 30) 

O que eu vejo dentro das diretrizes curriculares é que hoje 
existe uma preocupação do professor atingir a criança na 
dimensão total, não só numa dimensão restrita, ou seja, não é 
só ensinar a ele a ler e escrever. Pensar sobre o mundo, o 
ambiente, o movimento, o corpo, se pensar como sujeito, então 
eu acho que é mais ou menos isso. (suj. 31) 

Como a Educação Física, historicamente, é entendida como uma 

disciplina acadêmica que estuda o corpo e o movimento humano (GALVÃO; 

NETO; RODRIGUES, 2005), é possível notar, nos discursos dos professores, a 

referência ao componente curricular Educação Física, muitas vezes, associada 

ao corpo e ao movimento. 

Como mencionado anteriormente, tanto as diretrizes como os 

professores reconhecem que a Educação Física faz parte do currículo do 

primeiro ano. Dessa forma, o corpo e o movimento são conteúdos que deverão 

ser trabalhados com as crianças de seis anos de idade. 

Além disso, deve-se considerar que o professor de referência da turma 

poderá ser o responsável por trabalhar com a Educação Física ou deverá 

assegurar a integração entre os diferentes componentes curriculares (BRASIL, 

2010b, art. 31, § 2). 

Para que isso ocorra, entre outros fatores, os municípios terão que 

oferecer subsídios para que as escolas possam organizar o seu plano 

educacional. 
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A legislação estabelece que os municípios deverão organizar o seu 

sistema de ensino para integrá-lo às políticas e aos planos educacionais da 

União e dos Estados (BRASIL, 1996, art. 11, ). Estabelece também que as 

escolas deverão formular o seu projeto político-pedagógico. Este deve ser uma 

proposta educativa “baseada nas características dos alunos, nos profissionais 

e recursos disponíveis, tendo como referência as orientações curriculares 

nacionais e dos respectivos sistemas de ensino” (BRASIL, 2010b, art. 20, § 1). 

Para cumprir o que estabelece a legislação os municípios editaram e 

publicaram suas propostas curriculares 

Essa organização e integração às políticas nacionais perpassam pela 

interpretação que os professores estão fazendo desses documentos oficiais – a 

proposta curricular do município e o projeto político-pedagógico da escola. 

A proposta curricular do município de São Bernardo do Campo foi 

elaborada antes da implantação do ensino de nove anos, o que, na 

interpretação de alguns professores, a torna desatualizada. 

[...] aqui nós trabalhamos com a proposta curricular de São 
Bernardo do Campo porque não tem nada especifico para este 
primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos. (suj. 10) 

Acho que nossa proposta curricular é defasada em relação ao 
Ensino Fundamental de nove anos. Eu acho que precisaria ter 
um olhar mais apurado para isso. (suj. 14) 

A pesar da defasagem que a proposta apresenta para o Ensino 
Fundamental de nove anos. (suj. 23) 

Mesmo existindo a consideração de que a proposta curricular está 

defasada, este é o documento de referência para a elaboração dos projetos 

pedagógicos atuais das escolas e, por consequência, para a organização do 

planejamento dos professores para a sua ação pedagógica. 

Esses planejamentos deverão ser reorganizados a cada ano para que, 

de forma atualizada, as escolas assegurem o pleno desenvolvimento das 

crianças do Ensino Fundamental (DANTAS; MACIEL, 2010). 

Além disso, seguindo o que estabelece a Lei de Diretrizes e Base da 

Educação (9394/96), a proposta curricular do município contempla todos os 

componentes curriculares da base comum. Assim, a Educação Física sendo 

um componente obrigatório da Educação Básica (BRASIL, 2010b, art. 14), faz 

parte da proposta curricular do município. 
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Sobre isso os professores não manifestam dúvidas. Eles dizem ter 

conhecimento sobre a inserção da Educação Física tanto na proposta curricular 

do município como no projeto político pedagógico da escola. 

[...] no projeto pedagógico da escola o corpo e o movimento 
estão colocados como uma matéria, como uma aula 
importante, parte integrante do currículo. (suj. 1) 

[...] conheço a proposta curricular do município. A proposta de 
São Bernardo do Campo, eu acredito que abordam as 
propostas de Educação Física de uma forma muito legal. 
(suj. 12) 

Ainda acrescentam que o projeto político pedagógico das escolas é 

baseado na proposta curricular do município, portanto, há uma 

correspondência direta entre o que está exposto nos dois documentos com 

relação à Educação Física. 

No projeto pedagógico da escola nós seguimos a proposta 
curricular do município de corpo e movimento. (suj. 9) 

O projeto pedagógico da escola aborda no planejamento de 
cada ano ciclo com base na proposta curricular, cada ano ciclo 
coloca os objetivos que serão trabalhados por trimestre. 

(suj.13) 

Com relação ao projeto pedagógico da escola o movimento 
corporal está dentro de nosso plano anual, de cada ano ciclo. 
Então, o movimento, a Educação Física está considerada no 
plano anual, que foi baseado na proposta curricular de São 
Bernardo do Campo. (suj. 14) 

Além dessa similaridade entre os dois documentos, é possível notar que 

os professores entendem a Educação Física como sinônimo do corpo e do 

movimento ou, até mesmo, como uma única área. 

Na Educação Infantil e no primeiro ano, não é nomeado como 
Educação Física, é corpo e movimento. (suj. 4) 

A proposta curricular do município, nós conhecemos. Então, a 
Educação Física, movimento, é que as duas coisas, no caso 
são a mesma coisa. (suj. 30) 

Estas interpretações são compreensíveis, pois todos que já passaram 

pela Educação Básica, inclusive os professores, já estiveram em contato com o 

componente curricular e com o profissional que atua pedagogicamente com a 

Educação Física e, não raramente, estas experiências envolveram o 

movimento corporal. Também se deve considerar que como área científica, 
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historicamente, a Educação física tem como objeto de estudo o corpo e o 

movimento humano. 

Segundo Galvão, Neto e Rodrigues (2005), existem três maneiras usuais 

de compreensão do termo Educação Física e todas elas estão relacionadas ao 

corpo e ao movimento. 

Como um componente do currículo das escolas; como uma 
profissão caracterizada por uma prática pedagógica no interior 
das escolas ou fora delas e como uma área em que são 
realizados estudos científicos (p. 25). 

Também é possível destacar que alguns professores não fazem 

distinção entre a Educação Física e o movimento pelo fato de sofrerem 

influência dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.  

Na Educação Infantil e do primeiro ano, não é nomeado como 
Educação Física, é corpo e movimento. (suj. 4) 

Lembro que na Educação Infantil tem bem descritivo, a questão 
do brincar, do movimento da importância. (suj. 14) 

Na pedagogia não se fala em Educação Física, a não ser 
quando nós tivemos os conceitos da Educação Infantil que é 
quando falamos de movimento. (suj. 20) 

Esse documento, ao sugerir a organização do currículo, divide o 

conhecimento em eixos de trabalho, e o movimento é um deles (BRASIL, 

1998). 

Em complementação a isso, a proposta curricular do município, ao 

selecionar suas referências para subsidiar a construção do projeto pedagógico 

das escolas e os programas de ensino dos professores, se utiliza dos conceitos 

dos quatro campos funcionais da teoria walloniana: as emoções, o movimento, 

a inteligência e a formação do eu como pessoa (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2007). 

O documento municipal segue a teoria adotada explicitando que o 

movimento compreende duas dimensões: o movimento expressivo e o 

movimento instrumental. O movimento expressivo está ligado à dimensão 

afetiva, às emoções; e o movimento instrumental tem como papel a relação 

com o mundo, sendo a motricidade de realização (Galvão, 1995). 

Então, partindo das experiências dos professores e das influências 

circulantes no meio escolar por meio do compartilhamento das informações 

contidas na proposta curricular do município, pode-se dizer que existe uma 
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representação social de que o movimento e a Educação Física, 

figurativamente, são a mesma coisa. 

Embora exista consenso da simbiose entre movimento e Educação 

Física, os professores manifestaram diferentes interpretações de como a 

proposta curricular do município e os projetos pedagógicos das escolas 

abordam esse componente quanto à sua função e quanto aos conteúdos que 

devem ser trabalhados. 

Alguns professores acreditam que a Educação Física pode cumprir 

funções auxiliares no ensino de conteúdos de outras áreas. 

A Educação Física é uma ferramenta para a sala de aula. 
(suj. 5) 

Acho que a proposta [curricular] traz várias questões sobre o 
indivíduo nas questões de cooperação, socialização, em como 
a Educação Física pode ajudar na sala de aula. (suj. 12) 

[...] o que a gente trabalha na Educação Física não é um 
conteúdo diferente do que já acontece em outras áreas de 
conhecimento. Então, é uma estratégia que você que você 
também utiliza para atingir o desenvolvimento desse conteúdo 
que você está trabalhando nas outras áreas. (suj. 22) 

Eu posso abordar [a Educação Física] de várias maneiras, de 
todas as maneiras que eu quiser eu posso. Nas disciplinas que 
eu tenho. Não como foco. Como integrante do momento ali. 
(suj. 29) 

Essa concepção de Educação Física reflete um pensamento no qual o 

movimento instrumentaliza a criança para apropriação de conhecimentos 

relacionados a diferentes áreas. Sendo assim, “o movimento poderia ser um 

instrumento para facilitar a aprendizagem de conteúdos diretamente ligados ao 

aspecto cognitivo, como: a aprendizagem da leitura, da escrita, da matemática 

etc.” (DARIDO; NETO, 2005, p. 11). 

Essa visão está de acordo com a proposta curricular do município, que 

optou por uma fundamentação teórica das concepções de ensino e 

aprendizagem baseadas numa vertente interacionista (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2007). 

A concepção interacionista preconiza que a construção do conhecimento 

ocorre a partir da interação do sujeito com o meio, considerando o 

conhecimento prévio da criança (DAVIS; OLIVEIRA, 2008). 
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Por um lado, no trabalho com a Educação Física, isso é um mérito, pois, 

resgata os jogos e brincadeiras como patrimônios da cultural infantil e promove 

uma participação ativa das crianças no processo de aprendizagem, pois “a 

motricidade intervém em todos os níveis do desenvolvimento das funções 

cognitivas” (FONSECA, 1998, p. 169). 

Por outro lado existe uma compreensão de interdisciplinaridade exposta 

que pode descaracterizar a especificidade da área quando os professores 

dizem: 

Uma coisa que eu acho interessante no projeto pedagógico da 
escola é a interdisciplinaridade. Então nós sempre buscamos 
que esta questão do corpo e movimento não seja uma coisa a 
parte, ele sempre deve estar entrelaçado com alguma coisa 
que nós estamos trabalhando na sala de aula. Então, o corpo e 
o movimento eu posso utilizar para alfabetizar. (suj. 3) 

O trabalho de corpo e movimento tem que ser interdisciplinar. 
Tudo que você faz no corpo e movimento deve estar ligado à 
sala de aula [...] com a Educação Física você trabalha a 
História, a Geografia, a Língua Portuguesa, a Matemática. 

(suj. 5) 

Por que ela aborda [a proposta curricular] na aula de Educação 
Física, na aula de arte. Eu posso estar fazendo isso na aula de 
Língua Portuguesa, na hora que faço um teatro. Eu posso 
abordar de várias maneiras; de todas as maneiras que eu 
quiser eu posso. Nas disciplinas que eu tenho. Não como foco, 
como integrante do momento ali, que nós falamos 
interdisciplinaridades, que nós colocamos junto com as outras 
disciplinas. a Educação Física na proposta curricular não é 
colocada como foco. (suj. 29) 

Pelas falas acima, os objetivos perseguidos pelos professores podem 

não possuir uma relação direta com o corpo e o movimento. Então, quando o 

professor diz que o movimento é estratégia que se utiliza para se trabalhar 

conteúdos de outras áreas, há um deslocamento dos objetivos para os 

conteúdos das outras áreas, colocando o movimento corporal em uma posição 

secundária em relação a esses conteúdos. 

Os discursos dos professores, desse modo, dão a entender que a 

Educação Física pode cumprir funções alheias ao seu objeto, tornando-a 

componente curricular auxiliar no processo educacional (DARIDO; NETO, 

2005). 
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Outra função da Educação Física que os professores identificam na 

proposta curricular está relacionada ao desenvolvimento. Acreditam que o 

corpo e o movimento promovem o desenvolvimento da criança. 

[...] com relação ao corpo e movimento eu acho que está 
baseado no desenvolvimento integral, no desenvolvimento 
global das crianças. (suj. 8) 

[...] a proposta curricular traz que a criança é um ser em 
movimento, que é preciso trabalhar o movimento, que é algo 
muito importante no desenvolvimento da criança. (suj. 10) 

[...] fala da necessidade do desenvolvimento global. (Suj. 24) 

As falas acima refletem um entendimento de que existe uma 

indissociabilidade entre os aspectos motores, cognitivos e afetivos. 

Assim, a criança, ao realizar uma ação motora, simultaneamente, está 

realizando uma ação mental e vice-versa. Isso provoca a expansão das 

capacidades da criança, sendo o movimento o meio pelo qual ela integrará os 

dados do exterior às suas estruturas internas já existentes e “cada nova 

aquisição influenciará as ulteriores, tanto no domínio mental como no domínio 

motor” (FONSECA, 1998, p.163). Nesse sentido, ao estimular o movimento se 

estará, concomitantemente, promovendo o desenvolvimento das capacidades 

cognitivas, afetivas e motoras. 

Esta preocupação dos professores com o desenvolvimento da criança 

parece legítima a partir do momento que a proposta curricular do município, 

quando orienta seus princípios norteadores, oferece referenciais teóricos para 

facilitar a compreensão dos professores a respeito do desenvolvimento infantil, 

justificando que “a visão que o educador tem sobre como se dá o 

desenvolvimento da criança interfere na sua atuação prática, ou, ao menos, 

influencia sua maneira de compreender e explicar as relações entre ensino e 

aprendizagem” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2007, p. 17). 

Além disso, os professores acreditam que o corpo e o movimento podem 

promover o desenvolvimento das capacidades psicomotoras. 

Com relação ao corpo e movimento eu acho que está baseado 
[...] nas habilidades que as crianças precisam estar 
desenvolvendo como coordenação, noção de espaço, 
lateralidade, por meio de brincadeiras, de jogos. (suj. 8) 

Nós fazemos nosso plano do primeiro ano baseada na 
proposta curricular e, no plano do primeiro ano, nós colocamos 
os jogos cooperativos, equilíbrio, lateralidade. (suj. 10) 
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[...] de atividades que desenvolvam lateralidade, precisão, 
brincadeiras, respeito a regras, participação em combinados, 
respeito aos limites, as possibilidades do outro que são 
diferentes das suas. (suj. 24) 

Estas afirmações condizem com um entendimento da teoria psicomotora 

que diz que: 

Quando realizamos qualquer ato, combinamos um grande 
número de ações musculares para produzi-lo. Essas várias 
ações musculares devem ser articuladas, coordenadas, 
controladas para produzir o efeito motor desejado. Isto implica 
a existência de uma capacidade global de controle do 
movimento (KOLYNIAK FILHO, 2008, p. 27). 

Mas é preciso levar em conta que para haver a aquisição e a ampliação 

das capacidades é necessário que a criança tenha uma interação com o meio. 

Entretanto, essa interação não ocorre somente como uma ação mecânica ou 

como reflexo fisiológico, tem relação com os significados desse movimento 

(FONSECA, 1993). 

Isso foi percebido pelos professores quando eles reconheceram que 

para se estimular as capacidades psicomotoras de coordenação, noção de 

espaço (orientação espaço-temporal), lateralidade é preciso que os jogos e as 

brincadeiras sejam utilizados. 

Para os professores, os jogos e as brincadeiras possuem um significado 

lúdico que mobiliza as crianças a realizar o movimento, levando-as a um 

comportamento prático, fazendo-a se desenvolver. 

Essa concepção está de acordo com a visão de Le Boulch (1986) que 

defende que “o movimento é uma das bases fundamentais da educação global 

da criança” (p. 12). Sendo assim, a ação educativa deve ocorrer a partir dos 

movimentos espontâneos da criança e das atitudes corporais, favorecendo a 

construção de sua imagem corporal (DARIDO; NETO, 2005). 

Os professores também ressaltam aspectos valorativos que 

influenciarão o comportamento das crianças, uma vez que apresentam a 

cooperação, o convívio social, o respeito aos limites como conteúdos presentes 

nos jogos e brincadeiras. 

Nós fazemos nosso plano do primeiro ano baseada na 
proposta curricular e, no plano do primeiro ano, nós colocamos 
os jogos cooperativos, equilíbrio, lateralidade. (suj. 10) 
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Eu acho que é realmente a questão da cooperação, do 
convívio social, da construção da identidade. acho que são 
questões importantes. (suj. 12) 

Na proposta, pede para que nós trabalhemos mais esta 
questão das brincadeiras, de resgate de brincadeiras, de jogos 
cooperativos, é mais nesse sentido. (suj. 23) 

Atividades que desenvolvam lateralidade, precisão, 
brincadeiras, respeito a regras, participação em combinados, 
respeito aos limites, as possibilidades do outro que são 
diferentes das suas. (suj. 24) 

Ela aborda mais a questão do movimento, a expressão 
corporal, com as crianças alguns conceitos de relação 
interpessoal, nada muito especifico, formal. (suj. 31) 

Embora os professores não tenham mencionado a ética como tema da 

Educação Física, os valores e as normas de convivência estão presentes em 

seus discursos quando pensam no trabalho com o movimento corporal das 

crianças. 

Isso está próximo à proposta curricular do município quando diz:  

Abordar a Ética como um tema transversal às áreas de 
conhecimento da Proposta Curricular significa adotar uma 
postura crítica diante da problematização de ações, relações, 
valores e regras que as norteiam. Significa proporcionar, aos 
alunos, condições para o desenvolvimento de sua autonomia, 
entendida como capacidade que uma pessoa tem ou adquire 
de posicionar-se diante da realidade (SÃO BERNARDO DO 
CAMPO, 2007, p. 38). 

Sendo assim, na visão dos professores, além as diversas funções já 

apresentadas, a Educação Física poderia participar na formação de valores 

contribuindo para o desenvolvimento de atitudes de cooperação e respeito.  

Como a proposta pedagógica da escola é elaborada pelos professores 

com base na proposta curricular do município, também há a preocupação de 

incluir o corpo e o movimento nos planos de ensino do primeiro ano, 

acarretando atividades no dia a dia com este tema. Sendo assim, os jogos e as 

brincadeiras são reconhecidos como conteúdos que devem estar presentes. 

Entretanto, os professores afirmam que a ênfase maior recai sobre a 

alfabetização e eles acabam abrindo mão das outras coisas, pois a cobrança 

recebida é a de que as crianças devem estar alfabetizadas até o final do ano e 

não sobre os conhecimentos sobre o corpo e o movimento. Então, embora a 

proposta curricular do município e projeto pedagógico da escola ressalte a 
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importância de se trabalhar com o corpo e movimento a alfabetização acaba 

sendo a preocupação maior, sobrando pouco tempo para estes conteúdos. 

4. Categoria “O corpo e o movimento no contexto escolar” 

Com a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, alguns 

autores (BARBOSA, 2009; FONTES 2009; BARBOSA; CRAIDY, 2012; 

ROCHA, 2007) alertam para as adequações que este seguimento de ensino 

deve passar. 

A ampliação, minimamente, significou acrescentar uma classe a mais no 

espaço onde já funcionava o Ensino Fundamental. 

A inclusão de uma classe provoca o adensamento populacional que 

interfere na organização escolar e afeta o movimento corporal da criança, uma 

vez que a ocupação dos espaços comuns será compartilhada, reduzindo a 

possibilidade da criança de exercitar sua motricidade. 

Compondo esse panorama, tem-se a criança de seis anos de idade 

sendo recepcionada no primeiro ano. Essa criança, por característica da idade, 

tem uma necessidade maior de realizar atividades que envolvam o movimento 

corporal. Sendo assim, os principais responsáveis em estimular o movimento 

corporal dessa criança serão seus professores e a estimulação depende de 

como estes professores entendem essa necessidade. 

Nesse sentido, buscando compreender as representações sociais dos 

professores sobre o movimento corporal da criança do primeiro ano do Ensino 

Fundamental, passa-se a discutir os valores, as informações e as crenças que 

os professores possuem sobre o movimento corporal da criança no contexto 

escolar.  

Os professores, quando indagados sobre o movimento corporal para 

criança, foram inânimes, todos o consideram importante. 

O movimento corporal é primordial para as crianças do primeiro 
ano. (suj. 4) 

Eu acho o movimento corporal extremamente importante para 
criança do primeiro ano. (suj. 6) 

Essa relevância é percebida pelos professores como uma forma de 

estimulação para o desenvolvimento da criança, em outras palavras, o 

movimento é o meio pelo qual a criança se desenvolve. 
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Contudo, é possível notar que em algumas argumentações os 

professores fazem esta relação de maneira ampla, sem definição precisa em 

que o movimento interfere no desenvolvimento infantil. 

É muito importante que a criança se movimente, por que a 
criança que tem um bom desenvolvimento lá fora, mostra todo 
o seu bom desenvolvimento na sala de aula. (suj. 1) 

O movimento é muito importante no desenvolvimento global da 
criança. (suj. 10) 

Eu acho que a criança, o corpo dela fala. Então ela precisa 
disso para o seu desenvolvimento para ela ser criança [...] O 
corpo dela precisa se movimentar para que ela se desenvolva. 

(suj. 14) 

Essa posição coloca o movimento corporal como condicionante para o 

desenvolvimento da criança. 

Ao desenvolvimento humano foi associada a ideia de que todo 
indivíduo passa por um processo dividido em etapas que se 
distinguem, sobretudo, pelo acúmulo de capacidades e 
habilidades, que atingem seu apogeu na idade adulta 
(ALMEIDA; CUNHA, 2003, p. 148). 

Os professores acreditam que o desenvolvimento da criança, ao longo 

do tempo, deve seguir um padrão baseado nas diferentes faixas etárias, 

revelando seu grau de maturidade. O movimento corporal indica este grau de 

maturidade da criança de seis anos de idade. Assim, aquilo que ela consegue 

ou não fazer estabelece o padrão de desenvolvimento no qual ela se encontra. 

Então, quando os professores falam a respeito da importância do 

movimento, fazem relações ao desenvolvimento com as habilidades e 

capacidades. Isso pode ser visto quando dizem: 

O desenvolvimento motor, lateralidade, equilíbrio, coordenação 
motora. Eu acho que vai até auxiliar a coordenação fina. 

(suj. 4) 

Eu acho que a função do movimento corporal é desenvolver as 
habilidades que as crianças ainda estão desenvolvendo nessa 
faixa etária. (suj. 8) 

O movimento corporal tem a função de estimular a criança em 
suas habilidades. (suj. 9) 

Então o movimento é um estímulo. É um estímulo para ela 
continuar se aperfeiçoando e conseguir as habilidades que nós 
temos. Nós vemos tantos adultos com habilidades, que nós 
vemos que são básicas. (suj. 20) 
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É importante que a criança se movimente por que isso 
desenvolve todas as habilidades necessárias para sua vida, 
acho que até o fato de quando adulto a gente dirigir. (suj. 24) 

A função do movimento corporal para a formação da criança do 
primeiro ano é justamente, ela precisar ter habilidade, perceber 
direita e esquerda, ela precisa compreender frente e trás. Tudo 
isso é bem de seis anos mesmo. (suj. 30) 

Esses discursos mostram que existe uma ampla influência das teorias 

de desenvolvimento na representação que os professores fazem do movimento 

corporal. Em alguns momentos eles se utilizam dos conceitos da área de 

conhecimento denominada Desenvolvimento Motor e em outro toma como 

referência aos conceitos da Psicomotricidade. 

A área do Desenvolvimento Motor é centrada no próprio movimento, ou 

seja, o conteúdo da aprendizagem são as habilidades motoras. Sua finalidade 

não é desenvolver capacidades que auxiliem a alfabetização e o pensamento 

lógico-matemático, privilegiam a aprendizagem do movimento em si (DARIDO; 

NETO, 2005). 

Nessa área os conteúdos são divididos em habilidades rudimentares, 

fundamentais e específicas. As rudimentares são habilidades onde a criança 

aprenderá a dominar sua musculatura, é momento em que a criança abandona 

os reflexos primários para iniciar o controle da musculatura voluntária. As 

habilidades fundamentais são refinamentos dos padrões motores, quando as 

crianças já se locomovem livremente com certa destreza, conseguem segurar 

com firmeza, empurrar e puxar. As específicas são destinadas ao 

aperfeiçoamento e combinação de habilidades fundamentais (GALLAHUE, 

2003). 

Então, quando os professores dizem que: 

Tem crianças que têm dificuldades de pular e saltar, então nós 
trabalhamos isso. (suj. 2). 

Na minha concepção é importante porque as crianças têm que 
correr porque elas estão se desenvolvendo também. (suj. 15) 

[...] na hora de brincar na Educação Física, na hora do recreio, 
aí ele é estimulado ao movimento. Vamos brincar, vamos rolar, 
vamos pular corda. (suj. 20) 

Eles estão dizendo que é importante que as habilidades fundamentais 

(correr, pular, saltar) sejam estimuladas em suas aulas, mostrando que existe 

uma apropriação de conceitos advindos da área de Desenvolvimento Motor. 
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Como mencionado anteriormente, além da área de Desenvolvimento 

Motor, os professores se orientam por conceitos da Psicomotricidade. 

Le Boulche (1988), um dos principais autores de referência da 

Psicomotricidade, diz que a educação psicomotora se funda sobre o 

conhecimento das leis do desenvolvimento e o movimento é uma das bases 

fundamentais para educação global da criança. 

Nas palavras do autor “o objetivo central da educação pelo movimento é 

contribuir ao desenvolvimento psicomotor da criança, de quem depende, ao 

mesmo tempo, a evolução de sua personalidade e o sucesso escolar” (LE 

BOULCHE, 1988, p. 15). 

Assim, o professor, ao estimular os movimentos corporais da criança 

estaria contribuindo para que ela, de uma maneira espontânea, fosse 

constituindo sua imagem corporal. 

Para crianças de seis anos, no entanto, a construção desta imagem 

depende de suas experiências sensíveis e dos dados visuais que ela possui a 

respeito de seu corpo. Essas informações farão sua imagem evoluir de uma 

situação de reprodução para uma situação de antecipação. 

Para isso, Le Boulch (1988) preconiza que tanto as experiências 

sensíveis quanto os dados visuais do corpo serão estimulados por meio das 

capacidades psicomotoras: lateralidade, orientação espaço-temporal, 

coordenação motora e equilíbrio. 

Todas estas capacidades ficaram evidentes nos discursos dos 

professores, pois eles acreditam que essas capacidades contribuem para o 

aprendizado da criança de seis anos de idade. 

O movimento é superimportante para a saúde da criança, para 
o seu desenvolvimento, para aprender lateralidade e espaço. 
Isso faz parte da Matemática aprendendo esquerda e direita. 
(suj. 1) 

É por meio da brincadeira que eles também aprendem. É por 
meio da brincadeira que eles souberam a respeito da 
organização do espaço, as regras, os limites. (suj. 2) 

Tudo aquilo que eu não consigo alcançar com o aluno na sala 
de aula, eu alcanço na Educação Física [...] por exemplo, eu 
trabalho com eles o alfabeto na ordem normal e de trás para 
frente, então eu faço com eles na fila, você faz com o corpo 
deles por que para a criança aquilo é abstrato e a Educação 
Física é concreto. Então você trabalha com o concreto e eles 
absorvem de uma forma absurda. (suj. 5) 
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Eu acho que é muito importante que a criança se movimente 
por que é o que eu falei, se ela não se movimentar e ela ficar 
estática, ficar lá na sala de aula das 13 horas até 18 horas, 
você não tem resultados positivos no aprendizado dela. 
(suj. 17) 

Enquanto ele está movimentando, ele está aprendendo. Ele 
está aprendendo a usar esse corpo dele, a trabalhar com esse 
corpo. (suj. 19) 

Se eu for exigir que ele fique sentado cinco horas eu não vou 
conseguir os objetivos que eu quero. Não vou conseguir 
alfabetizar, não vou conseguir fazer que ele avance nos 
conteúdos de Matemática e nem aulas de Educação Física por 
que a hora que eu for para fora, ele vai querer somente correr e 
não vai interagir na brincadeira que eu estou solicitando. 
(suj. 22) 

Nós estamos procurando fazer com que isso seja mais natural 
possível e que eles aprendam brincando. Por meio do 
movimento corporal que eles aprendam brincando. (suj. 23) 

[...] por mais que você dê uma atividade que vai ser em fila ou 
copiado da lousa, você acaba interagindo com corpo e 
movimento, por exemplo, a Matemática a gente usa bastante 
corpo para eles entenderem [...]. (suj. 27) 

Entretanto, como pode ser observado nos discursos acima, existe uma 

variação nos conteúdos de aprendizagem. Em alguns momentos os 

professores acham que os movimentos servem ao aprendizado de limites 

corporais e sociais, em outros momentos aparece a preocupação em utilizar o 

movimento como instrumento de aprendizagem de conteúdos para 

alfabetização e conceitos matemáticos e, por fim, o movimento é visto como 

possibilidade para o aprendizado de determinadas capacidade psicomotoras 

que irão contribuir para o desenvolvimento da criança. Talvez por isso, o 

professor acredita que para a criança se desenvolver há a necessidade dela se 

movimentar. Nesse sentido, o professor, vincula a possibilidade de 

desenvolvimento da criança com sua necessidade de movimento. 

Nós temos percebido que as turmas de primeiro ano são muito 
agitadas e acho que é por conta da necessidade que as 
crianças têm de se movimentar que é próprio da faixa etária. 
(suj. 8) 

Também o movimento, o corpo dela, também pede. Ela tem 
essa necessidade muito grande do movimento. É importante a 
criança se movimentar. (suj. 14) 

Ela tem que extravasar às vezes, quanto mais velho nós 
ficamos nosso poder de concentração é maior. E as crianças 
pequenas ainda não têm. Então, as crianças precisam variar 
um pouco. Às vezes o corpo dela parece que pede, eu preciso 
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correr, por mais que a gente fale não corra, não corra, não 
corra. (suj. 15) 

E a criança, ela tem essa necessidade por ser criança, ela tem 
essa necessidade de correr, de se movimentar, de pular [...] 
Ela precisa se movimentar, é uma necessidade de seu corpo. 
(suj. 22) 

E a criança, ela tem essa necessidade por ser criança, ela tem 
essa necessidade de correr, de se movimentar, de pular. 
(suj. 23) 

Além do aspecto relacionado ao desenvolvimento, os professores acham 

que a criança necessita do movimento para gastar energia e isso a faz recobrar 

a calma e a atenção. Também acreditam que existe um estresse das crianças 

durante os momentos em que ficam em sala de aula. 

Vitor da Fonseca (1998) descreve como dialética tônico-afetiva essa 

percepção dos professores. Esse autor diz que, desde o nascimento, na 

interação com o meio e com as pessoas, os seres humanos se manifestam a 

partir de um binário funcional entre a contração muscular e a sensação que ela 

provoca. Então, a partir de uma sensação de desconforto a criança tem a 

elevação do seu estado de tensão muscular (elevação do tônus). 

Simultaneamente, esse desconforto causa a elevação no estado de tensão 

nervosa. Ao desaparecer o desconforto o processo se reverte. “A hipertonia do 

apelo gera uma hipotonia de consolo, de alívio, de repouso e de satisfação” 

(FONSECA, 1998, p. 230). 

Eu acho essa coisa do movimento extremamente importante. 
E, também, gasta energia, ou melhor, troca energia. Tem uma 
energia que está ali, latente, parada, ela vai embora para poder 
vir outra. (suj. 13) 

As crianças precisam extravasar, gastar energia, para o 
desenvolvimento da coordenação motora, para brincar, pois é 
importante que ela brinque. (suj. 2) 

Acho importante que a criança se movimente por que a criança 
tem muita energia a ser gasta, e nas aulas de corpo e 
movimento é uma oportunidade que ela tem para fazer isso. 
(suj. 6) 

A criança tem muita energia e ela tem que descarregar sua 
energia em alguma coisa. (suj. 7) 

Em minha opinião, de desestressar, por que eles estão ali todo 
o tempo, coisa que não estavam acostumados. Então quando o 
professor cobra da criança que ela vai ter que ficar sentada e 
fazer sua lição, vêm o corpo e o movimento para que nós 
possamos quebrar esta rotina. (suj. 17) 

http://www.dicionarioinformal.com.br/desestressar/
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Eu me preocupo se eles estão ficando estressados, eu vejo 
quando eles começam a circular muito, já é hora de mudar 
tudo, ai eu vou lá para o fundo da sala, nós paramos tudo, se 
eu tinha um planejamento eu largo, mudo. (suj. 28) 

Na visão dos professores, em sala de aula há uma contenção das 

crianças, não deixando que elas se desloquem ou se manifestem, reprimindo a 

vontade da criança, criando um desconforto. Quando é permitido que ela se 

movimente livremente, há a vazão dos pensamentos e emoções levando a um 

estado de alívio e de satisfação. 

A partir disso, pode-se afirmar que há uma representação de que o 

movimento corporal da criança funciona como forma de quebra da rotina de 

sala de aula, como momento de descontração. 

Curiosamente, ao mesmo tempo em que os professores acreditam ser 

necessária a descontração, liberar a energia contida, também acreditam ser 

necessário que a criança fique quieta. Alegam que o movimento tira a atenção 

da criança.  

Eu não estimulo o movimento das crianças em minhas aulas o 
tempo todo, não o tempo todo. Na sala de aula e nós fazemos 
grupo e as crianças acabam levantando por que somente o 
contato com um parceiro não a satisfaz, elas querem saber o 
que as outras duplas estão pensando, então nós, o tempo 
inteiro, chamamos a atenção dizendo que não pode, pedindo 
para que ele se sente, interrogando o porquê dele estar de 
joelhos na cadeira. (suj. 12) 

O próprio aprender a ficar quieto, também, é lidar com o corpo. 
Eu vejo que o momento que eles correm, precisam ficar ali, 
parquinho, quadra recreio são fundamentais para que depois 
eles consigam ficar sentados. (suj. 13) 

Tentar dar os limites corporais para eles. Ele expande aquilo, 
mas aí tem um momento que ele vai ter que aprender que ele 
vai ter que acalmar um pouco. Dá um momento de descanso 
também. Nós vamos correr, vamos circular o sangue e depois 
nós vamos nos concentrar. (suj. 15) 

Os discursos revelam que a forma de agir com a criança se dá por meio 

da imobilidade do corpo, ou seja, os professores procuram controlar as criança 

por meio do corpo. 

De maneira geral, nas escolas existe um esforço considerável dos 

professores em disciplinar os corpos por meio das regras, orientando os 

comportamentos que se espera das crianças em diferentes espaços, 
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estabelecendo o que é permitido dentro e fora de sala de aula. (BRUSTOLIN, 

2009) 

Essa ideia de controle está relacionada à crença de que, ao se controlar 

o corpo da criança, se conseguirá, igualmente, controlar o seu aprendizado e a 

sua cognição, em outras palavras, por meio do corpo se consegue atingir a 

mente. 

Esta concepção advém de uma vertente cartesiana que entende o ser 

humano de forma dualista, composto por uma substância pensante – o 

pensamento – e uma substância extensa, de natureza material – o corpo 

(ARANHA; MARTINS, 2003). 

Se o professor acredita que por meio do controle do corpo será possível 

obter a atenção cognitiva, figurativamente, há uma representação de dualidade 

entre corpo e mente. 

Colaborando com esta hipótese, os professores ao se referenciarem ao 

corpo dizem: 

Corpo é nosso físico, é nossa saúde. (suj. 1) 

Corpo é a matéria. (suj. 4) 

O corpo é a estrutura óssea, é a estrutura física. (suj. 5) 

Acho que o corpo é o corpo físico. (suj. 8) 

Corpo é a nossa estrutura física [...] Mas se você falar pra mim 
corpo, é a nossa estrutura, conhecer a sua estrutura, seu 
esquema corporal, se reconhecer. (suj. 14) 

Corpo é nossa parte física. (suj.24) 

Os professores, ao definirem o corpo como algo somente orgânico, não 

o consideram em seus aspectos simbólicos. A criança de seis anos, ao 

representar sua imagem corporal, por exemplo, não o faz simplesmente por um 

ato biológico, representa-o a partir de uma imagem construída na relação que 

estabelece com o meio social influenciado por uma cultura. 

Sendo assim, os professores, quando falam da importância e da 

necessidade do movimento corporal para a criança do primeiro ano, 

demonstram possuir uma representação de que o corpo da criança é um meio 

para se atingir alguns objetivos pedagógicos e orientam suas atividades 

didáticas desconsiderando a construção subjetiva que as crianças estão 

fazendo sobre sua imagem corporal. 
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Capítulo V – Discussão e síntese dos resultados 

A análise das categorias feita no capítulo anterior evidenciou que as 

representações sociais dos professores do primeiro ano do Ensino 

Fundamental sobre o movimento corporal das crianças se relacionam com 

outras representações sociais que se articulam e orientam as primeiras. 

Na verdade, as representações sociais de criança, do Ensino 

Fundamental de nove anos, dos documentos oficiais se constituem em famílias 

de representações sociais que se articulam e orientam a atuação do professor 

do primeiro ano com relação ao movimento corporal. 

Considerando que toda representação social possui a atitude, a 

informação e o campo de representação ou imagem, que são as três 

dimensões postuladas por Moscovici (1978), pode-se dizer que essas famílias 

de representações possuem pontos de intersecção que permitiram revelar: as 

orientações globais que regem a inserção do movimento corporal da criança 

nas práticas educativas dos professores; as referências de organização dos 

conhecimentos que o grupo de professores possui sobre o movimento corporal 

e a imagem de modelo social; o conteúdo concreto e limitado das proposições 

acerca de um aspecto preciso do movimento corporal da criança. 

Uma das representações observadas diz respeito à criança. Ela é vista 

como um ser essencialmente puro e bom, que ao longo do tempo pode ser 

corrompido pela sociedade, um ser livre de responsabilidades. Nesse sentido, 

ela deveria ser deixada à vontade para poder explorar suas possibilidades e 

descobrir por si o que já estaria latente em sua essência, ou seja, o 

conhecimento já se encontra internamente na criança. 

Existe a crença, quase que mítica, que o movimento está na natureza 

humana como algo espontâneo e que, portanto, não precisa ser ensinado, 

basta ser estimulado e a aprendizagem ocorreria de dentro para fora (ARCE, 

2002). Assim, pela análise dos discursos dos professores observou-se que a 

atitude com relação ao movimento corporal é a de promover momentos 

recreativos e deixar a criança livre para brincar, ou seja, há o reconhecimento 

das finalidades lúdicas, mas sem o estabelecimento de objetivos específicos. 

Nesse caso, os conteúdos de ensino estariam ligados às questões de 

estimulação motora, como a lateralidade, a coordenação motora, a orientação 
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espaço temporal etc., e seriam propostos como atividades espontâneas, pois 

de qualquer forma estas habilidades motoras seriam apreendidas pelas 

crianças, bastando somente estimulá-las. E, ainda, não seria somente função 

do professor essa estimulação, os pais das crianças também deveriam assumir 

este papel, dividindo essa responsabilidade com o professor. 

Esta representação se articula a outra em que os professores enfatizam 

a falta de preparo para trabalhar com os conteúdos relacionados ao corpo e ao 

movimento da criança e atribuem essa função ao professor especialista. Além 

disso, justificam sua pouca atuação com este tema devido à inadequação do 

espaço físico da escola para a criança de seis anos de idade, embora 

reconheçam que há espaços nas escolas para este fim. 

Pontuam, ainda, que a ênfase maior do currículo para o primeiro ano do 

Ensino Fundamental recai sobre a alfabetização não sobrando tempo para 

desenvolver os conhecimentos sobre o corpo e o movimento, exceto quando 

esses conteúdos auxiliam no processo de alfabetização ou como forma de 

controle das crianças, permitindo que ela se movimente para dar vazão ao 

acúmulo de tensão proporcionado pelo trabalho em sala de aula e, depois, 

volte a se concentrar em tarefas predominantemente cognitivas, apesar do 

reconhecimento de que o desenvolvimento da criança deva ser pleno, 

envolvendo também as dimensões afetivas, motoras e sociais. 

Foi observado também que a representação social dos professores 

sobre o Ensino Fundamental de nove anos se articula com as outras 

representações. 

Os professores possuem uma imagem da criança de seis anos como um 

ser imaturo para ingressar no primeiro ano. Isso denota que a representação 

dos professores sobre a criança que deve ser alfabetizada se ancora no 

modelo social da criança de sete anos, aquela que antes frequentava a 

primeira série. Como já foi mencionado, a preocupação com a alfabetização da 

criança é grande, assim, a ampliação do Ensino Fundamental representa, para 

os professores, uma antecipação deste processo. 

Nesse sentido, reconhecem que as suas práticas pedagógicas sofreram 

poucas alterações. A única mudança foi o aumento do tempo para que as 

crianças possam brincar, mas indicam que no Ensino Fundamental o tempo 
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destinado às atividades lúdicas é menor quando comparado ao da Educação 

Infantil. 

Outras representações que se mostram aparentes na análise dos 

discursos dos professores dizem respeito aos documentos oficiais que 

normatizam e orientam o sistema educacional. Esses documentos 

correspondem à dimensão da informação (MOSCOVICI, 1978), que serve 

como uma das referências de organização dos conhecimentos dos professores 

sobre o movimento corporal da criança. 

Essas representações, em articulação com as demais, fazem parte do 

processo de implementação das políticas públicas educacionais, de maneira 

que no contexto da prática algumas intenções normativas entrarão em vigor e 

outras passarão despercebidas ou até mesmo serão negligenciadas. 

Observa-se que os professores veem a ampliação do Ensino 

Fundamental com um peso maior para o primeiro ano do que para os outros 

anos, pois é nele que são percebidas as mudanças. Entretanto, não 

conseguem definir os contornos dessa mudança, pois este primeiro ano não é 

a antiga primeira série, como também não é o último ano da Educação Infantil. 

É a criação de “algo novo que ainda não tem forma, mas que já está presente 

nas ações dos praticantes do cotidiano” (BONAMIGO, 2012, p. 6). 

Nessas ações do cotidiano percebem a criança de seis anos de idade 

diferente da criança de sete anos, reconhecendo a necessidade da ludicidade 

no processo de ensino como um direito da criança de brincar, mas de maneira 

resistente devido às exigências que a escola faz em relação à alfabetização. 

Isso cria uma polarização entre os momentos de brincadeira e os momentos 

destinados ao ensino da escrita e da leitura. 

Articulada a essa representação, os professores acreditam que o 

movimento corporal pode servir como instrumento para o aprendizado da 

leitura, da escrita, da Matemática etc., exercendo uma função auxiliar no 

processo educacional, embora reconheçam a Educação Física como um 

componente curricular que promove o desenvolvimento da criança e que, 

portanto, possui conteúdos específicos como, por exemplo, as capacidades 

psicomotoras. 

A partir do conjunto de representações sociais aqui apresentadas é 

possível afirmar que os professores de referência da turma (pedagogos) que 
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atuam com o primeiro ano do Ensino Fundamental não se reconhecem como 

protagonistas das práticas pedagógicas relacionadas ao corpo e ao movimento. 

Eximem-se dessa responsabilidade transferindo-a para o sistema de ensino, na 

medida em que se declaram sem a formação adequada para isso e que o 

profissional adequado para esta função seria o professor especialista 

(licenciado em Educação Física). 

Tomando isso como pressuposto, é pouco provável que a legislação que 

institui a Educação Física como componente curricular obrigatório da Educação 

Básica seja implementada no primeiro ano do Ensino Fundamental, pois há um 

conflito entre a atitude dos professores e as políticas educacionais que 

atribuem ao pedagogo a responsabilidade em desenvolver os conteúdos deste 

componente curricular ou em realizar a articulação deste componente com os 

demais, caso haja um professor especialista que cumpra esta função. 

Nessa situação, mesmo que a Educação Física faça parte do currículo 

escolar ela não estará integrada ao projeto pedagógico da escola como prevê a 

lei. 

Isso significa que a incorporação no trabalho dos professores da 

expressividade e da mobilidade corporal como características próprias das 

crianças do primeiro ano não irá ocorrer e elas não terão acesso aos 

conhecimentos da cultura corporal de movimento. A única alternativa possível 

seria os sistemas de ensino incluírem o professor de Educação Física no 

quadro de docentes das escolas. 

Os professores do primeiro ano acreditam que o seu papel como 

educador é o de alfabetizador, e como tal não lhe cabe outra função se não 

essa, mesmo por que observam que esta exigência absorve grande parte de 

seu tempo, não havendo tempo para outras atividades. 

Essa postura se fortalece, ainda mais, a partir do respaldo que os 

professores encontram nas políticas públicas adotadas, que priorizam a 

alfabetização e o letramento como carro chefe dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, principalmente, para o primeiro ano. A análise das 

Representações Sociais dos professores deixa claro que trabalhar com o 

movimento para estes profissionais, não se constitui como uma possibilidade 

de promover o desenvolvimento das crianças e, consequentemente, 

desvinculado dos objetivos propostos no ensino. 
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A partir dessas afirmações este estudo assume que a implementação 

das políticas públicas com relação ao movimento corporal da criança no 

primeiro ano ocorrerá de forma parcial. 

Os documentos oficiais estabelecem que haja a garantia de 

aprendizagem como direito e fixa diretrizes, determinando diferentes áreas de 

conhecimento que devem ser contempladas, entre as quais figura a Educação 

Física. Nesse sentido, a aprendizagem da criança deve ser garantida para que 

ela consiga atingir o seu pleno desenvolvimento. Entretanto, a partir das 

representações sociais observadas, a ideia de formação integral considerando 

o ser humano como uma totalidade está longe de ser alcançada, 

permanecendo uma visão fragmentária de formação humana. 

Para finalizar, é importante frisar que algumas indagações permanecem: 

quais as ações do poder público para subsidiar a formação em serviço do 

professor que atua com as crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental, 

principalmente com relação ao movimento corporal? Em que medida as 

escolas estão sendo equipadas e/ou ampliadas para recepcionar e suprir as 

necessidades das crianças de seis anos? De que forma o tempo escolar está 

sendo dimensionado para atender as necessidades de movimento da criança 

pequena? 

Este estudo aponta dificuldades e problemas, mas procura também 

assinalar um caminho que pode ser percorrido para alcançar o 

desenvolvimento curricular do Ensino Fundamental que inclua o movimento 

como parte do processo de formação do ser humano e como importante para a 

formação do sujeito aprendiz. Ressalta-se que um currículo fragmentado em 

que se prioriza a parte de um todo, não contribui para o desenvolvimento do 

sujeito. A mudança desses aspectos deve iniciar-se pela formação de 

professores de professores do Ensino Fundamental para que esses possam 

reconstruir as Representações Sociais sobre criança, movimento e corpo. 
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Primeira unidade de análise 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de1996. Estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, v. 134, n. 248, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 27834-27841. 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Direito à 
Educação 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: IV - acesso público e gratuito aos 
ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram 
na idade própria; VIII - atendimento ao educando, em todas as 
etapas da educação básica, por meio de programas suplementares 
de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência 
à saúde; IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos 
como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos 
indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem. 

Art. 5o O acesso à educação básica obrigatória é direito público 
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, 
associação comunitária, organização sindical, entidade de classe 
ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, 
acionar o poder público para exigi-lo. 

Art. 6o É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das 
crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade. 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Introdução – PCNI 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros 
curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Direito à 
Educação 

Se existem diferenças socioculturais marcantes, que determinam 
diferentes necessidades de aprendizagem, existe também aquilo 
que é comum a todos, que um aluno de qualquer lugar do Brasil 
[...] deve ter o direito de aprender e esse direito deve ser garantido 
pelo Estado (p. 28). 

A atenção à diversidade é um princípio comprometido com a 
equidade, ou seja, com o direito de todos os alunos realizarem 
as aprendizagens fundamentais para seu desenvolvimento e 
socialização (p. 63). 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Educação Física – PCNEF 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais. Primeiro e segundo ciclos do 
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ensino fundamental: educação física. Brasília: MEC/SEF, 1997. (PCN 1ª a 4ª 
Séries). 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Direito à 
Educação 

A concepção de cultura corporal amplia a contribuição da 
Educação Física escolar para o pleno exercício da cidadania, na 
medida em que, tomando seus conteúdos e as capacidades que se 
propõe a desenvolver como produtos socioculturais, afirma como 
direito de todos o acesso a eles (p. 24). 

Proposta Curricular de São Bernardo – Vol. I 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular da Prefeitura de São 
Bernardo do Campo. Vol. I. São Bernardo do Campo: Rettec Artes Gráficas, 
2004. 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Direito à 
Educação 

Educação: Direito de todo o cidadão e dever do Estado (p. 15) 

A LDBEN busca colocar numa forma mais detalhada a Constituição 
e, neste sentido, repete diversos artigos da C. F. O artigo 206 é 
exemplo que aparece na LDBEN no artigo 3º. O mesmo acontece 
ao artigo 5º do Regimento da rede de São Bernardo, que repete a 
LDBEN. 

O artigo 205 da Constituição Federal diz que A educação, direito de 
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. Este enunciado 
aparece novamente na LDBEN com mínimas modificações no 
artigo de número 2 (p. 27). 

O artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta: A 
criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I – 
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II 
– direito de ser respeitado por seus educadores; III – direito de 
contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às intâncias 
escolares superiores; IV – direito de organização e participação em 
entidades estudantis; V – acesso à escola pública e gratuita 
próxima de sua residência. Parágrafo único: É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como 
participar da definição das propostas educacionais (p. 27). 

[...] legalmente os ciclos foram instituídos através da Resolução 
042/2000 (SBC/SEC), que considerou sua importância para 
assegurar o direito à educação a todos os cidadãos através do 
acesso à escola e a sua permanência com a garantia de uma 
aprendizagem bem sucedida (p. 54). 

Proposta Curricular de São Bernardo: Introdução. Vol. II. Caderno 1. 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
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Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular: Introdução. Vol. 
II. Caderno 1. São Bernardo do Campo: Rettec Artes Gráficas, 2007. 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Direito à 
Educação 

A educação inclusiva busca tornar efetivo o direito à Educação. 
Tal direito não se restringe apenas ao acesso, mas a uma 
educação de qualidade que garanta a aprendizagem dos alunos 
assegurando-lhes a igualdade de oportunidades e proporcionando, 
a cada um, tudo aquilo de que necessita, em função de suas 
características e necessidades individuais (p. 81). 

SÃO BERNARDO DO CAMPO. Proposta curricular: Ensino Fundamental. 
Vol. II. Caderno 3. São Bernardo do Campo: Rettec Artes Gráficas, 2007. 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Direito à 
Educação 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica – DCNGEB 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Parecer CNE/CEB nº 7, de 9 de julho de 2010. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 jul. 2010. Seção 1, p. 10. 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 14 jul. 2010. Seção 1, p. 824. 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Direito à 
Educação 

Emergência da atualização das políticas educacionais que 
consubstanciem o direito de todo brasileiro à formação humana e 
cidadã e à formação profissional (p. 7). 

O papel do estado na garantia do direito à educação de qualidade 
[...] a educação, enquanto direito inalienável de todos os cidadãos, 
é condição primeira para o exercício pleno dos direitos: humanos, 
tanto dos direitos sociais e econômicos quanto dos direitos civis e 
políticos (p. 9). 

Emenda Constitucional nº 59/2009, assegura Educação Básica 
obrigatória e gratuita. 

Direito à educação e deveres de educar: Estado e família. 

Ampliar o acesso das crianças ao mundo letrado, assegurando-
lhes outros benefícios concretos que contribuem para o seu 
desenvolvimento pleno (p. 12). 

Além das condições para acesso à escola, há de se garantir a 
permanência nela, e com sucesso (p. 13). 

O artigo 6º, da LDB, alterado pela Lei nº 11.114/2005, prevê que é 
dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a 
partir dos seis anos de idade no Ensino Fundamental. Reforça-se, 
assim, a garantia de acesso a essas etapas da Educação Básica. 

Inciso I do artigo 208 da nossa Carta Magna, que assegura a 
Educação Básica obrigatória e gratuita. 
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Compreender e realizar a educação, entendida como um direito 
individual humano e coletivo implica considerar o seu poder de 
habilitar para o exercício de outros direitos, isto é, para 
potencializar o ser humano como cidadão pleno, de tal modo que 
este se torne apto para viver e conviver em determinado ambiente, 
em sua dimensão planetária (p. 16). 

o qual assegura, à criança e ao adolescente de até 18 anos, todos 
os direitos fundamentais inerentes à pessoa, as oportunidades 
oferecidas para o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. São 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito mútuo, à liberdade, à convivência familiar e comunitária (p. 
17). 

Para exigir o cumprimento pelo Estado desse ensino obrigatório, 
qualquer cidadão, grupo de cidadãos, podem acionar o poder 
público (p. 21). Essa medida complementa a obrigatoriedade 
atribuída aos Estados e aos Municípios, em regime de 
colaboração, e com a assistência da União (p. 21). 

O direito de aprender é, portanto, intrínseco ao direito à dignidade 
humana, à liberdade, à inserção social, ao acesso aos bens 
sociais, artísticos e culturais, significando direito à saúde em todas 
as suas implicações, ao lazer, ao esporte, ao respeito, à 
integração familiar e comunitária (p. 26). 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos – 
DCNEFNA 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Parecer CNE/CEB nº 11, de 9 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 dez. 2010. Seção 1, p. 28. 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 dez. 2010. Seção 1, p. 34. 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Direito à 
Educação 

A educação é um direito civil por ser garantida pela legislação 
brasileira como direito do indivíduo, independente de sua situação 
econômica, social e cultural (p. 105). 

Por ser direito público subjetivo, o Ensino Fundamental exige que o 
Estado determine a sua obrigatoriedade, que só pode ser garantida 
por meio da gratuidade de ensino, o que irá permitir o usufruto 
desse direito por parte daqueles que se virem privados dele (p. 
106). 

O Ensino Fundamental se traduz como um direito público subjetivo 
de cada um e como dever do Estado e da família na sua oferta a 
todos (Art. 3º). 

O Ensino Fundamental deve comprometer-se com uma educação 
com qualidade social, igualmente entendida como direito humano 
(Art. 5º, § 1).  

O acesso ao Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos permite que 
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todas as crianças brasileiras possam usufruir do direito à 
educação, beneficiando-se de um ambiente educativo mais voltado 
à alfabetização e ao letramento, à aquisição de conhecimentos de 
outras áreas e ao desenvolvimento de diversas formas de 
expressão (p. 109). 

Como sujeito de direitos, o aluno tomará parte ativa na discussão e 
na implementação das normas que regem as formas de 
relacionamento na escola, fornecerá indicações relevantes a 
respeito do que deve ser trabalhado no currículo e será incentivado 
a participar das organizações estudantis (Art. 21, parágrafo único). 

 

Segunda unidade de análise 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de1996. Estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, v. 134, n. 248, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 27834-27841. 
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e 
finalidades 
da 
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A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho (art. 2º). 

A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores (Art. 22). 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Introdução - PCNI 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros 
curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
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Não configuram, portanto, um modelo curricular homogêneo e 
impositivo, que se sobreporia à competência político-executiva dos 
Estados e Municípios, à diversidade sociocultural das diferentes 
regiões do País ou à autonomia de professores e equipes 
pedagógicas. O conjunto das proposições aqui expressas 
responde à necessidade de referenciais a partir dos quais o 
sistema educacional do País se organize, a fim de garantir que, 
respeitadas as diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas 
e políticas que atravessam uma sociedade múltipla, estratificada e 
complexa, a educação possa atuar, decisivamente, no processo 
de construção da cidadania, tendo como meta o ideal de uma 
crescente igualdade de direitos entre os cidadãos, baseado nos 
princípios democráticos (p. 13). 

Não basta visar à capacitação dos estudantes para futuras 
habilitações em termos das especializações tradicionais, mas 
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antes trata-se de ter em vista a formação dos estudantes em 
termos de sua capacitação para a aquisição e o 
desenvolvimento de novas competências, em função de novos 
saberes que se produzem e demandam um novo tipo de 
profissional, preparado para poder lidar com novas tecnologias 
e linguagens, capaz de responder a novos ritmos e processos 
(p. 28). 
[...] na medida em que o princípio da equidade reconhece a 
diferença e a necessidade de haver condições diferenciadas para 
o processo educacional, tendo em vista a garantia de uma 
formação de qualidade para todos, o que se apresenta é a 
necessidade de um referencial comum para a formação escolar no 
Brasil, capaz de indicar aquilo que deve ser garantido a todos, 
numa realidade com características tão diferenciadas, sem 
promover uma uniformização que descaracterize e desvalorize 
peculiaridades culturais e regionais. É nesse sentido que o 
estabelecimento de uma referência curricular comum para todo o 
País, ao mesmo tempo em que fortalece a unidade nacional e a 
responsabilidade do Governo Federal com a educação, busca 
garantir, também, o respeito à diversidade que é marca cultural 
do País, mediante a possibilidade de adaptações que integrem as 
diferentes dimensões da prática educacional (p. 28). 

A orientação proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
reconhece a importância da participação construtiva do aluno e, 
ao mesmo tempo, da intervenção do professor para a 
aprendizagem de conteúdos específicos que favoreçam o 
desenvolvimento das capacidades necessárias à formação do 
indivíduo. Ao contrário de uma concepção de ensino e 
aprendizagem como um processo que se desenvolve por etapas, 
em que a cada uma delas o conhecimento é “acabado”, o que se 
propõe é uma visão da complexidade e da provisoriedade do 
conhecimento (p. 33). – obs: Concepção pedagógica 

A formação escolar deve propiciar o desenvolvimento de 
capacidades, de modo a favorecer a compreensão e a intervenção 
nos fenômenos sociais e culturais, assim como possibilitar aos 
alunos usufruir das manifestações culturais nacionais e universais. 
(p. 33). 

A escola, ao tomar para si o objetivo de formar cidadãos 
capazes de atuar com competência e dignidade na sociedade 
buscará eleger, como objeto de ensino, conteúdos que estejam 
em consonância com as questões sociais que marcam cada 
momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são as 
consideradas essenciais para que os alunos possam exercer 
seus direitos e deveres (p. 34). 

A escola, por ser uma instituição social com propósito 
explicitamente educativo, tem o compromisso de intervir 
efetivamente para promover o desenvolvimento e a 
socialização de seus alunos. Essa função socializadora remete 
a dois aspectos: o desenvolvimento individual e o contexto 
social e cultural. Não há desenvolvimento individual possível à 
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margem da sociedade, da cultura (p. 34). 

O desenvolvimento de capacidades, como as de relação 
interpessoal, as cognitivas, as afetivas, as motoras, as éticas, as 
estéticas de inserção social, torna-se possível mediante o 
processo de construção e reconstrução de conhecimentos (p. 34). 

Por mais que o professor, os companheiros de classe e os 
materiais didáticos possam, e devam contribuir para que a 
aprendizagem se realize, nada pode substituir a atuação do 
próprio aluno na tarefa de construir significados sobre os 
conteúdos da aprendizagem. É ele quem modifica, enriquece e, 
portanto, constroe novos e mais potentes instrumentos de ação e 
interpretação. Mas o desencadeamento da atividade mental 
construtiva não é suficiente para que a educação escolar alcance 
os objetivos a que se propõe: que as aprendizagens estejam 
compatíveis com o que significam socialmente. O processo de 
atribuição de sentido aos conteúdos escolares é, portanto, 
individual; porém, é também cultural na medida em que os 
significados construídos remetem a formas e saberes 
socialmente estruturado (p. 37). 

As propostas (propostas curriculares oficiais), de forma geral, 
apontam como grandes diretrizes uma perspectiva democrática e 
participativa, e que o ensino fundamental deve se comprometer 
com a educação necessária para a formação de cidadãos 
críticos, autônomos e atuantes. No entanto, a maioria delas 
apresenta um descompasso entre os objetivos anunciados e o 
que é proposto para alcançá-los, entre os pressupostos teóricos e 
a definição de conteúdos e aspectos metodológicos. A estrutura 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais buscou contribuir 
para a superação dessa contradição. (p. 41). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais a autonomia é tomada ao 
mesmo tempo como capacidade a ser desenvolvida pelos 
alunos e como princípio didático geral, orientador das práticas 
pedagógicas (p. 61). 
Este é o sentido da autonomia como princípio didático geral 
proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais: uma opção 
metodológica que considera a atuação do aluno na construção de 
seus próprios conhecimentos, valoriza suas experiências, seus 
conhecimentos prévios e a interação professor/aluno e aluno-
aluno, buscando essencialmente a passagem progressiva de 
situações em que o aluno é dirigido por outrem a situações 
dirigidas pelo próprio aluno (p. 62). 

A educação escolar deve considerar a diversidade dos alunos 
como elemento essencial a ser tratado para a melhoria da 
qualidade de ensino e aprendizagem. Atender necessidades 
singulares de determinados alunos é estar atento à diversidade: 
é atribuição do professor considerar a especificidade do indivíduo, 
analisar suas possibilidades de aprendizagem e avaliar a eficácia 
das medidas adotadas (p. 63). 

A escola, ao considerar a diversidade, tem como valor máximo o 
respeito às diferenças (p. 63) 
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Um dos objetivos da educação escolar é que os alunos aprendam 
a assumir a palavra enunciada e a conviver em grupo de maneira 
produtiva e cooperativa (p. 63). 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Educação Física – PCNEF 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais. Primeiro e segundo ciclos do 
ensino fundamental: educação física. Brasília: MEC/SEF, 1997. (PCN 1ª a 4ª 
Séries) 
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O trabalho de Educação Física nas séries iniciais do ensino 
fundamental é importante, pois possibilita aos alunos terem, desde 
cedo, a oportunidade de desenvolver habilidades corporais e de 
participar de atividades culturais, como jogos, esportes, lutas, 
ginásticas e danças, com finalidades de lazer, expressão de 
sentimentos, afetos e emoções (p. 15). 

[...] se ampliou a visão de uma área biológica, reavaliaram-se e 
enfatizaram-se as dimensões psicológicas, sociais, cognitivas e 
afetivas, concebendo o aluno como ser humano integral. [...] se 
abarcaram objetivos educacionais mais amplos (não apenas 
voltados para a formação de um físico que pudesse sustentar a 
atividade intelectual), conteúdos diversificados (não só exercícios 
e esportes) e pressupostos pedagógicos mais humanos (e não 
apenas adestramento) (p. 21). 

Por suas origens militares e médicas e por seu atrelamento quase 
servil aos mecanismos de manutenção do status quo vigente na 
história brasileira, tanto a prática como a reflexão teórica no 
campo da Educação Física restringiram os conceitos de corpo e 
movimento — fundamentos de seu trabalho — aos seus aspectos 
fisiológicos e técnicos. Atualmente, a análise crítica e a busca de 
superação dessa concepção apontam a necessidade de que, 
além daqueles, se considere também as dimensões cultural, 
social, política e afetiva, presentes no corpo vivo, isto é, no corpo 
das pessoas, que interagem e se movimentam como sujeitos 
sociais e como cidadãos (p. 22). 

A concepção de cultura corporal amplia a contribuição da 
Educação Física escolar para o pleno exercício da cidadania, na 
medida em que, tomando seus conteúdos e as capacidades que 
se propõe a desenvolver como produtos socioculturais, afirma 
como direito de todos o acesso a eles. Além disso, adota uma 
perspectiva metodológica de ensino e aprendizagem que busca o 
desenvolvimento da autonomia, a cooperação, a participação 
social e a afirmação de valores e princípios democráticos (p. 24). 

Proposta Curricular de São Bernardo – Vol. I 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular da Prefeitura de São 
Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo: Rettec Artes Gráficas, vol I, 
2004. 

Unidade 
de 

Unidade de Contexto 
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Registro 

Princípios 
e 
finalidades 
da 
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Escola Pública: gratuita, com acesso a todos, financiado e 
mantido pelo poder público, garantindo: ações coerentes e 
articuladas, que promovam a unidade do sistema; laicidade, 
respeito às diferenças, convivência sem discriminações ou 
privilégios; acesso à multiplicidade cultural de modo a favorecer 
formação sólida e abrangente ao cidadão; relações claras e 
sólidas entre as diferentes modalidades de ensino oferecidas e 
coexistentes nas escolas; integração entre conhecimento, trabalho 
e práticas sociais (p. 15). 

Produção de conhecimento por meio de ação educativa que 
conduza: à compreensão crítica do mundo e da sociedade; à 
apropriação dos elementos da cultura; ao saber historicamente 
construído; à construção de novos saberes, promovendo o 
desenvolvimento intelectual dos alunos nos seus diferentes 
aspectos – sociológico, político, filosófico, psicológico, histórico – e 
também, corporal, ético, estético e tecnológico; à formação 
integral do sujeito aprendiz (p. 16). 

Banir as práticas sociais excludentes vai além de não as praticar: 
exige a adoção de práticas educacionais fundamentadas nos 
princípios da dignidade e do respeito aos direitos humanos. 
Impõe-se também como valor fundamental o da busca da 
identidade num processo de inter-relações pessoais e sociais de 
solidariedade, onde se possa expressar a pluralidade. Deve estar 
presente nessa forma de tratamento inclusivo, um conjunto de 
valores que vão da liberdade, tolerância, sabedoria de conviver 
com o diferente ao tratamento igualitário de costumes, crenças 
religiosas, expressões artísticas, capacidades e limitações (p. 91). 

No contexto atual, definiu-se autonomia considerando dimensões 
diferentes: A autonomia do aluno – neste aspecto é a capacidade 
a ser desenvolvida pelos alunos ao longo de toda a sua 
escolaridade [...] Não somente com relação ao conhecimento, no 
aspecto intelectual se busca o desenvolvimento da autonomia, 
mas também nos aspectos morais, afetivos e sócio-políticos; A 
autonomia pedagógica – define-se como a participação do 
professor na construção do projeto pedagógico da escola, na 
adequação deste à realidade concreta onde está inserido, nas 
discussões e na definição das orientações relativas a todos os 
aspectos da prática pedagógica, assumindo posições e 
compromissos com o seu cumprimento; A autonomia 
administrativa – compreende a administração de recursos 
materiais, humanos e financeiros: significa ampliar as decisões 
que deverão ser tomadas pela escola, que serão tanto mais 
democráticas, quanto maior for a participação das pessoas (p. 92). 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, sua formação contínua, o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (p. 101). 

O Sistema Municipal de Ensino, a fim de garantir o cumprimento 
da finalidade proposta, deverá: universalizar o acesso à escola e 
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assegurar a qualidade do atendimento garantindo a permanência 
do aluno com sucesso nas suas aprendizagens; garantir a 
igualdade de condições a todos e a valorização da diversidade, 
considerando a forma singular com que cada aluno se aproxima e 
se apropria do conhecimento, exercendo no convívio escolar as 
relações de respeito e cooperação; socializar o conhecimento 
historicamente construído, de forma que seja reelaborado, com 
suas peculiaridades socioculturais; oportunizar aprendizagens 
para a formação de sujeitos autônomos, críticos e participativos, 
capazes de atuar com competência, dignidade, solidariedade, 
percebendo-se responsável na sociedade (p. 101). 

A instituição escolar, que tem seu papel fundamental na educação 
dos indivíduos, poderá assegurar a qualidade no atendimento, 
contribuindo intencionalmente para a superação das 
desigualdades sociais, garantindo as aprendizagens essenciais 
para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, 
capazes de atuar com competência, dignidade, solidariedade e 
responsabilidade na sociedade em que vivem (p. 89).  

Ao final do ciclo II do ensino fundamental, o aluno deverá ser 
capaz de: Considerar as situações comunicativas e o contexto 
social para comunicar-se, aprimorando o uso da linguagem nas 
suas diferentes formas de expressão: verbal, matemática, gráfica, 
corporal e artística (p. 102). 

Proposta Curricular de São Bernardo: Introdução  – Vol. II Caderno 1. 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular: Introdução. vol. II. 
Caderno 1. São Bernardo do Campo: Rettec Artes Gráficas, 2007. 
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Essa ideia de construir uma Proposta Curricular está baseada na 
necessidade de atender ao princípio democrático e inclusivo que 
consiste em oferecer educação para todos e igualdade de 
oportunidades e de acesso aos conhecimentos considerados 
socialmente relevantes. Tem como objetivo servir de suporte para 
as equipes escolares elaborarem os projetos pedagógicos de suas 
escolas (p. 11). 

É importante relembrar que um dos princípios da Proposta 
Curricular é o atendimento à diversidade, o que ressalta a 
necessidade de a escola promover as adequações necessárias 
para o atendimento de todos os seus alunos (p. 13). 

Compromisso da escola em realizar um trabalho coletivo, para que 
os alunos adquiram a autonomia, tenham respeito, valorizem e 
aprendam a conviver com a diversidade em todas as suas formas, 
exercitem o diálogo como forma democrática de resolver os 
problemas e apontar soluções, e desenvolvam o espírito crítico 
que os ajudará a exercer a cidadania (p. 13). 
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Compromisso coletivo de construir relações de parceria com 
envolvimento da família e do aluno com a escola, e de promover o 
envolvimento deste com a sua própria educação, desenvolvendo a 
responsabilidade e entendendo seu papel de estudante, com 
deveres e direitos (p. 13). 

[...] a prática educativa deve estar pautada em propostas de 
trabalho nas quais o diálogo se estabeleça, a cooperação seja 
pressuposto, a autonomia se construa (p. 33). 

A criança é aqui concebida como um ser dinâmico que, a todo 
momento, interage com a realidade, operando ativamente com 
objetos e pessoas, constituindo-se desta forma, como construtora 
de conhecimentos (p.  33). 

Proposta Curricular de São Bernardo: Ensino Fundamental – Vol. II - Caderno 
3. 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. . Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais.Proposta curricular: Ensino 
Fundamental. Vol. II. Caderno 3. São Bernardo do Campo: Rettec Artes 
Gráficas, 2007. 
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Para a formação de um cidadão com mais autonomia, que possa 
construir sua corporeidade assumindo progressivamente uma 
postura crítica frente aos fenômenos sociais e culturais, é preciso 
investir num trabalho educativo que tenha esse direcionamento. 
Os alunos precisam compreender as práticas corporais de 
maneira mais ampla. Devem percebê-las como produtos culturais 
de determinados grupos sociais, que se expressam através de 
manifestações corporais diversas e diferenciadas tais como: 
congada, catira, lenga-lenga, capoeira, peteca, taco, queimada, 
lutas, jogos e tantas outras pertencentes à cultura tradicional 
brasileira. 

Abordar a Educação Física como área que vivencia, estuda e 
problematiza as manifestações da cultura corporal significa criar 
condições de discussão das práticas corporais sociais que podem 
ou não contribuir para a construção do exercício pleno da 
cidadania (p. 156). 

Que os alunos sejam progressivamente capazes de: participar de 
discussões sobre as diferentes práticas corporais pessoais e da 
comunidade, compartilhando conhecimentos e experiências; 
conhecer, vivenciar e usufruir as manifestações da cultura corporal 
popular e erudita – rodas, cantigas, ladainhas, brincadeiras, 
danças, ginásticas, lutas e esportes – discutindo sua importância 
no contexto histórico-social; discutir os valores, sociais, 
econômicos, culturais, presentes em certas práticas corporais; 
participar de atividades rítmicas, brincadeiras, jogos, lutas e 
esportes, organizando-os com autonomia, criando e recriando 
regras; apreciar as manifestações corporais considerando os 
aspectos estéticos, expressivos e comunicativos; reconstruir e 
ressignificar manifestações corporais em função das 
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possibilidades de sua prática no âmbito escolar; participar de 
diferentes atividades corporais ligadas à cultura, adotando uma 
atitude cooperativa e solidária, sem discriminar os colegas pelas 
suas crenças, desempenho ou por razões sociais, físicas, de 
gênero ou classe; valorizar as atividades corporais de lazer que 
contribuem para a manutenção da saúde e qualidade de vida, 
como uma necessidade básica do ser humano e um direito do 
cidadão; conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e 
estética corporal que existem nos diferentes grupos sociais, 
compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são 
produzidos, discutindo os padrões divulgados pela mídia e 
evitando o consumismo e o preconceito. 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica – DCNGEB 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Parecer CNE/CEB nº 7, de 9 de julho de 2010. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 jul. 2010. Seção 1, p. 10 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 14 jul. 2010. Seção 1, p. 824 
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Educação Básica fundamentada na indissociabilidade dos 
conceitos referenciais de cuidar e educar (Art. 6º). 

[...] na formulação de princípios para outra lógica de diretriz 
curricular, que considere a formação humana de sujeitos 
concretos, que vivem em determinado meio ambiente, contexto 
histórico e sociocultural, com suas condições físicas, emocionais e 
intelectuais (p. 11). 

Para que se conquiste a inclusão social, a educação escolar deve 
fundamentar-se na ética e nos valores da liberdade, na justiça 
social, na pluralidade, na solidariedade e na sustentabilidade, cuja 
finalidade é o pleno desenvolvimento de seus sujeitos, nas 
dimensões individual e social de cidadãos conscientes de seus 
direitos e deveres, compromissados com a transformação social 
(p. 16). 

Além das finalidades da educação nacional enunciadas na 
Constituição Federal (artigo 205) e na LDB (artigo 2º), que têm 
como foco o pleno desenvolvimento da pessoa, a preparação para 
o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho (p. 17, 
Art. 1º). 
é oportuno e necessário considerar as dimensões do educar e do 
cuidar, em sua inseparabilidade, buscando recuperar, para a 
função social da Educação Básica, a sua centralidade, que é o 
estudante. Cuidar e educar iniciam-se na Educação Infantil, ações 
destinadas a crianças a partir de zero ano, que devem ser 
estendidas ao Ensino Fundamental (p. 17, Art. 6º). 

Cuidar e educar significa compreender que o direito à educação 
parte do princípio da formação da pessoa em sua essência 
humana. Trata-se de considerar o cuidado no sentido profundo do 



 219 

que seja acolhimento de todos (p. 17). 

Educar exige cuidado; cuidar é educar, envolvendo acolher, ouvir, 
encorajar, apoiar, no sentido de desenvolver o aprendizado de 
pensar e agir, cuidar de si, do outro, da escola, da natureza, da 
água, do Planeta. Educar é, enfim, enfrentar o desafio de lidar 
com gente [...] Educar com cuidado significa aprender a amar sem 
dependência, desenvolver a sensibilidade humana na relação de 
cada um consigo, com o outro e com tudo o que existe, com zelo, 
ante uma situação que requer cautela em busca da formação 
humana plena (p. 18). 

Os objetivos da formação básica, definidos para a Educação 
Infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, de tal modo que os aspectos físico, afetivo, 
psicológico, intelectual e social sejam priorizados na sua 
formação, complementando a ação da família e da comunidade e, 
ao mesmo tempo, ampliando e intensificando, gradativamente, o 
processo educativo com qualidade social, mediante: I – o 
desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II – 
foco central na alfabetização, ao longo dos três primeiros anos; III 
– a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 
da economia, da tecnologia, das artes e da cultura dos direitos 
humanos e dos valores em que se fundamenta a sociedade; IV – 
o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 
vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 
atitudes e valores; V – o fortalecimento dos vínculos de família, 
dos laços de solidariedade humana e de respeito recíproco em 
que se assenta a vida social (p. 38, Art. 24). 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos – 
DCNEFNA 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Parecer CNE/CEB nº 11, de 9 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 dez. 2010. Seção 1, p. 28 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 dez. 2010. Seção 1, p. 34 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Princípios 
e 
finalidades 
da 
educação 

Art. 5º: O direito à educação, entendido como um direito 
inalienável do ser humano, constitui o fundamento maior destas 
Diretrizes. A educação, ao proporcionar o desenvolvimento do 
potencial humano, permite o exercício dos direitos civis, políticos, 
sociais e do direito à diferença, sendo ela mesma também um 
direito social, e possibilita a formação cidadã e o usufruto dos 
bens sociais e culturais. 
A educação de qualidade, como um direito fundamental, é, antes 
de tudo, relevante, pertinente e equitativa. A equidade alude à 
importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta 
como desigual no ponto de partida, com vistas a obter 
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desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a 
todos a igualdade de direito à educação (Art. 5º, § 2º). 
Os sistemas de ensino e as escolas adotarão, como norteadores 
das políticas educativas e das ações pedagógicas, os seguintes 
princípios: I – Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e 
autonomia; de respeito à dignidade da pessoa humana e de 
compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para 
combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação; II – Políticos: de reconhecimento dos direitos e 
deveres de cidadania, de respeito ao bem comum e à preservação 
do regime democrático e dos recursos ambientais; da busca da 
equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens 
culturais e outros benefícios; da exigência de diversidade de 
tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre os alunos 
que apresentam diferentes necessidades; da redução da pobreza 
e das desigualdades sociais e regionais; III – Estéticos: do cultivo 
da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; do 
enriquecimento das formas de expressão e do exercício da 
criatividade; da valorização das diferentes manifestações culturais, 
especialmente a da cultura brasileira; da construção de 
identidades plurais e solidárias (Art. 6º). 

De acordo com esses princípios, e em conformidade com o art. 22 
e o art. 32 da Lei nº 9.394/96 (LDB), as propostas curriculares do 
Ensino Fundamental visarão desenvolver o educando, assegurar-
lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores, mediante os objetivos previstos para esta 
etapa da escolarização, a saber: I – o desenvolvimento da 
capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II – a compreensão do 
ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da 
tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade; III – 
a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de 
atitudes e valores como instrumentos para uma visão crítica do 
mundo; IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 
assenta a vida social (Art. 7º). 

O regimento escolar deve assegurar as condições institucionais 
adequadas para a execução do projeto político-pedagógico e a 
oferta de uma educação inclusiva [...] (Art. 20, § 3º). 

No projeto político-pedagógico do Ensino Fundamental e no 
regimento escolar, o aluno, centro do planejamento curricular, será 
considerado como sujeito que atribui sentidos à natureza e à 
sociedade nas práticas sociais que vivencia, produzindo cultura e 
construindo sua identidade pessoal e social (Art. 21). 

Os sistemas de ensino, as escolas e os professores, com o apoio 
das famílias e da comunidade, envidarão esforços para assegurar 
o progresso contínuo dos alunos no que se refere ao seu 
desenvolvimento pleno e à aquisição de aprendizagens 
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significativas, lançando mão de todos os recursos disponíveis e 
criando renovadas oportunidades para evitar que a trajetória 
escolar discente seja retardada ou indevidamente interrompida 
(Art. 27). 

 

Terceira unidade de contexto 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de1996. Estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, v. 134, n. 248, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 27834-27841. 

Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Compromisso 
da Escola 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência 
de: I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; II - 
administrar seu pessoal e seus recursos materiais e 
financeiros; III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e 
horas-aula estabelecidas; IV – velar pelo cumprimento do plano 
de trabalho de cada docente; V – prover meios para a 
recuperação dos alunos de menor rendimento; VI – articular-se 
com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Introdução - PCNI 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros 
curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Compromisso 
da Escola 

Entende-se por projeto educativo a expressão da identidade de 
cada escola em um processo dinâmico de discussão, reflexão e 
elaboração contínua. Esse processo deve contar com a 
participação de toda equipe pedagógica, buscando um 
comprometimento de todos com o trabalho realizado, com os 
propósitos discutidos e com a adequação de tal projeto às 
características sociais e culturais da realidade em que a escola 
está inserida. É no âmbito do projeto educativo que professores 
e equipe pedagógica discutem e organizam os objetivos, 
conteúdos e critérios de avaliação para cada ciclo (p. 29). 

 A importância dada aos conteúdos revela um compromisso da 
instituição escolar em garantir o acesso aos saberes 
elaborados socialmente, pois estes se constituem como 
instrumentos para o desenvolvimento, a socialização, o 
exercício da cidadania democrática e a atuação no sentido de 
refutar ou reformular as deformações dos conhecimentos, as 
imposições de crenças dogmáticas e a petrificação de valores. 
Os conteúdos escolares que são ensinados devem, portanto, 
estar em consonância com as questões sociais que marcam 
cada momento histórico (p. 33). 

 No contexto da proposta dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais se concebe a educação escolar como uma prática 
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que tem a possibilidade de criar condições para que todos os 
alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os 
conteúdos necessários para construir instrumentos de 
compreensão da realidade e de participação em relações 
sociais, políticas e culturais diversificadas e cada vez mais 
amplas, condições estas fundamentais para o exercício da 
cidadania na construção de uma sociedade democrática e não 
excludente (p. 33). 

 A maioria das escolas tende a ser apenas um local de trabalho 
individualizado e não uma organização com objetivos próprios, 
elaborados e manifestados pela ação coordenada de seus 
diversos profissionais. Para ser uma organização eficaz no 
cumprimento de propósitos estabelecidos em conjunto por 
professores, coordenadores e diretor, e garantir a formação 
coerente de seus alunos ao longo da escolaridade obrigatória, 
é imprescindível que cada escola discuta e construa seu 
projeto educativo (p. 35). 

 [...] é preciso que a equipe pedagógica das escolas se co-
responsabilize com o processo de ensino e aprendizagem de 
seus alunos. Para a concretização dos ciclos como modalidade 
organizativa, é necessário que se criem condições 
institucionais que permitam destinar espaço e tempo à 
realização de reuniões de professores, para discutir os 
diferentes aspectos do processo educacional (p. 43). 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Educação Física - PCNEF 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais. Primeiro e segundo ciclos do 
ensino fundamental: educação física. Brasília: MEC/SEF, 1997b (PCNs 1ª a 4ª 
Séries). 

Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Compromisso 
da Escola 

Ao ingressarem na escola, as crianças já têm uma série de 
conhecimentos sobre movimento, corpo e cultura corporal, 
frutos de experiência pessoal, das vivências dentro do grupo 
social em que estão inseridas e das informações veiculadas 
pelos meios de comunicação. As diferentes competências com 
as quais as crianças chegam à escola são determinadas pelas 
experiências corporais que tiveram oportunidade de vivenciar. 
Ou seja, se não puderam brincar, conviver com outras crianças, 
explorar diversos espaços, provavelmente suas competências 
serão restritas. Cabe à escola trabalhar com o repertório 
cultural local, partindo de experiências vividas, mas também 
garantir o acesso a experiências que não teriam fora da escola. 
(p. 45). 

 Nesse momento da escolaridade (primeiro ciclo), os alunos têm 
grande necessidade de se movimentar e estão ainda se 
adaptando à exigência de períodos mais longos de 
concentração em atividades escolares (p. 45). 

 É função do professor dar oportunidade para que os alunos 
tenham uma variedade de atividades em que diferentes 
competências sejam exercidas e as diferenças individuais 
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sejam valorizadas e respeitadas (p. 46). 

Proposta Curricular de São Bernardo – Vol. I 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular da Prefeitura de São 
Bernardo do Campo. Vol I. São Bernardo do Campo: Rettec Artes Gráficas, 
2004. 

Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Compromisso 
da Escola 

A escola precisa voltar sua atenção para os períodos em que o 
aluno não frequenta seus bancos e ter consciência da 
importância da continuidade entre a educação adquirida na 
sociedade e na escola, buscando formas de conseguir a 
adesão da família para sua tarefa de desenvolver nos 
educandos atitudes positivas e duradouras com relação ao 
aprender e ao estudar. Nesse sentido, destaca-se a 
importância da participação da comunidade na escola, pois 
dificilmente será conseguida alguma mudança sem o 
entendimento dos pais e responsáveis pelos estudantes, sem a 
sua participação na vida escolar. Fazer dos alunos sujeitos da 
aprendizagem, bem como, trazer a comunidade para a escola é 
respeitar os seus direitos de cidadão (p. 88). 

 A grande tarefa da direção é fazer a escola funcionar pautada 
num projeto coletivo que respeita a função prioritária da escola: 
fazer os alunos aprenderem mais e melhor (p. 95). 

Proposta Curricular de São Bernardo: Introdução – Vol. II Caderno 1. 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular: Introdução. Vol. 
II. Caderno 1. São Bernardo do Campo: Rettec Artes Gráficas, 2007. 

Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Compromisso 
da Escola 

A Proposta Curricular deve ser vista como um apoio disponível 
para o professor e servir como auxílio e parâmetro para a 
elaboração dos projetos pedagógicos da escola e não como 
uma imposição a ser cumprida sem distinção por todas as 
escolas, nem tampouco como uma limitação ou restrição aos 
trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos e que atendem 
plenamente aos objetivos do ensino das escolas municipais 
(p. 12). 

 A escola tem como função social primordial ensinar aquilo que 
os alunos não aprenderiam se não frequentassem essa 
instituição. A partir dessa perspectiva, as diferenças 
socioculturais existentes entre os alunos das diversas 
modalidades e áreas de ensino das regiões e vilas da cidade 
determinam necessidades específicas e implicam escolhas 
diferenciadas no currículo (p. 13). 

 [...] as unidades escolares precisam considerar a forma de 
conhecer das crianças – fortemente voltada para a exploração 
do mundo físico, assim como o início de apropriação de um 
universo simbólico. A organização da sala de aula, a disposição 
dos materiais e brinquedos, a organização dos grupos, as 
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propostas de atividades e deslocamentos realizados em todos 
os espaços da unidade escolar, devem dar abertura para o 
movimento e, por consequência, para a expressão, o 
pensamento e o aprimoramento da linguagem (p. 23). 

 Wallon propõe que a escola firme um compromisso com o 
desenvolvimento da criança, atentando para o fato de que ela 
está inserida na sociedade e na cultura – isto é, ela tem um 
papel fundamental no movimento de transformação desta 
mesma sociedade. Para ele, a prática escolar deve integrar 
duas dimensões: a individual e a social, sempre conferindo à 
afetividade, às emoções, ao movimento e à cognição o mesmo 
grau de importância (p. 23-24). 

 [...] um ponto central nos estudos desse autor (Vygotsky) é a 
tese de que a aprendizagem é essencial para o 
desenvolvimento da criança. A aprendizagem promove 
processos internos de desenvolvimento que só podem ocorrer 
quando o indivíduo interage com a cultura. Nesse sentido, a 
escola é um dos lugares onde as crianças são inseridas nesse 
mundo dos sistemas simbólicos compartilhados, aprendendo 
nesta instituição desde os valores nela veiculados até os 
sistemas simbólicos complexos (p. 26). 

 É na externalização da linguagem que a criança expressa 
muitos dos sentidos por ela construídos. Sendo assim, é 
importante a figura do adulto apoiando-a na construção de 
novos significados, contribuindo para ampliar seu repertório de 
comunicação. Cabe à escola valorizar essas interações que 
possibilitam o domínio cada vez maior da linguagem, uma vez 
que, por meio dela, as crianças vão construindo conceitos, o 
que, por sua vez, resulta na ampliação das potencialidades do 
seu pensamento (p. 26). 

 Ora, se a escola intenta ser um espaço onde a criança seja 
autônoma e cooperativa, deve privilegiar ações em que a 
criança tenha condições de exercitar o pensamento, a escolha, 
a tomada de decisões, a interação com seus pares e a 
autonomia (p. 33). 

 Assim, ao fazer a opção pelo trabalho com os temas 
transversais, a escola assume um compromisso de tornar-se 
um espaço de transformação social (p. 38). 

 A escola não pode, sozinha, resolver a problemática da 
exclusão social; mas ela deve trazer à tona as contradições 
sociais, combatendo as práticas discriminatórias, que, muitas 
vezes, são naturalizadas pela nossa sociedade (p. 43). 

 Ao nascer, a criança se encontra imersa em uma determinada 
cultura. A partir do contato com os diversos grupos sociais, ela 
vai se constituindo como sujeito que constrói a sua identidade a 
partir do encontro com outros seres humanos. A escola tem um 
papel fundamental nesse processo, pois é um espaço em que a 
criança poderá ter contato com marcos de referência que 
possibilitarão a constituição de sua identidade. Valorizar a 
pluralidade cultural não significa assumir os valores das 
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diversas culturas, mas sim respeitar as diversas manifestações 
culturais (p. 44). 

 As respostas às necessidades dos alunos precisam ser 
previstas no projeto pedagógico da unidade escolar, o que 
pode implicar modificações mínimas e pouco significativas, mas 
também representar mudanças expressivas na estrutura da 
escola, no plano de ação do professor e na rotina escolar 
(p. 83). 

 As adaptações curriculares não significativas também 
denominadas de pequeno porte são aquelas que demandam 
ajustes de competência específica do professor. Constituem 
ações planejadas para desenvolvimento em sala de aula e 
visam a promover a participação produtiva dos alunos com 
necessidades educacionais especiais no processo de ensino e 
aprendizagem juntamente com os demais alunos do 
agrupamento. Como são de responsabilidade exclusiva do 
professor, não exigem autorização, nem dependem de ação de 
qualquer outra instância superior, e devem constar do plano de 
ação do professor e das fichas de rendimento dos alunos 
(p. 83). 

 As adaptações significativas, também denominadas de grande 
porte, demandam ações que são da competência das 
instâncias político-administrativas superiores, representadas 
principalmente pelas Secretarias Estaduais e Municipais de 
Educação, pela direção das unidades escolares e pelas 
equipes técnicas, pois exigem respostas de natureza política, 
administrativa, financeira, burocrática, técnica etc. que 
extrapolam a área de ação específica do professor. Devem 
estar explicitadas no projeto pedagógico da escola (p. 85). 

Proposta Curricular de São Bernardo: Ensino Fundamental – Vol. II - Caderno 
3. 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular: Ensino 
Fundamental. Vol. II. Caderno 3. São Bernardo do Campo: Rettec Artes 
Gráficas, 2007. 

Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Compromisso 
da Escola 

Se o papel da escola é “formar cidadãos”, é necessário 
promover reflexões sobre a realidade atual, sobre qual tipo de 
cultura tem sido predominante, e esboçar possibilidades de 
transformação. Faz-se necessário assumir outra concepção de 
Educação Física escolar, considerando o corpo como um todo 
indissociável (p. 155). 

 As manifestações de cultura corporal mais difundidas 
ressaltam, sobretudo, os valores de uma pequena classe 
privilegiada e com maior acesso aos bens de consumo, 
destituindo as diferentes manifestações culturais de sua própria 
identidade, em função de interesses econômicos e sociais – o 
que faz perpetuar a dominação cultural. Cabe à escola propor 
situações didáticas que problematizem os elementos dessa 
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cultura de massa com a qual os alunos tomam contato e 
pesquisas de outras manifestações também presentes no seu 
entorno – pautadas em outros valores e finalidades – para que, 
estas sim, sejam valorizadas, socializadas, ampliadas e 
ressignificadas nas aulas, pois raramente são reconhecidas em 
outros espaços (p. 167). 

 As vivências e os conhecimentos dos alunos são somente o 
ponto de partida. É papel da escola possibilitar que esses 
conhecimentos e saberes (da cultura corporal) sejam 
ampliados, reconhecendo e valorizando a diversidade cultural 
(p. 159). 

 Todas as experiências corporais, das mais significativas às 
mais distantes, constituem a corporeidade. Questões de 
gênero, classe e cultura ficam impressas no corpo e são 
aspectos a serem considerados na escolha de conteúdos. 
Cabe à escola contemplar a cultura corporal dos alunos e da 
comunidade, considerando que nem todas as suas práticas 
corporais podem ser reproduzidas na escola. Por isso, é 
necessário discuti-las e definir quais serão essas práticas e 
como poderão ser ressignificadas de forma a trazer benefícios 
para a construção da corporeidade dos alunos (p. 160). 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica – DCNGEB 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Parecer CNE/CEB nº 7, de 9 de julho de 2010. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 jul. 2010. Seção 1, p. 10 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 14 jul. 2010. Seção 1, p. 824 

Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Compromisso 
da Escola 

Responsabilizar a escola, o Conselho Tutelar do Município, o 
juiz competente da Comarca e o representante do Ministério 
Público pelo acompanhamento sistemático do percurso escolar 
das crianças. (p. 12) 

 As políticas de formação dos profissionais da educação, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais, os parâmetros de qualidade 
definidos pelo Ministério da Educação, associados às normas 
dos sistemas educativos dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, são orientações cujo objetivo central é o de criar 
condições para que seja possível melhorar o desempenho das 
escolas, mediante ação de todos os seus sujeitos (p. 15). 

 A escola, face às exigências da Educação Básica, precisa ser 
reinventada: priorizar processos capazes de gerar sujeitos 
inventivos, participativos, cooperativos, preparados para 
diversificadas inserções sociais, políticas, culturais, laborais e, 
ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar as 
formas de produção e de vida (p. 16). 

 Na escola, o processo educativo não comporta uma atitude 
parcial, fragmentada, recortada da ação humana, baseada 
somente numa racionalidade estratégico procedimental. Inclui 
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ampliação das dimensões constitutivas do trabalho pedagógico, 
mediante verificação das condições de aprendizagem 
apresentadas pelo estudante e busca de soluções junto à 
família, aos órgãos do poder público, a diferentes segmentos 
da sociedade. Seu horizonte de ação abrange a vida humana 
em sua globalidade. É essa concepção de educação integral 
que deve orientar a organização da escola, o conjunto de 
atividades nela realizadas, bem como as políticas sociais que 
se relacionam com as práticas educacionais (p. 18). 

 Em um contexto marcado pelo desenvolvimento de formas de 
exclusão cada vez mais sutis e humilhantes, a cidadania 
aparece hoje como uma promessa de sociabilidade, em que a 
escola precisa ampliar parte de suas funções, solicitando de 
seus agentes a função de mantenedores da paz nas relações 
sociais, diante das formas cada vez mais amplas e destrutivas 
de violência (p. 18). 

 a educação brasileira deve assumir o desafio de propor uma 
escola emancipadora e libertadora (p. 18). 

 A escola precisa acolher diferentes saberes, diferentes 
manifestações culturais e diferentes óticas, empenhar-se para 
se constituir, ao mesmo tempo, em um espaço de 
heterogeneidade e pluralidade, situada na diversidade em 
movimento, no processo tornado possível por meio de relações 
intersubjetivas, fundamentada no princípio emancipador. Cabe, 
nesse sentido, às escolas desempenhar o papel 
socioeducativo, artístico, cultural, ambiental, fundamentadas no 
pressuposto do respeito e da valorização das diferenças, entre 
outras, de condição física, sensorial e socioemocional, origem, 
etnia, gênero, classe social, contexto sociocultural, que dão 
sentido às ações educativas, enriquecendo-as, visando à 
superação das desigualdades de natureza sociocultural e 
socioeconômica (p. 27). 

 [...] o planejamento das ações pedagógicas pactuadas de modo 
sistemático e integrado é pré-requisito indispensável à 
organicidade, sequencialidade e articulação do conjunto das 
aprendizagens perspectivadas, o que requer a participação de 
todos (p. 29). 

 [...]cada sistema pode conferir à comunidade escolar 
autonomia para seleção dos temas e delimitação dos espaços 
curriculares a eles destinados, bem como a forma de 
tratamento que será conferido à transversalidade. Para que 
sejam implantadas com sucesso, é fundamental que as ações 
interdisciplinares sejam previstas no projeto político-
pedagógico, mediante pacto estabelecido entre os profissionais 
da educação (p. 29). 

 É tarefa da escola, palco de interações, e, no particular, é 
responsabilidade do professor, apoiado pelos demais 
profissionais da educação, criar situações que provoquem nos 
estudantes a necessidade e o desejo de pesquisar e 
experimentar situações de aprendizagem como conquista 
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individual e coletiva, a partir do contexto particular e local, em 
elo com o geral e transnacional (p. 39). 

 O projeto político-pedagógico, nomeado na LDB como proposta 
ou projeto pedagógico, representa mais do que um documento. 
É um dos meios de viabilizar a escola democrática e autônoma 
para todos, com qualidade social. [...] A autonomia da escola 
numa sociedade democrática é, sobretudo, a possibilidade de 
ter uma compreensão particular das metas da tarefa de educar 
e cuidar [...] (p. 47). 

 Essa autonomia tem como suporte a Constituição Federal e o 
disposto no artigo 15 da LDB: Os sistemas de ensino 
assegurarão às unidades escolares públicas de Educação 
Básica que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas 
as normas gerais de direito financeiro público (p. 47). 

 [...] cabe à escola, considerada a sua identidade e a de seus 
sujeitos, articular a formulação do projeto político-pedagógico 
com os planos de educação nacional, estadual, municipal, o 
plano da gestão, o contexto em que a escola se situa e as 
necessidades locais e as de seus estudantes (p. 48). 

 A concepção de educação que fundamenta as dimensões da 
avaliação e das estratégias didático-pedagógicas a serem 
utilizadas. Essas três dimensões (avaliação da aprendizagem; 
avaliação institucional interna e externa; avaliação de redes de 
Educação Básica) devem estar previstas no projeto político-
pedagógico para nortearem a relação pertinente que 
estabelece o elo entre a gestão escolar, o professor, o 
estudante, o conhecimento e a sociedade em que a escola se 
situa (p. 51). 

 A participação da comunidade escolar na gestão da escola e a 
observância dos princípios e finalidades da educação, 
particularmente o respeito à diversidade e à diferença, são 
desafios para todos os sujeitos do processo educativo (p. 55). 

 [...] a escola deve empenhar-se para se constituir, ao mesmo 
tempo, em um espaço da diversidade e da pluralidade, inscrita 
na diversidade em movimento, no processo tornado possível 
por meio de relações intersubjetivas, cuja meta seja a de se 
fundamentar num outro princípio educativo e emancipador, 
assim expresso: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber (LDB, artigo 
3º, inciso II) (p. 55). 

 Compreender e realizar a Educação Básica, no seu 
compromisso social de habilitar o estudante para o exercício 
dos diversos direitos significa, portanto, potencializá-lo para a 
prática cidadã com plenitude, cujas habilidades se 
desenvolvem na escola e se realizam na comunidade em que 
os sujeitos atuam. Essa perspectiva pressupõe cumprir e 
transpor o disposto não apenas nos artigos 12 a 15, da LDB, 
mas significa cumpri-los como política pública e transpô-los 
como fundamento político-pedagógico, uma vez que o texto 
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destes artigos deve harmonizar-se com dos demais textos que 
regulamentam e orientam a Educação Básica. O ponto central 
da Lei, naqueles artigos, incide sobre a obrigatoriedade da 
participação da comunidade escolar e dos profissionais da 
educação na tomada de decisões, quanto à elaboração e ao 
cumprimento do projeto político-pedagógico, com destaque 
para a gestão democrática e para a integração da sociedade 
com a escola, bem como pelo cuidado com as aprendizagens 
dos estudantes (p. 56). 

 a gestão democrática é entendida como princípio que orienta 
os processos e procedimentos administrativos e pedagógicos, 
no âmbito da escola e nas suas relações com os demais 
órgãos do sistema educativo de que faz parte (p. 56). 

 o professor da Educação Básica é o profissional que conhece 
as especificidades dos processos de desenvolvimento e de 
aprendizagens, respeita os direitos dos estudantes e de suas 
famílias. Para isso, domina o conhecimento teórico-
metodológico e teórico-prático indispensável ao desempenho 
de suas funções (p. 60). 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos – 
DCNEFNA 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Parecer CNE/CEB nº 11, de 9 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 dez. 2010. Seção 1, p. 28 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 dez. 2010. Seção 1, p. 34 

Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Compromisso 
da Escola 

Diretrizes Curriculares definidas em norma nacional pelo 
Conselho Nacional de Educação são orientações que devem 
ser necessariamente observadas na elaboração dos currículos 
e dos projetos político-pedagógicos das escolas. Essa 
elaboração é, contudo, de responsabilidade das escolas, seus 
professores, dirigentes e funcionários, com a indispensável 
participação das famílias e dos estudantes (p. 104). 

 As escolas que ministram esse ensino deverão trabalhar 
considerando essa etapa da educação como aquela capaz de 
assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento e 
aos elementos da cultura imprescindíveis para o seu 
desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, assim 
como os benefícios de uma formação comum, 
independentemente da grande diversidade da população 
escolar e das demandas sociais (Art. 4º, parágrafo único). 

 Os sistemas de ensino e as escolas adotarão, como 
norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas, 
os seguintes princípios: I – Éticos: de justiça, solidariedade, 
liberdade e autonomia; de respeito à dignidade da pessoa 
humana e de compromisso com a promoção do bem de todos, 
contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações 
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de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação; II – Políticos: de 
reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de 
respeito ao bem comum e à preservação do regime 
democrático e dos recursos ambientais; da busca da equidade 
no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais 
e outros benefícios; da exigência de diversidade de tratamento 
para assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que 
apresentam diferentes necessidades; da redução da pobreza e 
das desigualdades sociais e regionais; III – Estéticos: do cultivo 
da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; do 
enriquecimento das formas de expressão e do exercício da 
criatividade; da valorização das diferentes manifestações 
culturais, especialmente a da cultura brasileira; da construção 
de identidades plurais e solidárias (Art. 6º). 

 Essa diversidade econômica, social e cultural exige da escola o 
conhecimento da realidade em que vivem os alunos, pois a 
compreensão do seu universo cultural é imprescindível para 
que a ação pedagógica seja pertinente. Inserida em contextos 
diferentes, a proposta político-pedagógica das escolas deve 
estar articulada à realidade do seu alunado para que a 
comunidade escolar venha a conhecer melhor e valorizar a 
cultura local (p. 110). 

 Torna-se imperativo um trabalho entre as instituições, as 
famílias e toda a sociedade no sentido de valorizar a escola e o 
professor. Além disso, é necessária forte articulação da 
unidade escolar com a família e os alunos no estabelecimento 
das normas de convívio social na escola, construídas com a 
participação ativa da comunidade e dos alunos e registradas 
em um regimento escolar pautado na legislação educacional e 
no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) 
(p. 112). 

 As escolas devem propiciar ao aluno condições de desenvolver 
a capacidade de aprender, como quer a Lei nº 9.394/96, em 
seu artigo 32, mas com prazer e gosto, tornando suas 
atividades desafiadoras, atraentes e divertidas. Isso vale tanto 
para a base nacional comum como para a parte diversificada 
(p. 117). 

 As escolas deverão formular o projeto político-pedagógico e 
elaborar o regimento escolar de acordo com a proposta do 
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, por meio de processos 
participativos relacionados à gestão democrática (Art. 20). O 
projeto político-pedagógico da escola traduz a proposta 
educativa construída pela comunidade escolar no exercício de 
sua autonomia [...] (Art. 20, § 1º). 

 Os procedimentos de avaliação adotados pelos professores e 
pela escola serão articulados às avaliações realizadas em nível 
nacional e às congêneres nos diferentes Estados e Municípios, 
criadas com o objetivo de subsidiar os sistemas de ensino e as 
escolas nos esforços de melhoria da qualidade da educação e 
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da aprendizagem dos alunos (art.33). 

Quarta unidade de análise 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de1996. Estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, v. 134, n. 248, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 27834-27841. 
 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Qualidade 
da 
Educação 

 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Introdução - PCNI 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros 
curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Qualidade 
da 
Educação 

O ensino de qualidade que a sociedade demanda atualmente 
expressa-se aqui como a possibilidade de o sistema educacional 
vir a propor uma prática educativa adequada às necessidades 
sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira, 
que considere os interesses e as motivações dos alunos e garanta 
as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos 
autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com 
competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que 
vivem (p. 27). 

 Um ensino de qualidade, que busca formar cidadãos capazes de 
interferir criticamente na realidade para transformá-la, deve 
também contemplar o desenvolvimento de capacidades que 
possibilitem adaptações às complexas condições e alternativas de 
trabalho que temos hoje e a lidar com a rapidez na produção e na 
circulação de novos conhecimentos e informações, que têm sido 
avassaladores e crescentes (p. 34). 

 Existem ainda, dentro do contexto escolar, outros mecanismos de 
influência educativa, cuja natureza e funcionamento em grande 
medida são desconhecidos, mas que têm incidência considerável 
sobre a aprendizagem dos alunos. Dentre eles destacam-se a 
organização e o funcionamento da instituição escolar e os valores 
implícitos e explícitos que permeiam as relações entre os 
membros da escola; são fatores determinantes da qualidade de 
ensino e podem chegar a influir de maneira significativa sobre o 
que e como os alunos aprendem (p. 39). 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Educação Física - PCNEF 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais. Primeiro e segundo ciclos do 
ensino fundamental: educação física. Brasília: MEC/SEF, 1997. (PCN 1ª a 4ª 
Séries). 

Unidade Unidade de Contexto 
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de 
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Qualidade 
da 
Educação 

 

Proposta Curricular de São Bernardo – Vol. I 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular da Prefeitura de 
São Bernardo do Campo. Vol. I. São Bernardo do Campo: Rettec Artes 
Gráficas, 2004. 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Qualidade 
da 
Educação 

As ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação e Cultura 
para a melhoria constante da qualidade de ensino estão 
interligadas e são apresentadas aqui em dois grandes eixos de 
atuação: a formação continuada e a descentralização da gestão 
(p. 19). 

 A formação dos profissionais da educação é prevista na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na Lei 9424/96, que 
dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, como também é 
diretriz do Plano Nacional de Educação e do Plano Municipal de 
Educação e é entendida por esta administração pública como 
fundamental para garantir a qualidade de ensino oferecido à 
população (p. 19). 

 Diante de um quadro de deficiência da escola pública, com o qual 
contribuem elementos de ordem material, estrutural e de 
formação, o que menos pode ser alegada é a falta de interesse do 
aluno como justificativa para o mau desempenho escolar. A crise 
educacional, no entanto, advém de vários outros fatores como 
aspectos sociais, econômicos, culturais e familiares, que 
ultrapassam a responsabilidade dos profissionais da educação 
(p. 88). 

 Pensar na qualidade da educação traz a necessidade de 
considerar as condições objetivas para que isso se dê: verbas 
suficientes, instalações adequadas, salários dignos, condições 
materiais e estruturais de trabalho, além da formação e 
instrumentalização do professor; é preciso lembrar também, das 
condições subjetivas: o entendimento de que todas as pessoas 
podem aprender e têm direito à educação, de que a avaliação é 
mais um instrumento para o professor rever sua prática, a 
consideração do aluno como sujeito da educação (p. 89). 

 O grande orientador do trabalho da escola é o seu Projeto 
Pedagógico, que define as linhas de atuação, os objetivos e as 
metas que se pretende alcançar no decorrer do ano letivo. Os 
planejamentos, planos de curso/ planos de ação dos profissionais 
da educação são também importantes na direção da obtenção da 
qualidade do trabalho escolar, uma vez que representam o cerne 
da sua atuação, onde se encontram quais objetivos pretendem 
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alcançar, que conteúdos vão propor para isso, quais atividades 
pretendem desenvolver, que metodologias irão adotar, como 
pretendem avaliar; enfim é a reflexão sobre a totalidade de sua 
atuação, a fim de que os alunos se apropriem efetivamente do 
conhecimento e se desenvolvam plenamente (p. 89). 

Proposta Curricular de São Bernardo: Introdução – Vol. II Caderno 1 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular: Introdução. Vol. 
II. Caderno 1. São Bernardo do Campo: Rettec Artes Gráficas, 2007. 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Qualidade 
da 
Educação 

Compromisso da Secretaria de Educação e Cultura em promover 
a formação de seus profissionais nas áreas de conhecimento e 
temas desenvolvidos, e valorização dos educadores em todas as 
instâncias, assim como atender às necessidades estruturais 
necessárias à efetivação de um bom trabalho e de um bom 
atendimento aos estudantes (p. 13). 

Proposta Curricular de São Bernardo: Ensino Fundamental – Vol. II - Caderno 
3. 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular: Ensino 
Fundamental. Vol. II. Caderno 3. São Bernardo do Campo: Rettec Artes 
Gráficas, 2007. 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Qualidade 
da 
Educação 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica – DCNGEB 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Parecer CNE/CEB nº 7, de 9 de julho de 2010. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 jul. 2010. Seção 1, p. 10. 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 14 jul. 2010. Seção 1, p. 824. 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Qualidade 
da 
Educação 

A educação para todos [...] não se efetiva tão somente por meio 
de prescrição de atividades de ensino ou de estabelecimento de 
parâmetros ou diretrizes curriculares: a educação de qualidade 
social é conquista e, como conquista da sociedade brasileira, é 
manifestado pelos movimentos sociais, pois é direito de todos. (p. 
14) 

 A qualidade da educação para todos exige compromisso e 
responsabilidade de todos os envolvidos no processo político. 
(p. 14) 

 O FUNDEB apresenta sinais de que a gestão educacional e de 
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políticas públicas poderá contribuir para a conquista da elevação 
da qualidade da educação brasileira. 

 A qualidade social a educação escolar supõe a sua permanência. 
(p. 21) 

 Depositar atenção central sobre a quantidade, visando à 
universalização do acesso à escola, é uma medida necessária, 
mas que não assegura a permanência, essencial para compor a 
qualidade. Em outras palavras, a oportunidade de acesso, por si 
só, é destituída de condições suficientes para inserção no mundo 
do conhecimento (p.2 1). 

 a qualidade na escola exige de todos os sujeitos do processo 
educativo: I – a instituição da Política Nacional de Formação de 
Profissionais do Magistério da Educação Básica [...] ; II – 
ampliação da visão política expressa por meio de habilidades 
inovadoras [...]; III – responsabilidade social [...] (p. 22). 

 Construir a qualidade social pressupõe conhecimento dos 
interesses sociais da comunidade Escolar [...] efetiva-se não 
apenas mediante participação de todos os sujeitos da escola – 
estudante, professor, técnico, funcionário, coordenador – mas 
também mediante aquisição e utilização adequada dos objetos e 
espaços (laboratórios, equipamentos, mobiliário, salas-ambiente, 
biblioteca, videoteca etc.) (p. 22). 

 Para se estabelecer uma educação com um padrão mínimo de 
qualidade, é necessário investimento com valor calculado a partir 
das despesas essenciais ao desenvolvimento dos processos e 
procedimentos formativos, que levem, gradualmente, a uma 
educação integral, dotada de qualidade social: creches e escolas 
possuindo condições de infraestrutura e de adequados 
equipamentos e de acessibilidade; professores qualificados com 
remuneração adequada e compatível com a de outros 
profissionais com igual nível de formação, em regime de trabalho 
de 40 horas em tempo integral em uma mesma escola; definição 
de uma relação adequada entre o número de estudantes por 
turma e por professor, que assegure aprendizagens relevantes; 
pessoal de apoio técnico e administrativo que garanta o bom 
funcionamento da escola (p. 23). 

 O avanço da qualidade na educação brasileira depende, 
fundamentalmente, do compromisso político, dos gestores 
educacionais das diferentes instâncias da educação, do respeito 
às diversidades dos estudantes, da competência dos professores 
e demais profissionais da educação, da garantia da autonomia 
responsável das instituições escolares na formulação de seu 
projeto político-pedagógico que contemple uma proposta 
consistente da organização do trabalho (p. 35). 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos – 
DCNEFNA 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Parecer CNE/CEB nº 11, de 9 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 dez. 2010. Seção 1, p. 28. 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
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Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 dez. 2010. Seção 1, p. 34. 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Qualidade 
da 
Educação 

A garantia do Ensino Fundamental de qualidade para todos está 
intimamente relacionada ao caráter inclusivo da escola e à 
redução da pobreza, ao mesmo tempo em que tem um papel 
importante nesse processo (p. 107). 

 A educação escolar, comprometida com a igualdade de acesso ao 
conhecimento a todos e especialmente empenhada em garantir 
esse acesso aos grupos da população em desvantagem na 
sociedade, será uma educação com qualidade social e contribuirá 
para dirimir as desigualdades historicamente produzidas, 
assegurando, assim, o ingresso, a permanência e o sucesso de 
todos na escola. (Art. 5º, § 4º) 

 Ao empenhar-se em garantir aos alunos uma educação de 
qualidade, todas as atividades da escola e a sua gestão deverão 
estar articuladas com esse propósito. (p. 117). 

 [...] para assegurar a todas as crianças uma educação de 
qualidade, recomenda-se enfaticamente que os sistemas de 
ensino adotem nas suas redes de escolas a organização em ciclo 
dos três primeiros anos do Ensino Fundamental, abrangendo 
crianças de 6 (seis), 7 (sete) e 8 (oito) anos de idade e instituindo 
um bloco destinado à alfabetização (p. 122). 

 Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua 
autonomia, fizerem opção pelo regime seriado, é necessário 
considerar os três anos iniciais do Ensino Fundamental como um 
bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de 
interrupção [...]. (p. 122) 

 Os procedimentos de avaliação adotados pelos professores e pela 
escola serão articulados às avaliações realizadas em nível 
nacional e às congêneres nos diferentes Estados e Municípios, 
criadas com o objetivo de subsidiar os sistemas de ensino e as 
escolas nos esforços de melhoria da qualidade da educação e da 
aprendizagem dos alunos (art. 33). 

 [...] considera-se que a proposta educativa da escola de tempo 
integral poderá contribuir significativamente para a melhoria da 
qualidade da educação e do rendimento escolar [...] Esse tipo de 
escola, quando voltada prioritariamente para o atendimento das 
populações com alto índice de vulnerabilidade social que, não por 
acaso, encontram-se concentradas em instituições com baixo 
rendimento dos alunos [...] poderá dirimir as desigualdades de 
acesso à educação, ao conhecimento e à cultura e melhorar o 
convívio social (p. 125). 

 

Quinta unidade de análise 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de1996. Estabelece as Diretrizes e 
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Bases da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, v. 134, n. 248, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 27834-27841. 
 

Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Organização 
do Sistema 
Educacional 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas 
de ensino. § 1º Caberá à União a coordenação da política 
nacional de educação, articulando os diferentes níveis e 
sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e 
supletiva em relação às demais instâncias educacionais (Art. 8º). 

 A União incumbir-se-á de: IV – estabelecer, em colaboração 
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e 
seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica 
comum (Art. 9º). 

 Os Estados incumbir-se-ão de: II – definir, com os Municípios, 
formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as 
quais devem assegurar a distribuição proporcional das 
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e 
os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas 
esferas do Poder Público (Art. 10). 

 Os Municípios incumbir-se-ão de: V – oferecer a educação 
infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino 
somente quando estiverem atendidas plenamente as 
necessidades de sua área de competência e com recursos 
acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição 
Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino (Art. 11). 

 Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo 
com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; II - participação das comunidades 
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (Art. 14).  

 Os sistemas municipais de ensino compreendem: I – as 
instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil 
mantidas pelo Poder Público municipal (Art. 18). 

 A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 
competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 
organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar (Art. 23). 

 O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 
anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos 
de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 
mediante: I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, 
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 
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e do cálculo; II – a compreensão do ambiente natural e social, 
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em 
que se fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da 
capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 
assenta a vida social (Art. 32). 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Introdução - PCNI 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros 
curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Organização 
do Sistema 
Educacional 

A opção de organização da escolaridade em ciclos, tendência 
predominante nas propostas mais atuais, é referendada pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. A organização em ciclos é 
uma tentativa de superar a segmentação excessiva produzida 
pelo regime seriado e de buscar princípios de ordenação que 
possibilitem maior integração do conhecimento (p. 42). 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais adotam a proposta de 
estruturação por ciclos, pelo reconhecimento de que tal proposta 
permite compensar a pressão do tempo que é inerente à 
instituição escolar, tornando possível distribuir os conteúdos de 
forma mais adequada à natureza do processo de aprendizagem. 
Além disso, favorece uma apresentação menos parcelada do 
conhecimento e possibilita as aproximações sucessivas 
necessárias para que os alunos se apropriem dos complexos 
saberes que se intenciona transmitir (p. 42). 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais estão organizados em 
ciclos de dois anos, mais pela limitação conjuntural em que 
estão inseridos do que por justificativas pedagógicas [...] Assim, 
o primeiro ciclo se refere às primeira e segunda séries; o 
segundo ciclo, à terceira e à quarta séries; e assim 
subsequentemente para as outras quatro séries (p. 43). 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Educação Física - PCNEF 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais. Primeiro e segundo ciclos do 
ensino fundamental: educação física. Brasília: MEC/SEF, 1997. (PCN 1ª a 4ª 
Séries). 

Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Organização 
do Sistema 
Educacional 

 

Proposta Curricular de São Bernardo – Vol. I 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular da Prefeitura de 
São Bernardo do Campo. Vol. I. São Bernardo do Campo: Rettec Artes 
Gráficas, 2004. 

Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto 
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Organização 
do Sistema 
Educacional 

No final da década de 90, com a aprovação da lei 9424/96, 
iniciamos o processo de municipalização do ensino fundamental, 
sendo este fato um marco na história da educação; representou 
um aumento no atendimento, passando de 25.000 alunos para 
aproximadamente 92.000 alunos atuais (p. 11). 

 Dentre os documentos escritos podemos destacar o Regimento 
Escolar Único, aprovado em 2003, que organizou os fins, 
objetivos e a caracterização de cada modalidade/nível de 
ensino. Nesse mesmo ano, tivemos a elaboração do Plano 
Municipal de Educação, que definiu objetivos e metas para o 
ensino de nosso Município para o período de 2003 a 2010 e 
ainda foi criado o Sistema Municipal de Ensino, contendo 
princípios e competências, instituindo a autonomia da Rede 
Municipal (p. 11). 

 A gestão democrática é um princípio que a Constituição 
mencionou em seu artigo 206, destinado às escolas públicas e 
que a LDB lei 9394/96 referendou no artigo 14. Desde 1998, as 
unidades escolares que compunham a rede municipal de ensino 
iniciaram um processo de reflexão conjunta para a construção 
de seus projetos pedagógicos educacionais. [...] Hoje, 100% das 
escolas constituíram seus Conselhos de Escola, órgão 
importante para a democratização da gestão, normatizado pelo 
Regimento Escolar Único das Escolas Municipais, que 
caracteriza sua natureza, atribuições, constituição, 
representação e funcionamento (p. 22). 

 A resolução nº 042/2000 estabelece o sistema de ciclos no 
ensino fundamental de São Bernardo do Campo. A progressão 
continuada é implantada na Rede em 2000 através da 
Resolução nº 42, que serve de base para a estruturação 
curricular do ensino fundamental (p. 35). 

 A proposta da rede municipal de São Bernardo do Campo 
diferencia-se daquela apresentada pela rede estadual por não 
estabelecer um ciclo único para as quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, mas dois ciclos, sendo o primeiro 
correspondente às antigas 1ª e 2ª séries e o segundo, 
correspondente às 3ª e 4ª séries (p. 35).  

 O ano de 1998 começou com grandes perspectivas de 
ampliação e mudança na área da educação; no mês de abril, 
iniciou-se o processo de municipalização das escolas estaduais 
de ensino fundamental, nos seus quatro primeiro anos, processo 
que se consolidaria em 2004, com todas as escolas desse nível 
incorporadas à rede municipal (p. 53). 

Proposta Curricular de São Bernardo: Introdução – Vol. II Caderno 1. 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular: Introdução. Vol. 
2. Caderno 1. São Bernardo do Campo: Rettec Artes Gráficas, 2007. 

Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Organização 
do Sistema 

Obedece a organização nacional, mas divide o ensino 
fundamental em 4 ciclos conforme os PCNs. 
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Educacional 

Proposta Curricular de São Bernardo: Ensino Fundamental – Vol. II - Caderno 
3. 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular: Ensino 
Fundamental. Vol. 2. Caderno 3. São Bernardo do Campo: Rettec Artes 
Gráficas, 2007. 

Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Organização 
do Sistema 
Educacional 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica – DCNGEB 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Parecer CNE/CEB nº 7, de 9 de julho de 2010. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 jul. 2010. Seção 1, p. 10 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 14 jul. 2010. Seção 1, p. 824 

Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Organização 
do Sistema 
Educacional 

Assegurar a formação básica comum nacional. 

 Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a 
formulação, execução e avaliação do projeto político-pedagógico 
da escola de Educação Básica (p. 8). 

 Estabelecer bases comuns nacionais para o Ensino 
Fundamental [...] a partir das quais os sistemas municipais, por 
suas competências próprias e complementares, formularão as 
suas orientações [...] essencialmente para compor um todo 
orgânico (p. 8) 

 Presidir as demais diretrizes curriculares [...] contemplando o 
conceito de Educação Básica, princípios de organicidade, 
sequencialidade e articulação, relação entre as etapas e 
modalidades: articulação, integração e transição. (p. 9) 

 A promoção e a ampliação do debate sobre a política curricular 
que orienta a organização da Educação Básica como sistema 
educacional articulado e integrado (p. 9) 

 Apresentar orientações sobre concepção e organização da 
Educação Básica como sistema educacional, segundo três 
dimensões básicas: organicidade, sequencialidade e articulação. 

 Está em curso o processo de implementação dos princípios e 
finalidades definidos constitucionalmente para orientar o projeto 
educativo do País, cujos resultados ainda não são satisfatórios. 
(p. 12) 

 Estabelecimento de uma Base Nacional Comum que terá como 
um dos objetivos nortear as avaliações e a elaboração de livros 
didáticos e de outros documentos pedagógicos (p. 13). 

 Estruturar um novo Ensino Fundamental e assegurar um 
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alargamento do tempo para as aprendizagens da alfabetização e 
do letramento (p. 13). 

 As diretrizes não preveem a preparação antecipada daqueles 
que deverão implantá-las e implementá-las (p. 14). 

 A desproporção existente entre as unidades federadas do Brasil, 
sob diferentes pontos de vista: recursos financeiros, presença 
política, dimensão geográfica, demografia, recursos naturais e, 
acima de tudo, traços socioculturais (p. 14). 

 Há um entendimento de que tanto as diretrizes curriculares, 
quanto os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 
implementados pelo MEC de 1997 a 2002, transformaram-se em 
meros papeis (p. 14). 

 [...] terão como fundamento essencial a responsabilidade que o 
Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a 
democratização do acesso, inclusão, permanência e sucesso 
das crianças, jovens e adultos na instituição educacional [...] a 
aprendizagem para continuidade dos estudos; e a extensão da 
obrigatoriedade e da gratuidade da Educação Básica (p. 15). 

 Pressupõe clareza em relação ao seu papel de indicador de 
opções políticas, sociais, culturais, educacionais, e a função da 
educação, na sua relação com os objetivos constitucionais de 
projeto de Nação, fundamentando-se na cidadania e na 
dignidade da pessoa, o que implica igualdade, liberdade, 
pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e 
sustentabilidade (p. 16). 

 Articular e fortalecer o sistema nacional de educação em regime 
de colaboração. (p. 19) 

 O que a proposta de organização do Sistema Nacional de 
Educação enfrenta é, fundamentalmente, o desafio de superar a 
fragmentação das políticas públicas e a desarticulação 
institucional dos sistemas de ensino entre si, diante do impacto 
na estrutura do financiamento, comprometendo a conquista da 
qualidade social das aprendizagens, mediante conquista de uma 
articulação orgânica (p. 19). 

 Articular e fortalecer o sistema nacional de educação em regime 
de colaboração. [...] o entendimento de que sistema resulta da 
atividade intencional e organicamente concebida, que se justifica 
pela realização de atividades voltadas para as mesmas 
finalidades ou para a concretização dos mesmos objetivos (p. 
19). 

 União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cada qual com 
suas peculiares competências, são chamados a colaborar para 
transformar a Educação Básica em um conjunto orgânico, 
sequencial, articulado, assim como planejado sistemicamente, 
que responda às exigências dos estudantes, de suas 
aprendizagens nas diversas fases do desenvolvimento físico, 
intelectual, emocional e social. (p. 19) 

 Dimensão orgânica quando são observadas as especificidades e 
as diferenças de cada uma das três etapas de escolarização da 
Educação Básica e das fases que as compõem, sem perda do 
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que lhes é comum (p. 19). 

 dimensão sequencial quando os processos educativos 
acompanham as exigências de aprendizagem definidas em cada 
etapa da trajetória escolar da Educação Básica (p. 19) 

 A articulação das dimensões orgânica e sequencial das etapas e 
modalidades da Educação Básica, e destas com a Educação 
Superior, implica a ação coordenada e integradora do seu 
conjunto; o exercício efetivo do regime de colaboração entre os 
entes federados, cujos sistemas de ensino gozam de autonomia 
constitucionalmente reconhecida. Isso pressupõe o 
estabelecimento de regras de equivalência entre as funções 
distributiva, supletiva, de regulação normativa, de supervisão e 
avaliação da educação nacional, respeitada a autonomia dos 
sistemas e valorizadas as diferenças regionais (p. 20). 

 A transição entre Pré-Escola e Ensino Fundamental pode se dar 
no interior de uma mesma instituição, requerendo formas de 
articulação das dimensões orgânica e sequencial entre os 
docentes de ambos os segmentos que assegurem às crianças a 
continuidade de seus processos peculiares de aprendizagem e 
desenvolvimento [...] entre instituições diferentes, essa 
articulação deve ser especialmente cuidadosa, garantida por 
instrumentos de registro – portfólios, relatórios que permitam, 
aos docentes do Ensino Fundamental de uma outra escola, 
conhecer os processos de desenvolvimento e aprendizagem 
vivenciados pela criança na Educação Infantil da escola anterior 
(p. 20). 

 O conjunto da Educação Básica deve se constituir em um 
processo orgânico, sequencial e articulado, que assegure à 
criança, ao adolescente, ao jovem e ao adulto de qualquer 
condição e região do País a formação comum para o pleno 
exercício da cidadania, oferecendo as condições necessárias 
para o seu desenvolvimento integral (p. 20). 

 Cada etapa é delimitada por sua finalidade, princípio e/ou por 
seus objetivos ou por suas diretrizes educacionais, claramente 
dispostos no texto da Lei nº 9.394/96, fundamentando-se na 
inseparabilidade dos conceitos referenciais: cuidar e educar [...] 
(p. 35). 

 Estas Diretrizes compreendem orientações para a elaboração 
das diretrizes específicas para cada etapa e modalidade da 
Educação Básica, tendo como centro e motivação os que 
justificam a existência da instituição escolar: os estudantes em 
desenvolvimento (p. 35). 

 Quanto às etapas correspondentes aos diferentes momentos 
constitutivos do desenvolvimento educacional, a Educação 
Básica compreende: I – a Educação Infantil, que compreende: a 
Creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da 
criança até 3 (três) anos e 11 (onze) meses; e a Pré-Escola, 
com duração de 2 (dois) anos; II – o Ensino Fundamental, 
obrigatório e gratuito, com duração de 9 (nove) anos, é 
organizado e tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) anos iniciais 
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e a dos 4 (quatro) anos finais; III – o Ensino Médio, com duração 
mínima de 3 (três) anos. 19 (p. 36). 

 Na etapa da vida que corresponde ao Ensino Fundamental, o 
estatuto de cidadão vai se definindo gradativamente conforme o 
educando vai se assumindo a condição de um sujeito de 
direitos. As crianças, quase sempre, percebem o sentido das 
transformações corporais e culturais, afetivo-emocionais, 
sociais, pelas quais passam. Tais transformações requerem-lhes 
reformulação da autoimagem, a que se associa o 
desenvolvimento cognitivo (p. 37). 

 O antigo terceiro período da Pré-Escola, agora primeiro ano do 
Ensino Fundamental, não pode se confundir com o anterior 
primeiro ano, pois se tornou parte integrante de um ciclo de 3 
(três) anos, que pode ser denominado “ciclo da infância” (p. 38). 

 O intenso processo de descentralização ocorrido na última 
década acentuou, na oferta pública, a cisão entre anos iniciais e 
finais do Ensino Fundamental, levando à concentração dos anos 
iniciais, majoritariamente, nas redes municipais, e dos anos 
finais, nas redes estaduais [...]. Essa realidade requer especial 
atenção dos sistemas estaduais e municipais, que devem 
estabelecer forma de colaboração, visando à oferta do Ensino 
Fundamental e à articulação entre a primeira fase e a segunda. 
(p. 38) 

 Estas Diretrizes inspiram-se nos princípios constitucionais e na 
LDB e se operacionalizam – sobretudo por meio do projeto 
político-pedagógico e do regimento escolar, do sistema de 
avaliação, da gestão democrática e da organização da escola – 
na formação inicial e continuada do professor, tendo como base 
os princípios afirmados nos itens anteriores, entre os quais o 
cuidado e o compromisso com a educação integral de todos, 
atendendo-se às dimensões orgânica, sequencial e articulada da 
Educação Básica (p. 47). 

 [...] para que o grande objetivo seja alcançado: educação para 
todos em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, 
com qualidade social (p. 47). 

 LDB estabeleceu, no § 1º do artigo 23, que a escola poderá 
reclassificar os estudantes, inclusive quando se tratar de 
transferências entre estabelecimentos situados no País e no 
exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. De 
acordo com essas normas, a mobilidade entre turmas, séries, 
ciclos, módulos ou outra forma de organização, e escolas ou 
sistemas, deve ser pensada, prioritariamente, na dimensão 
pedagógica. (p. 53) 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos – 
DCNEFNA 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Parecer CNE/CEB nº 11, de 9 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 dez. 2010. Seção 1, p. 28. 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] 
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República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 dez. 2010. Seção 1, p. 34. 

Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Organização 
do Sistema 
Educacional 

O Ensino Fundamental com duração de 9 (nove) anos abrange a 
população na faixa etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de 
idade e se estende, também, a todos os que, na idade própria, 
não tiveram condições de frequentá-lo (Art. 8º, p. 109). 

 O Conselho Nacional de Educação (CNE), cumprindo as suas 
funções normativas, tem elaborado Diretrizes e orientações que 
devem ser observadas pelos sistemas de ensino para a 
reorganização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos (p. 
109). 

 A necessidade de assegurar aos alunos um percurso contínuo 
de aprendizagens torna imperativa a articulação de todas as 
etapas da educação, especialmente do Ensino Fundamental 
com a Educação Infantil, dos anos iniciais e dos anos finais no 
interior do Ensino Fundamental, bem como do Ensino 
Fundamental com o Ensino Médio, garantindo a qualidade da 
Educação Básica (Art. 29). 

 A passagem dos anos iniciais para os anos finais do Ensino 
Fundamental apresenta ainda mais uma dificuldade: o intenso 
processo de descentralização ocorrido na última década 
acentuou a cisão dessa etapa da escolaridade, levando à 
concentração da oferta dos anos iniciais, majoritariamente nas 
redes municipais, e dos anos finais, nas redes mantidas pelos 
Estados. O fato requer especial atenção de Estados e 
Municípios ao planejarem conjuntamente o atendimento à 
demanda, a fim de evitar obstáculos ao acesso dos alunos que 
devem mudar de uma rede para outra para completar o Ensino 
Fundamental (p. 120). 

 Entre as iniciativas de redes que adotaram ciclos, muitas 
propostas terminaram por incorporar algumas das formulações 
mais avançadas do ideário contemporâneo da educação, com 
vistas a garantir o sucesso dos alunos na aprendizagem, 
combater a exclusão e assegurar que todos tenham, 
efetivamente, direito a uma educação de qualidade [...] Os ciclos 
assim concebidos concorrem, juntamente com outros 
dispositivos da escola calcados na sua gestão democrática, para 
superar a concepção de docência solitária do professor que se 
relaciona exclusivamente com a sua turma, substituindo-a pela 
docência solidária, que considera o conjunto de professores de 
um ciclo responsável pelos alunos daquele ciclo, embora não 
eliminem o professor de referência que mantém um contato mais 
prolongado com a classe. Aposta-se, assim, que o esforço 
conjunto dos professores, apoiado por outras instâncias dos 
sistemas escolares, contribua para criar uma escola menos 
seletiva e capaz de proporcionar a cada um e a todos o 
atendimento mais adequado a que têm direito (p. 122). 

 A ênfase excessiva nos resultados das avaliações externas – 
que oferecem indicações de uma parcela restrita do que é 
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trabalhado na escola – pode produzir a inversão das referências 
para o trabalho pedagógico, o qual tende a abandonar as 
propostas curriculares e orientar-se apenas pelo que é avaliado 
por esses sistemas. Desse modo, a avaliação deixa de ser parte 
do desenvolvimento do currículo, passando a ocupar um lugar 
indevido no processo educacional (p. 124). 

 Tendo em vista a implementação destas Diretrizes, cabe aos 
sistemas e às redes de ensino prover: I – os recursos 
necessários à ampliação dos tempos e espaços dedicados ao 
trabalho educativo nas escolas e a distribuição de materiais 
didáticos e escolares adequados; II – a formação continuada dos 
professores e demais profissionais da escola em estreita 
articulação com as instituições responsáveis pela formação 
inicial, dispensando especiais esforços quanto à formação dos 
docentes das modalidades específicas do Ensino Fundamental e 
àqueles que trabalham nas escolas do campo, indígenas e 
quilombolas; III – a coordenação do processo de implementação 
do currículo, evitando a fragmentação dos projetos educativos 
no interior de uma mesma realidade educacional; IV – o 
acompanhamento e a avaliação dos programas e ações 
educativas nas respectivas redes e escolas e o suprimento das 
necessidades detectadas (Art. 48). 

 

Sexta unidade de análise 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de1996. Estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, v. 134, n. 248, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 27834-27841. 
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Art. 26: Os currículos da educação infantil, do ensino 
fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e dos educandos. 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Introdução - PCNI 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros 
curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem o primeiro 
nível de concretização curricular. É uma referência nacional 
para o ensino fundamental [...] O segundo nível de 
concretização diz respeito às propostas curriculares dos 
Estados e Municípios. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
poderão ser utilizados como recurso para adaptações ou 
elaborações curriculares realizadas pelas Secretarias de 
Educação [...] O terceiro nível de concretização refere-se à 
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elaboração da proposta curricular de cada instituição escolar, 
contextualizada na discussão de seu projeto educativo [...] O 
quarto nível de concretização curricular é o momento da 
realização da programação das atividades de ensino e 
aprendizagem na sala de aula. (p. 29) 

 A integração curricular assume as especificidades de cada 
componente e delineia a operacionalização do processo 
educativo desde os objetivos gerais do ensino fundamental, 
passando por sua especificação nos objetivos gerais de cada 
área e de cada tema transversal, deduzindo desses objetivos os 
conteúdos apropriados para configurar as reais intenções 
educativas. Assim, os objetivos, que definem capacidades, e os 
conteúdos, que estarão a serviço do desenvolvimento dessas 
capacidades, formam uma unidade orientadora da proposta 
curricular (p. 41). 

 Para que se possa discutir uma prática escolar que realmente 
atinja seus objetivos, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
apontam questões de tratamento didático por área e por ciclo, 
procurando garantir coerência entre os pressupostos teóricos, 
os objetivos e os conteúdos, mediante sua operacionalização 
em orientações didáticas e critérios de avaliação (p. 41). 

 Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, optou-se por um 
tratamento específico das áreas, em função da importância 
instrumental de cada uma, mas contemplou-se também a 
integração entre elas (p. 41). 

 O tratamento da área e de seus conteúdos integra uma série de 
conhecimentos de diferentes disciplinas, que contribuem para a 
construção de instrumentos de compreensão e intervenção na 
realidade em que vivem os alunos. A concepção da área 
evidencia a natureza dos conteúdos tratados, definindo 
claramente o corpo de conhecimentos e o objeto de 
aprendizagem, favorecendo aos alunos a construção de 
representações sobre o que estudam (p. 44). – obs.: As 
diferentes áreas sendo consideradas como componentes 
curriculares. 

 Na apresentação de cada área são abordados os seguintes 
aspectos: descrição da problemática específica da área por 
meio de um breve histórico no contexto educacional brasileiro; 
justificativa de sua presença no ensino fundamental; 
fundamentação epistemológica da área; sua relevância na 
sociedade atual; fundamentação psicopedagógica da proposta 
de ensino e aprendizagem da área; critérios para organização e 
seleção de conteúdos e objetivos gerais da área para o ensino 
fundamental. 

 Quanto às questões sociais relevantes, reafirma-se a 
necessidade de sua problematização e análise, incorporando-as 
como temas transversais. As questões sociais abordadas são: 
ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade 
cultural. Quanto ao modo de incorporação desses temas no 
currículo, propõe-se um tratamento transversal, tendência que 
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se manifesta em algumas experiências nacionais e 
internacionais, em que as questões sociais se integram na 
própria concepção teórica das áreas e de seus componentes 
curriculares (p. 41). 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam os 
conteúdos de tal forma que se possa determinar, no momento 
de sua adequação às particularidades de Estados e Municípios, 
o grau de profundidade apropriado e a sua melhor forma de 
distribuição no decorrer da escolaridade, de modo a constituir 
um corpo de conteúdos consistentes e coerentes com os 
objetivos (p. 42). 

 A avaliação é considerada como elemento favorecedor da 
melhoria de qualidade da aprendizagem, deixando de funcionar 
como arma contra o aluno. A avaliação diz respeito não só ao 
aluno, mas também ao professor e ao próprio sistema escolar. 
(p. 42) 

 As capacidades expressas nos Objetivos dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais são propostas como referenciais gerais e 
demandam adequações a serem realizadas nos níveis de 
concretização curricular das secretarias estaduais e municipais, 
bem como das escolas, a fim de atender às demandas 
específicas de cada localidade (p. 49). 

 O projeto educacional expresso nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais demanda uma reflexão sobre a seleção de 
conteúdos, como também exige uma ressignificação, em que a 
noção de conteúdo escolar se amplia para além de fatos e 
conceitos, passando a incluir procedimentos, valores, normas e 
atitudes [...] Neste documento, os conteúdos são abordados em 
três grandes categorias: conteúdos conceituais, que envolvem 
fatos e princípios; conteúdos procedimentais e conteúdos 
atitudinais, que envolvem a abordagem de valores, normas e 
atitudes (p. 51). 

 Os blocos de conteúdos e/ou organizações temáticas são 
agrupamentos que representam recortes internos à área e 
visam explicitar objetos de estudo essenciais à aprendizagem 
(p. 53). 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Educação Física - PCNEF 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais. Primeiro e segundo ciclos do 
ensino fundamental: educação física. Brasília: MEC/SEF, 1997. (PCN 1ª a 4ª 
Séries). 
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Proposta Curricular de São Bernardo – Vol. I 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular da Prefeitura de 
São Bernardo do Campo. Vol. I. São Bernardo do Campo. Rettec Artes 
Gráficas, 2004. 

Unidade de Unidade de Contexto 
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O Regimento Escolar único para Escolas Municipais de São 
Bernardo do Campo refere-se ao currículo dividindo-o em 
definições gerais e aspectos da matriz e dos componentes 
curriculares: artigo 47 – As escolas Municipais de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental de São Bernardo do Campo têm 
seu currículo baseado nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil e nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental e explicitado nos Projetos 
Pedagógicos Educacionais das unidades escolares (p. 30). 

 Embora a Rede não possua formalmente um organizador 
básico de currículo e venha se apoiando nos RCNEIs e PCNs 
têm sido editados documentos que esparsamente apontam 
concepções e orientações curriculares (p. 40). 

 Considerando a falta da qualidade da escola e ainda, como 
tentativa de impedir o prosseguimento do cruel círculo vicioso 
de repetência e evasão escolar, foram criados vários 
mecanismos, que se centram no processo de ensino e 
aprendizagem e em uma mudança estrutural. Uma das 
questões que foram revistas dentro de uma nova concepção é a 
a avalição do rendimento escolar. A instituição dos ciclos (1º 
ciclo correspondendo às anteriores 1ª e 2ª séries e do 2º ciclo, 
às 3ª e 4ª séries), rompeu com um tipo de avaliação apenas 
punitiva e classificatória e ajudou o professor a criar um outro 
relacionamento com sua classe não baseado no medo, na 
ameaça da nota; a retenção dos alunos passou a ser permitida 
apenas na passagem de um ciclo para outro, garantindo a eles 
a continuidade em seu interior, decisão esta realizada pelo 
coletivo dos professores, no Conselho de Classe/Ano/Ciclo 
(p. 88). 

Proposta Curricular de São Bernardo: Introdução – Vol. II Caderno 1 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular: Introdução. Vol. 2. 
Caderno 1. São Bernardo do Campo: Rettec Artes Gráficas, 2007. 
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[...] os educadores participantes (da elaboração da Proposta 
Curricular) explicitaram a necessidade de retomar questões 
referentes ao desenvolvimento infantil e, mais especificamente, 
de aprofundar o estudo das teorias dos pensadores apontados 
como referências principais do trabalho na Rede de Ensino de 
São Bernardo do Campo. [...] uma reestruturação curricular não 
deveria se pautar por uma mudança de concepção, mas sim por 
ampliações do que fora abordado nos cursos. Da mesma forma, 
deveria ser feita a retomada de questões que o currículo Uma 
proposta integrada para o trabalho em creches e EMEI’s (São 
Bernardo do Campo, 1992) apontava. Assim, esse documento 
também foi utilizado como base para o início de uma nova 
escrita (p. 18). 

 A proposta dos Temas Transversais, longe de complementar ou 
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substituir as áreas de conhecimento tradicionalmente presentes 
no currículo escolar, vem trazer uma nova visão sobre esse 
currículo e sobre toda a organização escolar (p. 37). 

 [...] a transversalidade oferece à escola a possibilidade de 
estabelecer uma relação questionadora e comprometida entre 
os conhecimentos acadêmicos das diferentes áreas de 
conhecimento com a realidade da comunidade escolar e com os 
interesses dos alunos. Além disso, os temas aqui propostos – 
Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação 
Sexual – referem-se a questões que não poderão ser 
abarcadas isoladamente por nenhuma área, e apontam para a 
necessidade de a escola desenvolver um trabalho 
interdisciplinar. (p. 37). 

 O tema Ética está presente nas diferentes áreas de 
conhecimento e nos próprios temas transversais, uma vez que 
eles se reportam sempre às implicações de valores presentes 
nas situações sociais (p. 42). 

 A Pluralidade Cultural, como um dos temas transversais 
propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais - para os 
quatro primeiros anos do Ensino Fundamental, diz respeito à 
valorização da diversidade cultural, à percepção das 
desigualdades socioeconômicas e ao combate a práticas 
discriminatórias e excludentes (p. 43). 

 Para efeito didático, os conteúdos de Pluralidade Cultural 
receberam tratamento por blocos: Pluralidade Cultural e a vida 
das crianças brasileiras; Constituição da Pluralidade Cultural no 
Brasil e situação atual; O ser humano como agente social e 
produtor de cultura; Pluralidade Cultural e Cidadania. No 1º 
Ciclo, a abordagem do trabalho deverá estar mais voltada para 
o convívio e intercâmbio. No 2º Ciclo, esta abordagem deve ser 
enriquecida com informações históricas e geográficas mais 
específicas da temática, sendo interessante introduzir a 
consulta a documentos jurídicos como o Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA, a Constituição etc. (p. 46). 

 Pluralidade Cultural e a vida das crianças brasileiras: Este eixo 
permite a transversalidade direta com as áreas de História e 
Geografia. O núcleo é a vida da criança e a organização 
familiar. Constituição da Pluralidade Cultural no Brasil e 
situação atual: O núcleo deste eixo é recuperar as raízes das 
produções culturais do ponto de vista dos grupos onde elas se 
originaram. O ser humano como agente social e produtor de 
cultura: Este eixo permite a transversalidade direta com as 
áreas de Arte, Língua Portuguesa, História e Geografia. O ser 
humano como agente social e produtor de cultura: O foco deste 
trabalho é a mútua influência e os diferentes níveis de 
integração que permeiam e entrelaçam diferentes formas de 
organização social e de expressões culturais. Pluralidade 
Cultural e Cidadania: O núcleo deste eixo é o estabelecimento 
de relações entre o equilíbrio democrático, a consolidação do 
pleno cumprimento dos direitos, a coexistência de diferentes 
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grupos e comunidades étnicas e culturais, e sua própria vida 
(p. 47). 

 O tratamento pedagógico da questão ambiental na escola foca, 
portanto, o desenvolvimento de procedimentos e atitudes 
relativos a valores e posturas éticas em relação ao ambiente ( 
p. 49). 

 Abordar o tema saúde na escola articula-se, portanto, com o 
conceito de promoção de saúde, que vem se disseminando 
desde a década de 70 em discussões internacionais. Esse 
conceito defende uma conciliação entre saúde física e mental 
dos indivíduos, meio ambiente e estilos de vida, de um lado, 
com as capacidades e o direito dos cidadãos para influenciarem 
em decisões que os afetam, de outro (p. 60). 

 A proposta de Orientação Sexual deve estar contemplada no 
projeto pedagógico da escola e envolver toda a comunidade 
escolar (alunos, professores, gestores, funcionários, familiares 
etc.). (p. 65) 

 No trabalho com as primeiras séries do Ensino Fundamental, os 
conteúdos do tema Orientação Sexual devem ser 
transversalizados, e tratados com base nas observações e nas 
demandas dos alunos (p. 66). 

 O eixo Relações de gênero inclui o conjunto de representações 
sociais e culturais construídas a partir da diferença biológica dos 
sexos e noções de masculino e feminino. [...] (p. 68). 

 No eixo Prevenção DST/AIDS, devem ser apresentadas 
informações genéricas sobre as DST, tendo o cuidado de não 
restringir o trabalho de Orientação Sexual ao conhecimento de 
doenças, mas trabalhar numa perspectiva de Educação para a 
Saúde, promovendo reflexões acerca de condutas preventivas 
(p. 69). 

 De acordo com os princípios definidos nesta Proposta 
Curricular, a Rede Municipal de Ensino de São Bernardo do 
Campo opta por uma concepção de avaliação na qual o aluno é 
visto como sujeito ativo no processo de aprendizagem, 
compreendendo que ela deve: atender aos interesses da 
democratização do ensino, considerando o acesso, a 
permanência e a terminalidade educativa; ser encarada como 
uma prática que envolve múltiplos aspectos indissociáveis que 
têm como função melhorar a qualidade do ensino e da 
aprendizagem, e, como um elemento integrador entre a 
aprendizagem e o ensino; possibilitar a todos os envolvidos na 
Educação a oportunidade de realizar auto- avaliação, 
conscientizando-se de suas fragilidades e necessidades para 
traçar planos de ação coerentes com aquilo que se deseja (e 
pode) alcançar (p. 69). 

 Por considerar o contexto atual da Educação nacional, que 
busca superar inúmeras dificuldades, e a complexidade dos 
desafios sociais, econômicos, culturais que o processo de 
inclusão coloca a todos os educadores, a Secretaria Municipal 
de Educação optou por incluir, nesta proposta, um capítulo 
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sobre as Adaptações Curriculares, como forma de trazer à 
discussão e à reflexão algumas questões que poderão apoiar 
os educadores no trabalho com a diversidade (p. 81). 

 Adaptações curriculares são respostas educacionais que visam 
a ajustar o fazer pedagógico às necessidades dos alunos 
(p. 81). 

 As adaptações curriculares não significativas também 
denominadas de pequeno porte são aquelas que demandam 
ajustes de competência específica do professor. Constituem 
ações planejadas para desenvolvimento em sala de aula e 
visam a promover a participação produtiva dos alunos com 
necessidades educacionais especiais no processo de ensino e 
aprendizagem juntamente com os demais alunos do 
agrupamento. Como são de responsabilidade exclusiva do 
professor, não exigem autorização, nem dependem de ação de 
qualquer outra instância superior, e devem constar do plano de 
ação do professor e das fichas de rendimento dos alunos 
(p. 83). 

 As adaptações significativas, também denominadas de grande 
porte, demandam ações que são da competência das instâncias 
político-administrativas superiores, representadas 
principalmente pelas Secretarias Estaduais e Municipais de 
Educação, pela direção das unidades escolares e pelas equipes 
técnicas, pois exigem respostas de natureza política, 
administrativa, financeira, burocrática, técnica etc. que 
extrapolam a área de ação específica do professor. Devem 
estar explicitadas no projeto pedagógico da escola (p. 85). 

Proposta Curricular de São Bernardo: Ensino Fundamental – Vol. II - Caderno 
3. 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular: Ensino 
Fundamental. Vol. II. Caderno 3. São Bernardo do Campo: Rettec Artes 
Gráficas, 2007. 
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Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica – DCNGEB 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Parecer CNE/CEB nº 7, de 9 de julho de 2010. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 jul. 2010. Seção 1, p. 10. 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 14 jul. 2010. Seção 1, p. 824. 
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As reflexões teóricas sobre currículo têm como referência os 
princípios educacionais garantidos à educação formal. Estes 
estão orientados pela liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 
e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o conhecimento 
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científico, além do pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas, assim como a valorização da experiência 
extraescolar, e a vinculação entre a educação escolar, o 
trabalho e as práticas sociais (p. 24). 

 Os conteúdos curriculares da Educação Básica observarão, 
ainda, as seguintes diretrizes: I – a difusão de valores 
fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 
cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; II 
– consideração das condições de escolaridade dos estudantes 
em cada estabelecimento; III – orientação para o trabalho; IV – 
promoção do desporto educacional e apoio às práticas 
desportivas não-formais (p. 24). 

 os valores sociais, bem como os direitos e deveres dos 
cidadãos, relacionam-se com o bem comum e com a ordem 
democrática. Estes são conceitos que requerem a atenção da 
comunidade escolar para efeito de organização curricular, cuja 
discussão tem como alvo e motivação a temática da construção 
de identidades sociais e culturais. (p. 24). 

 [...] educação cidadã consiste na interação entre os sujeitos, 
preparando-os por meio das atividades desenvolvidas na 
escola, individualmente e em equipe, para se tornarem aptos a 
contribuir para a construção de uma sociedade mais solidária, 
em que se exerça a liberdade, a autonomia e a 
responsabilidade (p. 25). 

 o entendimento de que currículo é o conjunto de valores e 
práticas que proporcionam a produção e a socialização de 
significados no espaço social e que contribuem, intensamente, 
para a construção de identidades sociais e culturais dos 
estudantes (p. 27). 

 Na organização e gestão do currículo, as abordagens 
disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar 
requerem a atenção criteriosa da instituição escolar, porque 
revelam a visão de mundo que orienta as práticas pedagógicas 
dos educadores e organizam o trabalho do estudante (p. 28). 

 Conceber a gestão do conhecimento escolar enriquecida pela 
adoção de temas a serem tratados sob a perspectiva 
transversal exige da comunidade educativa clareza quanto aos 
princípios e às finalidades da educação, além de conhecimento 
da realidade contextual, em que as escolas, representadas por 
todos os seus sujeitos e a sociedade, se acham inseridas (p. 
29). 

 [...] não se pode considerar que matriz e grade sejam sinônimas 
[...] A matriz curricular deve, portanto, ser entendida como algo 
que funciona assegurando movimento, dinamismo, vida 
curricular e educacional na sua multidimensionalidade, de tal 
modo que os diferentes campos do conhecimento possam se 
coadunar com o conjunto de atividades educativas e instigar, 
estimular o despertar de necessidades e desejos nos sujeitos 
que dão vida à escola como um todo (p. 30). 

 [...] a matriz curricular deve se organizar por “eixos temáticos”, 
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definidos pela unidade escolar ou pelo sistema educativo [...]. O 
eixo temático organiza a estrutura do trabalho pedagógico, 
limita a dispersão temática e fornece o cenário no qual são 
construídos os objetos de estudo [...]. O recurso dos eixos 
temáticos propicia o trabalho em equipe, além de contribuir para 
a superação do isolamento das pessoas e de conteúdos fixos. 
(p. 30). 

 A LDB definiu princípios e objetivos curriculares gerais para o 
Ensino Fundamental e Médio, sob os aspectos: I – duração: 
anos, dias letivos e carga horária mínimos; II – uma base 
nacional comum; III – uma parte diversificada (p. 31). 

 Base nacional comum, na Educação Básica, os conhecimentos, 
saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas 
políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras 
do conhecimento científico e tecnológico; no mundo do trabalho; 
no desenvolvimento das linguagens; nas atividades desportivas 
e corporais; na produção artística; nas formas diversas e 
exercício da cidadania; nos movimentos sociais (p. 31) [...] que 
assim se traduzem: I – na Língua Portuguesa; II – na 
Matemática; III – no conhecimento do mundo físico, natural, da 
realidade social e política, especialmente do Brasil, incluindo-se 
o estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, IV – na 
Arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a 
música; V – na Educação Física; VI – no Ensino Religioso 
(p.31). 

 Componentes curriculares são organizados pelos sistemas 
educativos, em forma de áreas de conhecimento, disciplinas, 
eixos temáticos, preservando-se a especificidade dos diferentes 
campos do conhecimento, por meio dos quais se desenvolvem 
as habilidades indispensáveis ao exercício da cidadania, em 
ritmo compatível com as etapas do desenvolvimento integral do 
cidadão (p. 32). 

 A parte diversificada enriquece e complementa a base nacional 
comum, prevendo o estudo das características regionais e 
locais da sociedade (p. 32). 

 A base nacional comum e a parte diversificada não podem se 
constituir em dois blocos distintos, com disciplinas específicas 
para cada uma dessas partes (p. 32). 

 Cabe aos órgãos normativos dos sistemas de ensino expedir 
orientações quanto aos estudos e às atividades 
correspondentes à parte diversificada do Ensino Fundamental e 
do Médio, de acordo com a legislação vigente (p. 32). 

 A organização curricular assim concebida supõe outra forma de 
trabalho na escola, que consiste na seleção adequada de 
conteúdos e atividades de aprendizagem, de métodos, 
procedimentos, técnicas e recursos didático-pedagógicos. A 
perspectiva da articulação interdisciplinar é voltada para o 
desenvolvimento não apenas de conhecimentos, mas também 
de habilidades, valores e práticas (p. 34). 

 Na elaboração do projeto político-pedagógico, a concepção de 
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currículo e de conhecimento escolar deve ser enriquecida pela 
compreensão de como lidar com temas significativos que se 
relacionem com problemas e fatos culturais relevantes da 
realidade em que a escola se inscreve (p. 48). 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos – 
DCNEFNA 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Parecer CNE/CEB nº 11, de 9 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 dez. 2010. Seção 1, p. 28. 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 dez. 2010. Seção 1, p. 34. 

Unidade de 
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Em todas essas orientações, o CNE tem insistido que a 
implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos de 
duração implica na elaboração de um novo currículo e de um 
novo projeto político-pedagógico (p. 103). 

 [...] as propostas curriculares do Ensino Fundamental visarão 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os 
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, 
mediante os objetivos previstos para esta etapa da 
escolarização, a saber: I – o desenvolvimento da capacidade de 
aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, 
da escrita e do cálculo; II – a compreensão do ambiente natural 
e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade; III – a aquisição de 
conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e 
valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo; IV 
– o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 
assenta a vida social (Art. 7º). 

 Trata-se, portanto, de criar um novo currículo e de um novo 
projeto político-pedagógico para o Ensino Fundamental que 
abranja os 9 anos de escolarização, incluindo as crianças de 6 
anos (p. 109). 

 O currículo do Ensino Fundamental é entendido, nesta 
Resolução, como constituído pelas experiências escolares que 
se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas 
relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos 
alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e 
contribuindo para construir as identidades dos estudantes 
(Art. 9º). 

 O currículo do Ensino Fundamental tem uma base nacional 
comum, complementada em cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar por uma parte diversificada. A base 
nacional comum e a parte diversificada do currículo do Ensino 
Fundamental constituem um todo integrado e não podem ser 
consideradas como dois blocos distintos (Arts. 10 e 11). 
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 Os conteúdos que compõem a base nacional comum e a parte 
diversificada têm origem nas disciplinas científicas, no 
desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho, na 
cultura e na tecnologia, na produção artística, nas atividades 
desportivas e corporais, na área da saúde e ainda incorporam 
saberes como os que advêm das formas diversas de exercício 
da cidadania, dos movimentos sociais, da cultura escolar, da 
experiência docente, do cotidiano e dos alunos (Art. 12). Os 
conteúdos a que se refere o art. 12 são constituídos por 
componentes curriculares (Art. 13). 

 O currículo da base nacional comum do Ensino Fundamental 
deve abranger, obrigatoriamente, conforme o art. 26 da Lei nº 
9.394/96, o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o 
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e 
política, especialmente a do Brasil, bem como o ensino da Arte, 
a Educação Física e o Ensino Religioso (Art. 14). 

 Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino 
Fundamental serão assim organizados em relação às áreas de 
conhecimento: I – Linguagens: a) Língua Portuguesa, b) Língua 
Materna, para populações indígenas, c) Língua Estrangeira 
moderna, d) Arte e e) Educação Física; II – Matemática; III – 
Ciências da Natureza; IV – Ciências Humanas: a) História, b) 
Geografia; V – Ensino Religioso (Art. 15). 

 A Educação Física, componente obrigatório do currículo do 
Ensino Fundamental, integra a proposta político-pedagógica da 
escola e será facultativo ao aluno apenas nas circunstâncias 
previstas no § 3º do art. 26 da Lei nº 9.394/96 (Art. 15, § 5º). 

 Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento 
devem articular em seus conteúdos, a partir das possibilidades 
abertas pelos seus referenciais, a abordagem de temas 
abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana em 
escala global, regional e local, bem como na esfera individual 
(Art. 16). 

 A transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os 
componentes curriculares, as áreas de conhecimento e os 
temas sociais em uma perspectiva integrada, conforme a 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica (Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução CNE/CEB nº 
4/2010) (Art. 16 § 2º). A transversalidade constitui uma das 
maneiras de trabalhar os componentes curriculares, as áreas de 
conhecimento e os temas contemporâneos em uma perspectiva 
integrada (p. 115). 

 O currículo não se esgota, contudo, nos componentes 
curriculares e nas áreas de conhecimento. Valores, atitudes, 
sensibilidades e orientações de conduta são veiculados não só 
pelos conhecimentos, mas por meio de rotinas, rituais, normas 
de convívio social, festividades, visitas e excursões, pela 
distribuição do tempo e organização do espaço, pelos materiais 
utilizados na aprendizagem, pelo recreio, enfim, pelas vivências 
proporcionadas pela escola (p. 116). 
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 Do ponto de vista da abordagem, reafirma-se a importância do 
lúdico na vida escolar, não se restringindo sua presença apenas 
à Arte e à Educação Física. Hoje se sabe que no processo de 
aprendizagem a área cognitiva está inseparavelmente ligada à 
afetiva e à emocional. Pode-se dizer que tanto o prazer como a 
fantasia e o desejo estão imbricados em tudo o que fazemos. 
(p. 116) 

 O currículo do Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de 
duração exige a estruturação de um projeto educativo coerente, 
articulado e integrado, de acordo com os modos de ser e de se 
desenvolver das crianças e dos adolescentes nos diferentes 
contextos sociais (Art.18). Ciclos, séries e outras formas de 
organização a que se refere a Lei nº 9.394/96 serão 
compreendidos como tempos e espaços interdependentes e 
articulados entre si, ao longo dos 9 (nove) anos (p. 117, Art. 19). 

 Em relação à organização dos conteúdos, há necessidade de 
superar o caráter fragmentário das áreas, buscando uma 
integração no currículo que possibilite tornar os conhecimentos 
abordados mais significativos para os educandos e favorecer a 
participação ativa de alunos com habilidades, experiências de 
vida e interesses muito diferentes (p. 119). 

 Constituem exemplos de possibilidades de integração do 
currículo, entre outros, as propostas curriculares ordenadas em 
torno de grandes eixos articuladores, projetos interdisciplinares 
com base em temas geradores formulados a partir de questões 
da comunidade e articulados aos componentes curriculares [...] 
(Art. 24, § 2º) 

 Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento, 
relacionados a um projeto educativo de longo prazo, como deve 
ser o da Educação Básica, concorrem de maneira decisiva para 
assegurar uma sistematização de conhecimentos imprescindível 
no Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, garantindo-lhe 
continuidade e consistência (p. 118). 

 Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: I 
– a alfabetização e o letramento; II – o desenvolvimento das 
diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da 
Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a 
Educação Física, assim como o aprendizado da Matemática, da 
Ciência, da História e da Geografia; III – a continuidade da 
aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de 
alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no 
Ensino Fundamental como um todo e, particularmente, na 
passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e 
deste para o terceiro (Art. 30). 

 Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes 
curriculares Educação Física e Arte poderão estar a cargo do 
professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos 
permanecem a maior parte do período escolar, ou de 
professores licenciados nos respectivos componentes (Art. 31). 
Nos casos em que esses componentes curriculares sejam 
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desenvolvidos por professores com licenciatura específica 
(conforme Parecer CNE/CEB nº 2/2008), deve ser assegurada a 
integração com os demais componentes trabalhados pelo 
professor de referência da turma (art. 31, § 2º). 

 Quanto aos processos avaliativos, parte integrante do currículo, 
há que partir do que determina a LDB em seus artigos 12, 13 e 
24, cujos comandos genéricos prescrevem o zelo pela 
aprendizagem dos alunos (p. 123). A avaliação dos alunos, a 
ser realizada pelos professores e pela escola como parte 
integrante da proposta curricular e da implementação do 
currículo, é redimensionadora da ação pedagógica e deve: I – 
assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser 
contínua, cumulativa e diagnóstica (art. 32). 

 Para as crianças que entram pela primeira vez na escola aos 6 
(seis) anos, o período requerido para esse aprendizado pode 
ser mais prolongado, mas o esperado é que, com a ampliação 
da obrigatoriedade escolar para a faixa etária dos 4 (quatro) aos 
17 (dezessete) anos de idade, todas as crianças se beneficiem. 
Entretanto, os anos iniciais do Ensino Fundamental de 9 (nove) 
anos não se reduzem apenas à alfabetização e ao letramento. 
Desde os 6 (seis) anos de idade, os conteúdos dos demais 
componentes curriculares devem também ser trabalhados. São 
eles que, ao descortinarem às crianças o conhecimento do 
mundo por meio de novos olhares, lhes oferecem oportunidades 
de exercitar a leitura e a escrita de um modo mais significativo 
(p. 121). 

 A proposta de organização dos três primeiros anos do Ensino 
Fundamental em um único ciclo exige mudanças no currículo 
para melhor trabalhar com a diversidade dos alunos e permitir 
que eles progridam na aprendizagem. Ela também questiona a 
concepção linear de aprendizagem que tem levado à 
fragmentação do currículo e ao estabelecimento de sequências 
rígidas de conhecimentos, as quais, durante muito tempo, foram 
evocadas para justificar a reprovação nas diferentes séries. A 
promoção dos alunos deve vincular-se às suas aprendizagens; 
não se trata, portanto, de promoção automática. Para garantir a 
aprendizagem, as escolas deverão construir estratégias 
pedagógicas para recuperar os alunos que apresentarem 
dificuldades no seu processo de construção do conhecimento 
(p. 122). 

 [...] as referências para o currículo devem continuar sendo as 
contidas nas propostas político pedagógicas das escolas, 
articuladas às orientações e propostas curriculares dos 
sistemas, sem reduzir os seus propósitos ao que é avaliado 
pelos testes de larga escala (p. 124). 

 O currículo da escola de tempo integral, concebido como um 
projeto educativo integrado, deve prever uma jornada escolar 
de, no mínimo, 7 (sete) horas diárias. A ampliação da jornada 
poderá ser feita mediante o desenvolvimento de atividades 
como as de acompanhamento e apoio pedagógico, reforço e 
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aprofundamento da aprendizagem, experimentação e pesquisa 
científica, cultura e artes, esporte e lazer, tecnologias da 
comunicação e informação, afirmação da cultura dos direitos 
humanos, preservação do meio ambiente, promoção da saúde, 
entre outras (p. 125, Art. 37, § 1º).  

 

Sétima unidade de análise 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de1996. Estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, v. 134, n. 248, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 27834-27841. 
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Art. 26, § 3o A educação física, integrada à proposta pedagógica 
da escola, é componente curricular obrigatório da educação 
básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: I – que cumpra 
jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; II – maior de 
trinta anos de idade; III – que estiver prestando serviço militar 
inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da 
educação física; VI – que tenha prole. 

 Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica 
observarão, ainda, as seguintes diretrizes: IV - promoção do 
desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Introdução - PCNI 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros 
curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
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Os objetivos (educacionais) propostos nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais concretizam as intenções educativas em 
termos de capacidades que devem ser desenvolvidas pelos 
alunos ao longo da escolaridade [...] os objetivos se definem em 
termos de capacidades de ordem cognitiva, física, afetiva, de 
relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tendo em 
vista uma formação ampla (p. 47). 

 A capacidade cognitiva tem grande influência na postura do 
indivíduo em relação às metas que quer atingir nas mais diversas 
situações da vida, vinculando-se diretamente ao uso de formas de 
representação e de comunicação, envolvendo a resolução de 
problemas, de maneira consciente ou não. A aquisição 
progressiva de códigos de representação e a possibilidade de 
operar com eles interferem diretamente na aprendizagem da 
língua, da matemática, da representação espacial, temporal e 
gráfica e na leitura de imagens. A capacidade física engloba o 
autoconhecimento e o uso do corpo na expressão de emoções, na 
superação de estereotipias de movimentos, nos jogos, no 
deslocamento com segurança. A afetiva refere-se às motivações, 



 258 

à autoestima, à sensibilidade e à adequação de atitudes no 
convívio social, estando vinculada à valorização do resultado dos 
trabalhos produzidos e das atividades realizadas. O 
desenvolvimento da inter-relação permite ao aluno se colocar do 
ponto de vista do outro e a refletir sobre seus próprios 
pensamentos. A capacidade estética permite produzir arte e 
apreciar as diferentes produções artísticas produzidas em 
diferentes culturas e em diferentes momentos históricos. A 
capacidade ética é a possibilidade de reger as próprias ações e 
tomadas de decisão por um sistema de princípios segundo o qual 
se analisam, nas diferentes situações da vida, os valores e opções 
que envolvem. (p. 47) 

 Objetivo Geral do Ensino Fundamental: utilizar diferentes 
linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica, corporal — 
como meio para expressar e comunicar suas ideias, interpretar e 
usufruir das produções da cultura (p. 48). 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Educação Física - PCNEF 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais. Primeiro e segundo ciclos do 
ensino fundamental: educação física. Brasília: MEC/SEF, 1997. (PCN 1ª a 4ª 
Séries). 
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O documento de Educação Física traz uma proposta que procura 
democratizar, humanizar e diversificar a prática pedagógica da 
área, buscando ampliar, de uma visão apenas biológica, para um 
trabalho que incorpore as dimensões afetivas, cognitivas e 
socioculturais dos alunos (p. 15). 

 O trabalho na área da Educação Física tem seus fundamentos 
nas concepções de corpo e movimento. Ou, dito de outro modo, a 
natureza do trabalho desenvolvido nessa área tem íntima relação 
com a compreensão que se tem desses dois conceitos (p. 22). 

 [...] a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais adotou a 
distinção entre organismo — um sistema estritamente fisiológico 
— e corpo — que se relaciona dentro de um contexto sociocultural 
— e aborda os conteúdos da Educação Física como expressão de 
produções culturais, como conhecimentos historicamente 
acumulados e socialmente transmitidos. Portanto, a presente 
proposta entende a Educação Física como uma cultura corporal 
(p.22). 

 O conceito de cultura é aqui (PCN) entendido como produto da 
sociedade, da coletividade à qual os indivíduos pertencem, 
antecedendo-os e transcendendo-os [...] No sentido antropológico 
do termo, afirma-se que todo e qualquer indivíduo nasce no 
contexto de uma cultura, não existe homem sem cultura, mesmo 
que não saiba ler, escrever e fazer contas. É como se se pudesse 
dizer que o homem é biologicamente incompleto: não sobreviveria 
sozinho sem a participação das pessoas e do grupo que o gerou 
(p. 23). 

 A fragilidade de recursos biológicos fez com que os seres 
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humanos buscassem suprir as insuficiências com criações que 
tornassem os movimentos mais eficazes, seja por razões 
“militares”, relativas ao domínio e uso de espaço, seja por razões 
econômicas, que dizem respeito às tecnologias de caça, pesca e 
agricultura, seja por razões religiosas, que tangem aos rituais e 
festas ou por razões apenas lúdicas. Derivaram daí inúmeros 
conhecimentos e representações que se transformaram ao longo 
do tempo, tendo ressignificadas as suas intencionalidades e 
formas de expressão, e constituem o que se pode chamar de 
cultura corporal (p. 23). 

 A área de Educação Física hoje contempla múltiplos 
conhecimentos produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito 
do corpo e do movimento. Entre eles, se consideram 
fundamentais as atividades culturais de movimento com 
finalidades de lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções, 
e com possibilidades de promoção, recuperação e manutenção da 
saúde (p. 23). 

 É tarefa da Educação Física escolar, portanto, garantir o acesso 
dos alunos às práticas da cultura corporal, contribuir para a 
construção de um estilo pessoal de exercê-las e oferecer 
instrumentos para que sejam capazes de apreciá-las criticamente 
(p. 24). 

 Com a preocupação de garantir a coerência com a concepção 
exposta e de efetivar os objetivos, foram eleitos os seguintes 
critérios para a seleção dos conteúdos propostos: Relevância 
social; Características dos alunos; Características da própria área 
(p. 35). 

 Os conteúdos estão organizados em três blocos, que deverão ser 
desenvolvidos ao longo de todo o ensino fundamental, embora no 
presente documento sejam especificados apenas os conteúdos 
dos dois primeiros ciclos (p. 35). 

 Essa organização tem a função de evidenciar quais são os objetos 
de ensino e aprendizagem que estão sendo priorizados, servindo 
como subsídio ao trabalho do professor, que deverá distribuir os 
conteúdos a serem trabalhados de maneira equilibrada e 
adequada. Assim, não se trata de uma estrutura estática ou 
inflexível, mas sim de uma forma de organizar o conjunto de 
conhecimentos abordado, segundo os diferentes enfoques que 
podem ser dados: Esportes, jogos, lutas e ginásticas; Atividades 
rítmicas e expressivas; Conhecimentos sobre o corpo. Os três 
blocos articulam-se entre si, têm vários conteúdos em comum, 
mas guardam especificidades (p. 35). 

 Para se conhecer o corpo abordam-se os conhecimentos 
anatômicos, fisiológicos, biomecânicos e bioquímicos que 
capacitam a análise crítica dos programas de atividade física e o 
estabelecimento de critérios para julgamento, escolha e realização 
que regulem as próprias atividades corporais saudáveis, seja no 
trabalho ou no lazer (p. 35). Este bloco (Conhecimentos sobre o 
corpo) diz respeito aos conhecimentos e conquistas individuais 
que subsidiam as práticas corporais expressas nos outros dois 
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blocos e dão recursos para o indivíduo gerenciar sua atividade 
corporal de forma autônoma (p. 36). 

 [...] consideram-se esporte as práticas em que são adotadas 
regras de caráter oficial e competitivo, organizadas em federações 
regionais, nacionais e internacionais que regulamentam a atuação 
amadora e a profissional. [...] Os jogos podem ter uma flexibilidade 
maior nas regulamentações, que são adaptadas em função das 
condições de espaço e material disponíveis, do número de 
participantes, entre outros. [...] As lutas são disputas em que o(s) 
oponente(s) deve(m) ser subjugado(s), mediante técnicas e 
estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão 
de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e 
defesa. [...] As ginásticas são técnicas de trabalho corporal que, 
de modo geral, assumem um caráter individualizado com 
finalidades diversas. [...] Atualmente, existem várias técnicas de 
ginástica que trabalham o corpo de modo diferente das ginásticas 
tradicionais (de exercícios rígidos, mecânicos e repetitivos), 
visando a percepção do próprio corpo: ter consciência da 
respiração, perceber relaxamento e tensão dos músculos, sentir 
as articulações da coluna vertebral (p. 37). 

 Este bloco de conteúdos (Atividades rítmicas expressivas) inclui 
as manifestações da cultura corporal que têm como 
características comuns a intenção de expressão e comunicação 
mediante gestos e a presença de estímulos sonoros como 
referência para o movimento corporal. Trata-se das danças e 
brincadeiras cantadas (p. 38). 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais consideram que a 
avaliação deve ser algo útil, tanto para o aluno como para o 
professor, para que ambos possam dimensionar os avanços e as 
dificuldades dentro do processo de ensino e aprendizagem e 
torná-lo cada vez mais produtivo (p. 41). 

 A presente proposta firma-se numa concepção de aprendizagem 
que parte das situações globais, amplas e diversificadas em 
direção às práticas corporais sociais mais significativas, que 
exigem movimentos mais específicos, precisos e sistematizados. 
É necessário ainda incluir no processo de aprendizagem, para 
além das questões relativas ao movimento em si, os contextos 
pessoais, culturais e sociais em que ele ocorre, para que a ação 
corporal adquira um significado que extrapole a própria situação 
escolar [...] a presente proposta aborda a complexidade das 
relações entre corpo e mente num contexto sociocultural, tem 
como princípio a igualdade de oportunidades para todos os alunos 
e o objetivo de desenvolver as potencialidades, num processo 
democrático e não seletivo (p. 58). 

Proposta Curricular de São Bernardo – Vol. I 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular da Prefeitura de 
São Bernardo do Campo. Vol. I. São Bernardo do Campo: Rettec Artes 
Gráficas, 2004. 

Unidade Unidade de Contexto 
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Produção de conhecimento por meio de ação educativa que 
conduza: à compreensão crítica do mundo e da sociedade; à 
apropriação dos elementos da cultura; ao saber historicamente 
construído; à construção de novos saberes, promovendo o 
desenvolvimento intelectual dos alunos nos seus diferentes 
aspectos – sociológico, político, filosófico, psicológico, histórico – 
e também, corporal, ético, estético e tecnológico; à formação 
integral do sujeito aprendiz (p. 16). 

Proposta Curricular de São Bernardo: Introdução – Vol. II Caderno 1. 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de Educação e Cultura. 
Departamento de Ações Educacionais. Proposta curricular: Introdução. Vol. 
II. Caderno 1. São Bernardo do Campo: Rettec Artes Gráficas, 2007. 
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Corpo e 
Movimento 

A proposta dos Temas Transversais, longe de complementar ou 
substituir as áreas de conhecimento tradicionalmente presentes 
no currículo escolar, vem trazer uma nova visão sobre esse 
currículo e sobre toda a organização escolar (p. 37). 

 [...] a transversalidade oferece à escola a possibilidade de 
estabelecer uma relação questionadora e comprometida entre os 
conhecimentos acadêmicos das diferentes áreas de conhecimento 
com a realidade da comunidade escolar e com os interesses dos 
alunos. Além disso, os temas aqui propostos – Ética, Meio 
Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual – 
referem-se a questões que não poderão ser abarcadas 
isoladamente por nenhuma área, e apontam para a necessidade 
de a escola desenvolver um trabalho interdisciplinar. (p. 37) 

 O tema Ética está presente nas diferentes áreas de conhecimento 
e nos próprios temas transversais, uma vez que eles se reportam 
sempre às implicações de valores presentes nas situações 
sociais. Em Educação Física, as questões relativas à competição 
e cooperação, limites e possibilidades do corpo e sua aceitação; a 
discussão sobre os valores sociais, econômicos, culturais, 
presentes em certas práticas corporais; o estudo sobre a 
diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal que 
existem em diferentes grupos sociais, inclusive aqueles 
divulgados pela mídia, são exemplos de como, nessa área, 
conteúdos ligados à solidariedade, respeito mútuo e diálogo estão 
presentes e, por meio de uma ação intencional do professor, 
devem se tornar objeto de reflexão pelos alunos (p. 42). 

 Meio Ambiente e Educação Física – As formas culturais como o 
corpo se inscreve na sociedade são interessantes para se 
compreender algumas das relações mais sutis e complexas em 
Educação Ambiental. Considere-se, por exemplo, as questões 
relacionadas ao tratamento do corpo na mídia, os padrões 
estéticos, a indústria de moda e as cirurgias para compreender 
como os padrões de consumo se disseminam entre as pessoas e 
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contribuem para formas insustentáveis de desenvolvimento. A 
questão do lazer também é um ponto a ser problematizado, com 
os alunos pesquisando sobre as práticas de cultura corporal de 
sua comunidade e os espaços disponíveis para o lazer, em áreas 
verdes etc. (p. 58) 

 Abordar o tema saúde na escola articula-se, portanto, com o 
conceito de promoção de saúde, que vem se disseminando desde 
a década de 70 em discussões internacionais. Esse conceito 
defende uma conciliação entre saúde física e mental dos 
indivíduos, meio ambiente e estilos de vida, de um lado, com as 
capacidades e o direito dos cidadãos para influenciarem em 
decisões que os afetam, de outro (p. 60). 

 Saúde e Educação Física – A  composição entre o tema Saúde e 
Educação Física é importante, uma vez que a atividade física 
relaciona-se com a manutenção de um estilo de vida saudável – e 
não se deve esquecer que as consequências do sedentarismo 
contribuem para o desenvolvimento de várias doenças comuns na 
sociedade moderna, como os distúrbios cardiovasculares e a 
obesidade. O objetivo da proposta curricular que orienta a 
valorizar as atividades corporais de lazer que contribuem para a 
manutenção da saúde e qualidade da vida. Com esse enfoque, as 
práticas corporais tomam uma característica de consciência 
individual e coletiva, divergindo de uma abordagem mais 
descontextualizada do tipo “mente sã em corpo são”, e podem ser 
desenvolvidas em manifestações culturais como jogos, danças e 
outras atividades como correr, pular, saltar etc. (p. 63 ) 

 Segundo os PCN, esses objetivos deverão ser trabalhados por 
conteúdos organizados nos seus três eixos a seguir: Corpo: matriz 
da sexualidade: Relações de gênero; Prevenção DST/AIDS. Os 
blocos foram definidos para os quatro ciclos do Ensino 
Fundamental. Os conteúdos de Orientação Sexual obedecerão à 
lógica interna de cada área no que se refere à sua divisão por 
ciclos. Nos primeiros anos deve-se dar maior ênfase aos eixos 
Corpo: Matriz da sexualidade e Relações de gênero. (p. 67) 

 No eixo Corpo: matriz da sexualidade, o fundamental é possibilitar 
que os alunos construam uma concepção de corpo que vá além 
das noções de organismo (anatomia e funcionamento), evitando a 
fragmentação do tratamento dado a esses conteúdos. O corpo é a 
sede de sensações, desejos e emoções, que integram a imagem 
que se tem dele e sua identidade de gênero. Assim, precisa ser 
visto como um todo integrado, em que físico e psiquismo se 
vinculam como uma construção sociocultural que, sofre 
transformações ao longo do tempo (p. 67). 

 Durante as aulas de Educação Física é possível trabalhar a 
concepção que se vai construindo a respeito do corpo, os valores 
e as atitudes para com a sexualidade própria e dos demais. As 
escolhas do professor, as atitudes que toma, o que prioriza, 
colocam em jogo essas ideias e configuram um contexto em que 
os alunos aprendem. Por meio de várias atividades, é possível 
perceber o ritmo pessoal e grupal, e, mediante reflexão, pode-se 
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fazer um paralelo entre a atividade e os vínculos que 
estabelecemos com outras pessoas ao longo da vida. Ainda é 
possível proporcionar, aos alunos, reflexão acerca de “padrões de 
beleza” e de “desempenho físico” ressaltar o que as pessoas têm 
feito para obter esses padrões, questionando o que é saudável e o 
que coloca a saúde em risco (p. 68). 

 O eixo Relações de gênero inclui o conjunto de representações 
sociais e culturais construídas a partir da diferença biológica dos 
sexos e noções de masculino e feminino. [...] Em Educação 
Física, é possível propor uma reflexão acerca das atividades 
físicas ou esportes típicos para homem ou mulher e pesquisar 
sobre pessoas que, ao longo da História, quebraram esse 
estereótipo (p. 68). 

 No eixo Prevenção DST/AIDS, devem ser apresentadas 
informações genéricas sobre as DST, tendo o cuidado de não 
restringir o trabalho de Orientação Sexual ao conhecimento de 
doenças, mas trabalhar numa perspectiva de Educação para a 
Saúde, promovendo reflexões acerca de condutas preventivas. 
Em Educação Física, pode-se proporcionar aos alunos reflexão 
acerca de padrões de beleza e de desempenho físico e o que as 
pessoas tem feito para obter esses padrões, questionando o que é 
saudável e o que coloca a saúde em risco. (p. 69). 

Proposta Curricular de São Bernardo: Ensino Fundamental – Vol. II - Caderno 
3. 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Proposta curricular: Ensino Fundamental. São 
Bernardo do Campo. Secretaria de Educação e Cultura. Departamento de 
Ações Educacionais. SEC Vol 2, caderno 3, 2007. 
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Falar de corpo é falar de um indivíduo que traz em si as marcas 
da cultura que o constitui através de hábitos, costumes, crenças e 
valores (p. 151). 

 Considerando que os corpos são constituídos pela cultura que 
lhes atribui diferentes características – por meio da interação com 
outras pessoas, objetos, espaços e ambientes – compreende-se 
que eles são, ao mesmo tempo, meios e objetos da sociabilidade: 
constituem, portanto, uma produção cultural. Pode-se, então, 
pensar numa cultura corporal que se transforma no processo 
histórico humano (p.152). 

 As ideias apontadas nesta breve abordagem sobre a construção 
da corporeidade nos levam a considerar que, para um currículo 
das séries iniciais – nosso objeto de estudo e elaboração – falar 
de uma Educação Física escolar limitada às atividades corporais 
parece carecer de sentido. As atividades não podem ser 
mecânicas, de repetição, visando apenas ao desenvolvimento de 
habilidades motoras; nem podem restringir-se à reprodução de 
alguns jogos para aprender regras ou aliviar o excesso de trabalho 
intelectual (p. 155). 

 a cultura corporal do movimento é aquela parcela da cultura geral 
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que abrange formas culturais que se vêm construindo 
historicamente, no plano material e simbólico (p. 156). 

 o movimento humano é aqui entendido como linguagem corporal: 
é sempre expressivo e intencional (p. 156). 

 É imprescindível considerar, na Proposta Pedagógica Escolar, as 
experiências e os conhecimentos relativos às danças, 
brincadeiras, jogos, esportes, que constituem a cultura corporal da 
comunidade escolar. [...] Por meio de discussões com os alunos, é 
possível fazer um levantamento das vivências relacionadas à 
cultura corporal que possuem, investigando suas práticas e 
conhecimentos [...] Essas experiências, ao serem consideradas 
nas aulas de Educação Física tornam-se objetos de estudo, 
socialização, vivência, reflexão e transcendência (p. 157). 

 Para que as aulas de Educação Física se constituam no locus 
pedagógico de discussão, ampliação e aprofundamento desses 
conhecimentos é preciso que sejam realizadas atividades de 
pesquisa acerca das origens e da História dessas manifestações, 
de modo que os alunos saibam por que e por quem são 
praticados. A partir daí, todos (alunos e professores) poderão 
transformá-las visando à adequação dos desafios da atividade 
proposta às possibilidades do grupo para vivenciá-la (p. 159). 

 A Educação Física escolar é o único componente curricular que 
tematiza a cultura corporal. Portanto, tem um importante papel a 
cumprir, que somente será efetivado se os elementos da 
diversidade cultural estiverem previstos no Projeto Pedagógico 
Escolar (p. 159). 

 Na abordagem cultural, não são desconsideradas as 
características especiais e específicas dos movimentos presentes 
nos jogos, ginásticas, lutas, danças e outras atividades (p. 160). 

 As escolas apresentarão certa diversidade em termos de escolha 
de temas para os diferentes projetos didáticos em função do 
Projeto Pedagógico Escolar. Por isso, não é propósito deste 
documento definir os conteúdos específicos: cabe-lhe apenas 
apresentar algumas sugestões (p. 160). 

 Todas as experiências corporais, das mais significativas às mais 
distantes, constituem a corporeidade. Questões de gênero, classe 
e cultura ficam impressas no corpo e são aspectos a serem 
considerados na escolha de conteúdos. Cabe à escola contemplar 
a cultura corporal dos alunos e da comunidade, considerando que 
nem todas as suas práticas corporais podem ser reproduzidas na 
escola. Por isso, é necessário discuti-las e definir quais serão 
essas práticas e como poderão ser ressignificadas de forma a 
trazer benefícios para a construção da corporeidade dos alunos 
(p. 160). 

 A problematização da cultura corporal possibilitará a 
aprendizagem de conteúdos conceituais, procedimentais e 
atitudinais, considerando que a forma de tratamento de cada um 
deles é diferente (p. 161). 

 Com esta abordagem, entendemos que os temas transversais – 
ética, sexualidade, saúde, consumo, pluralidade cultural e meio 
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ambiente – estarão sempre permeando as aulas de Educação 
Física, por meio de estudos, debates e pesquisas, que remetam a 
um posicionamento crítico e reflexivo dos alunos no momento em 
que eles os relacionam com manifestações de cultura corporal 
(p. 163). 

 Da mesma forma, considerando a amplitude das diferentes 
manifestações de cultura corporal (lutas, esportes, ginásticas, 
jogos, danças e atividades expressivas), a equipe escolar deverá 
fazer escolhas sobre quais delas serão trabalhadas nos ciclos, em 
função das características da comunidade esboçadas na 
elaboração do Projeto Pedagógico Escolar (p. 163). 

 [...] as escolhas das manifestações que serão inicialmente 
abordadas nos ciclos deverão estar articuladas com as demais 
áreas do currículo, considerando as necessidades de ampliação, 
aprofundamento e a forma de abordagem dos conteúdos por meio 
de projetos, atividades sequenciadas ou atividades permanentes 
(p. 164). 

 O conhecimento teórico sobre as diferentes manifestações 
corporais (conceitual), o diálogo com os saberes práticos dos 
alunos ao vivenciarem tais manifestações (procedimental) e a 
reflexão sobre elas, considerando a interação do grupo (atitudinal) 
é uma forma de organizar o processo de aprendizagem da cultura 
corporal numa concepção crítica de Educação (p. 165). 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica – DCNGEB. 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Parecer CNE/CEB nº 7, de 9 de julho de 2010. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 jul. 2010. Seção 1, p. 10. 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 14 jul. 2010. Seção 1, p. 824. 
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Os conteúdos curriculares da Educação Básica observarão, ainda, 
as seguintes diretrizes: I – a difusão de valores fundamentais ao 
interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito 
ao bem comum e à ordem democrática; II – consideração das 
condições de escolaridade dos estudantes em cada 
estabelecimento; III – orientação para o trabalho; IV – promoção 
do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-
formais (p.24). 

 Base nacional comum, na Educação Básica, os conhecimentos, 
saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas 
políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras 
do conhecimento científico e tecnológico; no mundo do trabalho; 
no desenvolvimento das linguagens; nas atividades desportivas e 
corporais; na produção artística; nas formas diversas e exercício 
da cidadania; nos movimentos sociais (p. 31) [...] que assim se 
traduzem: I – na Língua Portuguesa; II – na Matemática; III – no 
conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e 
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política, especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da História 
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, IV – na Arte em suas 
diferentes formas de expressão, incluindo-se a música; V – na 
Educação Física; VI – no Ensino Religioso (p 31). 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos – 
DCNEFNA 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Parecer CNE/CEB nº 11, de 9 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 dez. 2010. Seção 1, p. 28. 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 dez. 2010. Seção 1, p. 34. 

Unidade 
de 
Registro 

Unidade de Contexto 

Corpo e 
Movimento 

Os conteúdos que compõem a base nacional comum e a parte 
diversificada têm origem nas disciplinas científicas, no 
desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho, na 
cultura e na tecnologia, na produção artística, nas atividades 
desportivas e corporais, na área da saúde e ainda incorporam 
saberes como os que advêm das formas diversas de exercício da 
cidadania, dos movimentos sociais, da cultura escolar, da 
experiência docente, do cotidiano e dos alunos (Art. 12). Os 
conteúdos a que se refere o art. 12 são constituídos por 
componentes curriculares (Art. 13). 

 O currículo da base nacional comum do Ensino Fundamental deve 
abranger, obrigatoriamente, conforme o art. 26 da Lei nº 9.394/96, 
o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o conhecimento 
do mundo físico e natural e da realidade social e política, 
especialmente a do Brasil, bem como o ensino da Arte, a 
Educação Física e o Ensino Religioso (Art. 14). 

 Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental 
serão assim organizados em relação às áreas de conhecimento: I 
– Linguagens: a) Língua Portuguesa, b) Língua Materna, para 
populações indígenas, c) Língua Estrangeira moderna, d) Arte e e) 
Educação Física; II – Matemática; III – Ciências da Natureza; IV – 
Ciências Humanas: a) História, b) Geografia; V – Ensino Religioso 
(Art. 15). 

 A Educação Física, componente obrigatório do currículo do Ensino 
Fundamental, integra a proposta político-pedagógica da escola e 
será facultativo ao aluno apenas nas circunstâncias previstas no § 
3º do art. 26 da Lei nº 9.394/96 (Art. 15, § 5º). 

 Do ponto de vista da abordagem, reafirma-se a importância do 
lúdico na vida escolar, não se restringindo sua presença apenas à 
Arte e à Educação Física. Hoje se sabe que no processo de 
aprendizagem a área cognitiva está inseparavelmente ligada à 
afetiva e à emocional. Pode-se dizer que tanto o prazer como a 
fantasia e o desejo estão imbricados em tudo o que fazemos. 
(p. 116). 

 O reconhecimento do que os alunos já aprenderam antes da sua 
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entrada no Ensino Fundamental e a recuperação do caráter lúdico 
do ensino contribuirão para melhor qualificar a ação pedagógica 
junto às crianças, sobretudo nos anos iniciais dessa etapa da 
escolarização (art. 29, §1º). 

 Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: I – 
a alfabetização e o letramento; II – o desenvolvimento das 
diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da Língua 
Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação 
Física, assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência, da 
História e da Geografia; III – a continuidade da aprendizagem, 
tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os 
prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental 
como um todo e, particularmente, na passagem do primeiro para o 
segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro (Art. 30). 

 Na perspectiva da continuidade do processo educativo 
proporcionada pelo alargamento da Educação Básica, o Ensino 
Fundamental terá muito a ganhar se absorver da Educação Infantil 
a necessidade de recuperar o caráter lúdico da aprendizagem, 
particularmente entre as crianças de 6 (seis) a 10 (dez) anos que 
frequentam as suas classes, tornando as aulas menos repetitivas, 
mais prazerosas e desafiadoras e levando à participação ativa dos 
alunos. A escola deve adotar formas de trabalho que 
proporcionem maior mobilidade às crianças na sala de aula, 
explorar com elas mais intensamente as diversas linguagens 
artísticas, a começar pela literatura, utilizar mais materiais que 
proporcionem aos alunos oportunidade de racionar manuseando-
os, explorando as suas características e propriedades, ao mesmo 
tempo em que passa a sistematizar mais os conhecimentos 
escolares (p. 121). 

 Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: 
Considerando as características de desenvolvimento dos alunos, 
cabe aos professores adotar formas de trabalho que proporcionem 
maior mobilidade das crianças nas salas de aula e as levem a 
explorar mais intensamente as diversas linguagens artísticas, a 
começar pela literatura, a utilizar materiais que ofereçam 
oportunidades de raciocinar, manuseando-os e explorando as 
suas características e propriedades (Art. 30, § 2º). 

 Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes 
curriculares Educação Física e Arte poderão estar a cargo do 
professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos 
permanecem a maior parte do período escolar, ou de professores 
licenciados nos respectivos componentes (Art. 31). Nos casos em 
que esses componentes curriculares sejam desenvolvidos por 
professores com licenciatura específica (conforme Parecer 
CNE/CEB nº 2/2008), deve ser assegurada a integração com os 
demais componentes trabalhados pelo professor de referência da 
turma (art. 31, § 2º). 

 O currículo da escola de tempo integral, concebido como um 
projeto educativo integrado, deve prever uma jornada escolar de, 
no mínimo, 7 (sete) horas diárias. A ampliação da jornada poderá 
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ser feita mediante o desenvolvimento de atividades como as de 
acompanhamento e apoio pedagógico, reforço e aprofundamento 
da aprendizagem, experimentação e pesquisa científica, cultura e 
artes, esporte e lazer, tecnologias da comunicação e informação, 
afirmação da cultura dos direitos humanos, preservação do meio 
ambiente, promoção da saúde, entre outras (p. 125 Art. 37, § 1º).  
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Perfil do professor 
Nome: 

Unidade Escolar: 

  

1.Formação: 

Graduação:  Ano de conclusão: 

Origem da formação acadêmica: (   ) Pública    (   ) Privada 

Especialização: 

Pós graduação: 

  

2. Tempo de serviço: 

Na área docente:                                                         

No ensino público: 

 

 3. Experiência docente com crianças na série inicial do Ensino Fundamental (1ª série e/ou 1º 
ano) 

 

4. Experiência na educação infantil 

 

4. Exerce outra ocupação:   (   ) sim                (   ) não 

  

5. Sexo    (   ) Masculino           (   ) Feminino     

  

6. Faixa etária:  

(   ) entre 20 e 25            (   ) entre 26 e 30           (   ) entre 31 e 35   

(   ) entre 36 e 40            (   ) entre 41 e 45           (   ) acima de 46 anos 

  

6. Grau de instrução dos pais:  

Analfabeto (   ) 

Ensino Fundamental: (   ) completo   (   ) incompleto 

Ensino Médio: (   ) completo   (   ) incompleto 

Ensino Superior: (   ) completo   (   ) incompleto 
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Roteiro de Entrevista 

1. Para você o que representa a ampliação do Ensino Fundamental para 9 

anos? 

2. Qual a diferença entre o ensino de 8 anos para o de 9 anos? 

3. Em que esta ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos alterou sua 

prática pedagógica? 

4. Quais são os conteúdos que devem fazer parte do primeiro ano do 

Ensino Fundamental? 

5. Entre estes conteúdos quais que você mais desenvolve e os que você 

menos desenvolve em aula? Por que? 

6. O que você conhece a respeito das diretrizes curriculares para o Ensino 

Fundamental de 9 anos? 

7. Você acha que os Parâmetros Curriculares Nacionais te auxiliam no 

exercício da docência? Por que? 

8. O que você conhece dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Educação Física para as séries inicias do Ensino Fundamental? 

9. Como você entende o que é ser criança? 

10. Quais são as características que podem definir o que é ser criança? 

11. Existem diferenças entre crianças? Se sim, quais? Se não, justifique. 

12. O que você entende por desenvolvimento integral da criança? 

13. O movimento corporal é importante para os seres humanos? Por que? 

14. Como você define corpo? 

15. Você acha que o corpo da criança é abordado pela escola? Se sim, 

como? Se não, por que? 

16. Você aborda o conteúdo corpo em suas aulas? Se sim, como? 

17. Como você define movimento? 

18. Existe relação entre corpo e movimento? Justifique. 

19. A escola permite que a criança se movimente? Se sim, de que forma? 

Se não, por que? 

20. Você acha importante que a criança se movimente? Por que? 

21. Em que momentos na escola a criança deve se movimentar? 

22. Você estimula seus alunos a se movimentar em suas aulas? Se sim, de 

que forma? Se não, por que? 
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23. Você acha que o movimento contribui para a formação do aluno? Por 

que? 

24. O movimento contribui para o desenvolvimento da criança? Se sim, 

como? Se não, por que? 

25. Você acha que para que a criança aprenda o seu corpo deve estar sem 

movimento? Por que? 

26. A Educação Física é importante no contexto escolar? Por que? 

27. Quais são os conteúdos trabalhados pela Educação Física? 

28. Você ao planejar envolve os conteúdos da Educação Física? Se sim, 

quais? Se não, por que? 

29. Você acha que teve preparação para trabalhar com os conteúdos da 

Educação Física? Se sim, onde? 
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ANEXO I 
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Prezado(a) Senhor(a) 

  

O projeto de pesquisa intitulado “O professor do primeiro ano do Ensino 

Fundamental e suas representações sociais sobre o movimento corporal”, tem como 

objetivo analisar a compreensão que os professores tem do movimento corporal da 

criança do 1º ano do Ensino Fundamental. 

Será utilizado um roteiro de entrevista para se obter as informações. 

E esclarecemos que: 

 A sua participação nesta pesquisa é voluntária. 

 Não haverá qualquer forma de remuneração para os participantes.  

 Não haverá qualquer custo para os participantes.  

 Não será divulgada a identidade de nenhum dos participantes. 

     No final do estudo, todas as conclusões estarão disponíveis. Se, durante qualquer 

etapa do estudo houver alguma dúvida sobre as informações coletadas dos participantes, 

a pesquisadora responsável poderá ser contatada.  

 É garantida a liberdade da retirada do termo de consentimento de 

participação em qualquer etapa do estudo. As suas informações serão excluídas e 

destruídas e, portanto, não analisadas. 

 A coordenadora do projeto será responsável por contatar os participantes 

diretamente, caso algum resultado da pesquisa seja de interesse imediato para o 

participante. 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________ 

Ivo Ribeiro de Sá 

Pesquisador Responsável 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu fui suficientemente informado a respeito do estudo “O professor do 

primeiro ano do Ensino Fundamental e suas representações sociais sobre o 

movimento corporal” 

 

Foram esclarecidos os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, as garantias de confidencialidade, e que a minha participação não terá 

qualquer forma de remuneração ou custo. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e estou ciente que poderei 

retirar o meu termo de consentimento em qualquer etapa do mesmo.  

 

 

Nome:  ________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________ 

RG. _________________________ 

Fone: (     )____________________ 

 

_____________________________              Data_______/______/______ 

Assinatura do participante 

 

________________________________        Data _______/______/______ 

Ivo Ribeiro de Sá 

(Pesquisadora responsável) 

 


	Capa e pg de rosto Ivo
	noname

