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Este trabalho procura apresentar algumas reflexões com relação à implementação de guias, propostas e 

parâmetros curriculares, o que parece ter alterado minimamente a prática pedagógica da Educação 

Física no cotidiano das escolas. Longe de desconsiderar a relevância das ações voltadas para o 

desenvolvimento curricular, tampouco as intenções daqueles que a elaboraram, gostaríamos de apontar 

para a necessária reflexão sobre os fatores que tem contribuído para a existência de um “abismo” entre 

o discurso proveniente destes documentos e as práticas que realmente se efetivam nas escolas. O 

principal questionamento que nos parece pertinente diz respeito à (não) consideração do papel do 

professor, de suas condições objetivas e subjetivas de trabalho e das características de cada escola. Em 

outras palavras, e tomando como exemplo as mais recentes propostas elaboradas pela SEE/SP – mais 

precisamente a proposta SEE/CENP (2003) para as séries iniciais do ensino fundamental e a atual 

proposta em vigência a partir do ano de 2008 para as séries finais do ensino fundamental e ensino 

médio –, que especialmente nos dizem respeito enquanto professores de Educação Física da rede 

estadual de ensino: qual foi a real participação dos professores na formulação destas propostas? Até 

que ponto eles estão ou foram preparados para atuar de acordo com o que se propõe? Será que esta 

nova forma organização do currículo foi, de fato, pensada com base em um processo de continuidade 

dos caminhos curriculares da Educação Física na rede, ou, ao contrário, adotada apenas como mais um 

projeto a ser reproduzido? Ora, não sejamos ingênuos. Entendemos que, por parte dos profissionais 

que elaboraram especificamente a proposta deste componente curricular, as intenções até foram as 

melhores possíveis. Entretanto, é impossível não se perguntar sobre quais são os caminhos curriculares 

percorridos pela Educação Física na rede estadual paulista, pois nossa própria experiência nos permite 
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observar que as transformações preconizadas no discurso acadêmico não atingiram plenamente a 

prática pedagógica cotidiana. E não vemos como isso seria possível diante de um quadro de 

professores com uma formação frágil, sem atualização profissional, acomodados e desmotivados 

diante dos desafios que enfrentam e que não dão conta, o que deveria ser concomitantemente 

considerado no momento em que os sistemas de ensino se propõem a traçar os caminhos do seu 

currículo. Por outro lado, não podemos fazer generalizações infundadas. Existem, sim, professores que 

possuem uma formação diferenciada, que buscam conhecimentos que fundamentem seu trabalho, que 

são conscientes sobre a função da Educação Física na escola e estão dispostos a serem protagonistas 

do seu processo de transformação, para os quais os desafios não são menores. E há de se questionar, 

ainda, a própria concepção de currículo que está presente em um sistema que, ao definir os saberes que 

devem constituí-lo, não leva em consideração as características culturais de cada comunidade escolar. 

Diante de todos estes fatores, o que se pretende pontuar é o caráter externo das propostas curriculares 

elaboradas por órgãos superiores, ou o seu direcionamento como algo que vem de fora para dentro, o 

que acaba por colocar os docentes, e a própria comunidade escolar, na posição de meros executores, 

tirando-lhes, muitas vezes, a oportunidade de poder refletir, planejar e executar suas ações norteados 

por suas próprias concepções. Não temos a pretensão de apresentar respostas definitivas, apenas 

questionamentos que estimulem o processo reflexivo, pois, como professores, não podemos deixar de 

atentar para as ações que podem romper a essencial tríade do processo de ensino: concepção – 

planejamento – execução. 
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