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DEDICATÓRIA 

O Dom da Vida! 

E, se a vida for um grande engano? 

Ainda assim, temos a dádiva! 

Minha vida tem sido constituída todos esses anos por esperançar... 

Mas devo confessar que estou demasiadamente cansado, sem 

energia e sem esperanças no outro. Não suporto mais a falsidade, a 

mentira, a falta de compromisso, a falta de respeito aos e, dos 

outros, estou farto com os ombros protraídos.  

Carrego em minhas costas fardos que não são meus, muitos fardos, 

não acredito nas receitas religiosas, hipócritas!. Tenho perdido a fé 

nas pessoas, não consigo mais confiar no outro e talvez por não 

entendê-los, desisti, sou um estrangeiro em meu metro quadrado, 

não falam mais meu idioma; do coração, da paixão, da subjetividade, 

não consigo mais escutá-los, literalmente falando. 

Mas não perdi a fé! Não, contudo, ainda creio num Deus que me 

deixa e quer que eu seja livre, disseram-me que sou um 

pássaro, como? Se me trancam? no trabalho, na igreja, na família, 

não quero ser ingrato, mas perdi a liberdade de voar. E, lembro com 
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saudades destes vôos, dos rasantes, do perigo, do cheiro da estrada, 

do sorrir, do sonhar, do querer, esperançar... 

Minhas roupas já não me servem mais, insistem em as manter em 

mim, é verdade que as vezes é confortável e até seguro, mas nelas 

não me reconheço.  

Se vivermos para uma missão, a minha é falar e ouvir. Ser feliz, 

alegre e contagiar e por que não causar. 

Vou lhes dizer em que estou apaixonado plenamente, cegamente, e 

é por ela – pela vida, pelo dom de viver, pelas coisas que aprendo, 

pelas coisas que ensino. 

E o que eu quero da vida? É simples, também vou lhes dizer: 

— Quero viajar, quero voar, quero filhos, cachorros, me irritar, sorrir, 

chorar sem ter que me justificar, quero tempo, realização, liberdade e 

paixão e por que não ser as vezes egoísta. 

Eu sinto tanto, muito mesmo, aos que frustrei; aos que esperavam 

muito ou pouco de mim, aos que esqueci seu nome. 

Minha alma chora pela liberdade e pelos voos, meu espírito esta 

sintonizado à Deus, sei que Ele habita em mim. Tenho medo, mas 

não sou covarde! 

Quero conhecer lugares, sabores, e pessoas. Quero saber de suas 

histórias de vida e ver nelas a recriação da Criação. 

Não quero nada de graça, mas quero colher os frutos das sementes 

que plantei, não quero ser manipulado, quero ser livre, viver dia a 

pós dia, quero beber do orvalho da manhã, quero viver lembrando 

dos amigos, os alunos, quero vê-los bem ou mal, mas quero vê-los. 

Afinal a vida é feita de instantes não é mesmo? 

Quero um tempo, preciso dele, Cronos é incessante impiedoso. Não 

tenho pudores, vou dizer em voz clara e alta eu sou 

egoísta! Mas amo simplesmente sem querer ser recompensado por 

que a recompensa é a de ficar horas conversando com meus amigos, 
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com as pessoas que se façam amigas, “tudo é poderosamente 

desafiador” e “tudo é fantasticamente misterioso” 

Por isso não posso perdê-la, pois é dádiva.  

Autor: Ricardo de Campos Oliveira 

2010



Vence ina vida quem decide. 

Chico Buarque 



AGRADECIMENTOS 

Penso que agradecer é um gesto nobre e de reconhecimento, pois sozinho 

ninguém faz nada e chega a lugar nenhum. Por mais simples ou complexa a tarefa 

possa parecer, direta ou indiretamente sempre precisamos de ajuda, e nessa 

oportunidade não pouparei palavras para agradecer a quem merece. 

“Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á”. (Mateus 

7:7). Agradeço a Deus, por mais esta fase da vida, foram muitas as dificuldades, 

mas sempre mantive a ousadia, coragem, esperança e fé. Obrigado, Senhor, pelo 

seu amor infinito e presente em minha vida. 

Aos meus pais João Batista Sabino de Oliveira e Maria Carmelita de Campos, 

por terem me concebido, pela educação dada, por me ensinarem a seguir sempre 

o caminho correto, e, com liberdade, muitíssimo obrigado pelos momentos de 

dificuldades que passaram para que nada me faltasse, por abrir mão de si por 

amor a mim, e, minhas irmãs Adriana Campos de Oliveira e Andréia de Campos 

Oliveira, família é tudo, muitíssimo obrigado pelo amor e apoio incondicional. 

Agradeço em especial a Profa. Dra. Marília Claret Geraes Duran, por ter me 

acolhido em um momento tão difícil e por acreditar que eu poderia ir pelo 



9 
 

bom caminho dos intermináveis caminhos da educação, por sua sabedoria, 

paciência e dedicação durante o período de orientação. 

Agradeço a todos os professores/educadores do Programa de Pós-

Graduação em Educação da UMESP, que com paciência e sabedoria souberam 

transmitir seus conhecimentos, com palavras e reflexões, contribuindo 

significativamente para minha formação, mostrando-me o fascinante universo da 

Educação, em especial aos professores Prof. Dr. Danilo Di Manno de Almeida (in 

memorian) e Prof. Dr. Elydio dos Santos Neto. Aos funcionários da coordenação do 

curso; Márcia Maria Pereira da Silva e Regina Vasque Luz, aos demais 

funcionários dos departamentos; multimeios, higiene e segurança do campus 

vergueiro. 

Seria injusto de minha parte deixar de manifestar minha gratidão por algumas 

pessoas que considero de fundamental importância para que eu conseguisse 

realizar mais uma etapa em minha vida. Assim agradeço: 

Aos colegas de curso, com os quais convivi e muito aprendi ao longo destes 

dois anos de convivência, em especial ao Sérgio Camargo. 

A Universidade Metodista de São Paulo; Márcio de Moraes, Elaine Oliveira, 

Alberto Rigolo pelo incentivo e por acreditarem em mim. Certamente foram 

fundamentais para a conclusão deste trabalho. 

Agradeço aos coordenadores dos cursos pesquisados pela atenção e 

colaboração. Fefisa, Profa. Dra. Margareth Anderós, UMESP, Prof. Me. Rogério 

Toto. USCS, Prof. Me. Paulo Eduardo Torres Tondato e ao amigo Mário Charro, 

muito obrigado. 

Não tenho palavras para agradecer suas colaborações neste trabalho, 

principalmente nos momentos difíceis de sua constituição, meu muitíssimo 

obrigado, por fazerem acreditar que seria possível. Agradeço a Carolina Lucena 

Ferreira Bettio, a Celeste Pánik, Gisele Duarte Batista, Glória Pratas e ao professor 



10 
 

Antonino Cezar Leite Lobato, sou muito grato pela sua ajuda, paciência e 

colaboração. 

Finalmente a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para 

tornar possível e agradável a realização deste trabalho. 



RESUMO 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar o processo histórico 
pedagógico da Educação Física, as diretrizes nacionais das 
licenciaturas e da Educação Física e o currículo do curso de 
Educação Física contextualizando as matrizes curriculares de três 
cursos da região do Grande ABC Paulista nesse panorama e por fim 
discutir acerca dessas questões e incentivar reflexões e discussões 
desse tema dentre os profissionais e estudiosos da área. Para tanto 
fizemos pesquisa documental dos processos histórico-pedagógicos 
por que passou a área da Educação Física, as tendências de sua 
constituição como área de estudos, a legislação básica que lhe deu 
sustentação, a crise de identidade da área e a divisão, Licenciatura e 
Bacharelado. As teorias do currículo deram sustentação à análise 
que fizemos. 

Palavras-chave: Educação Física, Pedagogia, Licenciatura, 
Bacharelado, Currículo, Currículo proposto e Currículo realizado. 



ABSTRACT 

This research has as objective to analyze the pedagogical historical 
process of the Physical Education, the national guidelines of the 
degree courses and the Physical Education and the course 
curriculum for Physical Education contextualizing the curricular 
matrices of three courses of the region of the Great São Paulo ABC in 
this panorama and finally to argue concerning these questions and to 
stimulate reflections and quarrels of this subject among the 
professionals and researchers of the area. For in such a way we 
made documental research of the description historical-pedagogical 
processes why it passed the area of the Physical Education, the 
trends of its constitution as area of studies, the basic legislation that 
gave sustentation to it, the crisis of identity of the area and the 
division, degree course and bachelor´s degree. The theories of the 
course curriculum had given sustentation to the analysis that we´ve 
made. 

Keywords: Physical Education, Pedagogy, Degree course, 
Bachelor´s degree, Curriculum, Proposed Currículum e Achieved.  
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INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como título “Contribuições dos processos pedagógicos na 

formação dos docentes de Educação Física”, nos cursos de Licenciatura e 

Bacharelado, da região do grande ABC Paulista. Essas Instituições são referências 

no ensino superior privado da região. Início apresentando minha trajetória de vida, 

situando o tema com uma breve revisão bibliográfica e documental dos processos 

históricos da Educação Física, do currículo escolar, para desenvolver uma análise 

das matrizes curriculares de três cursos, a fim de contribuir para discussões e 

reflexões na área. 

O texto a seguir traça um breve histórico sobre a minha trajetória de vida em 

meu processo de constituição de cidadania, bem como, demonstra como me tornei 

professor e os motivos que me levaram ao tema. 

Quando criança estudei na Escola Estadual Pedra de Carvalho na cidade de 

São Bernardo do Campo/SP, no início da década de 1980, final da ditadura militar. 

Aluno do primário, hoje Ensino Fundamental I, não tinha a menor noção do lugar 

onde estava e não entendia nada do que se passava ao meu redor, ainda mais 

pensando no contexto em que estava a sociedade e a escola nessa época. Eu 

apenas não via a hora de ir para o recreio para “libertar meu corpo” daquela sala 

de aula, um período em que não havia aulas de Educação Física, então o 

momento mais esperado era o “recreio”, quando podíamos correr, brincar, comer, 
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se sociabilizar. Esses momentos, para mim, traduziam o real significado da escola: 

um lugar grande, mágico e prazeroso de se estar. 

Lembro-me que todas as crianças almejavam chegar logo à 5ª série, na 

época ginásio, hoje Fundamental II, para termos aulas de Educação Física com a 

rígida professora Sueli.  

O tempo passou tão rápido, e lá estava eu, na 5ª série, tendo aulas de 

Educação Física com um professor “diferente”, era alguém que entendia a minha 

necessidade corporal, um especialista em corpos e crianças. Nessas aulas 

brincávamos, dançávamos, competíamos, treinávamos; voleibol, futebol, handebol, 

etc. Tudo era muito bom, porém o sonho durou pouco. Certamente vocês já 

ouviram o ditado “Alegria de pobre dura pouco”. Então, era o fim da ditadura militar, 

e, logo vieram as manifestações, as greves, as paralisações e reivindicações. 

Em meio a tantas paralisações as aulas de Educação Física e de Educação 

Artística foram as primeiras a serem suspensas para ceder e atender às disciplinas 

“mais importantes” do currículo como; Português, Matemática, Ciências, etc., isso 

para não perdermos o ano letivo, tal fato se repetiu até o final do fundamental II.  

Já no Ensino Médio, para mim, como para a maioria dos colegas, trabalhar 

era fundamental para o sustento e manutenção da família, assim, a inevitável 

transferência para o turno da noite, e a Educação Física mais uma vez ficou para 

trás. Fui dispensado das aulas dessa disciplina, por meio de um atestado de 

trabalho, já que à noite não havia aula da mesma. A realidade vivida na escola por 

mim, acredito ser a realidade de muitas crianças e adolescentes, nesse período, 

nas escolas públicas. 

Com tantas frustrações com a Educação Física, ao terminar o Ensino Médio, 

fui estudar História e Filosofia, depois Publicidade e Propaganda, desistindo 

desses cursos, pois não me achava preparado ou apto para cursá-los; não tinham 

conteúdos pedagógicos, leituras e bagagem epistemológica para concluí-los. 

Porém, com o passar do tempo, com a experiência de vida e devido ao meio 
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acadêmico, no qual eu estava inserido, não deu para adiar ou fugir da minha 

vocação de ser professor de Educação Física.  

Trabalhando nesse período no departamento de esportes da Universidade 

Metodista de São Paulo, voltei a ter contato com a área da Educação Física por 

meio de Projeto Social, Escola de Esportes, desenvolvido até hoje pela 

Universidade, e, pelas aulas de Educação Física do Colégio Metodista. A 

oportunidade de cursar a graduação em Educação Física estava na minha frente, 

“coincidentemente”, no ano seguinte, em 1998, foi implantado o curso de Educação 

Física na Universidade. Eu estava de frente ao meu passaporte para retomar de 

alguma forma a tão sonhada Educação Física. 

Agora com outra roupagem, Ricardo professor, almejo contribuir na formação 

acadêmica, social e por que não dizer, pessoal dos alunos. Segundo o autor 

Jocimar Daolio (2009), uma das escolhas em cursar a Educação Física, está na 

vontade em ser herói, um salvador. Certamente sem saber disso, ele teve um peso 

muito grande na minha escolha, pois tinha que trabalhar com as minhas 

frustrações anteriores. Foi quando decidi reformular meus planos, metas e 

conceitos sobre a escola; seu papel social, sua cultura e as contribuições nas vidas 

dos alunos cidadãos. 

[...] Daí porque certas definições referem-se à Educação 
Física atribuindo-lhe certa função “salvadora” em relação à 
escola. Ela seria a responsável por tornar a escola mais 
agradável para a criança, gerando prazer e assumindo para si 
uma preocupação que tem sido discutida em âmbitos maiores, 
como o da própria escola e o do sistema escolar. (DAOLIO, 
2009, p.76) 

No ano de 1998, bolsista, iniciei o curso, pela Universidade Metodista de São 

Paulo e concluí em 2001. Fiz estágios, atuei como professor em duas escolas 

particulares, por dez anos, fazendo parte de Projetos Sociais, sempre de forma 

voluntária; meu trabalho sempre teve um caráter de formação do cidadão. Comecei 

a pensar qual seria o caminho mais curto e ao mesmo tempo mais eficaz para 

passar minhas contribuições à sociedade tecendo assim como estratégia, uma 

rede social, a fim de abraçar o maior número possível de escolares. Na graduação, 

na época, não havia espaço para reflexão acerca dessa problemática, se não pelo 
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esforço individual de um ou outro professor, então, a estratégia era ministrar aulas 

para os graduandos em Educação Física, contribuindo com essa problemática aos 

futuros professores. A resposta era óbvia: ministrar aulas em Faculdades que 

formassem docentes.  

Ainda em 2001, ingressei no curso de especialização em Gestão, Cerimonial 

e Eventos, depois Pós-Graduação em Marketing em 2003. Estes cursos tinham 

relação com o meu interesse pessoal, bem como, por ser minha prática profissional 

na época, além de atender a uma das exigências para ministrar aulas no espaço 

acadêmico; a de ter no mínimo, o título de especialista. 

Em 2009, ainda funcionário da Universidade Metodista de São Paulo veio a 

oportunidade de cursar o Mestrado em Educação. Interessei-me pela linha de 

pesquisa de formação de professores, além do que eu era bolsista. Foi nesse 

espaço, no dia a dia das aulas, que despertou o meu interesse pelo tema e as 

questões sobre a formação dos professores de Educação Física nas áreas da 

licenciatura e do bacharelado.  

Mas foi escrevendo esta introdução que encontrei meu problema de pesquisa; 

a constituição do Currículo Escolar. 

Muitas foram as provocações, inquietações, dificuldades e escolhas nesses 

anos tão difíceis da minha vida, mas sempre confiante e perseverante na busca do 

conhecimento e da aplicação prática dos conteúdos adquiridos nessa fase, a fim 

de chegar à excelência na arte de ministrar aulas para os graduandos em 

Educação Física.  

Gostaria de ressaltar que minha formação foi em licenciatura plena, ou seja, 

sou habilitado em atuar em qualquer área da Educação Física no Brasil, tanto na 

escola quanto em clubes e academias. Com as mudanças da legislação e criação 

de órgãos como CONFEF (Conselho Nacional de Educação Física) o curso foi 

dividido em licenciatura (professor para ministrar aulas somente nas escolas) e 

bacharelado (técnico-desportivo para trabalhar em academias de ginásticas, 

clubes, preparação física). 
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O interesse em estudar a formação dos docentes em Educação Física como 

alvo das minhas preocupações, aqueles que atuam nela, e como estariam sendo 

formados os novos profissionais, perpassando pela região do grande ABC Paulista, 

onde nasci e vivi por trinta e quatro anos; pela prática como docente no ensino 

superior, ainda como professor voluntário na Universidade Metodista de São Paulo 

e pela mudança para o Estado do Amapá – onde é ministrado o melhor curso de 

Educação Física do estado, segundo avaliação do MEC – para concluir esta 

pesquisa, e minhas contribuições práticas como docente no CEAP (Centro de 

Ensino Superior do Amapá). 

Estarei, nas próximas linhas, reconstruindo histórias e imagens que 

constituíram, ainda em processo e transformaram a vida de um possível formador 

de docentes em Educação Física. Como me constitui, “professor”, dos sonhos 

pessoais, das contribuições pedagógicas em minha formação, desta pesquisa e 

constituição deste trabalho, dos momentos charneiras deste pesquisador, da 

ousadia em me permitir, viver docente, das diferenças: regionais, culturais, das 

matrizes, ementas pré-estabelecidas; e por fim a beleza do novo e a aventura do 

desafio. 

No final do ano de 2010, tive a oportunidade de ampliar minha contribuição à 

formação dos docentes de Educação Física. Mesmo estando por 17 anos em uma 

Universidade, não pensei muito, pois a idade avança e ainda não havia tido tal 

oportunidade. Certamente uma das maiores e mais sérias decisões que tomei em 

minha vida, foi de mudar de São Bernardo do Campo/SP, para Macapá/AP, onde 

fui colaborar no Centro de Ensino Superior do Amapá (CEAP). 

No dia 14 de fevereiro de 2011, me qualifiquei no mestrado e logo em seguida 

me mudei para a cidade de Macapá, um mês depois recebi a notícia que meu 

orientador tinha falecido, o Prof. Dr. Danilo Di Manno de Almeida. Foi um choque, 

pois em meio a tantas mudanças, não tinha ideia de como finalizar esta pesquisa, 

foi quando a Profa. Dra. Marília Claret Geraes Duran, aceitou o desafio em me 

orientar; este foi um momento charneira, pois a linha de pesquisa era bem 

diferente daquela feita com o orientador anterior. 
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Voltei para São Paulo quatro vezes para ser orientado. Os encontros com ela 

foram bem pontuais, ela me fez enxergar o material que tinha em mãos, o currículo 

prescrito e o currículo proposto, essa situação fez eu me encontrar com este 

trabalho, ficando o problema de pesquisa mais claro e concreto por meio de suas 

orientações.  

Tais mudanças e acontecimentos, principalmente as culturais e as quebras de 

paradigmas, me fizeram enxergar uma outra forma de ver Educação Física, por 

isso como diz o poeta 

Eu fico com a pureza 
Da resposta das crianças 
É a vida, é bonita 
E é bonita... 
Viver... 
E não ter a vergonha 
De ser feliz 
Cantar e cantar e cantar 
A beleza de ser 
Um eterno aprendiz... 

(Gonzaguinha) 

Como versa Gonzaguinha, “Eu fico com a pureza da resposta das crianças 

(...)”, poderíamos dizer que o poeta está em consonância com o objeto de estudo 

desta pesquisa e com o empírico deste pesquisador.  

Aprender a ensinar é assim, uma arte, você revira, explora, examina, tem o 

olhar em outras perspectivas, e, assim as respostas vão aparecendo 

gradativamente, como ocorreu com este trabalho, no qual ao longo do percurso, foi 

oferecendo subsídios para um maior envolvimento com o tema, com a pesquisa e 

principalmente com o trato final das contribuições dos processos pedagógicos na 

formação dos docentes em Educação Física escolar. Trazendo à luz da Educação 

Física a diversidade, a cultura, os aspectos geográficos, o respeito ao ser humano 

e ao corpo, mas em comum a todos esses fatores, o sujeito, construindo e 

desconstruindo o ser professor, e até a própria conduta profissional durante as 

práticas educativas dentro do espaço da formação de docentes. 
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Como vimos anteriormente, este trabalho tem muito de um sentimento de 

ajudar, colaborar com o processo formativo do outro. Tal mudança resultou na 

conclusão desta pesquisa, pois percebi, vivendo o “ser professor”, que absorvi o 

currículo e todas as contribuições pedagógicas por mim vividas anteriormente e, 

com essas experiências, pude contribuir no processo de formação dos docentes de 

Educação Física na cidade de Macapá. Mais um tijolinho na construção da rede 

social que almejo impactar com tais contribuições, já comentadas anteriormente. 

No decorrer desta pesquisa os cursos pesquisados estão de acordo com a 

legislação vigente e oferecem dois cursos, licenciatura e bacharel, distintos para 

dar conta de uma demanda de mercado. Assim hoje, se o aluno quiser ter as duas 

habilitações terá que estudar por volta de sete anos, sendo quatro para o 

bacharelado e três para a licenciatura, inviabilizando possivelmente sua formação 

plena. Ressalto aqui que os dois cursos são basicamente “idênticos” em seus 

conteúdos, disciplinas e projetos pedagógicos como se evidencia na pesquisa dos 

três cursos pesquisados. 

A fim de situar o leitor, esta pesquisa foi estruturada nos processos históricos 

da Educação Física, suas tendências, suas concepções, processos pedagógicos 

na construção da formação desses profissionais, bem como sua produção 

científico-acadêmica, a legislação vigente, para justificar a divisão da área e, como 

foco e objeto, a atenção centra-se nas teorias do currículo para as análises e 

reflexões. 

Para essa discussão estaremos referenciando os seguintes autores da 

Educação Física: Soares (1998), Castellani (1991), Betti (1991), Marinho (1980), 

Bracht (1992), Tojal (1995), Anderós (1998), Dacosta,(1999), Freire (2005), Daolio 

(2001), Souza (2008), Prudente (2009), Santos (2010). Em continuidade, baseado 

nas discussões acerca das relações de poder no processo da construção curricular 

e na crítica ao currículo, refletirei sobre a teoria de autores como Apple (2006), 

Giroux (1997), Silva (2005), Moreira (2005), Sacristán (2000), Azevedo (1999), 

Lobato (2010) entre outros, a fim de que lançasse um novo olhar sobre o currículo, 

para além das perspectivas tradicionais. 
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Dada a contextualização histórica, e motivado por valores de participação 

cidadã, pretendo contribuir com esta pesquisa para o debate, somando minhas 

observações para a área, em relação ao processo de formação profissional, 

considerando a possibilidade de uma possível reformulação do currículo de 

Educação Física. 

Dessa maneira, os objetivos do estudo ficaram assim definidos: a) Analisar os 

processos históricos da Educação Física e suas tendências, b) Resgatar as 

discussões a respeito das teorias do currículo, c) Analisar as Diretrizes Nacionais 

para as Licenciaturas e as Diretrizes Nacionais da Educação Física, d) Analisar o 

currículo do curso de Educação Física; e por fim, e) Contextualizar as matrizes 

curriculares de três cursos de licenciatura em Educação Física da região do 

Grande ABC com as análises acima dispostas. 

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos da seguinte forma: O 

primeiro capítulo intitula-se “História da Educação Física” e apresenta uma linha do 

tempo da evolução dos processos históricos da Educação Física e as relações de 

poder. O segundo capítulo intitulado “Teorias do currículo” aborda as diferentes 

teorias que contribuíram para o desenvolvimento do currículo, descreve o contexto 

do currículo proposto a partir das diretrizes curriculares nacionais para a 

licenciatura. No terceiro capítulo, intitulado “Formação Profissional”, 

demonstraremos as competências, habilidades e conhecimento profissional, as 

legislações específicas, fases e evoluções desenvolvidas na área, entraves e 

benefícios, por meio das políticas públicas para Educação Física escolar, o 

contexto do currículo proposto a partir das diretrizes curriculares nacionais para as 

licenciaturas, as novas diretrizes nacionais para Educação Física, diretrizes para 

os cursos de formação de professores, currículos dos cursos de Educação Física, 

e saberes da Educação Física. No quarto capítulo, intitulado “Metodologia”, 

demonstraremos os procedimentos e caminhos metodológicos, o tipo de pesquisa, 

os instrumentos de coleta de dados e por fim. No quinto capítulo “Análise dos 

Dados”, demonstraremos as análises dos instrumentos coletados, a matriz 

curricular do conselho nacional do ensino superior, resoluções e pareceres, 

análises das matrizes curriculares dos cursos de Educação Física, as análise dos 

três cursos pesquisados em Educação Física – Licenciatura e Bacharel – na região 
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do grande ABC Paulista e apresentação dos resultados. Ao final, encontra-se a 

conclusão. 



CAPÍTULO I 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

1.1 Breve Histórico 

Anteriormente à chegada da Educação Física no Brasil, e ainda designada 

sob o termo “ginástica”, esta se desenvolvia na Europa dentro de instituições 

militares. Buscava-se com os métodos ginásticos oferecer, fundamentalmente, 

fortalecimento corporal, capaz de preparar os soldados para situações de guerra. 

Desta forma, entre o final do século XVIII e início do XIX, desenvolviam-se 

correntes teóricas que em países como Alemanha, Suécia e França visavam suprir 

essas necessidades oriundas do setor militar.  

Características e pontos em comum iam delineando os inícios da disciplina 

através dos métodos ginásticos dessas nações: a militarização e o nacionalismo 

eram alguns deles. 

O “Movimento Ginástico Europeu” se originou do pensamento científico da 

época, que atribuía um caráter utilitário aos exercícios físicos, com princípios de 

ordem e disciplina. Desta maneira, este contribuiu para o afastamento da ginástica 

de seu núcleo primordial: o divertimento (SOARES, 1994; 1998). Ainda de acordo 

com a autora, neste cenário, existia uma rejeição e negação das práticas populares 
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de artistas de rua que divulgavam a ginástica como espetáculo. Artistas de circo e 

acrobatas se apresentavam, trazendo o corpo como centro de entretenimento. 

Friedrich Ludwig Jahn (Alemanha), Per Henrik Ling (Suécia) e Francisco 

Amorós, Demeny e Georges Hébert (França) elaboraram métodos ginásticos em 

seus respectivos países que perseguiam pressupostos essencialmente militares, 

higiênicos e eugênicos. Este conjunto de métodos fundamentava-se em princípios 

biológicos e fazia parte de um movimento maior e generalizado na Europa que 

contemplava áreas, além da ginástica. 

Jahn, com seu método, defendia que através da Educação Física dos corpos 

poderiam se obter resultados que permitissem o desenvolvimento de uma nação 

forte. Por sua vez, a linha teórico-prática do método sueco se dividia em quatro 

subáreas: a médica, a militar, a estética e a pedagógica. A ginástica francesa 

também procurava firmar suas bases visando solidificar o sentimento de 

nacionalismo e estreitar laços, então, entre o que representava os primórdios da 

Educação Física desenvolvida na Europa e as instituições militares. 

Há que notar, porém, que se bem este movimento almejava nos inícios uma 

melhoria interna nas tropas de cada nação, a dimensão político-social que se 

poderia alcançar através dele fez com que novos rumos fossem traçados. O 

avanço dos métodos de educação corporal foi inegável. Desta forma, a Educação 

Física alargava seus horizontes e passou a não apenas ficar restrita às instituições 

de ordem militar, mas também se concentrar em buscar a concretização do desejo 

de fortalecimento e aprimoramento dos corpos de maneira generalizada. Os 

métodos ginásticos ultrapassaram os muros da área militar, ganharam espaço e se 

enraizaram nas instituições escolares. Transformaram-se em instrumento de 

multiplicação e efetivação de ideais que promoviam a disciplina, fortalecimento 

corporal, regeneração social e nacionalismo também dentro das escolas. 

1.1.1 Influências europeias 

No início do século XIX, iniciavam no Brasil as primeiras atividades físicas sob 

supervisão e orientação de um responsável. O termo “ginástica” ainda continuava 
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sendo utilizado, antecedendo o que posteriormente passaria a ser denominado 

Educação Física. 

Conforme nos mostram vários estudos, entre eles os de Benites e Souza Neto 

(2006), existiam ideias, principalmente difundidas entre a elite da época que 

revelavam grande preocupação com a saúde e higiene. A manutenção e melhora 

na raça humana também era fator relevante no período e por isso se desenvolviam 

métodos que colaborariam para atingir tais propósitos. 

Almejava-se atingir um desenvolvimento completo dos indivíduos e a 

Educação Física se mostrava um meio promissor para tal, e isso era defendido por 

importantes personagens da época, como o Deputado Geral do Império Rui 

Barbosa, que, além de advogado e jornalista, também desenvolveu trabalhos e foi 

autor de material jurídico, literário e educacional. No Parecer e Projeto da 

Comissão de Instrução Pública, apresentado à Câmara dos Deputados em 12 de 

setembro de 1882, afirmava: 

A ginástica não é um agente materialista, mas pelo contrário, 
uma influência tão moralizadora quanto higiênica, tão 
intelectual quanto física, tão imprescindível à educação do 
sentimento e do espírito quanto a estabilidade da saúde e ao 
vigor dos órgãos.(apud MARINHO, 1980, p.13) 

Algumas ações eram repudiadas pela elite política e social, pois não se 

encaixavam no ideal de construção e desenvolvimento de uma nação forte. Como 

exemplo disto, podemos citar a rejeição à miscigenação entre raças (já que negros 

e indígenas eram considerados inferiores à raça branca). Já para indivíduos que 

apresentavam alguma deficiência (motora e/ou mental), a recomendação era que 

estes não tivessem filhos, evitando assim a possibilidade de perpetuar deficiências, 

o que entraria em contradição com a busca da melhoria da raça humana. 

Também pode ser destacado que desde, por exemplo, a criação da Escola 

Militar pela Academia Real Militar (1810), fundou-se muitos outros centros e 

escolas do Exército. Isto mostra claramente a preocupação em relação à Educação 

Física no país por parte das instituições militares.  
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Na época do Brasil Império (1822-1889), começaram a ser escritos os 

primeiros documentos sobre Educação Física. Estes tinham como foco principal os 

conceitos de higiene. Cabe salientar também que no início atividades corporais 

relacionadas com a Educação Física eram praticadas unicamente pelos homens. 

Em 1851, a disciplina se tornou obrigatória no município da Corte, mas muitas 

alunas foram proibidas por seus pais de participar das aulas. Como esta se 

relacionava diretamente com exercícios e ideais militares, a maioria considerava 

que deveria ser uma disciplina exclusivamente voltada e praticada pelo sexo 

masculino (Leandro, 2002). 

No intervalo dos anos 1889-1894, período da República da espada, os 

militares (que estavam à frente do poder governamental) defendiam a implantação 

nas escolas de exercícios físicos que buscassem ordem, disciplina e obediência, 

características que auxiliariam para o desenvolvimento do país. Contribuir para a 

formação de jovens saudáveis e fortes, que apresentassem condutas e 

sentimentos patrióticos e cívicos, eram objetivos perseguidos tenazmente e 

inculcados como importantes na sociedade (CASTELLANI FILHO, 1991). 

Já no século XX, nos anos anteriores a 1930, a Educação Física Brasileira 

era baseada no citado anteriormente Movimento Ginástico Europeu. 

Cronologicamente, destacaram-se no país os métodos sueco, alemão e francês. 

Nesta época várias modificações no setor educacional e também na Educação 

Física que ali se desenvolvia foram realizadas. O método francês ganhou maior 

espaço que os outros, por suas características de alta rigorosidade e rigidez, 

evidenciando o caráter disciplinador de sua aplicação. 

Procurando atingir o mais alto grau de aperfeiçoamento físico 
[...], o método francês, apesar das inúmeras críticas 
suscitadas no período para a criação de um método nacional 
para a Educação Física, foi instituído nas unidades do 
exército em 1931, bem como disseminado no ensino escolar. 
(CANTARINO FILHO, 1982) 

Era ampla e oficialmente adotado nas escolas do país, e para verificar sua 

presença obrigatória neles, a Divisão de Educação Física realizou uma pesquisa 

que “no ensino secundário, em 1940, relatou a adoção do Método Francês em 89% 

dos estabelecimentos pesquisados” (BETTI, 1991, p.76) e, ainda que “de 613 
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estabelecimentos de ensino secundário pesquisados [...], a Educação Física era 

praticada em 611” (BETTI, 1991, p.71). O Método Francês conquistou tanta 

importância dentro dos currículos nacionais, que muito tempo depois da Era Vargas 

ainda continuou em vigor. 

1.1.2 Contando a história 

Para compreendermos as fases históricas na Educação Física Brasileira, 

estamos considerando relevante a citação do professor Lino Castellani Filho, autor 

do livro “Educação Física no Brasil: a História que não se conta”, escrito em 1988, 

refletindo a respeito das razões que animam os historiadores a reescreverem 

continuamente a história, e a partir desse aspecto, apoia-se em Schaff (1986), para 

direcionar suas considerações da Educação Física que surge a partir das 

necessidades sociais e que ideário percorre e se amparam nos momentos 

históricos. Surgindo desse ponto a justificativa para o surgimento dos diferentes 

entendimentos proporcionados por suas práticas pedagógicas ao longo das 

décadas. O autor ainda considera neste caso ter sido de competência da própria 

dessa disciplina, suas fases históricas e representação de diversos papéis no 

cenário brasileiro. 

Sendo assim, Castellani Filho (1988), ainda aponta que para descrevamos 

melhor, seria necessário retirar as vestes, por ela trajada, dentro dos mais diversos 

períodos históricos a que pertenceu, e desta forma passar a entender melhor a sua 

identidade, ou quem sabe resgatar a sua dimensão histórica. 

Neste mesmo sentido, Schaff (1986) em sua obra sustenta que: 

(…) reescrevermos continuamente a história porque os 
critérios de avaliação dos acontecimentos passados variam no 
tempo e que, por conseqüência, a percepção e a seleção dos 
fatos históricos mudam, para modificar a própria imagem da 
história. (SCHAFF, 1986, p.272) 

Importante destacar que a área recebeu, não só uma forte influência das 

instituições militares, mas também que as aulas de Educação Física ministradas 

nas escolas por instrutores físicos do exército, onde as diretrizes durante as aulas 
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pautavam-se essencialmente na disciplina e na submissão à hierarquia, requisitos 

primordiais para estabelecer a Ordem e o Progresso. 

Sendo relevante considerar, que devido a sua origem é contaminada por 

princípios positivistas, responsabilizando-se “pelo estabelecimento e manutenção 

da ordem social, quesito básico à obtenção do almejado Progresso.” 

(CASTELLIANO FILHO, 1988, p.38) 

Como já citado anteriormente, outra influência que cabe aqui ressaltar foi da 

categoria médica, mais especificadamente o médico higienista, onde a ele coube a 

parcela de “uma ação calcada nos princípios da medicina social de índole 

higiênica” (CASTELLIANO FILHO, 1988, p.39), desde o Brasil Império. De acordo 

com Soares et.al. (1992, p.53), “esse profissional passa a ser um personagem 

quase indispensável, porque exerce uma ‘autoridade’ perante um conhecimento de 

ordem biológica por ele dominado.” Para tanto ter um profissional ligado a área 

médica, responsável por desenvolver a aptidão física durante as aulas de 

Educação Física nas escolas 

O século XVIII e inicio do XIX é o marco do surgimento no espaço escolar, 

dos direcionamentos de exercícios físicos no formato de jogos, ginástica, dança, 

equitação etc. É importante destacar que é neste período que se formam os 

sistemas nacionais de ensino com fortes características à sociedade burguesa da 

época, construindo a partir deste momento um novo perfil da Educação Física na 

sociedade. 

Soares et al. (1992, p. 51) constata que este perfil, intitulou-se em “sociedade 

capitalista – onde os exercícios físicos terão seu papel destacado” e ao mesmo 

tempo significativo. A autora também chama a atenção, afirmando que “para essa 

nova sociedade, tornava-se necessário “construir” um novo homem: mais forte, 

mais ágil, mais empreendedor” Ela afirma:  

Os exercícios físicos, então, passaram a ser entendidos como 
“receita” e “remédio”. Julgava-se que, através deles, e sem 
mudar as condições materiais de vida a que estava sujeito o 
trabalhador daquela época, seria possível adquirir o corpo 
saudável, ágil e disciplinado exigido pela nova sociedade 
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capitalista. É preciso ressaltar que, em relação as condições 
de vida e de trabalho, passado mais de um século, esse 
quadro pouco alterou em países como o Brasil. (SOARES et 
al, 1992, p.51) 

Numa perspectiva europeia, ainda com bases em Soares et al (1992), o 

trabalho físico tem o seu destaque merecido para as autoridades estatais da 

época, onde o olhar é voltado especificamente para o culto ao corpo e seus hábitos 

saudáveis e disciplinados, ou seja cuidar do corpo passa a ser regra de conduta 

obrigatória, pois numa visão capitalista acaba por ser motivo rentável e fonte de 

lucro. 

Esse perfil de cuidar do corpo prioritariamente passa a refletir no perfil da 

Educação Física escolar e disseminada nas práticas pedagógicas, “uma vez que 

correspondia a classe social hegemônico naquele período histórico”. (SOARES et 

al., 1992, p.51). 

Sendo assim, é a classe social que direciona o novo perfil de sociedade que 

surge, e neste contexto, existe uma preocupação originária da Europa na inclusão 

dos exercícios físicos (ginástica) nos currículos escolares para o Brasil, onde 

alguns nomes são apontados como referência e suas contribuições enaltecem o 

panorama do século XVIII, dentre eles, é importante e significativo apontar 

algumas contribuições do alemão Guts Muths, considerado na época como pai da 

ginástica, como já vimos anteriormente. 

Marinho (1980) faz considerações e ressalta as contribuições advindas de 

Guts Muths, fortalecendo esse cenário a inserção da Educação Física dentro do 

espaço da escola. 

É na obra “A ginástica para a Juventude”, publicada em 1793, que Guts Muths 

expõe os seus princípios pedagógicos. Em 1817, publica “Livro de ginástica para 

filhos da pátria”, oferecido a nobreza e ao povo de seu país.  

Portanto, Guts Muths, tem sua representatividade enaltecida, justamente por 

considerar a ginástica, dentro do ambiente escolar, um elemento importante para a 

educação. 
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Tais considerações são reforçadas quando o próprio Guts Muths escreve que:  

Eu bem que sei uma verdadeira teoria de ginástica deverá ser 
fundada sobre hastes fisiológicas e que a prática de cada 
exercício ginástico deverá ser calculada segundo a 
constituição de cada indivíduo. Não se deve, entretanto, 
procurar esta perfeição em meu trabalho, porque não está 
baseado mais que sobre as experiências conscienciosas 
duma prática de oito anos, que me convenceu de que a 
ginástica é necessária à educação e que, tal e qual eu a dou 
aqui, com seus diversos exercícios, longe de ser nociva, ela é 
extremamente útil tanto para o espírito quanto para o corpo. 
(MUTHS apud MARINHO, 1980, p.36) 

Influenciado pelos grandes Humanistas da época, Guts Muths apud Marinho 

(1980, p. 37) defendeu interesses que ficam reduzidos ao seguinte: 

•   A mais alta cultura intelectual, sem educação corporal não 

produz mais que uma personalidade incompleta, falta de 

saúde, de alegria de viver, de beleza corporal, de força, de 

resistência, de velocidade, de vontade e de coragem. Cada 

qual deve ser um todo e não um fragmento humano; 

•   A ginástica natural dos povos primitivos, nos civilizados, ser 

substituída por uma arte ginástica; esta pode ser militar, 

atlética, ou medica, mas a única arte ginástica de real valor 

para todos é a ginástica pedagógica; ela fortifica a alma e o 

corpo e tem uma alta significação social e patriótica; ela é 

uma meio educativo fundamental para toda a nação. 

•   O dever mais alto do estado e dos mestres é o de organizar a 

ginástica pedagógica e de a propagar: querer o fim é aplicar 

os meios, isto é, ginástica diária para todos, crianças, 

homens e mulheres, locais convenientes, escolas de 

exercícios e mestres competentes. 

•  É preciso ter em conta, no método de ensino, a idade, o sexo, 

a profissão, a progressão e a constituição. 
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Levando em conta, os aspectos aqui ressaltados, com base nos interesses de 

Guts Muths, fica evidente de que herdamos muitas de suas ideias e que 

permanecem até aos dias atuais, ou seja, “o passado é trazido para o presente 

para disciplinar e normalizar” (POPKEWITZ, 1994, p.208). 

Segundo a declaração de Ling (apud MARINHO, 1980, p.51), a ginástica 

atende especificamente do ponto de vista pedagógico (pela sistematização com 

que são feitos os movimentos - aprendizagem), militar (pelo rigor e seriedade com 

que são feitos os movimentos), médico (por beneficiar a saúde humana) e estético 

(efeitos corretivos posturais). O que se tem comprovado são os benefícios 

oferecidos pela ginástica onde ainda, Ling, enaltece o poder educativo e social, 

sempre priorizando nos seus depoimentos.  

Sendo assim cabe destacar que a ginástica, de modo geral, percorrida pelos 

países de origem de seus criadores, tinha a intenção maior de propor uma 

exercitação especifica de si mesma ordenada de forma sistemática e em variadas 

classificações de exercícios, que chamou atenção para a disciplina da qual eram 

realizados os movimentos. Daí a intenção maior de proporcioná-la ao ambiente 

escolar, ou seja, disciplinar e doutrinar corpos. 

Portanto, é preciso ressaltar também que as influências do desenvolvimento 

da ginástica europeia no Brasil, numa perspectiva histórica, proporcionaram 

estabelecer os nexos entre os acontecimentos específicos e os momentos 

históricos. (MARINHO, 1980). 

Já o alemão Adolph Spiess (1810-1853) outra referência importante desse 

segmento de implantação da ginástica dentro do ambiente escolar, tem seus 

méritos instruídos, pois é especificamente citado no Parecer realizado por Rui 

Barbosa (parágrafo 1º do item VII) referente a reforma do ensino primário e 

transcrito na integra e discutido na obra de Marinho (1980, p. 75) no capítulo IV 

com o título – “A Educação Física no parecer e no projeto sobre a reforma do 

ensino primário e várias instituições complementares da instituição pública” onde 

em suas páginas é possível mensurar a grande contribuição para a ginástica, 

dentro da escola e como instrumento para manter e restaurar a saúde. 
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Professores célebres na Saxônia, como Guts Muths (XXVIII) e 
Spiess (XXIX), mostram todo o proveito que se pode colher 
dessa ciência (a ginástica) no regular os movimentos do 
corpo, aumentar-lhe as forças, a flexibilidade, a estabilidade, 
manter, ou restaurar a saúde, desenvolver as faculdades 
físicas e morais dos moços. (MARINHO, 1980, p.82-83) 

Chamamos a atenção para Francisco Amoros, nascido em Valência em 1770, 

o qual teve destaque por méritos militares, pois ainda muito moço assume o posto 

de Major-General. Foi através dele que a linha doutrinaria francesa se filia a 

Educação Física no Brasil. 

Devido ao insucesso político em sua vida, obriga-o a retirar-se da Espanha 

para a França em 1914. A partir de então, naturalizou-se cidadão Francês. 

Suas contribuições foram significativas no que tangem os métodos 

calistênicos de ginástica, ou método francês, como ainda é conhecido em nosso 

meio. A intenção desse método era fazer com que o corpo passasse de um corpo 

livre para um corpo com finalidade. 

Portanto, o enfoque destinado para moldar e adestrar o corpo, para se 

assegurar a ordem coletiva, dita pela sociedade burguesa (SOARES, 2002).  

No Brasil a implantação da Educação Física (ginástica), teve como plano de 

fundo, as contribuições da reforma realizada por Rui Barbosa no Parecer e Projeto 

da comissão de instrução pública n° 224 no ano de 1882. 

No editorial publicado em 1944, ano n° 11 da Revista brasileira de Educação 

Física, documento este, assinado por J. Barbosa Leite, na época diretor da divisão 

de Educação Física no ministério da educação e saúde de 1938 a 1952, é possível 

perceber o quanto isso foi significativo para a área:  

[...] a ginástica não um agente materialista, mas pelo 
contrário, uma influência tão moralizadora quanto higiênica, 
tão intelectual quanto física, tão imprescindível a educação, 
do sentimento e do espírito quanto a estabilidade da saúde e 
ao vigor dos órgãos (...) Rui, já então, esboçava uma 
organização oficial da Educação Física, tendo por base a 
obrigatoriedade da ginástica na escola primária – alicerce da 
estrutura educacional de todos os povos. (...) Delineou em 



37 
 

grandes traços, um programa propugnando pela “extensão 
obrigatória da ginástica..., na formação do professorado e nas 
escolas de todos os graus (...). distinguiu, bem nitidamente a 
finalidade da Educação Física escolar, quando, quase 
concluindo seu trabalho acelerou: “isto, é claro não quer dizer 
que o nosso propósito seja inaugurar um forçado sistema de 
proceder para com os alunos, como se nos propuséssemos a 
converte-los em ginastas de profissão ou desenvolver neles 
especialmente a vocação militar. Convém, até, evitar o abuso 
dos aparelhos muitos dos quais estão absolutamente estão 
condenados pela higiene. “Não pretendemos nos formar 
acrobatas nem Hércules, mas desenvolver na criança o 
quantum de vigor físico essencial ao equilíbrio de vida 
humana, a felicidade da alma, a preservação da pátria e a 
dignidade da espécie. (LEITE apud MARINHO, 1980, p.13-
14). 

Estas observações evidenciam a lógica justificada por Rui Barbosa no 

parecer, da importância e “necessidade da Educação Física para formação 

integral” do ser humano, herança descortinada até hoje. 

Um exemplo claro disso é a atual proposta curricular do estado de São Paulo, 

onde o documento oficial redigido destaca que: “entendemos que a Educação 

Física escolar deva tratar pedagogicamente de conteúdos culturais relacionados ao 

movimentar-se humano” (FINI, 2008, p.42). No mesmo documento, quando se 

prioriza o trato com os conteúdos é possível perceber o que ressaltava Rui 

Barbosa na época, nas entrelinhas:  

Espera-se que até a 4° serie no ensino fundamental os alunos 
tenham vivenciado um amplo conjunto de experiências de se 
movimentar, e possuam várias informações/conhecimentos 
sobre jogo, esporte, ginástica, luta e atividade rítmica, 
exercício físico e etc. decorrentes não só da participação nas 
aulas de Educação Física, mas do contato com as mídias e 
com a cultura. (FINI, 2008, p.44) 

Porém, pensando numa Educação Física no Brasil, demarcada pelas quatro 

primeiras décadas do século XX, em que os métodos ginásticos direcionados 

durante as aulas tinham o caráter especificamente prático, ficava difícil implantar o 

que propunha Rui Barbosa em tratar, também de forma intelectual. 

Contextualizando os movimentos conforme Soares et. al. (1992, p. 53), este fato 

“contribuiu para não diferenciá-la da instrução física militar”. 



38 
 

Segundo a autora, “não houve uma ação teórica prática de crítica ao quadro 

apontado, no sentido de desenvolver um corpo de conhecimento científico que 

pudesse imprimir uma identidade pedagógica a Educação Física (SOARES et al., 

1922, p.53). Ainda referindo-se ao mesmo assunto se faz necessário esclarecer 

que nesta época “os profissionais de Educação Física que atuavam nas escolas 

eram os instrutores formados pelas instituições militares”. E, por esse motivo não 

se caracterizou as ações teóricas-práticas. 

1.1.3 Nosso histórico  

Historicamente, podemos verificar que a trajetória da Educação Física no 

Brasil esteve ligada a interesses e necessidades externas à área. Apesar de esse 

quadro ter sofrido algumas modificações ao longo dos anos, encontramos fatores, 

tanto internos como externos, que contribuem para que a caminhada até uma real 

identificação, delimitação e atuação da disciplina se concretize. 

Interessante é perceber que os objetivos da disciplina, assim como as 

concepções de corpo e movimento corporal, encontram intrínseca relação com o 

momento histórico vivido e se confundem muitas vezes com os caminhos que a 

sociedade vai traçando. Porém, este, que poderia ser um processo normal e 

aceitável, acaba contaminando em demasia e desnorteando as bases da área em 

questão. Assim, o entendimento e o tratamento dado a elementos fundamentais e 

básicos (destacadamente, corpo e movimento) que deveriam definir a disciplina 

aqui estudada, são constantemente modificados, ocasionando uma grande 

quantidade de interpretações em torno àquilo que a área deveria tratar, investigar e 

desenvolver. 

Em relação a este fenômeno, podemos destacar grandes e diferentes tipos de 

influências. As que serão aqui tratadas são as militares e médicas, e a 

antropológica cultural. É pertinente ressaltar que estas influências se confundem 

com a própria história da disciplina no país e nos permite entender como os 

conceitos e o tratamento sobre corpo/movimento vão se modificando através dos 

anos. 
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1.1.4 Era Vargas 

Como já visto, podemos afirmar que a origem da Educação Física no Brasil 

não pode ser desvinculada dos preceitos militares e médicos. Este envolvimento, 

no entanto, não se limitou apenas aos tempos de início da disciplina. Esta área 

encontrou ainda muitos anos depois, na Era Vargas, amplo destaque, e os 

objetivos da mesma continuavam a se pautar nas realidades almejadas pelos 

setores do exército e da saúde. Várias iniciativas se sucederam no sentido de 

consolidar a disciplina no país, como nos aponta Corrêa (2006): 

[...] na tentativa de propiciar a formação de especialistas na 
área de Educação Física, o Ministério da Guerra organiza, por 
meio de uma Portaria em 1930, o Centro Militar de Educação 
Física, determinando como método oficial a ser adotado para 
o ensino de Educação Física nesta instituição o Método 
Francês. No ano de 1932, foi decretada sua utilização em 
todas as unidades do exército, inclusive na Escola de 
Educação Física do Exército, criada em 1933 e considerada o 
pólo irradiador do Método Francês nos estabelecimentos de 
ensino (CORREA, 2006, p.2). 

A eugenia, a melhoria da raça, o fortalecimento do povo brasileiro e o 

nacionalismo foram assumidos como objetivos fundamentais no país na Era 

Vargas. Destacamos este período histórico a seguir por se tratar de uma época 

emblemática para o Brasil, mas também por permitir que a relação entre a 

Educação Física e as ideias militares e médicas tenham sua proximidade exposta 

de maneira clara e evidente. 

1.1.5 Características políticas, sociais e econômicas 

A Era Vargas (período de 1930 a 1945, que teve três momentos distintos, 

denominados Governo Provisório, Governo Constitucional e Estado Novo) 

constituiu-se num período de profundas transformações no Brasil. O 

alavancamento socioeconômico se pautava na mudança do sistema existente 

(predominantemente baseado em exportações de produtos agrícolas) que migrava 

rumo a uma intensa industrialização do país. 
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A regeneração da sociedade, transformação e modernização da mesma 

estariam, segundo o plano de governo, em mãos do Estado. A intervenção direta 

deste na economia, preconizando o chamado “nacionalismo econômico”, provocou 

um grande impulso que visava impulsionar o setor da indústria. 

A modernização do país, de suas leis e das instituições foram marcantes na 

época: buscava-se uma identidade nacional. 

Com um governo que tinha fortes apelos populistas, o presidente eleito 

Getúlio Vargas adotava medidas que obtinham o apoio de grande parte do povo 

brasileiro. Apesar disso, este havia chegado à presidência através da ruptura de 

uma aliança política adotada anos anteriores e que ficou conhecida como “café-

com-leite”. Tal acordo, realizado com a participação da elite política e também 

proprietários de terras, criadores de gado, produtores de leite e cafeicultores de 

Minas Gerais e São Paulo respectivamente, tinha como ponto principal a premissa 

de que representantes desses dois estados brasileiros deveriam se alternar no 

poder. Assim, como o acordo fora desrespeitado com a indicação de Vargas para 

assumir a presidência, o mandato do mesmo acabou por se desenvolver num 

cenário conturbado frente à oposição, o que culminou com ele sendo deposto do 

poder em 1945. 

O regime político centralizado e autoritário de Vargas, que vigorou de 1937 a 

1945, ficou conhecido como Estado Novo. Nele ocorreram grandes manifestações 

patrióticas, cívicas e nacionalistas. O Departamento de Imprensa e Propaganda, 

que centralizava informação, controlava e exercia a função de censor de todas as 

manifestações culturais do país, teve papel de destaque ao se transformar no 

mecanismo oficial de aproximação entre Vargas e as camadas menos favorecidas 

economicamente. Este ressaltava manifestações culturais promovidas pelo 

governo e divulgava leis e ações que o governo realizava em benefício dos 

trabalhadores, obtendo apoio popular. 

O incentivo à realização de atos com características nacionalistas e sua 

divulgação impregnavam a imprensa e os livros didáticos da época. E a disciplina 

de Educação Física, que no ano de 1937, passou a ser responsabilidade do 
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Estado, tornou-se um importante meio de propagação do sentimento patriótico. 

Assim,  

[...] com o Estado Novo, o domínio militar sobre a área da 
Educação Física atingiu seu ápice. A Constituição promulgada 
em 10/11/1937, tornou obrigatórios, pela primeira vez na 
história constitucional do país, os exercícios físicos em todos 
os estabelecimentos de ensino (artigos 131 e 132). O 
“adestramento físico” era mencionado como forma de 
preparar a juventude para “o cumprimento dos seus deveres 
para com a economia e a defesa da nação. (CASTRO, 1997, 
p.11) 

Porém, outras intenções também podem ser desvendadas numa análise mais 

atenta. Como podemos ver  

[...] nota-se a preocupação do governo Vargas em manter-se 
no poder por meio do controle sobre os sujeitos. A disciplina é 
preconizada como redentora e amortizadora de conflitos. 
Neste sentido, parece conveniente a utilização de um 
instrumento disciplinador eficaz nas aulas de Educação 
Física, as quais estruturadas nos princípios do Método 
Francês garantiam a configuração de indivíduos ao mesmo 
tempo úteis e dóceis. (CORRÊA, 2006, p.8) 

1.1.6 Estratégia no currículo 

Se no começo a Educação Física era vista como uma atividade que não 

deveria ser praticada por mulheres, por se acreditar que desenvolvia 

características tipicamente masculinas, na época em que Vargas assumiu a 

Presidência da República esse princípio mudou. 

Sem entrar na questão de gênero, o que se pretende ressaltar neste tópico é 

que a Era Vargas também foi importante para a Educação Física, pois passou a se 

organizar de tal maneira que as mulheres também fossem entendidas como aptas 

para participar da disciplina. Para isso, houve modificação no currículo da 

disciplina, nos métodos aplicados, nos conteúdos abordados e nas práticas que 

claramente também eram diferenciadas daqueles realizadas pelos homens. 

As mulheres passaram a ser vistas como parte importante da sociedade, 

sobretudo ressaltando a incumbência que elas tinham em gerar filhos fortes e 
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sadios para a nação. Para isso, elas também teriam que ter cuidados com o 

próprio corpo. Hábitos de higiene e exercícios físicos eram fundamentais para 

atingir esse propósito. 

Os princípios norteadores que impulsionavam a participação feminina num 

território anteriormente de exclusividade masculina eram a eugenia e as questões 

relacionadas com a higiene. Afirmava-se também que a prática de exercícios 

físicos seria fundamental, para o desenvolvimento do intelecto, buscava-se o que 

posteriormente seria conhecido como “educação integral”. Porém, como os 

pressupostos que vigoravam na época eram biológicos e levavam em conta 

principalmente, senão unicamente, as características físicas dos indivíduos, ficou 

evidente que as mulheres não poderiam praticar os mesmos exercícios físicos que 

eram realizados pelos homens. Tornou-se, então, necessário desenvolver métodos 

que exaltassem a feminilidade e evitassem a “masculinização” das mulheres, 

retirando das aulas de Educação Física feminina qualquer esporte e exercício que 

fosse considerado “masculino”. 

Pelas características físicas distintas entre homens e mulheres (meninos e 

meninas), estas poderiam participar de programas e aulas de Educação Física, 

desde que algumas diferenças com relação aos exercícios praticados pelos 

homens/meninos fossem respeitadas. Assim, difundiam-se ideias como as do 

parágrafo a seguir: 

[...] já se sabe que a mulher, mais do que o homem tem 
necessidade de uma Educação Física integral porque nela 
repousa todo o futuro de uma raça. A mulher de hoje já vai 
compreendendo melhor a necessidade de se educar 
fisicamente; ela já sente que a magreza ou a gordura 
exagerada só aparecem nas pessoas inativas. As mães de 
hoje, melhor orientadas, mais instruídas, já não se preocupam 
somente com a instrução de seus filhos, mas também com o 
problema da Educação Física que é parte integrante da 
higiene. A necessidade da Educação Física é hoje cabalmente 
generalizada e reconhecida. A luta entre seus adeptos e seus 
oponentes está acabada. (MENDES, 1935, p.10).  

Atributos de feminilidade deveriam ser enfatizados nas aulas de Educação 

Física feminina: graça, beleza e leveza eram algumas características atribuídas às 
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mulheres e deveriam ser, portanto, objetivadas por métodos/exercícios físicos 

específicos, que atendessem às particularidades destas. 

Estes princípios físicos e biológicos seguiam com rigidez a ideia de que 

homens e mulheres não poderiam, justamente por serem diferentes fisicamente, 

frequentar as mesmas aulas nem compartilhar os mesmos exercícios. 

Apesar de existir uma adaptação no currículo vigente para a prática de 

exercícios pelas mulheres, o que se tinha como meta eram os ideais originários da 

eugenia, da área militar e médica. 

1.2. Analisando a situação da Educação Física baseada nos preceitos 

militares, eugênicos e higiênicos 

Todos os pontos levantados até aqui deixam em evidência qual era a 

concepção que se tinham sobre corpo, movimento e educação de ambos. A 

Educação Física devia passar necessariamente pelo adestramento corporal, levar 

em conta fatores biológicos e físicos (muitas vezes imutáveis) e se basear nisto 

para escolher os indivíduos mais adequados e aptos para receber treinamento. 

Assim, a segregação entre os indivíduos e a “elitização” da Educação Física era 

algo inevitável. Ao se pautar em atributos físicos (morais, intelectuais e outros 

também eram contemplados, mas ainda de modo a excluir e não aceitar diferenças 

fora dos padrões desejados), obviamente, o rendimento era desigual entre os 

praticantes da disciplina. 

Apesar de se considerar o ambiente escolar um território plural, que todos 

têm direito a frequentar, este também se revelou um poderoso multiplicador das 

ideias acima explicadas. Desta forma, rendimento corporal era um dos preceitos 

valorizados não apenas nas instituições militares, mas também na escola. 

Demonstrações de ginástica e participação dos alunos de forma massiva em 

apresentações em datas comemorativas e atos patrióticos foram por muito tempo 

representações concretas da disciplina e do nacionalismo que se almejava e 

procurava. 
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Aliado a isso se destacou a categoria médica que investia no “potencial 

higiênico” da Educação Física, buscando fazer desta um meio para cuidar da 

saúde individual e coletiva, o que permitiria e auxiliaria no desenvolvimento social e 

econômico do país. 

Vemos, desta forma, que a Educação Física se caracterizou mais por ser um 

instrumento de ação e intervenção junto à população para atingir objetivos de 

outras áreas do que ter propriamente um desenvolvimento particular e próprio da 

disciplina. 

O que podemos notar é que, a Era Vargas foi um momento de destaque da 

relação existente entre os preceitos militares, eugênicos e higiênicos, essas ideias 

de alguma maneira, apesar das transformações, não foram totalmente 

substituídas. Elas, de alguma maneira continuam vigentes até hoje, sendo 

praticadas por professores da disciplina dentro da área escolar. 

Os caminhos que foram insistentemente percorridos no passado deram lugar 

a outro tipo de atividades e objetivos. No entanto, é visível que essa historicidade 

da disciplina ainda encontra adeptos não apenas dos leigos, mas também dentro 

da própria área. As fortes marcas que a militarização e higienismo deixaram, com a 

propagação das ideias da necessidade de disciplinarização de corpos para 

obtenção de indivíduos fortes e saudáveis ainda ecoam nas práticas da disciplina. 

Passados vários anos, veremos a seguir como se encontra a situação atual 

da área, procurando reconhecer diferenças e similitudes com o passado da 

mesma. O caminho que vem sendo traçado há alguns anos dentro da Educação 

Física, que volta sua atenção para a antropologia cultural, será o foco. É 

importante frisar que esta análise curricular levará em consideração os cursos de 

licenciatura e bacharelado, ainda que estes tenham objetivos distintos e atuem em 

setores diferentes da área se confundem entre si. 
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1.3 Herança de nosso histórico  

A Educação Física sempre foi associada ao desenvolvimento de exercícios 

físicos e aprendizagem dos esportes, ou seja, uma disciplina voltada tão somente à 

ação corporal, essencialmente prática. Na década de 1980 começam a surgir 

questionamentos buscando cientificidade e relevância teórica para que a Educação 

Física trilhasse novos caminhos, tendo em sua prática uma maior abrangência e 

referenciais teóricos pertinentes a esta prática. Como resultado dessa busca, 

encontramos as chamadas tendências da Educação Física. 

As tendências abaixo relacionadas estão de acordo com os estudos de 

Jocimar Daolio, na década de 1980, com uma visão inovadora, para essa época, 

de uma “Educação Física da desordem”, além dos aspectos antropológicos que o 

autor aborda em seus estudos. Linha de raciocínio que procuramos evidenciar 

neste trabalho e continuar em uma pesquisa mais aprofundada posteriormente. 

1.3.1 Tendência desenvolvimentista 

Tani (1988) afirma que, se há problemas para a aquisição de habilidades 

específicas, sendo necessário retomar o processo pelo qual as habilidades básicas 

foram ou não adquiridas. Segundo essa tendência, outra necessidade para os 

professores de Educação Física é a adequação da atividade às crianças, e não o 

contrário. Já é sabido através de estudos que nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental entre seis e sete anos o desenvolvimento motor tem como 

característica a aquisição, a estabilização e a diversificação das habilidades 

básicas e, nos anos seguintes, até aproximadamente 10 aos 12 anos, percebe-se 

o refinamento e a diversificação dessas habilidades. Esse tipo de desenvolvimento, 

do mais simples para o mais complexo, é chamado de desenvolvimento hierárquico 

de movimentos: 

A maioria das crianças que atendem a pré-escola e as quatro 
primeiras séries do Ensino de 1º Grau, são crianças que se 
encontram na faixa etária de quatro aos dez anos de idade. 
De acordo com evidências dos estudos sobre 
desenvolvimento motor sintetizadas, por exemplo, no modelo 
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de desenvolvimento de Gallahue (1982), estas crianças 
devem ser trabalhadas no sentido de desenvolver ao máximo 
as habilidades básicas, sem preocupação com as habilidades 
específicas. Convém acrescentar que as habilidades básicas 
são importantes para a aprendizagem de todas as habilidades 
específicas ou culturalmente determinadas, requisitadas no 
trabalho, na vida social, enfim, na vida das pessoas, e não 
somente para a aprendizagem das habilidades desportivas. 
(TANI, 1988, p.88 e 89) 

1.3.2 Tendência crítico-superadora 

A Educação Física escolar vista a partir desta tendência, tem ou deve ter, no 

ambiente escolar a função social, cuja marca é a luta de classes entre proprietários 

e trabalhadores, sendo que o primeiro busca acumular riquezas, gerar mais renda, 

ampliar o consumo, o patrimônio, etc., garantir o poder, pois através dele é 

possível perpetuar os privilégios pelo viés da manutenção. Do outro lado, os 

trabalhadores, cujo interesse é tomar a direção da sociedade, construindo a 

hegemonia popular, através da luta e da vontade política. Isso tem um sentido 

prático, onde a transformação social tem como consequência o trabalhador, 

usufruindo assim do resultado de seu trabalho. Evidenciando uma condição de 

conflito e provocando a crise, de onde emergem as pedagogias: 

A Pedagogia é a teoria e método que constrói os discursos, as 
explicações sobre a prática social e sobre a ação dos homens 
na sociedade, onde se dá a sua educação. Por isso a 
Pedagogia teoriza sobre educação que é uma pratica social 
em dado momento histórico. A Pedagogia é, pois, a 
“...reflexão teórica da educação capaz de dar conta da 
complexidade, globalidade, conflitividade e especificidade de 
determinada prática social que é a educação. (SOARES et al., 
1992, p.24-25) 

Ficando evidente a intervenção desta tendência, a clareza de que o trabalho 

desenvolvido com o objetivo vinculado à aptidão física, remetendo à ideia do 

homem que contribui para a manutenção da estrutura social capitalista, uma vez 

que a busca é pelo rendimento máximo de sua capacidade física, educando o 

homem forte, ágil, apto, empreendedor e ao mesmo tempo adaptado à sociedade, 

tendo a Filosofia liberal como fonte de formação do caráter do indivíduo para a 

obediência, o respeito às normas e a hierarquia. 
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Na Educação Física Escolar responde a esses anseios quando permite a 

exteriorização das representações humanas produzidas no decorrer da história 

através da expressão corporal, dos jogos, das danças, das lutas, dos exercícios 

ginásticos, de malabarismo, contorcionismo, mímica e outros. 

A expectativa da Educação Física escolar, que tem como 
objetivo a reflexão sobre a cultura corporal, contribui para a 
afirmação dos interesses de classe das camadas populares, 
na medida em que desenvolve uma reflexão pedagógica 
sobre valores como solidariedade substituindo individualismo, 
cooperação confrontando a disputa, distribuição em confronto 
com apropriação, sobretudo enfatizando a liberdade de 
expressão dos movimentos – a emancipação - negando a 
dominação e submissão do homem pelo homem. (SOARES et 
al., 1992, p. 40) 

É necessário considerar também a postura dos alunos das séries iniciais do 

Ensino Fundamental, que muitas vezes é arrogante, arrogância esta estimulada 

pela cultura, e consequentemente no próprio lar, alienando e causando a ideia de 

prevalecer, dominar, ser o melhor, o mais forte, uma atitude que certamente 

favorece o pensamento, que já foi tratada aqui de perpetuar as estruturas do 

capitalismo. 

Ou seja, sai de um fazer reprodutivo e perpetuador para uma prática reflexiva 

e transformadora de realidades sociais. 

1.3.3 Tendência educação motora 

A Educação Motora é a busca por uma Educação Física que privilegie a 

corporeidade, quando o foco é o próprio corpo, o profissional passa a ter o 

comprometimento com os novos conceitos, a dar uma nova dimensão à realidade. 

Nesse olhar, a Educação Física escolar que se pratica atualmente revela uma 

concepção dualista do homem, limitando ação no corpo-objeto, através do 

rendimento, da disciplina dos gestos adestrando ações. Evidenciando a dicotomia 

entre espírito e matéria, vista na escola entre mente e corpo, cognição e motor. É 

necessário ressaltar que não só a Educação Física mas todos processo educativo 

caminha sob o signo do paradigma newtoniano-cartesiano. 
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Segundo Moreira (1995, p.100) “a Educação Motora, ora proposta, não nega 

a Educação Física no interior da escola nem suas vitórias ou derrotas, seus 

avanços ou retrocessos. Seu objetivo é transcender o já conquistado.”   

Educação Motora seria então o ramo pedagógico da possível 
ciência da motricidade humana que se preocuparia em educar 
aquilo que se faz mover, educar a motricidade, educar a 
corporeidade, nomes todos diferentes pela nossa história 
classificatória e definitória: educar, em última análise, o 
próprio homem. (MOREIRA, 2004, p. 100) 

1.3.4 Tendência construtivismo/interacionismo 

De acordo com essa tendência, o conhecimento é fruto da interação do 

sujeito com o ambiente. Freire (2005) citando Piaget, diz que a criança pode 

controlar a obtenção a organização de sua experiência do mundo exterior, 

organizando os esquemas simples, assim, vão se organizando e integrando-se a 

outros esquemas em níveis mais complexos. Ao consideramos o construtivismo 

numa perspectiva piagentiana, vale a pena mencionar que, sua ênfase está voltada 

aos aspectos biológicos e epistemológicos. 

Freire (2005) cita também Wallon, que desenvolve sua orientação 

construtivista pelo viés psicológico, valorizando o modelo psicogenético. Outras 

contribuições são as dos psicólogos soviéticos Vigotshy, Leontiev Luria. A base do 

construtivismo soviético é a teoria marxista, que se apregoa que as mudanças 

históricas na sociedade e na vida material produzem mudanças na natureza 

humana (Consciência e Comportamento). Outro aspecto importante por Vigotshy 

aos psicólogos e educadores é o que trata da zona de desenvolvimento proximal, 

ou seja, a distância existente entre o desenvolvimento real do potencial. 

Por onde poderíamos começar, senão pelo conhecimento que 
a própria criança possui ao entrar na escola? Não é isso o 
que dizem a respeito da alfabetização Emília Ferreiro e Ana 
Teberosky, autoras que conquistaram a admiração de tanta 
gente? O que se vê, na maioria das vezes, é uma quase total 
desconsideração por parte da escola, do conhecimento que 
todas criança com certeza possui, independentemente da 
escola. Ora, se quanto à leitura e à escrita a criança chega às 
instituições de ensino com um considerável conhecimento, 
que dirá das atividades corporais? (FREIRE, 2005, p.112) 
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As atividades corporais estão bem presentes na infância, independentemente 

da escola, sendo assim quando as crianças chegam à escola já vem com um 

acervo desenvolvido principalmente através das brincadeiras. Realmente há 

aprendizagem fora da escola, ela não é o único local de aprendizagem da criança. 

1.3.5 Tendência cultural  

O estudo do termo “cultura” e do seu conceito, que há anos vem permeando, 

sendo ligado à área e é a base do estudo de Daolio, ganha importância, quando 

percebemos a ainda presente divergência de pensamentos sobre este tema tanto 

pela sociedade em geral como pelos próprios profissionais da Educação Física. 

Convém, além das questões acima citadas, atentar para outro fator 

fundamental: a extensão do debate sobre este tema, pois, como nos mostra o 

próprio Daolio, já se encontra no início de sua quarta década (desde 1980 até o 

presente ano, 2011) e ainda não se encontra concluído. Vejamos: 

[...] Somente a partir da década de 1980, com o incremento 
do debate acadêmico na Educação Física, o predomínio 
biológico passou a ser questionado, realçando a questão 
sociocultural na Educação Física. Os profissionais formados 
até essa época - e, infelizmente, ainda hoje, em alguns cursos 
- não tiveram acesso à discussão da área e dos seus temas 
nas dimensões socioculturais. O corpo era somente visto 
como conjunto de ossos e músculos e não expressão da 
cultura; 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 como uma área que pode ser explicada pelas 
ciências humanas. (DAOLIO, 2004, p. 9) 

1.3.6 Novas tendências para a Educação Física 

Ressaltamos aqui, estudos mais atualizados a respeito das tendências da 

Educação Física, bem como maior abrangência e compreensão sobre esse 

assunto com maiores divisões e compreensão histórica do processo evolutivo que 

passou o curso e seus avanços acadêmicos, e demais pesquisas devido às 

necessidades acadêmicas da área e evolução do pensamento científico.  



50 
 

Segundo autora Suraya Cristina Darido (1998, 2001 e 2003), há outras formas 

de olhar as tendências e suas implicações e subdivisões. Justificamos aqui que, 

apesar de ser um estudo mais recente e que abrange um leque mais atualizado e 

aceito na academia, optamos pelo “recorte” preconizado por Jocimar Daolio, 

devido seu olhar antropológico, que é de interesse deste pesquisador, para 

relacionar em futuros trabalhos. As condições antropológicas, culturais e sociais 

que a Educação Física ocupa nos dias atuais, pensando também nos aspectos 

regionais, culturais, de como as pessoas (senso comum) veem e vivem Educação 

Física no Brasil, suas diferenças étnicas, regionais, climáticas, de estilo de vida e 

suas culturas. 

A autora contextualiza o conceito dos conteúdos nas dimensões do interior da 

escola, que “formam a base objetiva da instrução-conhecimento sistematizado e 

habilidade referidos aos objetivos e viabilizados pelos métodos de transmissão e 

assimilação”, levando em consideração como, por exemplo: conceitos, ideias, 

fatos, princípios, leis científicas, regras, habilidades cognoscitivas, hábitos de 

estudos, de trabalho, de lazer e convicções que são desproporcionais nas 

propostas curriculares. Segundo a autora, DARIDO (1999), em sua pesquisa, os 

professores de Educação Física do ensino fundamental e médio não trabalham 

com conhecimentos acadêmicos em suas aulas. 

A autora referencia ZABALA (1998, apud DARIDO 2001), a ampliação do 

conceito de conteúdo “como tudo que se tem que aprender, que não apenas 

abrange as capacidades cognitivas, como incluem as demais capacidades” uma 

forma de inserir explicitamente o currículo em temas abordados no currículo oculto. 

Os conteúdos não existiam na sua forma atual, tendo caráter histórico e foram 

reelaborados conforme as necessidades de cada época e dos interesses sociais 

vigentes, assim a autora faz uma análise dos conteúdos da Educação Física na 

escola, suas influências e tendências no processo de construção dos conteúdos 

escolares. 

A autora faz uma revisão bibliográfica das principais abordagens 

consideradas por ela sendo: Higienista/Eugênica, Método Desportivo 
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Generalizado, Esportivista, Psicomotricidade, Construtivista, Desenvolvimentista, 

Jogos Cooperativos, Críticas (superadora e emancipatória), Saúde Renovada e os 

PCNs. Destacado e embasado bibliograficamente em sua pesquisa estão a: 

psicomotricidade, desenvolvimentista e construtivista com enfoque psicológico, as 

críticas (crítico-superadoras e crítico-emancipatórias), com enfoque sociocultural e 

o modelo adotado nos Parâmetros Curriculares Nacionais – área Educação Física, 

a proposta dos jogos cooperativos, que se constitui numa proposta diferente das 

demais, podendo incluir-se a uma visão relacionada a saúde e aptidão física, 

porém, com uma perspectiva renovada.  

Ressalta que a discussão e o surgimento destas abordagens não significaram 

o abandono de práticas vinculadas ao modelo esportivo, biológico, recreacionista, 

que podem ser considerados os mais frequentes na prática do professor de 

Educação Física Escolar.  

A seguir, no quadro abaixo, extraído do artigo “Os conteúdos da Educação 

Física Escolar: influências, tendências, dificuldades e possibilidades” da Revista: 

Nessas Perspectivas, em 2001, Darido, aponta as tendências e suas finalidades, 

além de resumir os principais conteúdos subdividindo-os nas dimensões 

procedimentais, atitudinais e conceituais. 
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Tendências 

 

 
Finalidades 

Conteúdos 

Procedimentos Valores, atitudes e 
normas 

Fatos e 
conceitos  

Higienista/ Eugênica Melhoria das funções 
orgânicas 

Formação das 
qualidades motoras 

Ginástica 
Método Francês 

Obediência 
Respeito a autoridade  

Submissão 

 
 

.................. 

Método desportivo 
generalizado 

Melhora fisiológica, 
psíquica, social e 

moral 

Jogo 
esportivo  

Lúdico  
.................. 

Esportivista Busca de rendimento 
Seleção  

Iniciação esportiva 

Esporte Eficiência 
Racionalidade 
Produtividade 
Perseverante 

Saber ganhar e perder 

 
 

.................. 

Psicomotricidade Educação psicomotora Lateralidade 
consciência 

corporal 
coordenação 

motora 

 
 

.................. 

 
 

.................. 

Construtivista Construção do 
conhecimento 

Resgate da cultura 
popular 

Brincadeiras e 
jogos populares 

Prazer e divertimento Mudanças das 
regras 

Desenvolvimentista Desenvolvimento 
motor 

Habilidades 
locomotoras 

Manipulativas e de 
estabilidade 

 
.................. 

 
 

.................. 

Jogos cooperativos Indivíduos mais 
cooperativos 

Jogos Cooperação 
Solidariedade 
Participação 

 
.................. 

Críticas Leitura da realidade 
social 

Jogos 
Esportes 
Dança 

Ginástica  
Capoeira 

Questionador Origem e contexto 
da cultura corporal

Saúde renovada Aptidão física Exercício  
Ginástica 

Indivíduo ativo Informações sobre 
nutrição, 

capacidades 
físicas 

PCNs Cidadania 
Integração à cultura 

corporal 

Brincadeiras e 
Jogos 

Esportes 
Ginásticas 

Lutas 
Atividades Rítmicas 

expressivas 
Conhecimento 
sobre o próprio 

corpo 

Participação  
Cooperação 

Diálogo 
Respeito mútuo, às 

diferenças  
Valorização da cultura 

corporal 

Capacidades 
físicas 

Postura  
Aspectos 

histórico-sociais 
Regras 

Tabela 1 – DARIDO, Suraya Cristina “Os conteúdos da Educação Física Escolar: influências, tendências, 
dificuldades e possibilidades”. Perspectivas em Educação Física Escolar, Niterói, v. 2, n. 1 (suplemento), 2001 
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1.3.7 Conceitos de Cultura nas Escolas de Educação Física 

Ainda que os principais autores da Educação Física defendam propostas 

diferentes sobre cultura todos se referem a ela. É possível perceber a utilização da 

expressão “cultura” acompanhada de termos como “física”, “corporal”, “de 

movimento”, “corporal de movimento”, por vezes incompleta ou de forma 

reducionista. 

A dimensão cultural é central para que mesma utilize da expressão “cultura” 

por vezes embute sentidos equivocados ou incompletos. Essa análise, restringe-se 

a trabalhos a partir da utilização, que fazem do conceito de cultura de alguns 

autores e alguns livros que inauguraram abordagens de Educação Física escolar, 

produzidos no final da década de 1980 e início de 1990. E vistos como clássicos da 

área, que são os professores Go Tani e grupo (1988), João Batista Freire (1989), 

Eleonor Kunz (1991, 1994) e o grupo autodenominado Coletivo de Autores (1992), 

Valter Bracht e Mauro Betti, os dois últimos na opinião de Jocimar Daolio 

avançaram na discussão da cultura e nas relações com a Educação Física. 

Essa discussão de cultura a partir da ótica antropológica pressupõe deixar de 

lado qualquer traço que se baseia em princípios cientificistas, desde aquele mais 

óbvio, o tradicional, que defendia uma atuação objetiva sobre um corpo físico até 

aquele mais sutil, que propõe uma visão mecanicista da relação entre o ser 

humano e a sociedade. 

Segundo Daolio (2004), é necessário libertar a Educação Física dos 

chamados elementos da ordem; a subjetividade, o indivíduo e a história; para 

permitir sua transformação em elementos de desordem; a intersubjetividade, a 

individualidade e a historicidade. 

Chegando a proposta de uma Educação Física da desordem, que considera o 

outro, seja o aluno alvo de uma intervenção escolar, seja o atleta em um clube, 

seja o frequentador de academia de ginástica, a partir de uma relação 

intersubjetiva como um indivíduo socializado que compartilha o mesmo tempo 

histórico do profissional que faz a intervenção. 
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Educação Física da desordem assumiria que uma teoria científica nunca se 

constitui numa imagem idêntica e estanque do real, mas numa construção sempre 

parcial e dinâmica desse real, aceitaria humildemente os limites da ciência, 

consciente de que ela pode ser útil para a compreensão e atuação sobre o ser 

humano, sem ser onipotente. Reconhecendo que “[...] entre uma cientificidade 

desumana e um humanismo não científico” (LAPLANTINE, 1988, p.172), ela 

recusaria ambas as proposições, reafirmando a intersubjetividade nas relações 

entre os atores da área. 

Ainda, não tomaria como seu objeto de estudo e aplicação, o movimento 

humano; não atuaria sobre o ser humano como se fosse uma entidade apenas 

orgânica; não o veria também como expressão de uma inteligência cognitiva ou 

como manifestação de uma essência emocional, assumiria uma postura rígida em 

relação à sociedade, não aceitaria ideia de neutralidade cientifica e não recusaria 

seu papel de intervenção na sociedade, mas teria o cuidado para, reconhecendo 

as diferenças pessoais e culturais, não atropelar o processo de grupos com outros 

tempos e outros valores políticos culturalmente definidos. 

Enfim, a Educação Física da desordem não se preocuparia 
em controlar ou domesticar objetivamente elementos como o 
indivíduo, o tempo, o espaço, a história, o corpo, o 
movimento, a sociedade, o desenvolvimento individual ou 
social, a cognição, a emoção, os conteúdos escolares, o 
esporte, etc, pretenderia atuar sobre o ser humano no que 
concerne às suas manifestações corporais eminentemente 
culturais, respeitando e assumindo que a dinâmica cultural é 
simbólica e, por isso mesmo, variável, e que a medição 
necessária para essa intervenção é, necessariamente 
intersubjetiva. (DAOLIO, p.73, 2007) 



CAPÍTULO II  

TEORIAS DO CURRÍCULO 

2.1. Delimitação do campo do currículo  

Estudar a formação profissional, no campo da Educação Física, é considerar 

a discussão do currículo como uma possibilidade de situá-lo nas relações mais 

amplas da sociedade, bem como do contexto em que está inserido e, como 

resultado da trama cultural, política, social e escolar, carregado de valores e 

pressupostos que precisam ser desvelados, inclusive no embate de forças que se 

estabeleceram na sua proposição e efetivação.  

De acordo com Sacristán (2000), a teorização sobre currículo não se encontra 

sistematizada e a sua prática1, reflete de forma explícita ou implícita, 

comportamentos, valores, esquemas de racionalidade que condicionam a 

teorização do currículo, que aparece em muitos casos como linguagem2 e 

conceitos técnicos, legitimando uma prática efetivada.  

Sendo assim, o currículo é uma construção social, um conjunto de práticas 

educativas. É apenas por meio da prática, que ele tem sentido, atendendo a 

                                                            
1  Prática pedagógica aqui entendida em sua indissociabilidade entre teoria e prática. Nesse sentido, 

Sacristán (2000) aponta que a teorização do currículo se constrói a partir de um entrecruzamento 
de práticas que passam a ter um sentido ou significado teórico após a sua efetivação. 

2   Linguagem, aqui na perspectiva do pós-estruturalismo como discurso ou representação do 
currículo.  
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funções de socialização, como resultado de uma práxis e sedimentado em uma 

perspectiva cultural, política e social, segundo Sacristán (2000). 

O currículo pode ser entendido dentro de um contexto político, científico, 

filosófico e cultural, e ter uma visão pedagógica, sendo concebido como conteúdo 

da educação; conjunto de disciplinas; conjunto de atividades planejadas; forma ou 

metodologia de aprendizagem; e resultado da aprendizagem.  

Segundo Sacristán (2000), o currículo como construção social, é 

entrecruzamento de práticas que só podem ser entendidas em um processo 

complexo de várias fases, que estariam em dois campos: o econômico, político, 

social, cultural, e administrativo; e o campo dos condicionamentos escolares. No 

primeiro, estariam presentes, o currículo prescrito, o apresentado e o modelado 

pelo professor; e no segundo campo, o ensino interativo ou currículo em ação, o 

currículo realizado, e o currículo avaliado. 

Currículo prescrito são todas as prescrições e orientações do sistema 

educativo. Servem como base para a elaboração de materiais e controle do 

sistema. Em cada país, varia de acordo com a história de cada sistema e conforme 

as variáveis de intervenção. Já currículo realizado são os efeitos complexos, 

explícitos ou ocultos em alunos e professores, como consequência da prática 

realizada. Esses efeitos podem ser: cognitivo, afetivo, social, moral etc. Alguns são 

considerados rendimentos e são valorizados, outros, por dificuldade de serem 

apreciados pela sua complexidade, ficaram como efeitos ocultos do ensino.  

Podemos assim, entender currículo, como uma construção social que terá 

sentido, na medida em que a sua construção e elaboração ocorram nos 

respectivos contextos em que foram criados e legitimados e não como algo com 

existência já determinada e que possa ser analisado por uma teoria.  

Nesse trabalho, a análise crítica das teorias do currículo será utilizada para 

avaliar os currículos de cursos de Educação Física do grande ABC Paulista. Aqui 

os currículos serão também campo de estudos. (SILVA, 2000; SILVA, 2005; 

MOREIRA, 2005; SACRISTÁN, 2000) 
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A existência de teorias de currículo e de especialistas em currículo, e o 

desenvolvimento do campo de estudos do currículo, como linha de pesquisa foram 

possibilitadas pela formação desses especialistas nas Universidades, na 

burocracia educacional do estado e nas revistas especializadas e suas produções. 

(SILVA e MOREIRA, 2005) 

Silva (2000) alerta que as teorias pedagógicas de certa forma, em diferentes 

épocas, sem utilizar o termo currículo, já tratavam de suas questões, sem se 

configurarem teorias de currículo no sentido estrito do termo. Só recentemente em 

países europeus e sob influência da Literatura Americana, o termo currículo passou 

a ser utilizado no sentido que hoje lhe damos, sendo formado como construção 

social do aprendizado. 

Para o referido autor, mais importante que definir o que é o currículo, é 

perceber as questões que uma teoria curricular ou um discurso curricular 

pretendem responder a partir de seus referenciais sobre natureza humana, 

natureza da aprendizagem ou natureza do conhecimento da cultura e da 

sociedade.  

A questão primordial seria: qual conhecimento deve ser ensinado? O que os 

alunos devem saber? Qual conhecimento ou saber é considerado importante ou 

válido para merecer ser parte do currículo? (SACRISTÁN, 2000) E para responder 

tais questões existem as teorias do currículo, sendo estas, tradicional, crítica e 

pós-moderna cada qual tendo sua linha de discussão, que abordarei mais adiante.  

A partir dessas questões primordiais, outras acabam por surgir: Por que estes 

e não outros conhecimentos foram selecionados? Qual servirá de suporte para se 

definir que tipo de ser humano serve para um determinado tipo de sociedade e 

quais os conhecimentos que serão considerados importantes para atender este 

objetivo? (SACRISTÁN, 2000). 
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2.2 Teorias tradicionais 

As teorias tradicionais sobre o currículo se apresentam como neutras, 

científicas e objetivas, de acordo com as demandas da sociedade, da economia, 

em uma relação de adaptação e preparação para o trabalho. Os princípios de 

eficiência e produtividade são transportados para o ensino.  

Nessa perspectiva, segundo Silva (2000) e Silva (2005), com a obra de 

Bobbit, no início do século passado, apresenta-se o primeiro estudo sobre currículo 

que foi considerado um marco no estabelecimento do currículo como campo 

especializado de estudos a qual vem em sintonia com as demandas dos Estados 

Unidos, disputando posição hegemônica com Dewey3,, estudioso da teoria 

tradicional sobre o currículo, com vertentes consideradas progressistas, mais 

preocupado com a construção da democracia do que com a economia. 

Para Bobbit4, o currículo era uma construção teórica em relação direta com a 

economia e com os procedimentos e com a racionalidade utilizadas nas empresas, 

tendo como pontos centrais a produtividade e a eficiência. Os resultados do 

sistema educacional deveriam ser especificados para obter métodos de forma 

precisa, bem como deveriam ser criados mecanismos de mensuração para saber 

se eles foram realmente alcançados. O sistema educacional deveria ser tão 

eficiente como as empresas. As teorias tradicionais queriam transferir para a 

escola o modelo de organização e gestão das empresas. (SILVA, 2000) 

O que Bobbit fez como outros antes e depois dele, foi criar uma noção 

particular de currículo. Aquilo que ele dizia ser currículo passou, efetivamente a ser 

o currículo. Para um número considerável de escolas, de professores, de 

estudantes, de administradores educacionais aquilo que Bobbit definiu como sendo 

currículo tornou-se realidade. (SILVA, 2000, p.11)  

                                                            
3 Silva se refere ao livro de Bobbit, “The Curriculum” (1918), que iria ser considerado como 

referência para tornar o currículo um campo de estudos especializado. 
4 Antes de Bobbit, em 1902, John Dewey publica “The Child the Curriculum”, iniciando a construção 

de uma vertente mais progressista ligada mais à experiência das crianças e dos jovens. 
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Segundo Silva (2000), a perspectiva tradicional, elaborada por Bobbit, foi 

marcante, no sentido de propor um currículo em que a educação parece se tornar 

científica em relação aos seus fins pela vida ocupacional, e suas ações eram 

pesquisar e mapear quais as habilidades necessárias para as diversas ocupações 

e desenvolver um currículo que contemplasse estas necessidades. E 

posteriormente, avaliar e verificar se tais habilidades foram aprendidas. 

Ralph Tyler, em 1974, aperfeiçoou os estudos de Bobbit, ainda segundo Silva 

(2000), e tais estudos iriam dominar o campo da educação, nos Estados Unidos e 

no Brasil, com as seguintes categorias e conceitos: ensino, aprendizagem, 

avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos.  

Nessa perspectiva surge a orientação comportamentalista em que os 

objetivos devem ser claramente estabelecidos, definidos e elaborados de acordo 

com os comportamentos. Essa orientação iria se reforçar com o tecnicismo que 

surge fortemente, na década de 1970, em paralelo ao modelo progressista que, 

mesmo não tendo grande influência, avança nos estudos centrados na experiência 

do aluno, servindo de base ao movimento da escola nova. A consolidação dos 

modelos tradicionais de currículo, tanto os técnicos como os progressistas, iriam 

superar o currículo clássico, por força da democratização do ensino, e iriam ser 

contestados como o movimento de reconceitualização do currículo, das teorias 

críticas e da nova sociologia da educação. (SILVA, 2000; SILVA, 2005; MOREIRA, 

2005).  

Silva, em sua análise, pontua que os modelos tradicionais de currículo 

começam a ser questionados pelos movimentos revolucionários da década de 

1960, na França e em outros países, inclusive o Brasil, com autores como 

Althusser (1983), Bordieu e Passeron (2008), Badelout e Establet (1971), Pinar 

(1981), que depois são substituídos por Apple (2002; 2006), Giroux (1986; 1997), 

entre outros.  

Estes autores iniciam a fase de construção das teorias críticas do currículo 

que efetuam uma completa inversão das teorias tradicionais, não questionando o 

status quo, mas concentrando-se nas formas de organização do currículo. As 
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teorias críticas são teorias de questionamento e transformação, ao invés de 

desenvolverem técnicas de como fazer o currículo, desenvolvem o conceito para 

compreender o que o currículo faz. (SILVA, 2000).  

Os autores acima citados, Althusser, Bordieu, Establet, entre outros, criaram o 

movimento dos conceitualistas no final dos anos 60 em torno de uma teoria 

educacional crítica. Nos Estados Unidos e no Canadá, aparece no próprio campo 

da Educação, liderado por Pinar (1981) cujo marco é a I CONFERÊNCIA DE 

CURRÍCULO, na Universidade de Rochester, em 1973. Esse movimento 

conceitualista se dividiria em dois campos: um que utilizava os conceitos marxistas, 

inclusive as análises contemporâneas de Gramsci (2002) e da Escola de Frankfurt5 

e outro que utilizava as abordagens fenomenológicas e hermenêuticas para fazer a 

crítica ao currículo tradicional.  

Assim, a partir do movimento acima citado, o currículo não mais se restringe, 

na questão do conhecimento (suas relações de determinação, ou de adaptação ou 

de transformação dos contextos históricos em que está inserido), ao contrário, 

amplia suas relações subjetivas de construção de conhecimento que estão 

intimamente relacionadas à questão de identidade. Ele também envolve questões 

de poder, tanto nas relações professor-aluno e administrador-professor quanto em 

todas as relações que permeiam o cotidiano da escola e fora dela, ou seja, envolve 

relações de classes sociais (classe dominante, classe dominada) e questões 

raciais, étnicas e de gênero, não se restringindo a uma questão de conteúdos. 

(SILVA, 2003). 

Assim, a questão de poder vai separar as teorias tradicionais das teorias 

críticas e pós-modernas. As teorias curriculares, nessa seleção de conhecimentos, 

privilegiando um tipo de conhecimento em detrimento de outro, estão envolvidas 

em uma relação de poder, em busca de um consenso para obter a hegemonia, isto 

é, estão em uma disputa de posições no centro de um território contestado. (SILVA; 

MOREIRA, 2005). 

                                                            
5 Giroux, em Teoria Crítica e Resistência em Educação (1986), focaliza o trabalho de Adorno, 

Horkheimer e Marcuse, pois segundo ele, grande parte dos estudos da Escola de Frankfurt está 
sendo utilizada pelos educadores quase que exclusivamente no trabalho de Jürgen Habermas.) 
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2.3 Teorias críticas 

Na formulação de Silva (2000), os modelos tradicionais do currículo, que se 

diziam neutros e se restringiam à atividade de como fazê-lo, são questionados 

pelas teorias críticas, que duvidam de seus pressupostos. Althusser apresenta, em 

suas obras, as teorias de adaptação e ajuste dos modelos tradicionais por meio 

dos conceitos de ideologia marxista, tendo funções de reprodução e 

responsabilização das desigualdades sociais, mostrando a educação e sua 

estrutura como propagadora das classes dominantes e dominadas.  

Como é que a escola transmite ideologia? A escola atua ideologicamente 

através do seu currículo. A ideologia mostra-se não só no campo das ideias, por 

meio dos livros didáticos e das discussões com os professores em sala de aula, 

mas também passou a estar envolvida nas práticas materiais, estando implícita em 

rituais, em práticas na linguagem, em dispositivos criados como arranjos espaciais. 

(SILVA, 2000, p.25) 

Além desse aspecto, o autor citado acima, adverte que ideologia atua no 

sentido da reprodução das classes, inclinando a classe dominada à submissão e à 

subordinação, enquanto que as pessoas da classe dominante aprendem a 

comandar e a controlar. Essa relação de poder reside nos mecanismos seletivos 

que fazem com que as crianças das classes dominadas abandonem a escola antes 

de se apropriarem dos códigos da classe dominante  

De acordo com Silva (2000), o argumento central de Althusser, em relação às 

suas formulações sobre os aparelhos ideológicos de estado, é de que a sociedade 

capitalista depende, para sua permanência, além da reprodução de seus 

componentes econômicos (forças de produção e meios de produção), da 

reprodução de seus componentes ideológicos, sustentados pelas suas instituições 

ou aparelhos ideológicos.  

Embora o conceito de ideologia utilizado por ele, como falsa consciência 

tenha sido muito criticado, Silva aponta que a segunda parte de sua obra, Althusser 

apresenta uma noção de ideologia sofisticada ainda não superada. Inúmeros 
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estudos surgiram com o refinamento desse conceito e ajudaram na compreensão 

do papel da ideologia no processo educacional. (SILVA, 2000) 

Bowers e Gintis (1981), na tentativa de associar natureza e a conexão da 

escola com a produção apresentam o conceito de correspondência em estudo 

sobre as atitudes e valores os quais são repassados aos alunos, dependendo da 

classe social e da respectiva escola que frequentam. (SILVA, 2000) 

Mesmo não partindo de referenciais marxistas, a reprodução, ainda hoje, 

representa um clássico estudo de conceitos de capital cultural, domínio simbólico, 

hábitos, códigos, condições e mecanismos de manutenção, reprodução cultural e 

exclusão das classes sociais, que por sua vez, não conseguindo decifrar os 

códigos, têm que encarar o fracasso escolar.  

No movimento de reconceitualização curricular, um dos campos é o da crítica 

neomarxista. Um de seus expoentes é Michael Apple, o qual refina os conceitos de 

hegemonia, ideologia e poder, por meio do neomarxismo e apoiando-se nos 

estudos culturais e sociais de Raymond Williams, com a obra que se tornou 

clássica nos estudos curriculares: “Ideologia e Currículo” (1982); Depois em 

“Educação e Poder” (1986), desenvolve o campo das teorias críticas de currículo.  

O objetivo de Michael Apple (2006) é compreender 

como as escolas produzem e reproduzem formas de 
consciência que permitem a manutenção de controle social 
sem que os grupos dominantes tenham que recorrer a 
mecanismos declarados de dominação. (APPLE, 2006 p.37)  

Para isso, investiga três áreas da vida escolar: a) a experiência escolar e o 

ensino ideológico dissimulado, ou seja, a questão do currículo oculto; b) a 

problematização do conteúdo ideológico do currículo, ou seja, as formas de 

conhecimento c) a problematização da atuação do educador.  

Apple demonstra como a ideologia, através da hegemonia, penetra nos 

espaços escolares, dado que o currículo e os programas de ensino são 

influenciados pela ideologia dominante, passando a reconfigurar os espaços 
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educacionais. Indica que a produção material dos valores perpassa as práticas 

escolares por meio do senso comum, fragmentando a ação crítica da educação, 

criando o consenso único de uma só classe, por mais que polarizada entre grupos 

diferentes que disputam o poder político.  

Apoiando-se em Bowlers e Gintis, Apple (2006, p.37) aponta que “precisamos 

localizar e contextualizar o conhecimento que ensinamos e as relações sociais que 

dominam as salas de aula, a escola como mecanismo de preservação e 

distribuição cultural e econômica.”  

Apple situa o papel crítico-reflexivo do educador, de sua práxis na análise do 

contexto cultura, ideologia e produção que deve ter, como pressuposto de análise, 

a relação entre ideologia e cultura, poder e conhecimento, para desvelar a 

realidade estruturada, ainda que contraditória da sociedade capitalista.  

O que se ensina nas escolas – o currículo – deve ser considerado uma forma 

de distribuição mais extensa de bens e serviços dentro da sociedade. Para Apple, 

trata-se de saber: a) Em que medida o conhecimento transmitido pela escola 

contribui para a manutenção das diferenças sociais? b) Por que se ensinam nas 

escolas alguns conhecimentos e não outros? c) Como fazem as escolas para 

distribuir esse capital cultural? (APPLE, 2006) 

Apple (2006) busca construir sua análise nos processos de reprodução social 

e cultural. O conceito de resistência e oposição que foi apenas esboçado, em seu 

livro Ideologia e Currículo, seria aperfeiçoado por Henry Giroux (1986).  

Giroux (1986)., seguindo a linha teórica da escola de Frankfurt, crítica a 

racionalidade técnica e utilitária do currículo, bem como as abordagens 

fenomenológicas e estruturalistas. Como Apple (2006), rejeita as posturas de 

determinação entre economia, educação e cultura.  

É no conceito de resistência, entretanto, que Giroux (1986). vai buscar bases 

para desenvolver uma teorização crítica mais alternativa sobre a ideologia e o 

currículo. (SILVA, 2000, p.53) 
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No entender do referido autor, Giroux (1986). queria apresentar uma proposta 

alternativa que superasse o pessimismo das teorias de reprodução. Em seus 

trabalhos, o currículo é compreendido como um processo pedagógico que visa à 

conscientização e a emancipação; isso denota que sofreu influência de Paulo 

Freire, crítico do currículo tradicional, a que chama de educação bancária. À 

relação transmissão-assimilação, em que o professor tem um papel ativo e o aluno 

passivo, Giroux (1986) propõe uma educação problematizadora e dialógica.  

Para ele, conhecimento é sempre conhecimento de alguma coisa. Isto 

significa que existe uma separação entre o ato de conhecer e aquilo que se 

conhece. Utilizando o conceito fenomenológico de intenção, o conhecimento para 

Freire é sempre intencionado. (SILVA, 2000, p.60) 

Nesta linha Silva (2000) considera que Freire6, embora não tenha elaborado 

uma teoria curricular, centrou sua obra na elaboração de um método, influenciando 

autores ligados à construção de teorias curriculares. Embora sua fase inicial tenha 

forte influência da fenomenologia, seus estudos sobre a cultura popular foram um 

ponto de partida para os temas centrais dos estudos pós-colonialistas.  

Na década de 1980, o predomínio de Paulo Freire, no campo educacional 

brasileiro, é confrontado com a pedagogia histórico-crítica, ou pedagogia crítico-

social dos conteúdos que também não pretendia elaborar uma teoria curricular, 

mas sua formulação tem como centro questões específicas das teorias 

curriculares. Para Saviani, um de seus principais autores, a tarefa da pedagogia 

crítica seria transmitir aqueles conhecimentos universais que são considerados 

patrimônio da humanidade. (SILVA, 2000)  

No conceito de Silva (2000), a formulação de Freire não se alinha com as 

análises marxistas nas questões de ideologia e poder, nem com as pós-

estruturalistas que assinalam uma relação necessária entre saber e poder. Embora 

tenha uma intenção crítica, suas formulações não conseguem distinguir-se das 

                                                            
6 Silva se refere aos trabalhos iniciais de Paulo Freire: Educação como “Prática da Liberdade” 

(1967) e “Pedagogia do Oprimido” (1970). 
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teorias tradicionais de currículo7, mas desempenham papel importante nos debates 

no campo crítico do currículo.  

Em suas revisões sobre as teorias críticas, Silva (2000) e Moreira (2005) 

destacam também um movimento crítico em relação às teorias de currículo que 

ocorreram na Inglaterra. Baseadas na sociologia, tais teorias passaram a ser 

conhecidas como a “Nova Sociologia da Educação” cujo maior expoente é Michael 

Young. Diferentemente das outras teorias que tinham como foco as teorias 

tradicionais, esta questionava a antiga sociologia da educação em sua tradição 

empírica sobre os resultados educacionais.  

O programa da NSE, tal como formulado por Michael Young, na introdução ao 

livro “Knowledge and control”, tomava como ponto de partida uma sociologia do 

conhecimento, visão que consistiria em destacar o caráter socialmente construído 

das formas de consciência e de conhecimento, bem como as suas estreitas 

relações com as estruturas sociais, institucionais e econômicas. (SILVA, 2000, 

p.68) 

A questão central, na análise de Young, consiste nas formas de organização 

do currículo, embora trate também das conexões e dos princípios de distribuição 

do poder no processo de construção curricular. A ideia inicial de construção social, 

proposta pela NSE, continua atual e importante e encontra continuidade nos 

estudos que são feitos hoje na perspectiva cultural e no pós-estruturalismo. (SILVA, 

2000; SILVA, 2005; MOREIRA, 2005) 

Moreira (2005) assinala que Bernstein (1984; 1986; 1988), desenvolveu uma 

sociologia educacional centrada em alguns conceitos fundamentais: o currículo, a 

pedagogia e a avaliação. Distinguiu dois tipos de currículo: o tipo coleção e o 

integrado. No primeiro, as áreas de conhecimento são isoladas e seu currículo, 

seria o tradicional. Já no segundo, as áreas estariam subordinadas umas as outras 

e seu currículo seria interdisciplinar. Insistia que não poderia separar questões 

curriculares das pedagógicas nem das avaliativas, enfatizando a segunda. 

                                                            
7 Saviani se defende desta crítica, que não é nova, em dois textos transformados em capítulos: A 

materialidade da ação pedagógica e os desafios da pedagogia histórico crítica e Contextualização 
histórica e teórica da pedagogia histórico-crítica, In: Pedagogia histórico-crítica, 8ª ed.) 
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Independentemente da forma como o conhecimento é organizado, há variações no 

modo de sua transmissão, ou melhor, um enquadramento. Quanto maior o controle 

do processo de transmissão por parte do professor, maior é o enquadramento. 

Assim, o ensino tradicional tem um forte enquadramento, enquanto que o centrado 

no aluno é fracamente enquadrado.  

Nesta perspectiva, o currículo deixa de ser visto como uma área 

eminentemente técnica, relativa a questões de objetivos, métodos e 

procedimentos. Na perspectiva de Silva (2000) e Silva e Moreira (2005), o currículo 

abordado em questões sociológicas, políticas e epistemológicas é um campo de 

estudos que se criou e por isso permite falar de uma tradição crítica do currículo. 

Nesse sentido, o currículo é visto em uma perspectiva mais ampla que se relaciona 

com temas como ideologia, relações de dominação, relações de classe, relações 

sociais de produção, currículo oculto que depois serão refinados com os conceitos 

de hegemonia8, tradição seletiva9, capital cultural10, entre outros. Como discutem 

Silva e Moreira:  

[...] o currículo é considerado um artefato social e cultural. Isto 
significa que ele é colocado na moldura mais ampla de suas 
determinações sociais, de sua história, de sua produção 
contextual. O currículo não é um elemento inocente e neutro 
de transmissão desinteressada do conhecimento social. O 
currículo está implicado em relações de poder, o currículo 
transmite visões sociais particulares e interessadas, o 
currículo produz identidades individuais e sociais particulares. 
O currículo não é um elemento transcendente e atemporal – 
ele tem uma história vinculada a formas específicas e 
contingentes de organização da sociedade e da educação. 
(SILVA e MOREIRA, 2005, p.7) 

                                                            
8 Hegemonia é aqui entendido na perspectiva de Gramsci. 
9 Refinamento do conceito de hegemonia em relação à cultura, elaborado por Raymond Williams e 

citado por Apple em Ideologia e Currículo. Seria a maneira pela qual, de toda área possível do 
passado e do presente, somente alguns significados e práticas são escolhidos, enquanto outros 
são excluídos e negados. 

10 Segundo Apple (2006, p.37), não há apenas a propriedade econômica, mas também a 
propriedade simbólica – capital cultural - que as escolas preservam e distribuem, criam e recriam 
formas de consciência que permitem a manutenção e controle social sem terem que usar 
mecanismos abertos de dominação. 
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2.4 Síntese da produção das teorias críticas 

Silva (1992) sintetizou a produção das teorias críticas em 10 lições, nesse 

trabalho iremos expor três delas: 

a) Relação entre o conhecimento curricular e o capitalismo: o 
processo de criação, seleção, organização e distribuição de 
conhecimento escolar; está relacionado com os processos de 
acumulação da sociedade capitalista. A seleção é particular e 
arbitrária, sendo distribuída de forma desigual entre as 
classes e grupos sociais. (SILVA, 1992, p.78-79) 

Nessa afirmação podemos observar a relação do currículo com a economia, 

não como Apple (2006) ensinou, uma relação mecânica e determinista, mas, sim, 

mediada pelo embate de forças e pela ação dos sujeitos envolvidos, como também 

pelo processo de construção curricular em suas várias dimensões, conforme 

aponta Sacristán (2000). Observamos que a medida que as relações de produção 

se modificam, com as mudanças do processo histórico, com as disputas 

hegemônicas de cada contexto e com as mudanças de demanda da sociedade, há 

a necessidade de reformas curriculares que se adequem às exigências do 

mercado. 

b) O processo de socialização da escola na reprodução do 
currículo explícito e do currículo oculto: a escola está 
implicada na reprodução da divisão social do trabalho entre 
manual e intelectual, não somente através da socialização, 
mas também, porque ajuda a reproduzir a definição dessa 
divisão. Como nenhum currículo é responsável pela 
reprodução social, não há garantia de transformação social. A 
socialização da escola não está apenas no currículo explícito, 
mas também no currículo oculto e na capacidade de definir 
identidades, dado o poder que a escola detém de certificar 
aqueles que ela consagra. (SILVA, 1992, p.80-85)  

c) As mediações entre o currículo pretendido e o currículo 
realizado, bem como as suas determinações estatais: não é 
possível entender o currículo, efetivamente em ação, sem 
compreender aquilo que acontece, quando o currículo 
pretendido interage com as condições presentes na escola e 
na sala de aula. Quando se pensa em currículo, não se pode 
separar a forma do conteúdo. O conteúdo está sempre 
envolvido numa certa forma e os efeitos desta podem ser tão 
importantes quanto os comumente destacados efeitos do 
conteúdo, pois a estreita regulamentação estatal limita e 
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determina as possíveis transformações do currículo. (SILVA, 
1992, p.86-88) 

Para responder essas questões atuais, é necessário recorrer à elaboração de 

currículo, apresentada por Sacristán (2000), é vista como um processo, pois não 

basta a sua reformulação prescrita para garantir sua efetivação.  

O currículo prescrito e o realizado foi uma tentativa de iniciar esta análise por 

meio da visão dos professores.  

O currículo analisado pelas propostas críticas através da ideologia, cultura e 

poder, tem caracterizado as problematizações vista sob este enfoque.  

O currículo oculto também é um dos conceitos que apesar de bastante 

utilizado e banalizado, sua utilização continua fundamental para entender a 

importância de seu papel. No entanto, reduzir a análise ao tema, contribuiu para 

eximir o currículo oficial e formal na formação de sujeitos sociais.  

[...] É central a essa tarefa de investigação do currículo oficial 
uma perspectiva que tenha um foco histórico. A contingência e 
a historicidade dos presentes arranjos curriculares só serão 
postas em relevo por uma análise que flagre os momentos 
históricos que esses arranjos foram concebidos e tornaram-se 
naturais. Desnaturalizar e historicizar o currículo existente é 
um passo importante na tarefa política de estabelecer 
objetivos alternativos e arranjos curriculares que sejam 
transgressivos da ordem curricular existente. É por isso que 
uma história do currículo deve ser parte integrante de uma 
Teoria Crítica do Currículo dedicada à construção de ordens 
curriculares alternativas. (SILVA e MOREIRA, 2005, p.31)  

Essa naturalização, para Silva e Moreira (2005), está centrada na própria 

organização do currículo e da disciplinariedade que precisa ser superada pela 

interdisciplinaridade de uma forma mais radical, em especial no que diz respeito às 

noções de conhecimento, porque estas não podem ficar indiferentes à cultura 

popular, como propõem os analistas críticos. A utilização de novas tecnologias de 

informação tem promovido a formação de uma diversidade de identidades culturais 

formadas pela mídia que não podem ser ignoradas, precisando ser analisadas no 

contexto da pós-modernidade, em que novos temas, como multiculturalismo, se 

apresentam nas teorias curriculares. 
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Neste novo contexto, vários desafios se apresentam tanto para as teorias 

críticas que são colocadas em uma posição desconfortável como para as críticas 

aos ideais da modernidade em que ela se sustenta. Todavia, alguns autores, como 

Moreira, defendem a manutenção das teorias críticas na pós-modernidade, desde 

que alguns ideais da modernidade sejam preservados.  

2.5 Teorias críticas no contexto da pós-modernidade 

O contexto atual apresenta um cenário de incertezas, perplexidades e 

desafios que se instalam no mundo globalizado em meio a mais uma crise 

econômica. Em paralelo, a velocidade das mudanças, através das novas 

tecnologias de informação, tem-se intensificado.  

Estas transformações tecnológicas impuseram novas relações de produção e 

novas competências para o mercado; ao currículo foram atribuídos estes novos 

desafios em que a questão estratégica é o papel que cabe ao professor 

desempenhar. Essas mudanças iniciaram com a questão da qualidade total e 

agora estão ligadas com as competências, desejando formar um novo indivíduo 

que atenda às exigências do sistema capitalista em seu novo ciclo11. Isto se dará 

pelo desenvolvimento das competências e as atitudes implícitas que podem ser 

desveladas pelo currículo oculto. Caberá à escola a certificação destas 

competências que a sociedade exige. (RAMOS, 2006)  

Nesse cenário de crise econômica, questionam-se valores e saberes e 

desenvolvem-se vários setores. A ciência tradicional não consegue explicar e dar 

soluções para os problemas atuais, gerando uma crise nos paradigmas clássicos e 

nas relações de causalidade e de determinações.  

A crise provoca tensões no campo da educação, refletindo-se 
nas teorias que enfocam as questões curriculares. Dentre elas 
é acentuadamente a teoria curricular - essa que examina as 
relações entre o conhecimento escolar e a estrutura de poder 
na sociedade mais ampla, abrindo possibilidades para a 
construção de propostas curriculares informadas por 

                                                            
11  Ciclo aqui entendido como um período onde, dependendo o PP da escola, o aluno tem que 

superar os objetivos e metas do referido ciclo. 
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interesses emancipatórios - que é vista em crise tanto nos 
Estados Unidos como no Brasil. (MOREIRA, 2005, p.12) 

Em sua reflexão sobre a crise da teoria crítica do currículo no Brasil, Moreira 

assinala que, na quarta fase, iniciada na virada nos anos de 1990, as críticas já 

anunciadas na fase anterior sobre os referenciais teóricos do neomarxismo e da 

Escola de Frankfurt, foram intensificadas na busca de compreensão dos processos 

curriculares.  

Uma nova feição da teoria curricular crítica se delineia, com a 
colaboração do pós-estruturalismo, dos estudos de gênero, da 
psicanálise, dos estudos ambientais, dos estudos culturais e 
dos estudos de raça. O controvertido diálogo entre os ¨neos¨ e 
¨pós¨ domina a etapa, contribuindo para que se veja a 
tendência como enfrentando perigosa crise. (MOREIRA, 2005, 
p.24) 

Segundo Moreira (2005), nos últimos anos no Brasil e em outros países, a 

influência do pensamento pós-moderno tem sido marcante nos estudos 

curriculares contemporâneos. Esses estudos têm por característica o rompimento 

com os ideais da modernidade, com o fim das grandes narrativas, com a rejeição 

da utopia, com a preocupação com a linguagem e subjetividade, com o discurso 

relacionado ao poder e à celebração da diferença.  

Silva aponta que neste contexto da pós-modernidade, parece haver não só 

uma incompatibilidade entre o currículo existente e o pós-moderno, mas é a própria 

teoria crítica que é colocada sob suspeita.  

[...] A teorização crítica é ainda dependente do universalismo, do 
essencialismo e do fundacionismo do pensamento pós-moderno. A 
teoria crítica do currículo não resistiria sem o pressuposto de um 
sujeito que, através de um currículo crítico, se tornaria finalmente 
emancipado e libertado. (SILVA, 2000, p.119) 

Desse modo o referido autor assinala que o pós-modernismo, de certa forma, 

coloca a teoria crítica nos seus limites, saindo da sua posição de vanguarda. A 

certeza que reinava na crítica ao currículo existente, agora se encontra em uma 

posição incômoda e desconfortável. Assim o pós-modernismo assinalaria o fim da 

pedagogia crítica e o início da pedagogia pós-crítica.  
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No entanto, alguns críticos associam o pós-modernismo ao neoliberalismo e 

às suas políticas de redução do estado e às políticas sociais, já exaustivamente 

denunciadas. Estas seriam incompatíveis com as teorias críticas e seriam 

incapazes de fornecer bases para enfrentar os desafios políticos e morais que os 

educadores têm que enfrentar. (MOREIRA, 2000) 

Moreira (2000), entretanto, ancorado em Giroux (1986).  defende a 

combinação das teorias críticas com o pós-modernismo, desde que sejam 

preservados alguns ideais da modernidade, tais como a utopia e o projeto 

emancipatório. 

Moreira (2000, p.11) afirma: “Em outras palavras, apoiando-me em Giroux, 

posiciono-me a favor de um discurso de emancipação, no qual a luta contra a 

dominação constitui parte de um projeto educacional de cunho político.”  

Segundo Moreira (2005, p.26), Apple é mais cuidadoso na adoção dos pós-

modernistas, reafirmando sempre sua fidelidade à teorização curricular crítica. 

Embora reconhecendo que as relações de classe não dão conta de explicar toda a 

dinâmica das relações de poder, considera o abandono da categoria de classe uma 

tragédia de imensas proporções. 

De acordo com o referido autor, a crise das teorias críticas, no pensamento 

americano, encontra várias explicações que vão desde a incompatibilidade teórica 

da combinação de temas clássicos, como reprodução, resistência, hegemonia e 

ideologia que incorporam de forma inconsistente questões de raça, gênero e novos 

temas até a questão da inconsistência de evidências das proposições dos estudos 

qualitativos, se tornando pouco convincentes à comunidade escolar. 

Essa indicação assemelha-se às razões da crise no Brasil, com Cunha 

(1997), indicando que: “A concepção crítica de Avaliação de currículo, vivência uma 

crise de legitimação, por na prática não conseguir aplicar seus princípios teóricos.” 

(MOREIRA, 2005, p.13)  
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O referido autor, em uma consulta a especialistas em currículo, assinala que 

os avanços teóricos afetam pouco a prática docente, embora causem prestígio no 

meio acadêmico, os resultados e desdobramentos dificilmente chegam à escola 

para que esta possa se renovar. (MOREIRA, 2005) 



CAPÍTULO III 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

3.1 Competências, habilidades e conhecimento profissional 

Ainda com o olhar para o objeto histórico da Educação Física Escolar através 

de suas fases, direcionamos o foco para a formação profissional fazendo breves 

considerações sobre os cursos que formam professores nessa área, até porque, 

acreditamos que são os maiores responsáveis na preparação profissional, com 

base no seu Projeto Pedagógico Institucional, traçando um perfil de professor cujas 

competências, habilidades e conhecimentos dependem prioritariamente dessa 

formação. 

Pensar em formação profissional, seja ela na área que for, é pensar em 

currículo. O currículo de qualquer curso formativo não se constitui apenas de 

técnicas para fazê-lo. Os conhecimentos oficiais embutidos nos currículos 

selecionam de certa maneira o perfil do profissional que se pretende formar e neste 

mesmo segmento, serve como um instrumento ideológico que favorece as classes 

dominantes. 

Neste sentido, é importante ressaltar, segundo Apple (2002, p. 52) que “cada 

sociedade define suas prioridades para a educação, e seleciona aquilo que 
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considera relevante. O fenômeno educacional se desenrola no tempo por isso é 

fundamental descobrir as relações de poder […]”. 

No que tange a formação profissional em Educação Física, Souza Neto 

(1999) alerta: 

[…] como formação técnica a ginástica/Educação Física vai se 
desenvolver mesmo dentro da ordem militar e os esportes/ 
Educação Física nas mãos de leigos especializados e/ ou ex-
atletas, constituindo-se em referência básica para a história 
da profissão. Esta, num primeiro momento, se faz fora da 
universidade, mas dentro do quartel, berço da medicina e da 
engenharia no Brasil. É um projeto desfigurado que começa 
em 1824, como ginástica (a Educação Física), com a vinda de 
colonos alemãos; ganha contornos mais nítidos com a entrada 
da ginástica na escola, em 1851, com a reforma Couto Ferraz, 
tornando-se disciplina obrigatória no currículo escolar das 
escolas públicas e de ensino primário do Município da Corte – 
em 1854; é recomendada por Rui Barbosa – em 1882, para 
que se tornasse obrigatória nas escolas normais e vai 
ganhando contornos formais até a década de de 1830, 
quando ocorre oficialmente a criação da primeira escola de 
formação civil – a Escola de Educação Física de São Paulo. 
(SOUZA NETO, 1999, p.38). 

Como destacado por Souza Neto (1999, p.38) em sua tese de doutorado, da 

qual fizemos um recorte na questão da formação profissional em Educação Física, 

é o fato de Rui Barbosa sublinhava sobre a questão da obrigatoriedade da 

Educação Física nas escolas normais que consta no Parecer nº 224 realizado por 

ele já no ano de 1882. 

Hanger (2004) reforça esse panorama, fazendo comentários sobre os cursos 

de formação e do pertencimento ao campo militar quando afirma que: 

Os futuros professores eram preparados para atuarem em 
escolas, influenciados pelas ideias dos militares, 
especialmente, por intermédio do Método Francês (divulgado 
pela Escola de Educação Física), obrigatório a toda rede 
pública de ensino, oficializado pela portaria nº 70 do Ministério 
da Educação e Saúde, a partir de 1931 e que vigorou até 
1944. (HANGER, 2004, p.4) 

Formar profissionais para a Educação é um assunto polêmico e estudado por 

muitos autores, onde alguns indicam necessidades emergentes pensando na 



75 
 

formação de um profissional de caráter amplo, com pleno domínio e bastante 

compreensão da realidade do seu tempo, onde a prioridade maior tende a uma 

consciência crítica que lhe permita interferir de forma significativa, transformando 

situações inusitadas, tanto na escola como no cenário educacional ou quem sabe 

da sociedade onde está inserido.  

Segundo Santos (2010), a docência é a base de identidade profissional, 

sendo ideal aos profissionais ligados a educação participação em sua construção 

do projeto pedagógico como requisito, dominando “muito bem o conhecimento 

especifico de sua área de atuação, articulado aos conhecimentos pedagógicos e 

práticos para exercer bem a sua função”. 

Para esclarecer tais afirmativas apontadas no texto, consideramos importante 

destacar Laranjeira, referenciando a formação de docentes, que foi elaborado na 

tentativa de traçar um novo perfil profissional de professor e estabelecendo uma 

visão critica do sistema educativo. São eles: 

1. O professor exerce uma atividade profissional de natureza 
pública (que diz respeito a toda a sociedade), uma prática 
compartilhada que tem dimensão coletiva em pessoal, 
implicando simultaneamente autonomia e responsabilidade;  

2. A formação profissional do professor tem como eixo a 
docência, em seu sentido mais amplo de atendimento aos 
alunos, mas não se restringe a ela. Inclui também a 
participação do projeto educativo e curricular da instituição 
educacional, a produção de conhecimento pedagógico e a 
participação na comunidade educativa. 

3. A formação se orienta pela concepção de competência 
profissional, a qual a articulação teórica pratica é intrínseca. 
Isso exige uma postura metodológica na qual o professor 
pense a prática e tome decisões pedagógicas segundo suas 
próprias convicções, para intervir e criar situações que 
respondam, aos objetivos educacionais. (LARANJEIRA et. al., 
2002, apud SANTOS, 2010). 

Portanto, consideramos relevante tais itens, até porque esclarecem bem o 

que já fora mencionado em relação ao papel profissional exercido pelo professor, 

seja em que nível for a sua atuação. Ainda como aponta as próprias autoras, “os 

professores são profissionais cuja ação influi de modo significativo na constituição 
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da subjetividade de seus alunos como pessoas e como cidadãos”. (LARANJEIRA 

et al., 2002, p.31, apud SANTOS, 2010). 

Assim, para uma formação profissional, precisa maneira geral e especifica 

possibilitar o seu desenvolvimento do ser humano, profissionalmente e 

principalmente sua cidadania. 

Após essas considerações sobre formação de docentes, complementamos a 

discussão com a especificidade a respeito da formação do profissional de 

Educação Física e a problemática nas atuais formações em Bacharelado e 

Licenciatura. 

Como podemos observar nas páginas anteriores, da influencia militar, a 

formação de profissionais de Educação Física, estava a Força Pública, Marinha e 

principalmente ao Exercito, onde, se apropriavam dos métodos ginásticos para 

formação de caráter especificamente técnico e prático e somente em 1933, com o 

Decreto Lei n° 23.252 a Escola de Educação Física do Exercito, no Rio de Janeiro, 

é reorganizado os currículos com os objetivos da Educação Física atualizados. 

Destacar alguns trechos da carta redigida por Gustavo Capanema, que na 

época respondia pelo cargo de Ministro da Educação, ao Presidente da Republica, 

Getúlio Vargas, é de fundamental importância, pois expõe os motivos para a 

criação do curso superior em Educação Física numa entidade civil, assunto este 

que tem como base os estudos de pesquisa realizados por Souza Neto (1999): 

[...] A Constituição, art. 131, estabelece que a Educação 
Física é obrigatória em todas as escolas primarias normais e 
secundarias da Republica, (...). Para que se consigam tais 
objetivos não basta que se façam leis e regulamentos 
dispondo sobre a prática da Educação Física nas escolas (...). 
É preciso também e, sobretudo, que existam professores, não 
professores quaisquer, improvisados no preparo e errados no 
saber, (...), mas ao contrário professores instruídos, 
possuidores da ciência e da técnica dos exercícios físicos, e 
capazes de empregá-los como meios eficientes de melhorar a 
saúde e dar ao corpo solidez, agilidade e harmonia. A Escola 
Nacional de Educação Física e Desportos, (...) funcionará, 
como um estabelecimento destinado a realizar pesquisas 
sobre o problema da Educação Física e dos desportos. 
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(CAPANEMA, 1945:24 apud SOUZA NETO, 1999, p.55, apud 
SANTOS, 2010) 

Como se percebe na citação acima, o ministro Gustavo Capanema justificou a 

necessidade emergente da questão da formação profissional em Educação Física, 

e como ressalta Capanema (1945), esse trabalho árduo de formação não era para 

professores quaisquer e improvisados, mas sim, formar professores com 

conhecimentos científicos e que dominassem também as técnicas, ou seja, dessa 

vez a prioridade pautava-se para a teoria e prática. Com isso o processo formativo 

veio sofrendo alterações a fim de melhorar a prática profissional desses docentes. 

Anteriormente a esse primeiro passo, as questões formativas na Educação 

Física eram realizadas por militares, onde a estrutura do curso era de apenas de 

dois anos com ênfase nos aspectos biológicos e técnicos, ou seja, conhecimento 

sobre o corpo humano e conhecimentos relacionados às ginásticas e aos esportes. 

Como aponta Alegre (2006), ainda com base no Decreto Lei n° 1.212/39, 

[...] As principais mudanças no curso superior de Educação 
Física, estabelecidas foram: 

1 - passou a exigir, para a matricula, o curso secundário 
completo, “em virtude do artigo 2° da Lei n° 1.821/53; do 
Parecer CNE n° 118/58; da LDB vigente “Por se tratar de um 
curso que confere” diplomas que habilitam ao exercício de 
profissionais liberais (...) compete ao CFE fixar-lhes a duração 
e os currículos mínimos. (ALEGRE, 2006, p.49), 

Quanto ao currículo mínimo apontado pela lei, e descrito em Alegre (2006, 

p.50), apresentava um rol de 13 (treze) disciplinas e um conjunto que ficou 

conhecido como “matérias pedagógicas” as quais deveriam estar de acordo com o 

parecer CFE 292/62 foram as seguintes: 

1. Anatomia e Fisiologia; 

2. Psicologia; 

3. Pedagogia; 

4. Cinesiologia; 

5. Higiene; 

6. Fisioterapia; 
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7. Socorros de urgência; 

8. Biometria; 

9. Organização e administração da Educação Física e dos 

desportos; 

10. Ginástica; 

11. Desportos; 

12. Dança; 

13. Recreação e Matérias pedagógicas (de acordo com o 

parecer CFE n° 292). 

Foi somente no ano de 1969, através das Resoluções 69/CFE/69 e 

09/CEF/69 que foi exigido a inclusão das matérias pedagógicas na formação do 

licenciado, permanecendo esse formato até o ano de 1987. 

Concordado com Santos (2010), que para dar continuidade ao caminhar e 

esclarecer sobre a formação em Educação Física e seu campo de atuação 

recorremos também a Bourdieu (1992), para falar sobre a teoria do campo, 

especificamente, como os determinados campos ou espaços sociais se configuram 

na sociedade apontando a Educação Física enquanto área de estudo. 

Para Bourdieu (2007) 

o autor parte do principio de que existem relações 
incorporadas no âmbito social, que são visualizadas em 
termos de estrutura, e há aquelas que estão dispostas no 
mundo das representações, em incorporações, que chama de 
construtivismo. (BOURDIEU, 2007, p.45) 

Para reforçar esta relação destacamos  

Os campos, enquanto espaços estruturados e hierarquizados 
são arenas onde são travadas lutas pela conquista de 
posições e de capital. Sua estrutura envolve lutas e tensões. 
O capital específico ao campo é desigualmente distribuído e 
acumulado, o que motiva os agentes que buscam a sua posse 
na elaboração de estratégias de luta. Os agentes que 
monopolizam autoridade específica ao campo tendem a 
organizar estratégias de conservação, em oposição aos 
novatos, que detentores de menos capital procuram subverter 
a dominação, articulando estratégias de subversão. Os 
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momentos de crise são momentos em que através do 
questionamento das posições dos antigos dominantes, os 
novatos procuram alterar as posições de poder. (ARAÚJO et. 
al. 2009, apud SANTOS, 2010, p.36) 

Bourdieu (1992) ressalta que, “somente em oposição é que se estrutura o 

campo de produção”. Sua teoria atinge essencialmente o “campo de produção 

erudita”, pois segundo ele enquanto a indústria cultural segue as leis de oferta do 

mercado e da procura, a produção erudita e mantém suas próprias leis entre seus 

produtores. 

Portanto, no “campo de produção erudita” segundo Bourdieu (1992, p.107, 

apud SANTOS, 2010) “(...) constituem-se sociedades de admiração mútua, 

pequenas seitas fechadas em seu esoterismo e, ao mesmo tempo, surgem os 

signos de uma nova solidariedade entre o artista e o critico.” 

Diante deste conceito, prevalecem as desigualdades sociais em relação aos 

diversos campos de formação existentes nas áreas do conhecimento. 

Os autores Elias & Scotson (2000), discute também o problema das 

“desigualdades” entre grupos e indivíduos como ponto essencial das 

características que envolvem a sociedade. Para compreender por que acontecem 

as desigualdades, é de suma importância, mesmo considerando certa dose de 

igualdade por parte de algumas sociedades ditas democráticas como a nossa. 

Na perspectiva de campo Bourdieu (1989), o território social em que vivemos 

e onde nos relacionamos, enquanto espaço social é um espaço simbólico onde 

ocorrem as relações de poder, sempre a partir do capital social dos agentes, os 

quais estão em dois polos distintos: dominantes e dominados. 

3.2 Diretrizes para formação de professores na educação básica 

Já a obrigatoriedade da ginástica na escola primária que é um item 

provocador de diversas polêmicas, tendo em vista que ainda hoje existem locais 
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que não cumprem com tal medida e quando as realizam, não priorizam 

profissionais habilitados, ou seja, ficando esta prática aos pedagogos. 

Para dar continuidade a formação profissional em Educação Física, cabe 

ressaltar as discussões em relação aos pontos destacados nos Pareceres CNE/CP 

009/2001, CNE/ CP 026/2001, Resolução CNE/CP 01 de fevereiro de 2002, 

CNE/CP 02 de fevereiro de 2002, CNE/CP 07 de 31 de março de 2004, CNE/CP 04 

de fevereiro de 2009 e diretriz curricular dos cursos de Educação Física no Brasil, 

comentaremos sobre a finalidade da Educação Física Escolar, acreditando ser um 

assunto emergente, tendo em vista as diversas tendências pelas quais a própria 

área transitou nos últimos anos e que muito influência a formação do profissional, 

os currículos e principalmente as práticas pedagógicas dos professores de 

Educação Física. 

Em relação a formação curricular atribuída pelo MEC aos cursos de Educação 

Física e suas Diretrizes e Resoluções comparar posteriormente com as matrizes 

curriculares dos três cursos pesquisados na região do grande ABC Paulista, afim 

de averiguar se os cursos estão de acordo com a legislação. 

Ressaltamos aqui a importância do professor especialista em Educação 

Física, para atuar nas escolas de Ensino Infantil e fundamental I, pois no quadro 

atual, conforme já mencionamos anteriormente, esta função acaba sendo 

realizadas por “pedagogos”, aplicando atividades recreativas no lugar da Educação 

Física, faltando o olhar específico curricular que na pedagogia não há, mesmo as 

disciplinas básicas não dão conta das específicas como anatomia, fisiologia, 

treinamento, primeiros socorros, entre outras. Precisamos ressaltar que, é nesta 

fase da vida da criança, no ensino infantil, que acontece a fase áurea do 

crescimento e desenvolvimento do ser humano, devendo-se trabalhar todas as 

potencialidades do crescimento e desenvolvimento da criança, bem como todo 

estudo produzido até o momento pela Educação Física. 

O Art. 2º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura e de 

graduação plena trata da organização curricular de cada instituição, observando, 
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além do disposto nos artigos 12 e 13 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

(LDB), outras formas de orientação inerentes à formação para a atividade docente, 

entre as quais o prepara para: 

 O ensino visando à aprendizagem do aluno; 

 O acolhimento e o trato da diversidade; 

 O exercício de atividades de enriquecimento cultural; 

 O aprimoramento em práticas investigativas; 

 A elaboração e a execução de projetos de 

desenvolvimento dos conteúdos curriculares; 

 O uso de tecnologias da informação e da comunicação e 

de metodologias, estratégias e materiais de apoio 

inovadores; 

 O desenvolvimento de hábitos de colaboração e de 

trabalho em equipe. 

Observando esse Artigo, em seus itens, percebemos a orientação para as 

instituições formadoras de professores de Educação Básica no sentido de prepará-

los para o exercício docente contemplando aspectos relevantes para a vivência 

escolar e os desafios que serão encontrados no interior de uma escola de 

Educação Básica menos exercícios práticos ou que visem um trabalho com o corpo 

do professorado bem como de seus alunos. 

Já o Art. 3º trata dos princípios norteadores do preparo para o exercício 

profissional, considerando os seguintes aspectos: 

 A competência como concepção nuclear na orientação do 

curso; 

 A coerência entre a formação oferecida e a prática 

esperada do futuro professor, tendo em vista: 

a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por 

ocorrer em lugar similar àquele que vai atuar, demanda 

consistência entre o que faz a formação e o que dele se 

espera; 
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b) a aprendizagem como processo de construção de 

conhecimentos, habilidades e valores em interação com a 

realidade e com os demais indivíduos, no qual são 

colocados em uso capacidades pessoais; 

c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição 

das competências; 

d) a avaliação como parte integrante do processo de 

formação, o que possibilita o diagnóstico de lacunas e a 

aferição dos resultados alcançados, consideradas as 

competências a serem constituídas e a identificação das 

mudanças de percurso eventualmente necessárias. 

f) a pesquisa, como foco no processo de ensino 

aprendizagem, uma vez que ensinar requer, tanto dispor de 

conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como 

compreender o processo de construção do conhecimento. 

Sobre esse Artigo, vale destacar que, o curso deve orientar o futuro professor 

de Educação Básica para entender que a competência está no centro do processo 

de formação, onde a pura transmissão dos conteúdos deixa de ser a finalidade da 

ação docente e passa a ser um meio, caminho, suporte para construção de 

competências.  

Essa questão merece um olhar mais atento, visto que as expectativas das 

famílias em relação ao ensino na escola têm como fonte exatamente a transmissão 

de conteúdos como bagagem de conhecimento necessário para vencer na vida 

(vestibulares, empregos, etc.).  

A escola, por sua vez, é cobrada por resultados práticos e quantificáveis, e 

essa cobrança recai, em última análise, sobre o professor que, acuado, rende-se 

ao que é imposto. A busca de coerência nesta questão está centrada nas políticas 

públicas que, apesar das orientações, das resoluções, das diretrizes, apontam para 

esses resultados objetivos em um processo em que a subjetividade fala mais alto. 
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O Art. 4º orienta o desenvolvimento, a abrangência e os fatores fundamentais 

para a formação de professores. 

Na concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos cursos de formação 

é fundamental que se busque: 

 Considerar o conjunto das competências necessárias à 

atuação profissional; 

 Adotar essas competências como norteadoras, tanto da 

proposta pedagógica, em especial do currículo e da 

avaliação, quanto da organização institucional e da 

gestão da escola de formação. 

No Art. 5º, o projeto pedagógico de cada curso, considerando o artigo 

anterior, levará em conta que: 

I. a formação deverá garantir a constituição das competências 
objetivadas na educação básica; 

II. o desenvolvimento das competências exige que a formação 
contemple diferentes âmbitos do conhecimento profissional do 
professor; 

III. os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica 
devem ser tratados de modo articulado com suas didáticas 
específicas; 

Parágrafo único – A aprendizagem deverá ser orientada pelo 
princípio metodológico geral, que pode ser traduzido pela 
ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações-
problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas. 

Uma vez citados e considerados alguns aspectos das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores de Educação Básica, faremos menção 

de um aspecto das diretrizes para a graduação em Pedagogia e das diretrizes para 

a graduação em Educação Física, licenciatura e suas especificidades. 

Nas diretrizes para o Curso de Pedagogia, encontramos uma, entre várias 

considerações, que tem relevância para nossa discussão.  

Diz o Art. 5º: 
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O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: VI – 
ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e 
adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano. 

Nessa perspectiva, pela simples leitura do artigo citado, podemos afirmar que, 

há no professor formado em Pedagogia a aptidão adquirida para desenvolver as 

aulas de Educação Física com crianças no ensino infantil e do Fundamental, 

porém é necessário considerar essa questão do ponto de vista de quem atua 

diretamente na escola, o que ocorrerá a falta de reconhecimento específico do 

profissional de Educação Física nesta fase de vida das crianças bem como seu 

espaço na escola. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 

Educação Física são instituídas pela Resolução nº 7, de 31 de março de 2004, a 

partir do disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei 9.131, de 25 de novembro 

de 1995, e com fundamento no Parecer CNE/CES 58/2004, de 18 de fevereiro de 

2004, em cujo Art. 1º se lê: 

A presente resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 

de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação plena, assim 

como estabelece orientações específicas para a licenciatura plena em Educação 

Física, nos termos definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores de Educação Básica. 

É importante observar nesse artigo, que embora o curso de Educação Física 

tenha suas especificidades como área, suas ações pedagógicas devem estar em 

consonância com as Diretrizes da Educação Básica, independentemente da 

disciplina ou da área de conhecimento, ou seja, nenhuma área está desconectada 

do processo, pelo menos é o que se busca com as diretrizes. 

O Art. 3º da mesma lei afirma: 

A Educação Física é uma área de conhecimento de 
intervenção acadêmico-profissional que tem como objeto de 
estudo a aplicação o movimento humano, com foco nas 
diferentes formas e modalidade do exercício físico, da 
ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, 
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nas perspectivas da prevenção de problemas de agravo da 
saúde, promoção, proteção e reabilitação da saúde, da 
formação cultural, da educação e da reeducação motora, do 
rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de 
empreendimentos relacionados às atividades físicas, 
recreativas e esportivas. 

Nesse artigo fica claro o nível de abrangência que a prática da Educação 

Física escolar deve considerar em seu dia-a-dia, quando vemos a expressão 

“aplicação do movimento humano”, movimento esse entendido, conforme Moreira 

(1995), como a expressão da motricidade e esta, por sua vez, de acordo também 

com Moreira (2001), possivelmente vinculada pedagogicamente com a Educação 

Motora. 

O Art. 4º apresenta as seguintes proposições: 

[...] O curso de graduação em Educação Física deverá 
assegurar uma formação generalista, humanista e crítica, 
qualificadora da intervenção acadêmico-profissional, 
fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na 
conduta ética. 

§1º O graduado em Educação Física deverá estar qualificado 
para analisar criticamente a realidade social, para intervir 
acadêmica e profissionalmente por meio das diferentes 
manifestações e expressões do movimento humano, visando 
a formação, a ampliação e enriquecimento cultural das 
pessoas, para aumentar as possibilidades de adoção de um 
estilo de vida fisicamente ativo e saudável. 

§ 2º O professor de Educação Básica, licenciatura plena em 
Educação Física, deverá estar qualificado para a docência 
deste componente curricular na educação básica, tendo como 
referência a legislação própria do Conselho Nacional de 
Educação, bem como as orientações específicas para esta 
formação tratadas nesta Resolução. 

Destacamos no Artigo 4º, uma expressão que nos remete a uma leitura por 

um viés da tendência crítico-superadora, na orientação aos cursos de formação de 

professores de Educação Básica, licenciatura em Educação Física, no sentido de 

qualificar profissionais aptos para “analisar criticamente a realidade social, para 

nela intervir acadêmica e profissionalmente [...]”. Essa intervenção faz-se mais do 

que necessária diante dos grandes desafios sociais que o país atravessa. Nesse 

sentido, a Educação Física não pode funcionar como um escape, mas deve afirmar 
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seu papel crítico/interventor/transformador, a partir do ambiente escolar, desde a 

infância. 

E, no Art. 6º encontramos o seguinte: 

[...] As competências de natureza político-social, ético-moral, 
técnico-profissional e científica deverão constituir a concepção 
nuclear do projeto pedagógico de formação do graduado em 
Educação Física. 

§ 1º A formação do graduado em Educação Física deverá ser 
concebida, planejada, operacionalizada e avaliada visando a 
aquisição e desenvolvimento das seguintes competências e 
habilidades: 

Dominar os conhecimentos conceituais, procedimentais e 
atitudinais específicos da Educação Física e aqueles advindos 
das ciências afins, orientados por valores sociais, morais, 
éticos e estéticos próprios de uma sociedade plural e 
democrática. 

Pesquisar, conhecer, compreender, analisar, avaliar a 
realidade social para nela intervir acadêmica e 
profissionalmente, por meio das manifestações e expressões 
do movimento humano, tematizadas, com foco nas diferentes 
formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do 
jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, visando a 
formação, a ampliação e enriquecimento cultural da sociedade 
para aumentar as possibilidades de adoção de um estilo de 
vida fisicamente ativo e saudável. 

Intervir acadêmica e profissionalmente de forma deliberada, 
adequada e eticamente balizada nos campos da prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação 
cultural, da educação e reeducação motora, do rendimento 
físico-esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos 
relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas, 
além de outros campos que oportunizem ou venham a 
oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e 
esportivas. 

O que é interessante notar no Artigo 6º é a presença de duas expressões que 

revelam preocupação com a saúde, em vários níveis: “adoção de um estilo de vida 

fisicamente ativo e saudável” e “prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde”. 

É a partir da infância e nas fases da vida que se passam, inclusive na escola, 

que tem na Educação Física um ótimo espaço para oportunizar aos alunos 

possibilidades para superar essa e outras dificuldades. O Artigo ainda orienta para 
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as necessidades dos professores de Educação Física intervirem acadêmica e 

profissionalmente nessas questões, mas isto somente será possível se, em sua 

formação, houver, por parte da instituição de ensino superior, um despertar e uma 

oferta de subsídios para a intervenção. 

Como vimos anteriormente a Educação Física escolar recebeu grande 

influência dos exercícios físicos, vistos aqui como fator de higiene, tendo o médico 

higienista papel de destaque e os métodos militares, sendo estes formados por 

instrutores oriundos de instituições militares. Cabe aqui acrescentar outro exemplo, 

o Método Natural Austríaco, desenvolvido por Gaulhofer e Streicher, e o Métodos 

da Educação Física Desportiva Generalizada, divulgado no Brasil por Auguste 

Listello (SOARES et al., 1992). 

Atualmente a Educação Física escolar está muito vinculada a ações voltadas, 

quase exclusivamente, às práticas desportivas, e isso não ocorre somente na ação 

docente daqueles que há vários anos atuam na Educação, que em certa medida, 

têm a seu favor o argumento frágil de terem sido formados, tendo como referencial 

aquilo que era vigente em um determinado período. Muitos recém-formados, ainda 

hoje, dão ênfase exagerada à prática desportiva, em particular às quatro 

modalidades mais difundidas nos esportes coletivos (futebol, voleibol, basquetebol 

e handebol). E, na visão de alguns profissionais da Educação Física escolar é 

recorrente a ideia de que a grande maioria dos professores entrega a bola e deixa 

o futebol dominar o ambiente durante o ano letivo. 

Entendemos que essa postura, se deve ao fato de que há muitos anos a 

maioria dos que ingressam nos cursos de Educação Física, mesmo na 

Licenciatura, o fazem porque gostam de praticar esportes, entendendo, assim, que 

o esporte é sinônimo de Educação Física, transferindo, assim, esse pensamento 

para a ação na escola. 

É necessário considerar também os PCN – Parâmetros Curriculares 

Nacionais – no cotidiano das aulas de Educação Física, como suporte teórico, 

apoio, documento que traz muitas propostas palpáveis para a ação docente.  
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Se por um lado, os PCN’s são importantes delimitadores do trabalho nas 

escolas, por outro, eles não se constituem como um receituário. Por um lado há 

quem entenda que se deva segui-los à risca, passo a passo, por outro lado, há 

aqueles, a grande maioria, que sabem da existência deste documento, mas o 

desconsideram em seu cotidiano, possivelmente devido ao pensamento de alguns 

profissionais acerca da possibilidade de inadequação da teoria na prática cotidiana 

da profissão.  

Os horizontes podem ser ampliados, pois ambas as posturas são 

reducionistas. O melhor que se pode fazer é conhecer o documento, fazendo uma 

leitura contextualizada com o ambiente de trabalho, o perfil dos alunos, as 

características da comunidade em que a escola está inserida e, principalmente, as 

condições objetivas para o desenvolvimento do trabalho (espaço físico, materiais 

adequados e em quantidade minimamente suficiente para o desenvolvimento do 

trabalho, quantidade de alunos e outros aspectos que possam ser considerados 

pelos professores em seus locais de atuação). 

Na proposta do PCN de Educação Física para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental, os objetivos estão divididos por ciclos. No primeiro ciclo (1ª e 2ª 

séries), há a expectativa de que, ao seu final, os alunos sejam capazes de: 

 Participar de diferentes atividades corporais, procurando 

adotar uma atitude cooperativa e solidária, sem 

discriminar os colegas pelo desempenho ou por razões 

sociais, físicas, sexuais ou culturais; 

 Conhecer algumas de suas possibilidades e limitações 

corporais de forma a poder estabelecer algumas metas 

pessoais (qualitativas e quantitativas); 

 Conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas das 

diferentes manifestações de cultura corporal presentes no 

cotidiano; 

 Organizar autonomamente alguns jogos, brincadeiras ou 

outras atividades corporais simples. 
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 Para o segundo ciclo (2ª e 4ª série), as expectativas, ao 

final do processo, giram em torno dos seguintes objetivos: 

 Participar de atividades corporais, reconhecendo e 

respeitando algumas de suas características físicas e de 

desempenho motor, bem como as de sues colegas, sem 

discriminar por características pessoais, físicas, sexuais 

ou sociais; 

 Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e 

solidariedade em situações lúdicas e esportivas, 

buscando solucionar os conflitos de forma não-violenta; 

 Conhecer os limites e as possibilidades do próprio corpo 

de forma a poder controlar algumas de suas atividades 

corporais com autonomia e a valorizá-las como recurso 

para manutenção de sua própria saúde; 

 Conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas das 

diferentes manifestações da cultura corporal, adotando 

uma postura não-preconceituosa ou discriminatória por 

razões sociais, sexuais ou culturais; 

 Organizar jogos, brincadeiras ou outras atividades 

corporais, valorizando-as como recurso para usufruto do 

tempo disponível; 

 Analisar alguns padrões de estética, beleza e saúde 

presentes no cotidiano, buscando compreender sua 

inserção no contexto em que são produzidos e criticando 

aqueles que incentivam o consumismo. 

Ou seja, as expectativas estão voltadas, na realidade, para o desdobramento 

e o aperfeiçoamento do que desenvolveu no ciclo anterior. É interessante observar 

que, a proposta não busca resultados determinantes e pontuais, mas com 

expectativas de objetivos a serem alcançados de maneira processual, com o 

resultado esperado. Com isso preserva-se o respeito às individualidades nos níveis 
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emocionais, físico, relacional e cognitivo, possibilitando ao professor intervenções 

pontuais, não somente generalizadas. 

3.3 Políticas públicas para a Educação Física escolar 

Ressaltamos aqui, novamente da importância de o professor especialista em 

Educação Física atuar nas escolas de Ensino Infantil e fundamental I, pois no 

quadro atual, conforme já mencionamos anteriormente, são os formados em 

Pedagogia os professores responsáveis pelas chamadas “atividades recreativas” e, 

não, os professores formados em Educação Física. 

Não há nenhum tipo de legislação que obrigue os municípios a optar entre o 

especialista e o polivalente, mas fica a questão: o que é determinante para esta 

escola? 

É possível que encontremos respostas apontando várias vertentes: o 

professor polivalente é suficientemente habilitado para ministrar essa disciplina; o 

especialista não valoriza esse segmento; nessa fase da infância não há 

necessidade de um trabalho com alto grau de especificidade; e até questões 

financeiras, uma vez que o especialista significa um gasto a mais para o 

desenvolvimento dessa disciplina na escola – afinal, o professor polivalente é pago 

também para isso. 

Fazendo uma leitura dos documentos oficiais, é possível perceber a 

relevância que é dada ao desenvolvimento da criança.  

A Constituição Federal, na Seção I, Artigo 205, traz o seguinte: 

[...] A Educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho. 

Ao lermos que educação é direito de todos e dever do Estado, devemos 

entender que as aulas de Educação Física, em sua essência, fazem parte do 
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processo educacional do ser humano e podemos concluir que o Estado, ao garantir 

esse processo, precisa fazê-lo com coerência e responsabilidade. E podemos 

observar na expressão “pleno desenvolvimento” o compromisso com a criança, 

com o seu melhor atendimento, considerando todas as suas necessidades, 

incluindo o desenvolvimento físico e motor.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Capítulo II, trata do direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade, como se lê em seu artigo 16: “O direito à 

liberdade compreende os seguintes aspectos: [...] IV – brincar, praticar esportes e 

divertir-se”. 

Destacamos aqui, a importância fundamental da Educação Física escolar 

como espaço para viabilização deste direito. No Capítulo IV, o Estatuto versa sobre 

o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Nesse sentido, vejamos o 

que nos traz o Artigo 59: 

Art. 59, Capítulo IV, do ECA: 

[...] Os Municípios, com apoio dos Estados e da União, 
estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços 
para programações culturais, esportivas e de lazer voltados 
para a infância e a juventude.  

Nesse Artigo fica evidente o dever dos Municípios, apoiado pelos Estados e 

pela União, como segmento centralizador e fomentador de tais práticas, que 

podem ser plenamente desenvolvidas nas aulas de Educação Física. 

3.4 Outras interpretações da Educação Física 

O curso de Educação Física tem sido influenciado por contribuições de vários 

campos de conhecimento, como o da teoria curricular, da educação, da política 

entre outros. 

Esse curso, que sempre foi associada ao desenvolvimento de exercícios 

físicos e aprendizagem dos esportes, ou seja, uma disciplina voltada tão somente à 

ação corporal, essencialmente prática.  
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A prática pedagógica é o grande paradigma a ser trabalhado na formação de 

professores de Educação Física. Esta “prática remete a constantes reflexões sobre 

a elaboração do conhecimento, os processos de educação, a aprendizagem e o 

ensino, uma vez que é nesse contexto que ocorre o fazer pedagógico” (DUCKUR, 

2004), nas esferas sociais, nas academias de ginásticas e nos espaços escolares. 

Esta é a maneira pela qual qualquer pessoa que ingresse nos curso de Educação 

Física na região do grande ABC Paulista teria que distinguir entre os cursos 

oferecidos na área Licenciatura e Bacharelado. 

Na década de 1980 começam a surgir questionamentos buscando 

cientificidade e relevância teórica para que a Educação Física trilhasse novos 

caminhos, tendo em sua prática uma maior abrangência e referenciais teóricos 

pertinentes a esta prática. Como resultado dessa busca, encontramos as 

chamadas tendências da Educação Física. Como vimos anteriormente, tal 

necessidade científica encontrou na pedagogia elementos discursivos para 

pesquisa na área da Educação Física tornando-a mais acadêmica e científica, 

coisa que anteriormente era tida como técnico. 

A Pedagogia é a teoria e método que constrói os discursos, as 
explicações sobre a prática social e sobre a ação dos homens 
na sociedade, onde se dá a sua educação. Por isso a 
Pedagogia teoriza sobre educação que é uma prática social 
em dado momento histórico. A Pedagogia é, pois, a “(...) 
reflexão teórica da educação capaz de dar conta da 
complexidade, globalidade, conflitividade e especificidade de 
determinada prática social que é a educação. (SOARES, 
1998, p.24-25) 

Feitas as considerações, permanece uma série de indagações sobre o 

conhecimento e a aplicação prática dos professores nos cursos de Educação 

Física: o trato que as questões que envolvem o corpo recebem nos cursos de 

formação dos docentes em Educação Física e na Pedagogia. As tendências se 

completam, com possibilidades de coexistir buscando hegemonia na academia 

como verificaremos nas matrizes curriculares dos cursos de licenciatura e 

bacharelado. 

[...] A expectativa da Educação Física escolar, que tem como 
objetivo a reflexão sobre a cultura corporal, contribui para a 
afirmação dos interesses de classe das camadas populares, 
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na medida em que desenvolve uma reflexão pedagógica 
sobre valores como solidariedade substituindo individualismo, 
cooperação confrontando a disputa, distribuição em confronto 
com apropriação, sobretudo enfatizando a liberdade de 
expressão dos movimentos – a emancipação – negando a 
dominação e submissão do homem pelo homem. (SOARES 
1998, p.40) 

Inegavelmente, as propostas das tendências e os desafios que o trato com o 

corpo apresenta são contribuições que podem ter assento nesse ambiente, por 

isso estão presentes neste trabalho para as discussões da divisão da área, bem 

como do currículo. 

3.5 A Licenciatura  

Neira (2009) investigou os currículos da Educação Física a fim de averiguar a 

“existência de relações entre a experiência formativa e as identidades docentes”. 

Tal investigação contribuiu para nossa pesquisa, devido aos aspectos culturais que 

ele aborda sinalizando que “os cursos de Licenciatura são os principais 

responsáveis pela polifonia dos currículos na Educação Física e daí a confusão 

conceitual”. 

Há algum tempo tem sido questionado o papel do docente em vários fóruns, 

os quais serão citados no próximo tópico no decorrer do texto, os resultados 

alcançados nas avaliações nacionais e nas comparações internacionais têm 

demonstrado a ineficiência da escola. Dentre as críticas é comum ouvir que os 

docentes empregam métodos e recursos desatualizados e os conhecimentos que 

possuem são inadequados para lidar com as características da população na 

primeira década do século XXI.   

Para agravar mais a situação, a sobrecarga de atividades que caracteriza o 

magistério impede uma reflexão mais profunda sobre a identidade profissional 

docente, ou seja, o sistema não propicia ao docente momento algum para reflexão 

do seu papel social na construção do currículo. 
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Dificilmente ele terá tempo para analisar criticamente seu percurso formativo 

e questionar por que lhe ensinaram certas coisas e não outras. Por isso que, os 

currículos dos cursos de formação que, historicamente, priorizavam a transmissão 

acadêmica, são neste momento, questionados. Como se sabe, uma das 

aprendizagens mais bem consolidadas na universidade é, justamente, a aceitação 

passiva do currículo proposto, ou seja, o sistema coloca em primeiro lugar a 

conclusão do curso pela via mais fácil, apossando dos conteúdos e dominando as 

práticas adotadas de forma a obter mais suavemente a média para aprovação. Não 

há qualquer dúvida de que inúmeros conhecimentos são adquiridos na 

universidade. 

Em “Desvelando Frankensteins”, Marcos Garcia Neira aponta um 

emaranhado verbal desprovido de qualquer lastro conceitual a esse respeito. O 

resultado deste foi o desenvolvimento de atividades para melhoria de funções 

psicomotoras, capacidades físicas, socialização infantil e aquisição de inúmeros 

aspectos da cultura corporal de acordo com os planos de ensino e registros das 

aulas. E foi possível notar a emergência de práticas assemelhadas àquelas 

esperadas em escolinhas de esportes, centros recreativos e academias de 

ginásticas.  

Nos currículos investigados pelo autor, ele relata que as decisões tomadas 

nesse processo são pessoais e/ou administrativas, por ser a Educação Física uma 

profissão compromissada ideologicamente com setores da sociedade com maior 

poder econômico e cultural, entre outras influências nada pedagógicas. 

A constatação de que os currículos analisados, consciente ou 
inconscientemente, estão atrelados a setores, grupos, 
conhecimentos, corrente e tendências sem qualquer reflexão 
mais profunda que faça emergir o que impeliu seus atores a 
incluir certos conteúdos e experiências de aprendizagem e 
negligenciar outros, torna possível recorrer à alegoria do 
Frankenstein para ilustrar as identidades dos docentes que 
estão se formando. (NEIRA, 2009, p.124) 

Segundo Prudente (2009), existe dois grandes grupos representantes da 

comunidade acadêmica preocupados com esse assunto, são eles; a Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) e a Associação 
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Nacional da Pesquisa e Pós-graduação em Educação (ANPED) que tratam de 

questões pertinentes a licenciatura e currículo dentro da temática “currículo de 

formação de professores”. 

Contudo daremos ênfase na discussão da Educação Física, porque nos 

últimos anos esse tema tem avançado nas pesquisas pelas instituições acima 

citadas. Mesmo durante as décadas de 1970 e 1980, ela vem se mantendo 

“relativamente afastada das discussões sobre a licenciatura, o que é evidenciado 

na produção acadêmica e na apresentação de trabalhos em eventos científicos da 

área.” (TAFFAREL, 1993, apud PRUDENTE, 2009) 

Ao observar a produção científica desenvolvida nesses encontros, ao longo 

dos anos de 1970, 1980 e boa parte dos 1990, foi constatado que o conhecimento 

e a intervenção social no campo da Educação Física ficaram longe das discussões 

geradas no interior do movimento nacional pela formação de profissionais da 

educação. 

Mocker (1989, p.2, apud PRUDENTE, 2009, p.2), considera que a 

insuficiência de trabalhos teóricos apresentados conduziu a uma visão deturpada 

de seu sentido na sociedade e que, graças a esta superficialidade teórica e, na 

tentativa de uma real valorização, buscou-se na área da saúde motivos que a 

fortalecessem como ciência. Assim, a formação profissional em Educação Física 

foi marcada por uma proposta curricular que privilegiava o conhecimento técnico-

biológico, em detrimento do conhecimento sócio fisiológico. 

Segundo Reis (2002), esse descompasso foi denunciado pela própria 

comunidade de profissionais, relativas à  

[...] inconsistência teórica, às indefinições referentes à sua 
identidade, ao seu objeto de estudo e ao seu corpo de 
conhecimento, deficiência na preparação profissional 
academicamente orientada e inadequação de seus 
currículos.” (REIS, 2002, p.14) 

De acordo com a Comissão de Ensino Ampliada da UNICAMP (2005), a 

Educação Física vem se transformando de  
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[...] um campo exclusivamente de aplicação de conhecimento 
e procedimentos nos âmbitos da educação formal e dos 
clubes esportivos [...], para uma área acadêmica, [...] na qual 
a produção de conhecimentos e a interface com outras áreas 
e campos científicos consolidados têm sido alguns de seus 
principais objetivos (REIS, 2002, p. 4). 

Somente nos últimos vinte anos a produção acadêmica sobre este tema vem 

ocupando espaços significativos no ensino superior. Vale ressaltar, que com a 

expansão dos estudos no campo do currículo, o currículo não pode mais  

[...] ser visto como uma listagem de conteúdos, também não 
se pode entendê-lo apenas como conteúdos planejados para 
serem cumpridos durante uma determinada etapa do tempo 
escolar ou somente como uma proposta de grade curricular 
apresentada pelo poder público. (MENDES, 2005, p.39, apud 
PRUDENTE, 2009).  

O currículo é entendido como um artefato social e cultural, construído 

historicamente em meio a processos de mudanças e transformações, conforme 

Moreira (1994. p.8) relacionadas a “formas específicas e contingentes de organizar 

a sociedade e a educação.”  

3.6 A Legitimação  

Em diferentes momentos, pudemos observar tentativas de legitimação que 

estiveram articuladas aos diferentes contextos socioculturais que determinaram e 

determinam o que ela deve ensinar e como deve ensinar, é o que é feito até os 

dias atuais. 

A primeira alteração significativa no processo de formação de professores de 

Educação Física aconteceu em 1945, por intermédio do Decreto Lei 8270 de 03 de 

dezembro de 1945, em que se estabeleceu um tempo de integração do curso, 

“mínimo de três anos e máximo de cinco anos, pois a habilitação variava no 

currículo de dois anos de acordo com as especializações; técnicos, especialistas, 

monitores e professores”. Em 1953, com a Lei de Equivalência (DECRETO n. 

1.821/53), os cursos passaram a exigir a prestação de exames vestibulares e o 
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diploma do ensino médio aos ingressantes, caracterizando como grande avanço 

para a profissão. 

Em 1962, o Conselho Federal de Educação (CFE) emitiu dois pareceres. O 

Parecer n. 292/62 que relaciona as matérias pedagógicas dos currículos mínimos 

de licenciatura e o Parecer n. 298/62 que fixou o currículo mínimo dos cursos 

superiores de Educação Física. Contudo, esses pareceres não foram efetivados na 

prática e, somente em 1968, as matérias pedagógicas foram incluídas no currículo 

dos cursos de Educação Física. 

Em 1969, o CNE publicou a resolução n. 69/69 com mais dois pareceres; o 

Parecer n. 894/69 que estabelecia o currículo mínimo obrigatório e a carga horária 

das disciplinas para os cursos de formação de docentes em Educação Física e o 

Parecer n. 672/69 que fixava as matérias pedagógicas comuns a todas às 

licenciaturas. Nessa época, além de um número significativamente grande de 

escolas de Educação Física surgirem, juntamente surgiram as instalações de 

laboratórios de Fisiologia do esforço e desenvolvimento motor na maior parte 

delas, consolidando as bases físico-biológicas, legitimadas com base no esporte. 

No final dos anos de 1970, houve um crescimento quanto aos espaços de 

atividades corporais e esportivas, proliferando as academias de ginástica, de 

musculação, de dança etc., preocupadas com a saúde do corpo. Nesse movimento 

também multiplicaram os trabalhos a respeito da saúde fisiológica, da sexualidade 

e da beleza “estética” do corpo. Fica evidente o foco no corpo, mesmo que isso 

esteja sendo construído socialmente para atender um “corpo consumidor”, por 

meio da mídia e modismos estéticos sobre o corpo. A indústria cultural “abre mão” 

de todos os meios de comunicação para reforçar “a ideia de que o corpo bonito 

deve ser perseguido a qualquer custo” (WERNECK, 1995, p.140, apud 

PRUDENTE, 2009). 

Ainda na década de 1970, observava-se uma crise geral nas profissões e em 

seus profissionais, referente à insatisfação nos modelos formativos vigentes que 

eram concebidos através do modelo da racionalidade técnica. 
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Embora essa insatisfação ocorra especificamente em profissões não-

docentes pautadas na racionalidade técnica e numa concepção instrumental e de 

aplicação de conhecimentos – começaram a ser questionados, já que não davam 

conta de preparar para um exercício profissional competente e eram desenvolvidos 

desconsiderando as características, especificidades e natureza de processo de 

aprendizagem profissional da docência. (MIZUKAMI; STEFANE, 2002, p.241, apud 

PRUDENTE, 2009) 

Com isso, a tendência da Educação Física para o alto rendimento começou a 

gerar descontentamento e ampliou mais o debate acerca das questões 

relacionadas à formação para exercer a profissão. 

Tojal (1995), Anderáos (1998) e Dacosta (1999) são autores que afirmam que 

a partir de 1978, vários debates aconteceram na tentativa de ampliar as discussões 

sobre a formação de professores, sobre o currículo dos cursos de Educação 

Física, o que é de especial interesse do Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

Neste contexto do final dos anos de 1970 e 1980, aconteceram vários encontros 

com a missão de elaborar um novo currículo mínimo para os cursos de licenciatura 

em Educação Física. 

Em 1987 houve uma versão final ao projeto da resolução, que foi aprovada 

em 16 de junho de 1987 e deveria ser aplicada pelas IES em um período de três 

anos, portanto até 1990. Essa resolução (03/87) trouxe a possibilidade de um 

currículo mínimo e permitiu que as IES oferecessem formação de professores para 

a área escolar por meio da licenciatura plena, bem como, criassem o curso de 

bacharelado em Educação Física, visando a atuação na área não escolar.  

De acordo com Anderáos (1998), as modificações curriculares ficaram sob a 

responsabilidade das próprias instituições que deveriam dar forma, fazer ajustes, 

traçar o perfil do profissional a ser formado e construir o currículo básico para 

atingirem os objetivos da formação almejada. 

Apesar dos avanços, citados anteriormente, em muitos cursos de Educação 

Física do país não existiam as diferenciações das duas modalidades nas matrizes 
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curriculares propostas. Quando comparadas, notamos que elas são praticamente 

idênticas, explicitando uma não diferenciação de conteúdos entre as modalidades. 

3.7 A Cisão  

Para que se entenda a separação do curso de Educação Física em 

licenciatura e bacharel, é necessário saber como era o curso antes desta 

separação. A Lei que regia o curso, antes da atual 02/2002 e 07/2004, era a lei 

03/1987, aonde o aluno cursava quatro anos e isso o habilitava para atuar em toda 

grade das áreas da Educação Física. 

Nos cursos de formação nessa área, que há divisão entre bacharelado e 

licenciatura, vincula-se o pensamento de que, ao bacharel cabe a pesquisa e a 

produção de conhecimento e, ao licenciado, a aplicação do conhecimento 

produzido, mesmo sabendo que a formação de ambos pouco se diferencia e que 

tem grade curricular semelhante. 

Somente a partir de 2002, o Conselho Nacional de Educação (CNE) passou a 

adotar procedimento e diretrizes diferenciadas para essas duas modalidades. 

Conforme a resolução CNP/CP1 de 2002, a preparação de professores para a 

Educação Básica – licenciatura – deveria ser realizada como um processo 

autônomo, em curso de licenciatura plena, com estrutura e identidade próprias. 

Segundo a Resolução CNE/CP2 de 2002, essa formação deveria ser integralizada 

em, no mínimo três anos letivos, com carga horária mínima de 2.800 horas. 

Uma vez que não poderiam mais ser concebidas duas modalidades em uma 

única formação, o CNE convocou uma audiência para a reformulação das 

propostas dos cursos de graduação plena (bacharelado). Os diversos conselhos 

regionais de Educação Física (CREFs) passaram a promover Fóruns Regionais 

com os diretores das IES, com o objetivo de debater e analisar essa nova situação. 

A partir das discussões dos fóruns regionais, foram definidos os parâmetros 

legais que orientariam a preparação dos graduados (bacharéis) em Educação 

Física. Para isso também foi realizada em Belo Horizonte (MG), em novembro de 
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2003, uma reunião que contou com a participação de membros do Conselho 

Nacional de Educação Física (CONFEF), dos Conselhos Regionais de Educação 

Física (CREFs) e de representantes de IES na área abordada, para organizarem a 

proposta final sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

A proposta foi aprovada em 18 de fevereiro de 2004, do Parecer 58/05 em 31 

de março, da resolução n. 07 de 2004, relacionada à formação de graduação plena 

(bacharelado). Dessa forma, o curso de Educação Física passou a ter que 

implementar, a partir de 2004, um currículo para a formação em licenciatura plena 

distinto do currículo de formação em graduação plena (bacharelado). 

Após as modificações ocorridas na legislação, a formação em licenciatura na 

área de Educação Física passou a ser pautada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de professores de Educação Física (BRASIL, 2002), e o 

curso de formação em Educação Física para a atuação em área não escolar 

(antigo bacharelado), passou a ser pautado nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de Graduação em Educação Física, em nível superior de graduação 

plena (BRASIL, 2004). 

Sendo assim, o curso não poderia mais oferecer as duas formações em uma 

grade curricular comum, como vinha acontecendo desde a Resolução 03/87 em 

grande parte das instituições de ensino. Além disso, as diretrizes de ambas as 

formações do curso de Educação Física teriam que ser contempladas no projeto 

pedagógico de curso com fins de autorização, reconhecimento ou renovação. 

Não obstante isso, diante dessas modificações na área, surgiu a necessidade 

de reformular o currículo e de ter projetos pedagógicos diferentes para cada curso 

(graduação plena e licenciatura plena), sendo o prazo máximo para a 

implementação desses projetos, a data de 15 de outubro de 2005, conforme o 

disposto nas Resoluções CNE/CP1 de 2002, CNE/CP2 de 2002 e n. 7 de 2004, do 

Conselho Nacional de Educação.  

As mudanças na legislação foram muitas, tratando-se especificamente dos 

debates com relação à polêmica bacharelado/graduação versus licenciatura na 
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formação de professores de Educação Física, podemos encontrar duas vertentes; 

os que defendem e os que criticam a separação dessas modalidades. Para os que 

defendem, esse empreendimento trará contribuições para a qualificação dos 

profissionais da área, ajudando a construir uma produção científica e elevando o 

seu reconhecimento na comunidade acadêmica e social. Por outro lado, aqueles 

que criticam a separação – embora reconheçam a fragilidade dos cursos de 

formação de professores de Educação Física –, acreditam que estarão 

fragmentando ainda mais a formação desses profissionais, promovendo a divisão 

entre os que produzem e os que transmitem conhecimento (Borges, 1995, apud 

Prudente, 2009). 

A separação curricular dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em 

Educação Física foi somente para o cumprimento de determinações superiores, 

ficando assim a cargo dos cursos a construção do currículo do curso de Educação 

Física, desde que considerados seus aspectos culturais e antropológicos. Nessa 

perspectiva, é importante ressaltar a contribuição de Jocimar Daolio, nesse 

processo de transformação curricular da Educação Física, principalmente no 

Estado de São Paulo, por sua versão do conceito cultural antropológico. 

É uma tentativa de “salvar” a prática corporal na formação de docentes, nos 

cursos de Licenciatura, considerando ser possível, pelo viés da cultura, dar conta 

da grade curricular, uma estratégia que resgata as manifestações corporais desta 

estrutura, por seus aspectos antropologicamente e culturalmente adquiridos pelo 

ser humano, antes de ingressar no sistema educacional, ou seja, o indivíduo já 

vem para escola com uma bagagem cultural e corporalmente adquirida desde o 

ventre de sua mãe, aos primeiros passos e às experiências culturalmente 

assimiladas em sua infância, tais como correr, brincar, pescar etc. o que pode 

garantir, aos docentes recém-formados, um papel social na escola. 

Um dos motivos da separação curricular dos cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Educação Física foi a discrepância das atuações profissionais nos 

segmentos. A formação em licenciatura visa preparar o profissional para atuar 

como docente na educação básica, já o bacharelado busca uma formação que 
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possibilite a atuação do profissional em ambientes não escolares, como as 

academias de ginástica, clubes, etc. 

Antes, a grade curricular era composta por dois grupos, sendo que o grupo 

“um”, possuía as disciplinas didática, psicologia, estudo funcional do ensino básico, 

parte esportiva 1, dentre outras, com a finalidade de formar professores, ensinando 

os alunos de Educação Física a dar aula. Já o grupo “dois” possuía as disciplinas 

treinamento esportivo, musculação, treinamento personalizado, esportes 

alternativos, parte esportiva 2, dentre outros, com finalidade para academias e 

clubes. 

O acadêmico era obrigado a fazer o grupo “um” e “dois” em quatro anos. Os 

alunos que só queriam trabalhar em escolas questionavam o porquê de ter que 

fazer o grupo “dois” de disciplinas, e os que queriam trabalhar com academias e 

clubes questionavam o porquê de ter que fazer o grupo “um” de disciplinas. 

Esta polêmica prolongou-se por alguns anos, porém, no ano de 2002, 

verificou-se que havia um déficit de professores nas escolas brasileiras. O Instituto 

Brasileiro de Geografia e de Estatística (IBGE) e os sensos educacionais 

constataram que o número de professores era – e ainda é –, insuficiente no Brasil 

para a sua demanda. Uma tentativa para a estimulação da formação de 

professores em Educação Física foi de organizar o curso de licenciatura com carga 

horária menor do que o curso de bacharelado. 

Depois que a Licenciatura separou-se do Bacharelado, a Educação separou-

se da área da Saúde, a partir daí, passou-se a ter uma nova preocupação: de 

como seria um curso de formação na área da saúde de Educação Física. 

Começou a preparação de uma legislação que organizasse os cursos da área 

de saúde, surgindo a Resolução no. 07/2004, em especial para o bacharelado, que 

habilita o profissional a trabalhar no campo de academias e clubes. 

No que diz respeito a quem se beneficiou com esta nova lei, são duas as 

respostas possíveis: uma delas é a que beneficia a sociedade, no que diz respeito 
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somente à formação de professores, em menos tempo; outra, é que beneficia o 

profissional de licenciatura, que tem uma graduação mais rápida que a do 

bacharel. Contudo o Bacharel tem uma área de atuação profissional mais ampla e 

técnica. 

3.8 O contexto do currículo proposto a partir das diretrizes curriculares 

nacionais para as licenciaturas 

Para compreender o currículo é preciso situá-lo nas relações mais amplas da 

sociedade, no contexto em que está inserido, e no resultado da trama cultural, 

política, social e escolar, carregado de valores e pressupostos que precisam ser 

desvelados, inclusive no embate de forças que se estabeleceram na sua 

proposição e efetivação, refletindo de forma explícita ou implícita, comportamentos, 

valores, esquemas de racionalidade que condicionam a teorização do currículo e 

que aparecem em muitos casos, como linguagem e conceitos técnicos a legitimar 

uma prática efetivada. Ele só tem sentido em uma prática complexa, atendendo às 

funções de socialização, resultado de uma práxis, projeto, plano construído, 

equilíbrio de interesses e forças, tradição seletiva, sedimentados em uma trama 

cultural, política e social. (APPLE, 2006), (GIROUX, 2005), (SACRISTÁN, 2000), 

(SILVA, 2000) e (SILVA e MOREIRA, 2005)  

Nesta complexidade, será efetuado um recorte que trate apenas do currículo 

proposto pelo Estado, a partir de órgãos reguladores, como o, Conselho Nacional 

de Educação, antigo Conselho Federal de Educação. A pretensão é identificar os 

temas tratados no currículo proposto a partir das Diretrizes Nacionais, 

estabelecidas nas resoluções nº 01 e 02 de 2002, que dispõem sobre as 

Licenciaturas e Bacharelado; a resolução nº 07 que fixa as diretrizes nacionais 

para a licenciatura e a graduação em Educação Física em particular. 

O discurso a ser utilizado para compreender o contexto que demarcará os 

sentidos e significados que o currículo proposto vai estabelecer, dependerá do 

acatamento das instituições de ensino às determinações estabelecidas pelas 
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diretrizes e posições hegemônicas consagradas e das sugestões de mudanças 

advindas dos professores para o currículo realizado.  

Na ótica das teorias críticas que utilizam o marxismo e o neomarxismo como 

base, o currículo proposto é, em grande parte, resultado do esforço de 

implementação das reformas educacionais, das exigências de organismos 

internacionais, do modelo neoliberal que vem sendo implementado para 

adequação às novas exigências da globalização e das novas relações de produção 

que foram bastante debatidas nas últimas décadas. Não mais em uma relação de 

determinação ou de ideologia vista como conhecimento falso, mas na disputa de 

posições não estritamente curriculares e nos debates sobre o perfil profissional, 

disputa de legitimação de concepções de educação e de Educação Física. Nessas 

disputas, as posições da lógica de mercado têm prevalecido.  

Segundo Apple (2006), quando um convencimento se naturaliza e se 

transforma em senso comum, é que se expressa à hegemonia cultural. Isso 

ocorreu há algum tempo com o conceito de competências e habilidades que 

atualmente, para alguns é inquestionável, porque se identificou com a realidade 

apresentada, dando a impressão de que se descobriu a verdadeira essência do 

conhecimento e a sua aplicação prática, com os valores que, em uma tradição 

seletiva, foram considerados hegemônicos por meio de inúmeras relações de 

poder.  

O parecer 09 CNE/CP nº 009/2001 e sua proposta de resolução é resultado 

de um longo período de mobilizações do movimento dos educadores em que foram 

aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da 

Educação Básica em Nível Superior, Curso de Licenciatura Plena, de Graduação 

Plena, em 08 de maio de 2001. Quando da elaboração da proposta inicial, por uma 

comissão de colaboradores e por assessores do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), apesar de terem corrido várias audiências públicas e outras reuniões, não 

foi possível realizar um autêntico diálogo que tornasse oportuna a proposta 

apresentada pelo MEC e, muito menos, que garantisse a sua reproposição, 

tornando-se um processo mais homologatório do que de discussão. 



105 
 

Freitas (2002) afirma que, nos anos 1990, vivenciamos um aprofundamento 

das políticas neoliberais em resposta aos problemas colocados pela crise do 

desenvolvimento do capitalismo desde os anos 1970, na qual a escola teve 

importante papel. Particularmente a formação de professores ganha, nessa 

década, importância estratégica para a realização das reformas educativas. Dentre 

as medidas adotadas pelo governo, a partir de 1995, para a adequação do Brasil à 

nova ordem mundial e que serviram de base para a reforma educativa, temos as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação básica e para a Educação 

Superior.  

Nascimento (2004), também considera que, as Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Graduação foram construídas, guardando estreitas relações com as 

reestruturações produtivas e sociopolíticas que a globalização impôs ao Brasil. 

Com o esvaziamento das funções públicas do Estado, foram feitas drásticas 

reduções orçamentárias nos gastos sociais, como educação, saúde e segurança 

pública, além de um amplo programa de privatizações.  

No campo econômico, assistimos ao enfraquecimento da ação reguladora do 

estado na administração dos interesses nacionais em beneficio dos interesses do 

sistema financeiro internacional que passou a determinar o perfil das contas 

públicas e da política monetária. O autor afirma que, os fenômenos supracitados 

contribuíram sobremaneira para o engendramento de profundas modificações nas 

relações de trabalho e na desregulamentação do mesmo, visto que o mercado tem 

exigido um novo perfil de trabalhador; polivalente, capaz de atender com 

versatilidade, às necessidades do mercado.  

Foi nesse contexto que teve início o processo de formulação das Diretrizes 

Curriculares para cursos de Graduação e a Reformulação dos Cursos Superiores, 

tendo como justificativa a adaptação das esferas públicas à nova realidade do 

mercado, na perspectiva das teorias críticas. 

Dentre os principais elementos que desencadearam o movimento de criação 

das Diretrizes Curriculares para cursos de Graduação, conforme Catani; Dourado e 

Oliveira (2001), é possível citar: 
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a) A criação do Conselho Nacional de Educação, CNE, que 

possui, como uma de suas competências, deliberar sobre as 

Diretrizes Curriculares propostas pelo MEC, para os cursos 

de graduação; 

b) A nova LDB que cria a necessidade de Diretrizes 

Curriculares para os cursos de graduação e permite a 

eliminação dos chamados currículos mínimos, tornando os 

currículos de graduação mais flexíveis; 

c) A intensificação das discussões internacionais e nacionais 

sobre diplomas e perfis profissionais, face às mudanças na 

sociedade contemporânea e, particularmente, no mundo do 

trabalho; 

d) O processo desencadeado pela Secretaria de Educação 

Superior do MEC (SESU), em 1997, objetivando a 

implementação das Diretrizes Curriculares para os cursos 

de graduação; 

e) A definição de Padrões de Qualidade para os Cursos de 

Graduação, pela SESU; 

f) O estabelecimento de critérios sobre a constituição de 

comissões e procedimentos de avaliação e verificação de 

cursos superiores; 

g) O posicionamento assumido pelo Fórum de Pró-Reitores 

de Graduação, especialmente no Plano Nacional de 

Graduação, em prol de Diretrizes Curriculares gerais e 

fortalecimento dos projetos pedagógicos institucionais e dos 

cursos de graduação.  

A proposta das diretrizes, estabelecidas no parecer n.º 09/2001, apresenta um 

contexto de uma sociedade pós-industrial, se aproximando da perspectiva 

denominada de sociedade do conhecimento, apresentando as principais 

características e os desafios que devem ser enfrentados pelo currículo de 

formação de professores. Aponta que esse processo vem acontecendo desde a 
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LDBEN, passando pelos PCNs, e agora, nas diretrizes que trazem as 

competências, como um objetivo que deve ser alcançado na formação e com os 

alunos da educação básica no novo contexto que se apresenta da sociedade do 

conhecimento. 

Nessa ótica, estamos em uma fase denominada pós-industrial em que, por 

meio do processo das novas relações de produção, o capital agora não é mais 

determinado pelo capital industrial, e sim por meio do conhecimento. Isso é 

reforçado pelas rápidas transformações tecnológicas que passam a exigir novas 

formas de aprendizagem para enfrentar os desafios das rápidas mudanças que 

ocorrem na sociedade. 

A internacionalização da economia confronta o Brasil com a 
necessidade indispensável de dispor de profissionais 
qualificados [...] Além disso, as transformações científicas e 
tecnológicas, que ocorrem de forma acelerada, exigem das 
pessoas novas aprendizagens, não somente no período de 
formação, mas ao longo da vida. Há também a questão da 
necessidade de aprendizagens ampliadas – além das novas 
formas de aprendizagem. Nos últimos anos, tem-se 
observado o uso cada vez mais disseminado dos 
computadores e de outras tecnologias, que trazem uma 
grande mudança em todos os campos da atividade humana. 
[...] Com relação ao mundo do trabalho, sabe-se que um dos 
fatores, de produção, decisivo passa a ser o conhecimento e 
o controle do meio técnico-científico-informacional, 
reorganizando o poder advindo da posse do capital, da terra 
ou da mão-de-obra. O fato de o conhecimento ter passado a 
ser um dos recursos fundamentais tende a criar novas 
dinâmicas sociais e econômicas, e também novas políticas, o 
que pressupõe que a formação deva ser complementada ao 
longo da vida, o que exige formação continuada. (BRASIL, 
2001, p.09)  

Este é o contexto onde está inserido o currículo prescrito que irá exigir novos 

conhecimentos, que tenham um significado de acordo com as rápidas 

transformações advindas das tecnologias de informação, que reconhecerá e 

incorporará novos temas que vem sendo debatidos e que agora estão prescritos 

para serem trabalhados na formação dos futuros profissionais da educação. 

Reforça-se, dessa maneira, a concepção de escola voltada para a construção 

de uma cidadania consciente e ativa que ofereça aos alunos as bases culturais que 
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lhes permitam a identificação, o posicionamento frente às transformações em curso 

e a incorporação à vida produtiva e sociopolítica. A concepção de professor, como 

profissional do ensino, é a de alguém que, cuida da aprendizagem do aluno, 

respeitando–lhe a diversidade pessoal, social e cultural, ou seja, os temas tratados 

pelas teorias críticas e pós-críticas. 

Para que isso ocorra segundo as novas diretrizes, é necessária uma revisão 

profunda de aspectos essenciais da formação de professores, tais como a 

organização institucional; a definição e estruturação dos conteúdos para que 

respondam às necessidades da atuação do professor; os processos formativos que 

envolvem aprendizagem e desenvolvimento das competências do professor; e a 

vinculação entre as escolas de formação e os sistemas de ensino, de modo a 

assegurar-lhes a indispensável preparação profissional. 

A formação de professores, como preparação profissional, passa a ter papel 

crucial no atual contexto, porque lhes permite experimentar, em seu próprio 

processo de aprendizagem, o desenvolvimento de competências para atuar nesse 

novo cenário, reconhecendo-as como parte de uma trajetória de formação 

permanente ao longo da vida.  

Duarte (2003) reconhece que estamos vivendo uma nova fase do capitalismo, 

desde o final do século XX até o início do século XXI, mas que essas mudanças 

não significam que a essência da sociedade capitalista tenha se alterado e que 

estamos vivendo atualmente uma sociedade radicalmente nova. Para ele, a 

sociedade do conhecimento é uma ideologia produzida pelo capitalismo para 

provocar algumas ilusões que desempenham um papel de reprodução da 

sociedade capitalista.  

E qual seria a função ideológica desempenhada pela crença 
na assim chamada ideologia do conhecimento? No meu 
entender, seria justamente a de enfraquecer a luta por uma 
revolução que leve a uma superação radical do capitalismo, 
gerando a crença de que essa luta teria sido superada pela 
preocupação com outras questões mais atuais, tais como a 
ética na política e na vida cotidiana pela defesa do cidadão e 
do consumidor, pela consciência ecológica, pelo respeito das 
diferenças sexuais, étnicas ou de qualquer natureza. 
(DUARTE, 2003, p. 14)  
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Segundo Frigoto (1998), as reformas educacionais, levadas a efeito na última 

década no Brasil bem como em outros países latino-americanos, com o objetivo de 

adequar o sistema educacional ao processo de reestruturação produtiva e aos 

novos rumos do Estado, colocaram estrategicamente no centro das suas 

preocupações, a formação dos profissionais da educação. Em tempos de 

celebração das virtudes do mercado, essa formação assume papel fundamental na 

construção de um novo consenso em torno da globalização, da modernidade 

competitiva, da reestruturação produtiva e da reengenharia. O professor, nesse 

contexto, aparece como agente de mudança, responsável pela realização do 

ideário educacional do século XXI, em favor de um mundo tecnologicamente 

globalizado.  

O Parecer 09/2001, reconhece a coesão entre as reformas educacionais 

efetuadas que foram alvo de um embate de forças, em que a posição defendida 

pelo Estado foi a hegemonicamente estabelecida, principalmente na questão do 

currículo prescrito, em que os temas: competências, aprender a aprender, 

pedagogia diferenciada, diversidade cultural, respeito às minorias; perpassam 

todas as reformas realizadas, mais especificamente, as diretrizes para a 

licenciatura de uma maneira geral e as diretrizes para a Educação Física.  

A proposta de diretrizes nacionais para a formação de 
professores para a educação básica brasileira busca também 
construir sintonia entre a formação de professores, os 
princípios prescritos pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional/LDBEN, as normas instituídas nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil, 
para o ensino fundamental e para o ensino médio, e suas 
modalidades, bem como as recomendações constantes dos 
Parâmetros e Referenciais Curriculares para a educação 
básica elaborados pelo Ministério da Educação. (BRASIL, 
2001, p.5)  

Tafarel (2007) pontua que as diretrizes curriculares da licenciatura e da 

Educação Física fazem parte do terceiro momento das reformas educacionais no 

Brasil, concordando com Frigoto (1998), na linha da reestruturação produtiva e da 

reformas neoliberalizantes. 
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A pedagogia das competências é o centro da proposta que procura relacionar-

se com as diretrizes do ensino básico nas questões dos conteúdos, da 

metodologia, da avaliação, da relação entre teoria e prática como eixo norteador, 

buscando superar os problemas enfrentados e debatidos; nas questões da forma 

como o conhecimento é apresentado no parecer, dado que a intenção desse 

documento é a superação da tradicional relação de transmissão-assimilação, 

propondo o construtivismo e apresentando uma relação com as competências; e a 

noção de competência que pretende relacionar o conhecimento com os temas 

ética, diversidade, diferença e autonomia, que se aproximam das perspectivas pós-

críticas sem abandonar a expressão crítica em vários momentos do referido 

Parecer: 

O que uma pessoa pode aprender em determinado momento 
depende das possibilidades delineadas pelas formas de 
pensamento de que dispõe naquela fase de desenvolvimento, 
dos conhecimentos que já construiu anteriormente e das 
situações de aprendizagem vivenciadas. É, portanto, 
determinante o papel da interação que o indivíduo mantém 
com o meio social e, particularmente, com a escola. O 
processo de construção de conhecimento desenvolve-se no 
convívio humano, na interação entre o indivíduo e a cultura na 
qual vive, na e com a qual se forma e para a qual se forma. 
Por isso, fala-se em constituição de competências, na medida 
em que o indivíduo se apropria de elementos com significação 
na cultura. (BRASIL, 2001, p.31)  

Ramos (2006) busca nas relações de trabalho e na transposição do termo de 

qualificação do trabalho para o de qualidade total, e agora, para o de competências 

e habilidades; identificar as exigências do mercado que a educação e o currículo 

devem atender de modo a incorporar tais termos, e o refinamento do termo na 

psicologia e nas abordagens condutivista e construtivista. 

3.9 Novas diretrizes para os cursos de formação de professores  

A resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, com fundamento no 

parecer 09/2001, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, em curso de Licenciatura, de 

Graduação Plena. Estas se constituem de um conjunto de princípios, fundamentos 
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e procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular de 

cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica. 

Nesse sentido, a organização curricular de cada instituição observará, além 

do disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, outras 

formas de orientação inerentes à formação para atividade docente, entre as quais 

o preparo para:  

I - o ensino visando à aprendizagem do aluno;  

II - o acolhimento e o trato da diversidade;  

III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural;  

IV - o aprimoramento de práticas investigativas;  

V - a elaboração e a execução de projetos de 

desenvolvimento dos conteúdos curriculares;  

VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e 

de metodologias, estratégias e materiais de apoio 

inovadores;  

VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de 

trabalho em equipe.  

A resolução infere sobre a formação de professores que atuarão nas 

diferentes etapas e modalidades da educação básica e observa princípios 

norteadores desse preparo para o exercício profissional específico, considerando a 

competência como concepção nuclear na orientação do curso; a coerência entre a 

formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, tendo em vista os 

seguintes aspectos: a simetria invertida, na qual o preparo do professor, por 

ocorrer em lugar similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o 

que faz na formação e o que dele se espera; a aprendizagem como processo de 

construção de conhecimentos, habilidades e valores em interação com a realidade 

e com os demais indivíduos no qual são colocadas em uso as capacidades 

pessoais; os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das 
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competências; a avaliação, como parte integrante do processo de formação, que 

possibilita o diagnóstico de lacunas; e a aferição dos resultados alcançados, 

consideradas as competências a serem constituídas e a identificação das 

mudanças de percurso eventualmente necessárias. 

No concernente à concepção, desenvolvimento e abrangência dos cursos de 

formação, a resolução explicita ser fundamental que se busque.  

Considerar o conjunto das competências necessárias à 
atuação profissional; adotar essas competências como 
norteadoras, tanto da proposta pedagógica, em especial do 
currículo e da avaliação, quanto da organização institucional e 
da gestão da escola de formação. (BRASIL, 2004, p.7) 

Baseado nas considerações realizadas anteriormente, o projeto pedagógico 

de cada curso deverá ter em conta os seguintes pressupostos: a formação deverá 

garantir a constituição das competências objetivadas na educação básica; o 

desenvolvimento das competências exige que a formação contemple diferentes 

âmbitos do conhecimento profissional do professor; a seleção dos conteúdos das 

áreas de ensino da educação básica deve orientar-se por ir além daquilo que os 

professores irão ensinar nas diferentes etapas da escolaridade; os conteúdos a 

serem ensinados na escolaridade básica devem ser tratados de modo articulado 

com suas didáticas específicas; a avaliação deve ter como finalidade a orientação 

do trabalho dos formadores, a autonomia dos futuros professores em relação ao 

seu processo de aprendizagem e a qualificação dos profissionais em condições de 

iniciar a carreira. 

A mesma resolução aponta que a aprendizagem deverá ser orientada pelo 

princípio metodológico geral que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e 

também indica a solução de situações de problemas como uma das estratégias 

didáticas privilegiadas. 

Ao fazer referência à construção do projeto pedagógico dos cursos de 

formação dos docentes, o documento explicita que deverão ser consideradas 

competências referentes ao comprometimento com os valores inspiradores da 

sociedade democrática:  
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I - Domínio dos conteúdos a serem socializados, de seus 

significados em diferentes contextos e de sua articulação 

interdisciplinar; 

II - Domínio do conhecimento pedagógico;  

III - Gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional.  

De acordo com a resolução CNE/CP 09/2001, o conjunto das competências 

enumeradas anteriormente não esgota tudo o que uma escola de formação pode 

oferecer aos seus alunos, contudo, pontua demandas importantes, oriundas da 

análise da atuação profissional, assentando-se na legislação vigente e nas 

diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Nesse sentido, as 

referidas competências deverão ser contextualizadas e complementadas pelas 

competências específicas próprias de cada etapa e modalidade da educação 

básica, e por cada área do conhecimento a ser contemplada na formação. 

Conforme esta resolução, a definição dos conhecimentos exigidos para a 

constituição de competências deverá, além da formação específica relacionada às 

diferentes etapas da educação básica, propiciar a inserção no debate 

contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e 

o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência, 

contemplando desse modo:  

I - Cultura geral e profissional;  

II - Conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e 

adultos, incluindo as especificidades dos alunos com 

necessidades educacionais especiais e as das comunidades 

indígenas;  

III - Conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e 

econômica da educação;  

IV - Conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto 

de ensino;  

V - Conhecimento pedagógico;  
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VI - Conhecimento advindo da experiência.  

No que diz respeito à organização institucional da formação dos professores a 

serviço do desenvolvimento de competências, a resolução levará em conta que:  

I - A formação deverá ser realizada em processo autônomo, 

em curso de licenciatura plena, em uma estrutura com 

identidade própria;  

II - Será mantida, quando couber, estreita articulação com 

institutos, departamentos e cursos de áreas específicas;  

III - As instituições constituirão direção e colegiados 

próprios, que formulem seus próprios projetos pedagógicos, 

articulem as unidades acadêmicas envolvidas e, a partir do 

projeto, tomem as decisões sobre organização institucional 

e sobre as questões administrativas, no âmbito de suas 

competências;  

IV - As instituições de formação trabalharão em interação 

sistemática com as escolas de educação básica, 

desenvolvendo projetos de formação compartilhados;  

V - A organização institucional preverá a formação dos 

formadores, incluindo, na sua jornada de trabalho, tempo e 

espaço para as atividades coletivas dos docentes do curso, 

para os estudos e para as investigações sobre as questões 

referentes ao aprendizado dos professores em formação;  

VI - As escolas de formação garantirão, com qualidade e 

quantidade, recursos pedagógicos como biblioteca, 

laboratórios, videoteca, entre outros, além de recursos das 

tecnologias da informação e da comunicação;  

VII - Serão adotadas iniciativas que garantam parcerias para 

a promoção de atividades culturais destinadas aos 

formadores e futuros professores;  
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VIII - Nas instituições de ensino superior não detentoras de 

autonomia universitária, serão criados Institutos Superiores 

de Educação para congregar os cursos de formação de 

professores que ofereçam licenciaturas em curso Normal 

Superior para docência multidisciplinar na educação infantil 

e anos iniciais do ensino fundamental ou licenciaturas para 

docência nas etapas subsequentes da educação básica.  

Ao tratar das competências profissionais a serem constituídas pelos 

professores em formação, o parecer aponta que estas servirão de referência para 

todas as formas de avaliação dos cursos, as quais deverão ser:  

I - Periódicas e sistemáticas, com procedimentos e 

processos diversificados, incluindo conteúdos trabalhados, 

modelo de organização, desempenho do quadro de 

formadores e qualidade da vinculação com escolas de 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, 

conforme o caso;  

II - Feitas por procedimentos internos e externos que 

permitam a identificação das diferentes dimensões daquilo 

que for avaliado;  

III - Incidentes sobre processos e resultados.  

Explicita a resolução que a autorização de funcionamento e o reconhecimento 

de cursos de formação, bem como o credenciamento da instituição decorrerão de 

avaliação externa realizada no lócus institucional, por corpo de especialistas direta 

ou indiretamente ligados à formação ou ao exercício profissional de professores 

para a educação básica, tomando como referência as competências profissionais 

tratadas no referido documento e as normas aplicáveis à matéria. 

A seleção e o ordenamento dos conteúdos dos diferentes âmbitos de 

conhecimento que comporão a matriz curricular para a formação de professores 

serão, conforme o documento de competência da instituição de ensino, sendo o 

seu planejamento o primeiro passo para a transposição didática que visa 
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transformar os conteúdos selecionados em objeto de ensino dos futuros 

professores.  

Nessa perspectiva, os critérios de organização da matriz curricular, bem como 

a alocação de tempos e espaços curriculares que se expressam em eixos, em 

torno dos quais se articulam dimensões a serem contempladas da seguinte forma:  

I - Eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento 

profissional;  

II - Eixo articulador da interação e da comunicação, bem 

como do desenvolvimento da autonomia intelectual e 

profissional;  

III - Eixo articulador entre disciplinaridade e 

interdisciplinaridade;  

IV - Eixo articulador da formação comum com a formação 

específica;  

V - Eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e 

dos conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos 

que fundamentam a ação educativa;  

VI - Eixo articulador das dimensões teóricas e práticas.  

No que se refere à carga horária, os cursos de formação de professores em 

nível superior terão a sua duração definida pelo Conselho Pleno, em parecer e 

resolução específica, tendo em conta os seguintes aspectos:  

I - A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a 

um espaço isolado restrita a um estágio desarticulado do 

restante do curso;  

II - A prática deverá estar presente desde o início do curso e 

permear toda a formação do professor;  



117 
 

III - Todas as áreas ou disciplinas que constituírem os 

componentes curriculares de formação, incluso as 

disciplinas pedagógicas, terão sua dimensão prática.  

No que concerne à coordenação da dimensão prática, esta transcenderá o 

estágio, em tempo e espaço curricular específico, e terá como finalidade promover 

a articulação das diferentes práticas em uma perspectiva interdisciplinar. 

A presença da prática profissional na formação do professor, que não 

prescinde da observação e ação direta, poderá ser enriquecida com tecnologias da 

informação, incluídos o computador e o vídeo, narrativas orais e escritas de 

professores, produções de alunos, situações simuladoras e estudo de casos. 

A resolução enfatiza a necessidade de flexibilidade para cada instituição 

formadora de modo que ela construa projetos inovadores e próprios, integrando os 

eixos articuladores nelas mencionados. Para tanto ela deverá abranger as 

dimensões teóricas e práticas de interdisciplinaridade, dos conhecimentos a serem 

ensinados e fundamentados pela ação pedagógica, da formação comum e 

específica e dos diferentes âmbitos do conhecimento e da autonomia intelectual e 

profissional.  

Quanto à definição da estrutura institucional e curricular do curso, caberá a 

concepção de um sistema de oferta de formação continuada que propicie 

oportunidade de retorno planejado e sistemático dos professores às agências 

formadoras. 

A resolução determina que os cursos de formação de professores para a 

educação básica, em funcionamento, devem adaptar-se, no prazo de 02 (dois) 

anos, e que nenhum novo curso será autorizado, a partir da vigência destas 

normas, sem que o seu projeto esteja dentro do padrão estabelecido por esta 

norma. No que diz respeito aos projetos em tramitação, estes deverão ser 

restituídos aos requerentes para a devida adequação. 
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Segundo a resolução, caberá ao Ministério da Educação, em conformidade 

com § 1º Art. 8º. da LDB, coordenar e articular em regime de colaboração com o 

Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 

Educação, o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, a União dos 

Dirigentes Municipais de Educação e representantes de Conselhos Municipais de 

Educação e das associações profissionais e científicas, a formulação de proposta 

de diretrizes para a organização de um sistema federativo de certificação de 

competência dos professores de Educação Básica. 

Dúvidas eventuais, relativas a estas disposições serão dirimidas pelo 

Conselho Nacional de Educação, nos termos do art. 90 da Lei nº 9.394 (LDB). O 

parecer e a resolução referentes à carga horária, previstos na referida resolução, 

serão elaborados por comissão bicameral, a qual terá 50 dias de prazo para 

submeter suas propostas ao Conselho Pleno.  

3.10 Diretrizes nacionais para a Educação Física  

Após a aprovação da resolução 7/2004, com base no parecer 058/2004, que 

institui as Diretrizes Nacionais para os cursos de Graduação em Educação Física, 

em nível superior de graduação plena, as instituições de ensino superior têm 

autonomia para elaborar os seus projetos pedagógicos, seguindo as diretrizes 

emanadas para a graduação, em que foi o consenso possível para adequar o 

termo bacharel, presente desde a resolução 03/87.  

Para a licenciatura, o texto legal dá um tratamento diferenciado.  

O Professor da Educação Básica, licenciatura plena em 
Educação Física, deverá estar qualificado para a docência 
deste componente curricular na educação básica, tendo como 
referência a legislação própria do Conselho Nacional de 
Educação para a formação deste profissional. A definição das 
competências e habilidades gerais e específicas que 
caracterizarão o perfil acadêmico-profissional do professor da 
Educação Básica, licenciatura plena em Educação Física, 
também deverão pautar-se em legislação própria do Conselho 
Nacional de Educação. Para o Curso de Formação de 
Professores da Educação Básica, licenciatura plena em 
Educação Física, as unidades de conhecimento específico 
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que constituem o objeto de ensino do componente curricular 
Educação Física serão aquelas que tratam das dimensões 
biológicas, sociais, culturais, didático-pedagógicas, técnico-
instrumentais do movimento humano. (BRASIL, 2004, p.15) 

As diretrizes que embasam os cursos de licenciaturas, como a atual LDB, 

foram objetos de uma ampla disputa de posições entre as entidades educacionais 

e as posições neoliberais dirigidas pelos órgãos oficiais e foram definidas a partir 

dos parâmetros estabelecidos a partir da ótica do mercado. O debate na área da 

Educação Física não foi diferente, mas com algumas especificidades, no embate 

de forças, entre aqueles que defendem a predominância, na área da saúde, e 

aqueles que defendem a concepção dentro das ciências sociais. (TAFAREL e 

NOZAKI, 2005) 

Segundo o parecer 058/2004 de 18 de dezembro de 2004, a formação em 

Educação Física, em nível superior de graduação plena, tem sido alvo de amplo 

processo de discussão. Principalmente a partir do parecer n. CFE 894/1969 e a 

resolução CFE 69/69 que fixaram o currículo mínimo para os cursos de Educação 

Física. 

Esse modelo determinou a estrutura curricular mínima a partir da definição 

das disciplinas, distribuídas em três núcleos de formação: a) básica, de cunho 

biológico, b) profissional, de cunho técnico, e c) pedagógica, como estabelecia o 

parecer CFE 672/1969, quanto à formação do técnico desportivo (habilitação 

obtida simultaneamente à licenciatura, como acréscimo de mais duas matérias 

desportivas). 

Nesse período, Betti, ao discutir a questão da teoria e prática, analisa esse 

currículo como sendo tradicional-esportivo, enfatizado pelas chamadas disciplinas 

“práticas” (especialmente esportivas). Há a separação entre teoria e prática. Teoria 

é o conteúdo apresentado na sala de aula (qualquer que seja ele), prática é a 

atividade na piscina, quadra, pista etc. A ênfase teórica se dá nas disciplinas das 

áreas biológica e psicológica: Fisiologia, Biologia, Sociologia etc. Esse modelo 

iniciou-se, ao final da década de 1960, e consolidou-se, na década de 1970, 

acompanhando a expansão dos cursos superiores em Educação Física, no Brasil, 

e a “esportivização” da Educação Física. (BETTI, 1991) 
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De acordo com o parecer 058/2004, em menos de uma década, inúmeras 

críticas a esse modelo curricular ocupariam espaço nos encontros dos 

especialistas da área, em face do desenvolvimento acadêmico e da rápida 

ampliação e diversificação do mercado de trabalho, antes concentrado na 

Educação Escolar e no emergente campo profissional esportivo.  

Estudos e fóruns específicos sobre o tema reuniram parcela da comunidade 

acadêmica da Educação Física, em capitais do sul e sudeste, culminando em um 

anteprojeto encaminhado ao então Conselho Federal de Educação, propondo a 

superação da concepção de currículo mínimo, em favor da autonomia e da 

flexibilidade, para que cada instituição elaborasse o seu próprio currículo, 

considerando as especificidades regionais, e interesses da comunidade escolar: 

Este processo de debates e de proposições culminou com a 
aprovação do Parecer nº 215/87 e da Resolução nº 03/87, 
que normatizaram a reestruturação dos cursos de graduação 
Plena em Educação Física, sua nova característica, mínimos 
de duração e de conteúdo. No que diz respeito a referenciais 
curriculares, a Resolução nº 03/87 e reconhecida como um 
importante e inequívoco avanço por ter assegurado autonomia 
e flexibilidade para que as Instituições de Ensino Superior 
pudessem “estabelecer os marcos conceptuais, os perfis 
profissionais desejados, elaborar as ementas, fixar a carga 
horária para cada disciplina e sua respectiva denominação, 
bem como enriquecer o currículo pleno, contemplando as 
peculiaridades regionais” (Art. 3º, § 4º) e para que pudessem 
também organizar os conteúdos em campos de 
conhecimentos, bem como possibilitar um novo tipo de 
formação – o bacharelado - para além da licenciatura plena. 
Na perspectiva apresentada, a Resolução nº 03/87 
estabeleceu que os currículos plenos para os cursos de 
graduação em Educação Física deveriam contemplar um 
núcleo de disciplinas de Formação Geral e um núcleo de 
disciplinas de Aprofundamento de Conhecimentos. (BRASIL, 
2004, p.2). 

O modelo técnico-científico surgiu, no Brasil, no início da década de 1980, 

tendo a sua efetivação, na década de 1990, acompanhando as mudanças 

conceituais e epistemológicas da Educação Física. Recebeu muita influência da 

concepção que vê a Educação Física como área do conhecimento (disciplina 

acadêmica) ou ciência, que seria responsável pela produção de conhecimentos 

científicos sobre homem, nas perspectivas biológica, psicológica, sociológica etc. 

Disso resultou um considerável aumento no número e na carga horária das 
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disciplinas de fundamentação científica e filosófica. Embasado nessa perspectiva e 

pelas demandas sociais, em relação à diversificação do mercado de trabalho, já 

não mais restrito à escola, surgiu à proposição e implantação do Bacharelado em 

Educação Física. Desse modo, os currículos de Licenciatura em Educação Física 

sofreram um aumento de disciplinas com conteúdos ligados a novas áreas de 

atuação: Musculação, Ginástica Aeróbica, Educação Física Adaptada etc.: 

O currículo de orientação técnico-científica valoriza as 
disciplinas teóricas - gerais e aplicadas - e abre espaço ao 
envolvimento com as Ciências Humanas e a Filosofia. O 
conceito de prática é outro: trata-se de “ensinar a ensinar”. 
Um exemplo são as “sequências pedagógicas”. Adiantamos 
que ainda é um conceito limitado, pois o graduando aprende a 
“executar” a sequência, e não a aplicá-la, porque a aplicação 
– dizem os defensores desse modelo - é um problema da 
prática de ensino. O conhecimento flui da teoria para a 
prática, e a prática é a aplicação dos conhecimentos teóricos, 
na seguinte sequência: ciência básica � ciência aplicada � 
tecnologia. Em alguns cursos, propõem-se disciplinas de 
síntese, como, por exemplo, “Processo ensino-aprendizagem 
de habilidades motoras” e “Programas de Educação Física” 
que auxiliariam nessa transição da teoria para a prática. 
Como consequência, ocorre uma valorização da Prática de 
Ensino, disciplina autônoma que passa a ser responsabilizada 
quase que exclusivamente pela aplicação e integração dos 
conhecimentos. (Betti, 1996 p.11) 

O debate sobre as diretrizes curriculares, no campo da Educação Física, tem 

se dado mais, no campo da formação profissional, com a polêmica sobre 

bacharelado e a licenciatura, em que as questões curriculares têm sido enfocadas 

mais, na disputa do campo teórico, em que a Educação Física deve estar situada, 

na área da saúde ou das ciências sociais, o Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte, com uma larga produção, propondo um enfoque no campo das Ciências 

Sociais. 

O Parecer CNP/CP nº 0058/2004, ao tratar do histórico das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Educação Física, aponta que Comissão 

de Especialistas em Educação Física (COESP-EF), designada pela Secretaria de 

Ensino Superior (SESu/MEC) para esta atribuição, decidiu preservar as linhas 

gerais da resolução n. 3/87, processando as reformulações decorrentes das 
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contribuições, enviadas por 24 (vinte e quatro) IES, e dos trabalhos acadêmicos 

que avaliaram direta ou indiretamente os efeitos da referida resolução. 

A proposta preliminar de Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação 

em Educação Física foi apresentada, criticada e reformulada a partir de reuniões 

realizadas em diferentes Unidades da Federação, reunindo dirigentes do Conselho 

Federal e dos Conselhos Regionais de Educação Física, dirigentes de cursos de 

graduação na área abordada, além de especialistas e pesquisadores da área sobre 

a formação acadêmico-profissional. 

Após o encaminhamento da versão definitiva da proposta de Diretrizes 

Curriculares para os cursos de graduação, em Educação Física, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) decidiu sobre a nova política e a concepção de 

organização e de formação dos profissionais de Educação, ao aprovar a resolução 

sobre os Institutos Superiores de Educação (resolução CENE/CP n 01/1999) e o 

Parecer sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena. 

Em 3 de abril de 2002, um conselheiro apresenta o Parecer CNE/CES nº 

138/2002, definindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Graduação de Educação Física. Esse parecer conseguiu a unanimidade de ser 

questionado por quase todas as entidade envolvidas que solicitaram, inclusive, a 

sua não publicação. 

Sensíveis a todas as manifestações, o CNE e a SESU/MEC não publicaram a 

resolução do MEC e, por ato do Ministro do Estado, nomeou uma nova Comissão 

de Especialistas em Educação Física (Portaria nº 1.985 – de 21/07/2003), com as 

incumbências de “analisar e propor reformulações a respeito das premissas 

conceituais, do rol prescritivo das competências e habilidades e da estrutura 

curricular dos campos de conhecimento” e sistematizar uma nova proposta de 

Diretrizes Curriculares para a área que respondesse as críticas ao Parecer 

CNE/CES nº 138/02, formuladas pela comunidade, buscando a superação das 

divergências existentes. 
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Os trabalhos foram desenvolvidos baseados em documento, elaborado por 

um grupo de trabalho, constituído pelo Ministério dos Esportes, integrado por 

especialistas de diferentes (IES) que traduziam as críticas e por uma proposta 

alternativa ao Parecer CNE/CES nº 138/02. Essa proposta foi apresentada e 

submetida a críticas em várias reuniões que contaram com a presença de 

diretores, coordenadores e representantes dos cursos de Educação de várias 

regiões. (Parecer CNP/CP n 0058/2004). 

Tal parecer caracteriza-se em três dimensões: a dimensão da prática 

corporal, as atividades físicas recreativas e esportivas; a dimensão do estudo, a 

formação acadêmico-profissional e por último a dimensão da intervenção 

acadêmico-profissional, material presente no anexo III. 

3.11 Currículos dos cursos de Educação Física 

A política curricular muitas vezes tem como forma de direcionamento, 

elitizarem o saber fazer e pré-classificar os estudantes ou quem sabe estabelecer 

uma consciência individual rotulada na direção dos dominantes ou na contramão 

deste, para que o mesmo possa servir aos comandos. 

Pensando em currículo, Feitosa e Nascimento (2006), fazem uma belíssima 

consideração, quando destacam que: 

é importante chamar a atenção de que a elaboração curricular 
não pode prender-se essencialmente aos aspectos técnicos 
do saber-fazer da profissão, tornando-se necessário 
considerar também a formação filosófica, política, emocional, 
o saber ser tão importante quanto aos componentes mais 
técnicas das competências. (FEITOSA e NASCIMENTO, 
2006, p.96). 

Sendo assim, acreditamos que esta formação na qual os autores se remetem 

a apontar, vai se constituindo em todo o trajeto da formação inicial do futuro 

professor, inclusive com as diversas vivências que experimentou durante sua vida. 
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Com base nos estudos de Souza et al. (2004, p. 115), o primeiro programa 

civil de um curso de Educação Física do Estado de São Paulo, criado em 1931, 

mas que só veio oficialmente a funcionar em 1934. 

Como apontam os autores, perante a abertura dessa “escola superior”, como 

era chamada na época, o curso tinha dois direcionamentos a saber: Instrutor de 

ginástica e Professor de Educação Física. Os saberes direcionados para cada um 

deles eram específicos para a função pretendida como podemos observar em 

(SOUZA NETO et al., 2004, p.115). 

Educação Física (saberes): 

• Formação Profissional 

1. Instrutor de Ginástica. 

2. Professor de Educação Física. 

• Instrutor de Ginástica 

 Estudo de vida humana em seus aspectos celular, 

anatômico, funcional, mecânico, preventivo; 

 Estudo dos exercícios físicos da infância à idade madura; 

 Estudo dos exercícios motores lúdicos e agonísticos.  

• Professor de Educação Física 

 Estudo dos processos pedagógicos e de desenvolvimento 

do aluno; 

 Estudo dos exercícios motores artísticos; 

 Estudo dos fatos e costumes relacionados às tradições dos 

povos na área dos exercícios físicos e motores; 

Os mesmos autores ainda ressaltam que:  
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De encontro a asse esforço, no intuito de buscar legitimidade 
para a área e reconhecimento social de seus profissionais, a 
constituição de 1937 vai tornar a Educação Física obrigatória 
nas escolas, fazendo surgir outras reivindicações 
especialmente relacionadas à profissão, como, por exemplo, a 
exigência de um currículo mínimo para a graduação. Essa 
conquista deu-se em 1939, por meio do decreto-lei n. 1.112 
que criou a Escola Nacional de Educação Física e Desportos 
e estabeleceu as diretrizes para a formação profissional. 
Entretanto, para além do discurso de determinado grupo, tem 
inicio um processo de organização e regulamentação que irá 
contribuir para a constituição do campo da Educação Física, 
pois se organizou e se regulamentou a profissão entre leigos 
e não-leigos na constituição do seu campo. (SOUZA NETO et 
al. 2004, p.116) 

Acreditamos que pensar em Educação Física e formação do profissional está 

diretamente envolvido com as práticas educativas dentro do ambiente escolar, é 

necessário um maior empenho das instituições formadoras na questão da 

educação, como uma área de seriedade expressiva e como objeto de investigação 

cientifica. 

Alguns questionamentos que abaixo expresso e que me incomodam, 

principalmente depois de iniciar este trabalho de pesquisa e por conta das 

entrevistas realizadas são:  

 A formação em Educação Física prioriza o mercado de 

trabalho? 

 Os currículos reforçam essa tendência, se assim podemos 

chamar? 

3.12 Legislação especifica 

No texto que segue, dando continuidade a este capitulo, consideramos 

essencial, tratar da legislação especifica para os cursos de formação docente, e 

especificamente da área pesquisada, justamente para que se perceba os rumos 

que vem tomando a Política Educacional Brasileira, não de forma exaustiva, mas 

que possa ser compreendida perante a esses dispositivos legais. 



126 
 

Como elemento norteado dessa discussão, inicio a partir da Constituição 

Federal Brasileira de 1988, fazendo alguns comentários, e em seguida, transitar 

nas LDB 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), priorizando neste 

documento, o Título VI – DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA, e quem 

sabe, dependendo da necessidade, por demais documentos oficiais priorizando 

essa pretensão. 

Segundo estudos recentes de Palma Filho (2007, p.3),  

no ordenamento jurídico brasileiro estabelecido pela 
Constituição Federal, e educação está inscrita como um 
direito social, ao lado do direito a moradia, à saúde, ao 
trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social 
(...).(PALMA FILHO, 2007, p.3), 

mas, mesmo se constituindo como um direito social como sabemos, nem 

todos usufruem oficialmente deste direito. 

Sendo assim, justifico a contribuição oferecida pelo autor ressaltando um 

trecho da Constituição Federal (1988), capítulo III – Da Educação, para possíveis 

esclarecimentos.  



CAPÍTULO IV 

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

Seção I 

DA EDUCAÇÃO 

Art. 205. 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. 

Art.206. o ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios:  

I - igualdade de condições para o acesso a permanência na 
escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

IV – Gratuidade do ensino publico em estabelecimentos 
oficiais. (BRASIL, 1988, p.133) 

Fazendo algumas considerações sobre os trechos ressaltados, é importante 

ter claro principalmente no art. 205, quando destaca ser direito de todos a 

educação. Neste caso é preciso mais empenho da sociedade para que realmente o 

mesmo se concretize oficialmente, priorizando principalmente o que está 

estabelecido no texto do documento que é o exercício da cidadania. Numa reflexão 

mais atenta, é ter condição de cidadão, ou seja, “um individuo no gozo dos direitos 

civis e políticos de um Estado. (FERREIRA, 1986, p.403) 
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No artigo 206, onde é apontado os princípios educacionais, chamo a atenção 

para o item I, “igualdade de condição para o acesso e permanência na escola”, 

onde não só se prioriza o acesso, mas oferecer condições básicas para que esse 

aluno continue estudando. 

Já para os cursos superiores, percebem-se algumas manifestações nesta 

direção como destacado por Palma Filho (2007, p.4), quando afirma que “políticas 

como a de cotas para diferentes segmentos da sociedade brasileira, por exemplo, 

encontram amparo legal neste principio.” 

No item II, do mesmo artigo, prioriza tratar sobre a liberdade de pesquisar e 

divulgar o pensamento, onde creio ser difundido em larga escala pelas 

universidades, e que considero como uma evolução no âmbito acadêmico e 

profissional, principalmente se tratando da formação docente. 

O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas é outro item (III), que 

deve ser reforçado constantemente tendo em vista que os termos, Pluralismo, 

Pluralidade, conduz-nos a pensar, segundo Ferreira (1996, p.1348) em: “o maior 

número; o geral; grande número.”  

Neste sentido, é importante prezar pelo respeito ao pluralismo de ideias de 

professores, alunos e pais de alunos, instituições e principalmente da comunidade. 

O convívio com as divergências, seja nesse pensamento ou nas concepções, é um 

valor comum e primordial aos ideais da ciência e aos ideais da democracia. 

Para fechar a discussão, com base neste trecho, fizemos alguns 

apontamentos sobre o item IV, que direciona gratuidade no ensino público em 

estabelecimentos oficiais; neste caso, para o inicio dos estudos (ensino básico), 

porém cabe aqui esclarecer, que o texto constitucional estabelece somente 

obrigatório, apenas o ensino fundamental, já quanto ao nível superior (formação 

profissional), não se constitui em prioridade nem de estados nem de municípios. 

Neste caso especifico, caberia a União estabelecer esse direcionamento, onde 

esses estabelecimentos oficiais como destacado no documento, correspondem em 

instituições direcionadas para o povo, de modo geral, e que atende à coletividade, 
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ou seja, pobres, ricos, negros, brancos, homens, mulheres, com ou sem religião, 

sem qualquer forma de discriminação ou preconceito, mantida pelo poder público, 

no entanto, tais instituições são pagas mas não são privadas. No caso, quem paga 

são os próprios cidadãos, no cumprimento de suas responsabilidades com os 

pagamentos de impostos diversos, no entanto cabe uma melhor fiscalização dos 

métodos e controles para o acesso. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), onde se trata de uma Lei 

Federal, de n° 9.394, promulgada em 20 de dezembro de 1996, também conhecida 

como Lei Darcy Ribeiro e que é considerada como a segunda lei que direciona a 

educação em âmbito federal, na qual possui sete artigos, que tratam dos 

profissionais da educação nacional. 

TÍTULO VI 

Dos profissionais da Educação 

Art.61. A formação de profissionais da educação, de modo a 
atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de 
ensino e às características de cada fase do desenvolvimento 
do educando, terá como fundamentos: (Regulamento) 

I – associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 
capacitação em serviço; 

II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições em instituições de ensino e outras atividades. 

Art.62. A formação de docentes para atuar na educação 
básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, em universidades e institutos superiores de 
educação, admitida, como formação mínima para o exercício 
do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 
series do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal. (Regulamento)  

Art.63. Os institutos superiores de educação manterão: 
(Regulamento) 

I - cursos formadores de profissionais para a educação 
básica, inclusive o curso normal superior, destinado a 
formação de docentes para a educação infantil e para as 
primeiras series do ensino fundamental; 

II – programas de formação pedagógica para portadores de 
diplomas de educação superior que queiram se dedicar a 
educação básica; 

III – programas de educação continuada para os profissionais 
de educação dos diversos níveis. 
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Art.64. A formação de profissionais de educação para 
administração, planejamento, inspeção, supervisão e 
orientação educacional para a educação básica, será feita em 
cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-
graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional. 

Art.65. A formação docente, exceto para a educação superior, 
incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. 

Art.66. A preparação para o exercício do magistério superior 
far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em 
programas de mestrado e doutorado. 

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por 
universidade com curso de doutorado em área afim, poderá 
suprir a exigência de título acadêmico. 

Art.67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos 
termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 
público: 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos; 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para esse fim; 

III - piso salarial profissional; 

IV – progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, 
e na avaliação do desempenho; 

V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, 
incluído na carga de trabalho; 

VI – condições adequadas de trabalho; 

1° A experiência docente é pré-requisito para exercício 
profissional de quaisquer outras funções de magistério, os 
temos das normas de cada sistema de ensino. (Renumerado 
pela Lei n° 11.301, de 2006); 

2° Para os efeitos do disposto no 5° do art.40 e no 8° do art. 
201 da Constituição Federal, são consideradas funções de 
magistério as exercidas por professores e especialistas em 
educação no desempenho de atividades educativas, quando 
exercidas em estabelecimento de educação básica em seus 
diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da 
docência, as de direção de unidade escolar e as de 
coordenação e assessoramento pedagógico (Incluído pela Lei 
n° 11.301, de 2006). (BRASIL, 1996, p.24-25) 

Para finalizar as discussões até aqui traçadas, se considera pertinente o 

conhecimento de legislações que rezam pelos profissionais da educação na 

intenção de orientar, fortalecer laços da regulamentação imposta com o início dos 

cursos de Educação Física voltados para o bacharelado e a licenciatura, 
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movimento este viabilizado, no final da década de 1980, onde a partir desse 

referencial histórico, se assim podemos chamar, travou-se uma luta, proliferando o 

reconhecimento da profissão.  



CAPÍTULO V  

METODOLOGIA 

4.1 Caminhos Metodológicos 

A metodologia que se encontra empregada é a pesquisa documental, Gil 

(1991), apresenta alguns traços deste tipo de pesquisa como: os documentos 

trazem uma fonte rica de dados e o baixo custo. O autor aponta ainda que este tipo 

de pesquisa refere-se à não-representatividade e à subjetividade dos documentos. 

Assim, ele relata que “o pesquisar” (a arte de pesquisar), considera as diversas 

implicações relativas aos documentos antes de formular uma conclusão definitiva. 

Ainda em relação a este problema, convém lembrar que algumas pesquisas 

elaboradas a partir de documentos são importantes, não porque proporcionam 

melhor visão desse problema, mas também hipóteses que conduzem a sua 

verificação por outros meios. (GIL, 1999, p.53) 

Ludke e André (1986) relatam que o processo de análise documental tem um 

desenvolvimento concatenado. Apontam ainda como metodologia de pesquisa, um 

conjunto inicial de categorias, a próxima fase envolve um enriquecimento do 

sistema mediante um processo divergente, incluindo as seguintes estratégias: 

aprofundamento, ligação e ampliação. Baseado naquilo que já obteve, o 

pesquisador volta a examinar o material no intuito de aumentar o seu 

conhecimento, descobrir novos ângulos e aprofundar a sua visão. Pode também 
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explorar as ligações existentes entre os vários itens, tentando estabelecer relações 

e associações e passando então a combiná-los, separá-los ou reorganizá-los. 

Finalmente, o investigador procurará ampliar o campo de informações identificando 

os elementos emergentes que precisam ser mais aprofundados. 

4.2 Tipo de pesquisa  

Nesta pesquisa, contextualizamos e definimos o objetivo, buscamos um 

método que nos ajudasse a captar suas complexidades com o cotidiano para 

construir uma metodologia que permita desenvolver a investigação.  

Nesse sentido, escolher uma determinada metodologia para desenvolver a 

investigação, está relacionada com o objetivo desta pelos pressupostos teóricos 

empregados aqui, conforme Rodrigues  (1999, p. 99) pela “seleção de um desenho 

metodológico que nos permita aprender o máximo possível sobre nosso objeto de 

investigação, sobre o fenômeno em questão.”  

Assim, identificamos na perspectiva qualitativa-crítica, possibilitando um 

esquema teórico, de visão ampla, profunda e integrada ao fenômeno social 

complexo que vivenciamos, como é o caso da proposta curricular dos cursos de 

Educação Física do grande ABC Paulista/SP. Na visão crítica, porque, segundo 

Minayo (2006), o problema da investigação se produz na vida prática; e na 

qualitativa, porque não se restringe apenas a dados e, conforme Latorre et al., 

(1997, p.199) porque “orienta a descrição e interpretação dos fenômenos sociais, 

e, por conseguinte, os educativos, se interessam pelos estudos dos significados e 

intenções das ações humanas.”   

A análise de conteúdo foi escolhida como ferramenta para a compreensão 

dos significados que o currículo apresenta no Projeto Pedagógico (PP) dos cursos 

de Educação Física na região do grande ABC Paulista/SP, possibilitando este 

instrumento ser aplicado como estudo. A análise buscou identificar a recorrência 

dos significados encontrados com o propósito de evidenciar padrões que possam 

sugerir a existência de predominância de enfoques nas diretrizes curriculares. 

Dentro da perspectiva qualitativa, a análise de conteúdo foi estruturante na medida 
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em que se buscou filtrar determinados aspectos do material analisado, 

estabelecendo recortes, através de critérios pré-definidos, e posteriormente 

compondo uma estrutura por meio da identificação de dimensões específicas 

relativas ao tema. Vale destacar, que a interpretação dos resultados estão dentro 

das perspectivas das teorias criticas de currículo, revisadas e sistematizadas por 

Silva (2000), Moreira (2000, 2005) 

Destacamos Apple e Sacristán (2000), como autores base, na visão ampliada 

do currículo como uma construção social e que adquire sentido na sua 

configuração prática pelos processos de sua construção. Sendo assim, há apenas 

um olhar, de duas dimensões deste processo as quais são o currículo prescrito 

pela instituição e o currículo realizado na visão dos professores dos referidos 

cursos.  

 4.3 Instrumentos de coleta de dados  

Os instrumentos para obtenção dos dados foram; a pesquisa bibliográfica, as 

análises dos documentos; parecer nº 292/1962, parecer nº 298/1962, parecer nº 

09/2001, parecer 026/2001, resolução nº1/ 2002, resolução nº2/2002, resolução nº 

01/2004, resolução nº 07/2004, parecer nº 058/2004, parecer nº 0138/2002 e as 

matrizes curriculares dos cursos pesquisados em Educação Física; FEFISA, 

UMESP e USCS, e, seus projetos pedagógicos, com exceção da FEFISA que não 

disponibilizou seu projeto pedagógico, restringindo a esta, as matrizes curriculares. 



CAPÍTULO VI 

ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

5.1 Instrumentos coletados 

Para melhor entendimento da escolha destes dados destacamos os 

pareceres n. 292/62, que relaciona as matérias pedagógicas dos currículos 

mínimos de licenciatura, o parecer n. 298/62, que fixou o currículo mínimo dos 

cursos superiores de Educação Física, e, para que se entenda a separação do 

curso de Educação Física em licenciatura e bacharel, faz-se necessário saber 

como era o curso antes desta separação, pois se vincula a ideia de que ao 

bacharel cabe a pesquisa e a produção de conhecimento e, ao licenciado, a 

aplicação do conhecimento produzido, mesmo sabendo que a formação de ambos 

pouco se diferencia e que têm grade curricular semelhante.  

Os pareceres 09/2001 e CNE/ CP 026/2001, serviram de base para a 

resolução 01/2002, que define as Diretrizes Nacionais para a Licenciatura e 

posteriormente o parecer 058/2004 – que serviu de base para as diretrizes 

nacionais dos cursos de graduação e licenciatura em Educação Física – por meio 

da resolução CNE/CES n. 07/2004, que era a lei 03/1987, a qual estipulava que o 

curso de quatro anos habilitava o aluno a atuar em toda grade das áreas da 

Educação Física, inclusive acadêmica. 
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Somente a partir de 2002, o Conselho Nacional de Educação (CNE) passou a 

adotar procedimentos e diretrizes diferenciadas para essas duas modalidades. 

Conforme a resolução CNP/CP1 de 2002, que trata das Diretrizes Curriculares 

para os cursos de formação de professores de Educação Básica em nível superior 

com licenciatura plena, a preparação de professores para a Educação Básica – 

licenciatura - deveria ser realizada como um processo autônomo, em curso de 

licenciatura plena, com estrutura e identidade próprias segundo a Resolução 

CNE/CP2 de 2002.  

A lei que regia o curso criada em 2002 e reformulada em 2004, estipulou que 

a formação em licenciatura deveria ser integralizada em no mínimo três anos 

letivos, com carga horária mínima de 2.800 horas. A proposta foi aprovada em 18 

de fevereiro de 2004, por meio do Parecer 58/05, em 31 de março, e a resolução n. 

07 de 2004, relacionada à formação de graduação plena (bacharelado). Dessa 

forma, o curso de Educação Física passou a ter duas formações e a partir de 2004 

teve de se adequar às decisões dessa lei.  

A análise documental será composta por leitura prévia a fim de buscar pontos 

de destaque ao problema de pesquisa e, em seguida discutidos. 

5.2 Matriz Curricular do Conselho Nacional de Ensino Superior 

Primeiramente cabe uma explanação acerca do conceito de Diretrizes 

Curriculares. Assim, no âmbito dos projetos, enquanto políticas públicas de 

formação dos professores, as atuais Diretrizes Curriculares (Resolução 01, 2 de 

2002 e 07/2004) e (Parecer 58/2004) são os subsídios que propõe 

encaminhamentos para a formação dos professores da Educação Básica, 

licenciatura plena, e nos cursos de Educação Física, propondo um curso com 

identidade própria, com conhecimento e competências específicas para atuação 

docente. A definição de Diretrizes Curriculares estabelece que:  

As Diretrizes Curriculares devem ser estabelecidas para cada 
área de formação de recursos em nível de graduação. Elas 
devem subsidiar as IES na elaboração dos currículos dos 
cursos, servir de referencial para as reestruturações 
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curriculares existentes e permitir a construção de currículos 
de referência (currículos modelos, menos abstratos que 
Diretrizes Curriculares), que podem constar dos padrões de 
qualidade de cada área. Portanto, as Diretrizes Curriculares 
se restringem aos conhecimentos a serem trabalhados pelos 
alunos e professores. (UFRGS, 2009, p.01) 

Podemos concluir que, as diretrizes são um conjunto de conhecimentos que 

proporcionarão sentido à formação docente, à continuada e à prática pedagógica, 

norteando o professor em sua forma e conteúdo. 

Benites (2009), alerta que é importante salientar que embora a Educação 

Física contemple nas propostas das Diretrizes Curriculares para as licenciaturas, 

ela também apresenta normativos específicos, que em alguns momentos na 

história aparecem de forma paralela. 

A seguir iremos fazer a análise nos documentos (Resolução 01 e 02 de 2002, 

07/2004 e o Parecer 58/2004), e para verificar a permanência de dados utilizados 

nos Decretos de Lei nº 8.270 de 1945 que alerta as disposições do Decreto de 

1939, assim como a Resolução nº 69 de 1969, Parecer CNE/CES 215 de 1987 e a 

Resolução CFE nº 03 de 1987. 

Na observação serão levadas em consideração as mudanças e 

transformações da sociedade, assim como na educação e com isso nas propostas 

de organização, de um novo modelo nos cursos de formação de professores, 

pensando na qualidade, competência e nos problemas de emergências como 

tecnologia, carga horária, infraestrutura, quantidade de prática, dentre outros. 

5.3 Resolução CNE/CP 1 e 2 de 2002 

Os documentos analisados referem-se à Resolução CNE/CP1 de 18 de 

fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, no curso de licenciatura, de 

graduação e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, e de 

formação de professores da Educação Básica em nível superior. 
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Ambos os documentos constituem um conjunto de princípios, fundamentos e 

procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular de 

cada estabelecimento de ensino e aplica-se a todas as modalidades da educação 

básica. 

O ponto de destaque é a relação teoria, que é evidenciada nos documentos; 

essa discussão tem sido adotada por pesquisadores na área de formação de 

professores. Segundo Freire (1997), o momento fundamental na formação de 

professores é o da “reflexão crítica sobre a prática”. Logo devemos considerar que 

a reflexão seria essencial para o desenvolvimento da ação dos professores. E 

também é importante ressaltar que, o conceito de reflexão proposto por Schon 

(1920) como ação-reflexão-ação, deve ser o processo pelo qual os professores 

aprendam partindo da análise e interpretação de sua própria prática pedagógica, 

tornando-se um profissional reflexivo, crítico, autônomo e criativo, aberto a novas 

possibilidades, com o intuito de contribuir com o processo de ensino. 

Antes da observação do próximo trecho do documento, salientamos no art. 6, 

a ênfase dada nas atividades culturais que são elencadas e destacadas.  

A observação nos remete aos apontamentos de Daolio (1995), no que se trata 

a necessidade do homem romper com os moldes antigos e passar a analisar os 

signos sociais, valorizando as ações do corpo cidadão, ressignificando os signos 

corporais que trazem em sua essência a manifestação cultural e histórica das 

diferentes culturas. 

Ao observarmos os documentos anteriores, podemos perceber que na 

Resolução CFE n°03 de 1987, inicia-se uma atenção às ações reflexivas. Brasil 

(1996) e Fausto (2001) citados por Benites, Souza Neto e Hunger (2009) destacam 

que este período foi marcado pela transição do governo militar para o governo civil, 

e assim podemos também observar o início de uma atenção nas ações reflexivas. 

Atentemos para uma mudança do pensamento não só na Educação Física, 

mas de toda a sociedade em busca de liberdade de pensamento. Assim também 

passa a existir nos documentos uma atenção as ações de reflexão sobre a ação, 
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porém não nega a participação da prática, do movimento; portanto o destaque 

dado a essa passagem na diretriz. 

O item selecionado para a discussão foi o art. 10 da resolução CNE/CP 1, de 

2002. Esse artigo trata da seleção do ordenamento dos conteúdos, neste está 

presente a autonomia das instituições em definir suas matrizes curriculares, para 

formação de professores. Nesse contexto a estrutura que, segundo o MEC, tem 

que estar dentro da perspectiva de assegurar a flexibilidade, a diversidade e a 

qualidade da formação oferecida aos estudantes. 

Vale ressaltar que, esta liberdade nos currículos teve início a partir da 

Resolução 03 de 1987. Bassói de Oliveira e Dacosta (1999, apud GONÇALVES 

JÚNIOR, RAMOS e VEDOVATTO IZA, 2009, p.03) destacam que a Educação 

Física “tornou-se a primeira no país a ter autonomia curricular em nível de 

graduação, quando decidiu terminar com a existência de um currículo mínimo em 

seus cursos de graduação propondo a legislação de 03/1987”. 

No Decreto de Lei 1.212 de 1939, as disciplinas acadêmicas eram divididas 

por cadeiras de conhecimento, que podem ser vistas nas instituições mais 

tradicionais. Nessa visão de conhecimento ele apresenta uma fragmentação do 

conjunto das matrizes curriculares e também se encontram fragmentadas como 

disciplinas práticas e outras teóricas, que não têm comunicação entre si. 

As resoluções CNE/CP 1 e 2 de 2002, traz a discussão da teoria e prática. O 

documento trata de carga horária dos cursos, na qual divide em horas e direciona 

as atividades a serem realizadas em estágios curriculares supervisionados, aulas 

de natureza científica cultural e atividades acadêmicas científicas culturais. Nessas 

duas Resoluções, a CP 1 e 2, não há restrição à Educação Física, ela está inserida 

nos cursos de licenciatura, de graduação plena e para a formação de professores 

da Educação Básica em nível superior.  

A análise desses dois documentos nos permitiu constatar dados concretos e 

significativos sobre as contribuições dos processos pedagógicos na formação dos 

docentes de Educação Física. 
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5.4 Resolução CNE/CES 7 de 2004, e Parecer CNE/CES 58 de 2004 

Os documentos a serem analisados neste momento são, a Resolução 

CNE/CES 7, de 31 de março de 2004 – institui as Matrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação 

plena e o Parecer CNE/CES 58/2004 – Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação em Educação Física. 

Estes documentos estabelecem orientações específicas para licenciatura 

plena na área, nos termos definidos nas Matrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de professores da Educação Básica. 

O primeiro item a ser discutido é o art. 3 que trata do objeto de estudo da 

Educação Física, onde aponta o movimento humano como norteador das diversas 

modalidades que tratam do movimento, pensando nas propostas curriculares de 

anos anteriores, como modalidades do exercício físico tais como: ginástica, jogo, 

esporte, luta e dança. 

A Educação Física institui o seu objeto de estudo, porém há a presença de 

um dualismo, segundo Betti (2006), o qual relata que na tentativa de superá-lo em 

sua teoria repartida em uma “matriz científica” e “matriz pedagógica” demonstra um 

campo dinâmico de pesquisa e de reflexão que sistematiza e crítica conhecimentos 

científicos e filosóficos, recebe e envia demandas a prática pedagógica das 

Ciências/Filosofias a partir de problemáticas que emergem da prática que acabam 

questionando a ciência e filosofia.  

Betti (2006) aponta que a Educação Física pode ser entendida hoje, como 

área de conhecimento, profissão e disciplina escolar na Educação Básica. Sendo 

assim, como área de conhecimento, produz conhecimento de natureza científica e 

filosófica em torno de seu objeto de estudo diferentemente definido por diversos 

teóricos: movimento humano, motricidade humana, exercício, cultura corporal ou 

de movimento. 
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No art. 7 está abordada a questão das dimensões do conhecimento; onde 

verificamos que a Formação Ampliada deve abranger as seguintes dimensões do 

conhecimento: a) Relação ser humano-sociedade; b) Biológico do corpo humano e 

c) Produção do conhecimento científico e tecnológico. 

A sociedade passa, então, a ser comparada ao orgânico e vista como um 

grande organismo vivo que evolui do inferior ao superior, do simples para o 

complexo.  

No Parecer CNE/CES 58/2004 apontamos a questão da categoria saúde, que 

é enfatizada em todos os decretos, resoluções e pareceres da Educação Física, 

mas que se modifica no transcorrer da história. Define um papel de grande 

importância na Educação Física onde vincula a ideia da hierarquia da ordem, da 

disciplina, da fixidez, do esforço individual, e assim da saúde como 

responsabilidade individual. Assim, exigia-se “corpos saudáveis”. 

A Educação Física, em seu processo histórico, buscou legitimar-se e 

reconhecer-se nas Ciências Biológicas e nas Ciências da Saúde. De tal forma as 

diretrizes não poderiam deixar de elencá-las. Ela tem também atua na formação 

técnico-científica – pautada no modelo de racionalidade técnica, e, somado a tudo 

que já foi exposto, aponta também para as Ciências Humanas. 

Na Resolução 287/98 do Conselho Nacional de Saúde, encontramos: 

[...] Saúde como “direito de todos e dever do Estado” e 
ampliou a compreensão da relação saúde/doença como 
decorrência das condições de vida e trabalho, bem como do 
acesso igualitário de todos aos serviços de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, colocando como uma das 
questões fundamentais a integralidade da atenção à saúde e 
a participação social. 

Entre os profissionais de saúde de nível superior encontram-se os 

profissionais da Educação Física, segundo a Portaria 1893/GM de 2001, a qual 

buscou instituir o Programa de Promoção da Atividade Física, a ser coordenado 

pela Secretaria de Políticas de Saúde. O Ministro de Estado da Saúde, no uso de 

suas atribuições, considera que a falta de atividades físicas constitui fator de risco 
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à saúde, em especial para desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis.  

Assim incube à mesma, o papel de estimular a realização de atividade física. 

“A atividade física moderada, exercida de forma regular, diminui em 40% a 

probabilidade de morte por doenças cardiovasculares e, associada a uma dieta 

adequada, é capaz de reduzir em 58% o risco de progressão da diabetes tipo II”. 

(Portaria 1893/GM de 2001) 

A formação docente está elaborada sobre uma sustentação diversificada, mas 

que atende há alguns princípios básicos da sua base de formação estruturada no 

século XIX, como por exemplo, a atenção biológica, instrumentalista e higienista 

(foco na saúde). Estamos no século XXI e as tendências históricas se fazem 

presentes, porém, centram numa estruturação abrangente para atender a demanda 

social atual. 

Os documentos analisados até então, apontaram claramente as contribuições 

dos processos pedagógicos na formação dos docentes em Educação Física.  

5.5 Matrizes curriculares dos cursos de Educação Física 

Analisando estes documentos, podemos identificá-los com o currículo de 

formação do profissional de Educação Física: o modelo tradicional-esportivo e 

modelo científico, ou o currículo prescrito e o currículo realizado. Dessa forma, 

analisaremos as matrizes curriculares como disciplinas práticas e teóricas, afim de 

melhor interpretação dos resultados da análise das matrizes curriculares dos 

cursos pesquisados. 

O modelo tradicional enfatiza as chamadas disciplinas práticas, o “saber 

fazer” para ensinar, especialmente as habilidades esportivas que fazem clara 

distinção entre teoria e prática.  
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Referem-se à teoria como o conteúdo apresentado na sala de aula 

(principalmente os ligados ao domínio biológico) e a prática como a atividade 

desempenhada nas quadras, piscinas, pistas e outras. (DARIDO, 2009) 

A autora relata ainda, que o modelo de currículo científico valoriza as 

subdisciplinas da Educação Física, como Aprendizagem Motora, Fisiologia do 

Exercício, Biomecânica, além das disciplinas das áreas de humanas tais como; 

História da Educação Física, Filosofia da Educação e da Educação Física, 

Sociologia da Educação e da Educação Física e outras. No modelo tradicional, 

anterior a 1987, os currículos tinham disciplinas de cunho biológico, uma ou outra 

pedagógica e como eixo central as práticas esportivas. 

Vemos que, recentemente, estes cursos tendo que se adequar a nova 

legislação aumentaram a carga horária das disciplinas de cunho humanísticos e de 

algumas subdisciplinas. Darido (2009) afirma que, a concepção se manteve, ou 

seja, a valorização do “saber fazer” e destaca a presença humanista na formação 

docente em Educação Física. 

Há uma proposta de implementação de um modelo de 
currículo temático cuja fragmentação do conhecimento no 
modelo atual. O currículo temático permitiria a integração dos 
conhecimentos produzidos nas diferentes subdisciplinas de 
modo a contemplar temas relacionados à aplicação 
profissional, de tal maneira que os professores, ao invés de 
oferecerem as disciplinas da maneira tradicional (fisiologia do 
exercício, biomecânica e outro) deveriam relacionar os 
conteúdos das suas disciplinas dentro de determinados temas 
que são relevantes nas situações complexas. (DARIDO, 1995) 

Na perspectiva mecanicista, Nascimento acrescenta que as disciplinas 

apresentam uma divisão: 

As disciplinas tidas como práticas ou que adotam uma 
orientação curricular prática ou técnica são frequentemente 
isoladas ou até menosprezadas pelas demais disciplinas, em 
especial aquelas que adotam a orientação curricular crítica ou 
pessoal. Há também isolamento entre disciplinas dentro da 
mesma matriz disciplinar. Este isolamento denuncia os 
problemas de relacionamento entre os departamentos nas 
instituições. (NASCIMENTO, 2006, p.62). 
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Com base nesta citação podemos perceber a visão do método cartesiano, 

quando observamos que a Diretriz Curricular é isolada em sua área, ou seja, há 

uma fragmentação das partes para se entender o todo. 

Nas matrizes curriculares dos cursos apresentados podemos observar a 

presença de disciplinas inerente a 1939, assim como a discussão entre teoria e 

prática. Destacamos que em 1939 notamos marcas de um enfoque biológico 

apresentando as disciplinas como: Anatomia, Fisiologia humana, Cinesiologia, 

Socorros de urgência, Fisiologia aplicada. E as disciplinas de cunho prático tais 

como: Ginástica rítmica, Educação Física geral, Desportos aquáticos, Desportos 

terrestres individuais, Desportos terrestres coletivos, Desportos de ataque e 

defesa. 

Na análise das matrizes curriculares podemos averiguar a implementação das 

exigências das Matrizes Curriculares com o surgimento das disciplinas: Dimensões 

Sócio-antropológicas da Educação Física, Dimensões Histórico-Filosóficas da 

Educação Física, Fundamentos do Lazer, Planejamento e Avaliação em Educação 

Física Escolar, Educação Física Adaptada, Pesquisa Qualitativa em Educação 

Física, Educação Física Escolar e Portadores de Necessidades Especiais e 

Práticas Escolares. Estas disciplinas irão compor a nova demanda para atender às 

Matrizes Curriculares de formação docente em Educação Física. Entretanto, 

encontramos fazendo parte das matrizes curriculares atualmente também as 

disciplinas clássicas presentes em 1939. 

Brand (2008) salienta que a Educação Física, conhecida ao longo de sua 

história como dualista (por cuidar do corpo) e mecanicista (usar como parâmetro o 

movimento), influenciada pelo paradigma cartesiano, que domina tanto a Ciência 

como a Educação nos últimos séculos, tem em sua caminhada, nas três últimas 

décadas, movimentos e momentos que caracterizam sua evolução e fixa traços 

dessa história. 

Assim podemos identificar traços das contribuições dos processos 

pedagógicos na formação dos docentes nessa área, tanto no objeto de estudo da 

Educação Física como na Matriz de ensino (científica e pedagógica). Podemos 
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nesse momento afirmar que, a permanência das contribuições dos processos 

pedagógicos na formação dos docentes na Educação Física. Mesmo diante da 

proposta de superação colocada nesta pesquisa ainda podemos identificar 

pequenos traços da raiz da Educação Física. 

Não obstante a esta característica de prática adestradora, os cursos de 

formação de professores de Educação Física se distanciaram dos demais cursos 

de licenciatura. Concomitante à criação da ENEFD (Escola Nacional de Educação 

Física e Desporto), surge a Faculdade de Filosofia, Letras e Pedagogia que, 

juntamente com o curso especial de Didática, realizado em um ano, formaria o 

licenciado em Educação Física no conhecido esquema 3 mais 1 (3 anos de 

graduação e 1 de Didática junto à faculdade de pedagogia). Por esta constituição, 

há a diferença com o curso de formação de Educação Física (somente os 3 anos 

da graduação), o qual não tinha esta possibilidade e tampouco uma preocupação 

reflexiva e didática dos outros cursos. 

A distância entre a licenciatura e o curso de formação de professores em 

Educação Física, viria a ser diminuída diante de algumas exigências, como a que 

ocorreu em 1950, que por força do movimento estudantil passou a ser obrigatória a 

formação mínima exigida do curso secundário para a realização do vestibular. 

Outro fato importante foi a aprovação de dois pareceres do (CFE) Conselho 

Federal da Educação. 

O Parecer 292/62 institui disciplinas de cunho pedagógico e de transição 

profissional como é o caso da prática de ensino sob forma de estágio 

supervisionado nos cursos de licenciatura; e especificamente ao curso de 

Educação Física, o Parecer 298/62 que fixa o currículo mínimo comum, no qual a 

adoção de matérias pedagógicas era indicada. Ambos os pareceres indicaram a 

necessidade de privilegiar a formação pedagógica nestes cursos, no que tange a 

Educação Física. 

Em 1969 o CFE emitiu a Resolução 69/69 e o Parecer 894/69 que 

estipularam o currículo mínimo, fixando as matérias pedagógicas comuns a todas 

as licenciaturas - o que já havia sido ditado no parecer anterior (298/62) e a carga 
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horária para as disciplinas. Este fato concorreu para que toda a estruturação e o 

caráter tecnicista e acrítico da área passassem a ser repensado. 

Na década de 1970 até o início da de 1980, a Educação Física ainda seria 

fortemente marcada pelo movimento conhecido como esportivização (BETTI, 

1991), no contexto sócio-político e educacional, se distanciando da crise que 

abatera a educação neste período. Segundo Moreira (1992), a Educação Física só 

veio “acordar para a crise” e buscar sua redefinição de papéis a partir da década 

de 1980 com uma década de atraso em relação às licenciaturas. Nota-se os 

primeiros discursos a favor de concepções críticas e transformadoras, 

educacionais e socioculturais. Discutia-se prioritariamente a inadequação do 

currículo mínimo obrigatório para todos os cursos que estariam aprisionando os 

cursos de formação de professores e seria defasado diante da realidade 

educacional e cultural. (FARIA JÚNIOR, 1987) 

Buscava-se também a identificação de funções sociais da Educação Física, 

sua legitimidade e autonomia, tanto para aqueles que defendiam o paradigma, até 

então estabelecido, de aptidão física, como os que procuravam compreender a 

Educação Física como componente da cultura corporal. 

Segundo Borges (1998), em 1984, no intuito de repensar o papel da 

Educação Física na sociedade, o CFE, por meio da Portaria 10/84, constituiu um 

Grupo de Trabalho Consultivo que, baseando-se nas discussões desenvolvidas, 

apresentou um anteprojeto de reformulação curricular, apreciado e aprovado pelo 

CFE, por meio da Resolução nº 03/87 CFE/MEC consubstanciado no Parecer nº 

215/87 CFE/MEC, definindo um mínimo de conteúdos a serem observados pelos 

cursos que formariam o Licenciado e o Bacharel em Educação Física. Além disto, o 

Parecer nº 215/87 esperava definir o perfil profissional e as áreas de abrangência 

do currículo, bem como estipulava uma duração mínima de quatro anos para o 

curso. 

Define-se um novo currículo embutindo nele uma proposta de revisão de 

papéis e de abrangência do curso de Educação Física, no entanto, nota-se que 

pouca coisa avançou no sentido prático de reformulação dos cursos. Ao longo do 
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tempo observou-se que as transformações que a Educação Física vem passando 

refletem sua prática no âmbito socioeducacional. 

Em 01 de Setembro de 1998, após décadas de debates e de indefinições, foi 

regulamentada a profissão de Educação Física. A regulamentação da profissão 

iniciou o processo de estruturação do Conselho Federal de Educação Física 

(CONFEF), com sede no Rio de Janeiro e dos Conselhos Regionais de Educação 

Física (CREFs). 

Tais acontecimentos contribuíram significativamente para o crescimento do 

debate acerca da profissão, em vista do seu reconhecimento como área de 

conhecimento específico, uma vez que vêm à tona parâmetros norteadores 

inovadores para a formação, na área, bem como se definiram direitos, deveres e 

responsabilidades profissionais por meio da criação do Código de Ética da 

Educação Física (aprovado em 20 de Fevereiro de 2000). 

Feitas as considerações, permanece uma série de indagações sobre o 

conhecimento e a aplicação prática dos professores nas escolas de Educação 

Básica: o trato que as questões que envolvem o corpo recebem nos cursos de 

formação dos licenciados em Educação Física e da Pedagogia. As tendências se 

completam, com possibilidades de coexistir, buscam hegemonia na academia 

como verificamos na grade curricular dos cursos de licenciatura básica e currículo 

de Educação Física. 

Inegavelmente, as propostas, as tendências e os processos históricos e 

pedagógicos contribuíram e continuam influenciando na formação dos docentes em 

Educação Física, e, os desafios até então, apresentados são contribuições que 

tem lugar no ambiente escolar, por isso estão presentes neste trabalho com a 

proposta de reforçar tais processos e o papel dos professores na construção do 

currículo. 
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5.6 Matrizes curriculares dos cursos do ABC Paulista e apresentação 

dos resultados 

Para viabilizar uma melhor compreensão das matrizes curriculares foi 

realizada uma leitura inicial, perfazendo a análise dos documentos, conduzida por 

uma visão conceitual da formação dos docentes em Educação Física e levando em 

consideração todos os itens levantados até aqui. 

Ressaltamos que levamos em consideração para esta análise, todo o material 

que trata do objeto desta pesquisa. Portanto estas reflexões compõem-se dos 

dados comparativos entre as Matrizes Curriculares do Ensino Superior em 

Educação Física a Resolução 01 e 02 de 2002, 07/2004 e o Parecer 58/2004, o 

Decreto de Lei nº 1.212 de 1939, Decreto de Lei nº 8.270 de 1945 que altera as 

disposições do Decreto de 1939; a Resolução nº 69 de 1969; Parecer CNE/CES 

215 de 1987 e a Resolução CFE nº 03 de 1987 que regulamenta o anterior (o 

Parecer 215). Todos esses documentos tratam da organização dos currículos da 

mesma. 

Sendo assim, recorremos à análise por curso. Dividimos em curso A, B e C, 

para melhor compreensão e relação com os dados, também dividimos cada curso 

em bacharelado e licenciatura, e, cada formação em disciplinas práticas e teóricas, 

de forma a evidenciar os pontos levantados, objetivos e subjetivos, desta pesquisa, 

demonstrando as semelhanças entre as matrizes curriculares dos cursos 

pesquisados.  

Os cursos se coincidem dentro dos padrões das matrizes curriculares. 

Podemos concluir que todos os cursos estão dentro de uma proposta curricular, 

balizada por parâmetros previamente acordados por legislações que os regem, 

diferenciando-se apenas nas estratégias de mercado, concepções, tradições de 

cada faculdade, e, não na proposta desta pesquisa em construir um currículo 

proposto, com a participação dos docentes. 

Desta análise de documentos, procuramos destacar trechos importantes que 

possam responder às questões objetivas e subjetivas; a fim de apontar para a 
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principal delas, que é a contribuição dos processos pedagógicos na formação dos 

docentes na Educação Física. Com os documentos que foram selecionados 

usamos o critério de utilizar as matrizes curriculares para demonstrar os processos 

metodológicos de cada curso. 

Tabela 2 – Curso A: licenciatura e bacharelado; Aulas teórico-práticas em amarelo; Especificação das horas/aula 
de cada disciplina. 
 

Curso A (Bacharel X Licenciatura)
Disciplinas Bacharel horas/aula Disciplinas Licenciatura horas/aula

1 Manifestações culturais gímisticas - Ginástica Geral I 80 1 Manifestações culturais desportivas - futebol 80
2 Manifestações culturais desportivas - basquete 80 2 Manifestações culturais gímnicas - Ginástica Geral I 40
3 Manifestações culturais desportivas - voleibol 80 3 Manifestações culturais desportivas - basquete 80
4 Manifestações culturais gímnicas III - ginastica olímpica e trampolim acrobático 80 4 Manifestações culturais desportivas - voleibol 80
5 Atividades Rítmicas e Expressivas I  – Rítmica 80 5 Manifestações culturais gímnicas - Ginástica Geral II 80
6 Manifestações culturais desportivas - atletismo 80 6 Manifestações culturais gímnicas III - ginastica olímpica e trampolim acrobático 80
7 Manifestações culturais desportivas - handebol 80 7 Manifestações culturais desportivas - atletismo 80
8 Manifestações culturais desportivas – aquáticas 80 8 Manifestações culturais desportivas - handebol 80
9 Atividades Rítmicas e expressivas II - folclore e dança 40 9 Educação Física escolar I 80
10 Tópicos Especiais I - Esportes de aventura 40 10 Educação Física escolar II 80
11 Tópicos especiais II - Artes Marciais 40 11 Educação Física escolar III 80
12 Crescimento e desenvolvimento humano 80 12 O lúdico e a educação 80
13 Fundamentos sócio-antropológicos 80 13 Atividades Rítmicas e expressivas II - folclore e dança 40
14 História da Educação Física 80 14 Manifestações culturais desportivas – aquáticas 80
15 Anatomia 80 15 Biologia 80
16 Bases da aptidão física aplicadas à saúde 80 16 Crescimento e desenvolvimento humano 80
17 Biomecânica 80 17 Fundamentos sócio-históricos da educação 80
18 Aprendizagem e desenvolvimento motor 80 18 Anatomia Humana 80
19 Fisiologia do exercício 80 19 Psicologia da Educação 80
20 Fundamentos da recreação 80 20 Filosofia da Educação 40
21 Fisiologia Humana 80 21 Aprendizagem e Desenvolvimento Motor 80
22 Metodologia do trabalho científico 80 22 Atividades Rítmicas e Expressivas  – Rítmica 80
23 Pronto-socorrismo 40 23 Cinesiologia 80
24 Atividades físicas para portadores de necessidades especiais I e II 160 24 Fisiologia Humana 80
25 Nutrição e metabolismo aplicados à educação física 80 25 Metodologia do trabalho científico 80
26 Bases teóricas do treinamento 80 26 Pronto-socorrismo 40
27 Gestão e marketing esportivo 80 27 Tópicos Especiais I - Esportes de aventura 40
28 Psicologia do Esporte 80 28 Atividades físicas para portadores de necessidades especiais I 80
29 Linguagem brasileira de sinais - LIBRAS 40 29 Atividades físicas para portadores de necessidades especiais II 80
30 Atividades complementares 200 30 Nutrição aplicada a educação física 80
31 Cineantropometria 40 31 Politicas publicas e Ética profissional 80
32 Redação cientifica 40 32 Linguagem brasileira de sinais - LIBRAS 40
33 TCC 40 33 Tópicos especiais II - Artes Marciais 40
34 Núcleo de aprofundamento I - adaptações morfofisiológicas 80 34 Cineantropometria 40
35 Núcleo de aprofundamento II - saúde e qualidade de vida na academia 80 35 Redação cientifica 40
36 Núcleo de aprofundamento III - Saúde e qualidade de vida na empresa 80 36 TCC 40
37 Estatística aplicada à educação física 80 37 Estagio supervisionado I 100
38 Teorias do Lazer 40 38 Estagio supervisionado II 300
39 Estágio Supervisionado I 150
40 Estágio Supervisionado II 250

Total 3280 2880
Total Geral 6160

Quant. de 
disciplinas

Quant. de 
disciplinas
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Tabela 3– Curso B: licenciatura e bacharelado; Aulas teórico-práticas em amarelo; Especificação das horas/aula 
de cada disciplina. 

 

Curso B (Bacharel X Licenciatura)
Disciplinas Bacharel horas/aula Disciplinas Licenciatura horas/aula

1 Voleibol 40 1 Voleibol 40
2 Basquetebol 40 2 Fundamentos teóricos e metodologia da natação 40
3 Futebol 40 3 Fundamentos teóricos e metodologia do futebol 40
4 Natação 40 4 Fundamentos teóricos e metodologia do basquetebol 40
5 Atletismo 40 5 Basquetebol 40
6 Eletivas de formação cidadã I 40 6 Futebol 40
7 Eletivas de formação cidadã II 40 7 Natação 40
8 Ginástica geral 40 8 Recreação escolar 40
9 Rítmica e dança 40 9 Atletismo 40

10 Fundamentos teóricos e metodologia da natação 40 10 Eletivas de formação cidadã 40
11 Fundamentos teóricos e metodologia do futebol 40 11 Ginástica geral 40
12 Fundamentos teóricos e metodologia do basquetebol 40 12 Recreação e lazer 40
13 Fundamentos teóricos metodologia do voleibol 40 13 Fundamentos teóricos metodologia da ginástica geral 40
14 Fundamentos teóricos e metodologia da ginástica olímpica 40 14 Fundamentos teóricos metodologia do atletismo 40
15 Fundamentos teóricos e metodologia da rítmica e dança 40 15 Fundamentos teóricos metodologia do handebol 40
16 Recreação e jogos 40 16 Fundamentos teóricos e metodologia da rítmica e dança 40
17 Recreação e lazer 40 17 Rítmica e dança 40
18 Handebol 40 18 Fundamentos teóricos e metodologia da ginástica olímpica 40
19 Fundamentos teóricos metodologia da ginástica geral 40 19 Fundamentos teóricos metodologia do voleibol 40
20 Fundamentos teóricos metodologia do atletismo 40 20 N.E.E.P.P. em esporte e qualidade de vida I 40
21 Fundamentos teóricos metodologia do handebol 40 21 N.E.E.P.P. em esporte e qualidade de vida II 40
22 N.E.E.P.P. em esporte e lazer I 80 22 N.E.E.P.P. em esporte e qualidade de vida III 40
23 N.E.E.P.P. em esporte e lazer II 80 23 Anatomia funcional dos sistemas 40
24 N.E.E.P.P em esporte e lazer III 80 24 Estudo do movimento humano 40
25 N.E.E.P.P. em esporte e lazer IV 80 25 Filosofia 40
26 Anatomia funcional dos sistemas 40 26 Fundamentos pedagógicos da educação física 40
27 Estudo do movimento humano 40 27 Fundamentos biológicos 40
28 Filosofia 40 28 Aprendizagem motora 40
29 Fundamentos pedagógicos dos esportes 40 29 Metodologia da pesquisa científica em educação física 40
30 Fundamentos biológicos 40 30 Laboratório de pesquisa em educação física 40
31 Aprendizagem motora 40 31 Anatomia funcional do aparelho locomotor 80
32 Metodologia da pesquisa em educação física 40 32 Cinesiologia 40
33 Laboratório de pesquisa em educação física 40 33 Evolução e desenvolvimento da educação física e esportes 40
34 Anatomia funcional do aparelho locomotor 80 34 Fisiologia humana 40
35 Cinesiologia 40 35 Seminário de gestão educacional 40
36 Fisiologia humana 40 36 Biomecânica 40
37 Gestão do lazer 40 37 Evolução e desenvolvimento da educação física e esportes no Brasil 40
38 Biomecânica 40 38 Fisiologia do exercício 80
39 Lazer e mercado de trabalho 40 39 Antropometria 40
40 Fisiologia do exercício 80 40 Corporeidade e cultura brasileira 40
41 Cineantropologia 40 41 Educação física na educação infantil 40
42 Corporeidade e cultura brasileira 40 42 Fundamentos teóricos metodologia da Educação Física adaptada 40
43 Legislação e marketing em lazer e esporte 40 43 Fundamentos teóricos metodologia do treinamento físico 40
44 Fundamentos teóricos metodologia da Educação Física adaptada 40 44 Psicologia da educação 40
45 Fundamentos teóricos metodologia do treinamento físico 40 45 Socorros de urgência em Educação Física 40
46 Psicologia educacional aplicada à educação física 40 46 Administração e organização esportiva 40
47 Socorros de urgência em Educação Física 40 47 Educação física no ensino fundamental e médio 40
48 Administração e organização esportiva 40 48 Esportes alternativos 40
49 Treinamento personalizado 40 49 Nutrição e saúde publica 40
50 Esportes alternativos 40 50 Psicologia da educação física e dos esportes 40
51 Nutrição e saúde publica 40 51 Treinamento esportivo 40
52 Psicologia da educação física e dos esportes 40 52 Estagio supervisionado I 150
53 Treinamento esportivo 40 53 Estagio supervisionado II 150
54 História da Educação física e esportes no Brasil I e II 80 54 Estagio supervisionado III 100
55 Exercício e envelhecimento 40 55 N.E.E.P.P. em esporte e qualidade de vida IV 40
56 Exercício para grupos especiais 40 56 N.E.E.P.P. em pedagogia do movimentos e lazer IV 40
57 Estagio supervisionado I 150 57 Atividades complementares 40
58 Estagio supervisionado II 60 58 Didática da educação física 40
59 Estagio supervisionado III 100 59 N.E.E.P.P. em pedagogia do movimento e lazer I 40
60 Estagio supervisionado IV 100 60 N.E.E.P.P. em pedagogia do movimento e lazer II 40
61 Atividades complementares 40 61 N.E.E.P.P. em pedagogia do movimento e lazer III 40
62 Núcleo de aprofundamento em lazer e qualidade de vida - TCC 80
63 Núcleo de aprofundamento atividade física e treinamento - TCC 80
64 Políticas públicas e privadas de lazer 40
65 Atividades de academia 40
66 Didática aplicada aos esportes 40

Total 3250 2800
Total Geral 6050

Quant. de 
disciplinas

Quant. de 
disciplinas
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Tabela 4– Curso C: licenciatura e bacharelado; Aulas teórico-práticas em amarelo; Especificação das horas/aula 
de cada disciplina. 

Com base na análise das tabelas acima dispostas, observamos que os cursos 

estão de acordo com a legislação acerca das horas/aulas estipuladas, com o curso 

C possibilitando maior número de horas/aulas tanto no curso de licenciatura quanto 

de bacharelado. Há também a concordância com as necessidades do currículo 

prescrito. 

Notamos pouca diferença entre os cursos de bacharelado e de licenciatura 

com relação às disciplinas teóricas e teórico-práticas. 

Ainda evidenciamos que, o curso de licenciatura atende mais à prática, em 

relação ao curso de bacharelado, no curso A com 760 horas/aulas para curso de 

Bacharel e 1040 horas/aulas no curso de licenciatura. Lembrando que essa é uma 

análise das matrizes curriculares, sendo assim no cotidiano do curso a realidade 

pode ser diferente. Não observamos tais aspectos nos cursos B e C; ambos 

apresentam maior número de horas/aulas de disciplinas teórico-práticas, com o 

curso B apresentando 1160 horas/aulas no bacharel e 880 horas/aula em 

Curso C (Bacharel X Licenciatura)
Quant. de disciplinas Disciplinas Bacharel horas/aula Quant. de disciplinas Disciplinas Licenciatura horas/aula

1 Dança e educação 144 1 Dança e educação 144
2 Futebol, Cultura e sociedade 72 2 Manifestações culturais esportivas I e II 144
3 Atividades aquáticas 72 3 Manifestações culturais gímnicas 72
4 Manifestações culturais rítmicas e expressivas 72 4 Manifestações culturais rítmicas e expressivas 72
5 Manifestações culturais esportivas I e II 144 5 Fundamentos biológicos da educação Física I e II 144
6 Manifestações culturais gímnicas 72 6 Fundamentos históricos e teóricos da educação física 144
7 Fundamentos biológicos I da educação Física 144 7 Fundamentos da Psicologia 72
8 Fundamentos históricos e teóricos da educação física 144 8 Metodologia cientifica 72
9 Fundamentos da Psicologia 72 9 O jogo, lúdico e a educação 72
10 Programas em educação física - estagio supervisionado 72 10 Políticas da educação e educação física 72
11 Teoria, avaliação e prescrição do treinamento 72 11 Metodologia e prática de ensino da educação física I 144
12 Atividades de academia 72 12 Seminários de projetos de pesquisa em educação física 108
13 Metodologia cientifica 72 13 Fundamentos socioculturais da educação física I 72
14 O jogo, lúdico e a educação 72 14 Projeto politico pedagógico em educação física 72
15 Políticas da educação e educação física 72 15 História e filosofia da educação 72
16 Metodologia e prática de ensino da educação física I 144 16 Psicologia da educação 72
17 Seminários de projetos de pesquisa em educação física 108 17 Adaptações funcionais da criança e do adolescente 144
18 Fundamentos biológicos II 72 18 Cultura e corpo I e II 144
19 Fundamentos socioculturais da educação física I e II 144 19 Escola e sociedade I e II 144
20 Projeto politico pedagógico em educação física 72 20 Educação Física, ética e emancipação humana I e II 144
21 História e filosofia da educação 72 21 Educação física inclusiva I e II 144
22 Psicologia da educação 72 22 Metodologia e prática de ensino da educação física II 144
23 Adaptações funcionais da criança e do adolescente 144 23 Núcleo de estudos em educação física I e II - TCC 144
24 Cultura e corpo I e II 144 24 Fundamentos sócio culturais educação física II 144
25 Escola e sociedade I e II 144 25 Libras I e II 144
26 Educação Física, ética e emancipação humana I e II 144 26 Estudos Independentes AACC I 75
27 Educação física inclusiva I e II 144 27 Estudos Independentes AACC III 75
28 Metodologia e prática de ensino da educação física II 144 28 Estudos Independentes AACC III 75
29 Núcleo de estudos em educação física I e II - TCC 144 29 Atividades complementares 50
30 Libras I e II 144
31 Exercício ao longo da vida 72
32 Políticas públicas em educação física 72
33 Organização e gestão em educação física 72
34 Cinesiologia 72
35 Estudos independentes AACC I, II, III e IV 200
36 Atividades complementares 50

Total 3742 3119
Total Geral 6861
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licenciatura e o curso C apresentando 576 horas/aula e 432 horas/aula 

respectivamente. 

Com essa análise podemos sugerir que, de acordo, com o currículo prescrito 

dos cursos, os graduandos em licenciatura do curso A têm maior possibilidade de 

experienciar na prática as atividades que são aprendidas em sala de aula. 

Tabela 5– Relação Cursos X Horas/aula, dividindo em bacharelado e licenciatura. 
 
 

Gráfico 1: Porcentagem das aulas teóricas nos cursos de bacharelado e licenciatura dos cursos A/B/C. 

Atentemos, também, às análises de porcentagem das aulas teóricas nos 

cursos de bacharelado e licenciatura das faculdades analisadas. É possível 

observar que com exceção do curso B, a porcentagem de aulas teóricas dos 

cursos de bacharelado são maiores do que nos cursos de licenciatura. E, como já 

ressaltamos anteriormente, por ser um curso pautado e baseado na prática das 

atividades a qual enriqueceria o ensino de tais atividades, pensaríamos a 

importância de aulas práticas. No entanto, o que vimos é uma grande quantidade 

de aulas teóricas. 

Relação Cursos x Horas/aula
Teóricas horas/aula Teórico-práticas horas/aula Total horas/aula % Aulas Teóricas

Bacharel A 2520 760 3280 76,83
Bacharel B 2090 1160 3250 64,31
Bacharel C 3166 576 3742 84,61
Licenciatura A 1840 1040 2880 63,89
Licenciatura B 1920 880 2800 68,57
Licenciatura C 2687 432 3119 86,15
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Os cursos estão de acordo com a legislação e com a discussão do art. 10 da 

resolução CNE/CP 1, de 2002. Esse artigo trata da seleção do ordenamento dos 

conteúdos, neste está presente a autonomia das instituições em definir suas 

matrizes curriculares, para formação de professores. Nesse contexto há a 

estrutura, que segundo o MEC, está dentro da perspectiva de assegurar a 

flexibilidade, a diversidade e a qualidade da formação oferecida aos estudantes.  

As diretrizes devem estimular o abandono das concepções antigas e 

herméticas das matrizes curriculares de atuarem, muitas vezes, como meros 

instrumentos de transição de conhecimento e informações, e devem garantir uma 

sólida formação básica, preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios 

das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das 

condições do exercício profissional (Lei 9.394/96, Parecer CNE/CES no 776/97).   



CONCLUSÃO 

De acordo com o material bibliográfico revisitado neste trajeto, as 

contribuições pedagógicas na formação dos docentes em Educação Física é uma 

realidade, assim, procuramos demonstrar por meio do primeiro capítulo deste 

trabalho, os processos históricos, as tendências e implicações de uma Educação 

Física, marcada no Brasil para ser uma domesticação de corpos, vezes por 

tendências, vezes por meio de cultura do corpo, para beneficiar um pequeno grupo 

burguês, com fins extremamente capitalistas. Fato é que a pedagogia nos trouxe a 

possibilidade de refletirmos e criticamos o trato com os corpos nas estruturas 

formativas emergentes e necessária à todos, está imbuída no cenário da 

educação. 

Não podemos negar ou desconsiderar a ressonância que o assunto 

destacado tem na construção do cotidiano das práticas corporais educativas, 

causando aos escolares, independente de suas culturas, posses, regionalização, e 

que a Educação Física escolar pode ser vivenciada com prazer dependendo do 

estímulo que o professor der aos seus alunos.  

Ressaltamos aqui a responsabilidade que nos cabe quando esbarramos nos 

temas discutidos nesta pesquisa, os quais tomam uma proporção imensurável, 

pois, como foi visto no segundo capítulo, há grande importância do currículo, 

prescrito e proposto. 
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Os dados obtidos, durante este trabalho, dos processos pedagógicos, do 

currículo e de suas contribuições e competências, habilidades e conhecimento 

profissional, como vimos no terceiro capítulo, assemelham-se, ao nosso olhar, com 

o pensamento e proposta de Jocimar Daolio (2007), ampliando a discussão e nos 

mostrando a cultura antropológica corporal, problematizando e esquematizando 

por meio de um espiral os processos pedagógicos e históricos da área – a 

“Educação Física da desordem” – pois está presente anteriormente à escola, e na 

escola, assim, o professor de Educação Física deveria levar isso em consideração 

devido sua formação profissional. 

Nesse contexto apresentado por Daolio e associado às observações 

realizadas durante a pesquisa, nos três cursos da região do grande ABC Paulista, 

como vimos e chamamos a atenção para as estruturas pré-estabelecidas. 

No quarto capítulo somente, há constatação de um meio metodológico e por 

fim no quinto e último capítulo, foi realizada a análise dos dados, por meio dos 

instrumentos coletados bem como pela análise das matrizes curriculares, vimos 

que efetivamente existem dois cursos distintos, porém “idênticos” com relação às 

disciplinas e quantidade de aulas teórico-práticas. Evidenciando ainda a crise de 

identidade da área, visto que os alunos ingressantes no curso não têm claro as 

diferenças entre os dois tipos de curso de Educação Física – a licenciatura e o 

bacharelado – e consequentemente a aceitação das práticas educativas para este 

campo do conhecimento. 

Também percebemos que, a necessidade de estudos que se relacionem 

diretamente com o tema, associando as demais questões da Educação Física 

dentro da escola e em suas “subáreas”. Outro ponto a destacar, o qual foi 

observado com base nas revisões bibliográficas e documentais realizadas, foram 

as questões das contribuições pedagógicas.  

Apesar dos avanços desde a década de 1980, como pudemos acompanhar 

com as tendências da Educação Física, elas precisam ser fortemente trabalhadas 

desde a formação acadêmica no campo da Educação Física, principalmente para 
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os cursos cuja intencionalidade curricular tem como ponto de partida e chegada a 

formação do profissional para a área escolar. 

 Acreditamos que a escola teria e deveria por lei, oferecer um ambiente 

propício para repensar e recriar valores que pudessem contribuir em aumentar a 

prática das atividades físicas corporais, mas, comumente à prática cultural temos o 

fenômeno do futebol, que é comum nos pátios das escolas de todo o país, 

podendo ser uma estratégia, no processo pedagógico de levantar aspectos 

diversos da vida do educando, e não somente a parte prática de tal modalidade 

esportiva. 

Para finalizar, consideramos que os futuros docentes em Educação Física no 

âmbito escolar, precisam ter em sua formação, reflexões, habilidades, práticas 

educativas, esporte como conteúdo, sobretudo seu sujeito de trabalho, que traz 

impresso em seus corpos, sonhos, signos e cultura. 

Também, como foi discutido em todos os capítulos que direcionam este 

trabalho de pesquisa, reforçamos aqui nestas considerações que muitos são os 

obstáculos, variando de região para região, de cultura para cultura, mas que todos 

têm em comum os corpos e a cultura antropológica corporal. Precisamos estar 

preparados para as diversidades e as adversidades, pois quando vir à tona a 

discussão da formação de docentes em Educação Física saberemos recorrer às 

contribuições pedagógicas nos processos formativos dos professores de Educação 

Física. 

Sendo assim, deixamos aqui uma contribuição reflexiva dos processos 

formativos para dar continuidade a tal discussão e nos aprofundarmos ainda mais 

em outra ocasião, bem como a questão: 

Será que estamos caminhando para uma verdadeira Educação Física? 
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Acreditar em transformações é a razão de um educador, mesmo sabendo que 

os obstáculos são imensos, e que para superá-los é preciso antes de qualquer 

coisa, refletir, investigar e a partir desse ponto de vista, o da pedagogia, oferecer 

contribuições à sociedade e aos indivíduos, sujeitos dela. 

Assim, igualmente ao que fizemos com este trabalho, pensar também para a 

academia, nas práticas educativas da Educação Física, e no senso comum, de 

onde, emana conhecimento.  

Realmente pretendemos contribuir com este trabalho para dar continuidade 

aos estudos feitos para uma sociedade livre corporalmente. Pois, como sugere 

Gramsci (1981), é fundamental ao ser humano, como exercício de elaboração 

crítica, fazer um inventário dos traços históricos que recebeu de herança, a fim de 

conhecer a si mesmo, tomando consciência de que, como ser social que é, está 

sujeito aos mesmos condicionantes que determinam o modo de agir e de pensar 

do grupo ao qual pertence. De uma maneira bastante análoga, se quisermos 

conhecer as tendências e perspectivas – e entendamos perspectivas no sentido de 

enfoques ou abordagens - da Educação Física Cultural, ou da Cultura Corporal, 

precisaremos fazer um inventário dos condicionantes histórico-sociais que as 

produziram e as desenvolveram. Em outras palavras, é necessário que tomemos 

consciência da historicidade dessa disciplina.  

Figura 1 – Foto museu do índio, Pará, 2010. Autor da foto: Ricarodo De 
Campos Oliveira 
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ANEXO I 

RELATÓRIO REALIZADO PELOS ACADÊMICOS DO 7º SEMESTRE DO CURSO 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO CEAP, ACERCA DO EVENTO “EDUCAÇÃO FÍSICA E 

LAZER NA ESCOLA



ANEXO II 

(DIGITAL)  

CD COM VÍDEOS E FOTOS DO EVENTO



ANEXO III 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

CURRÍCULO PRESCRITO E CURRÍCULO PROPOSTO 

RELATÓRIO DA ATIVIDADE REALIZADA PELA 

TURMA 7EDFV1 & PROF°. RICARDO DE CAMPOS OLIVEIRA



EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER NA ESCOLA 

Os acadêmicos da turma 7EDFV1 do Centro de Ensino Superior do Amapá – 

CEAP, executarão no dia 30/04/2011 das 8h as 12h, na Escola Socorro Smith o 

projeto Educação Física e Lazer na Escola, utilizado como critério de avaliação da 

disciplina Organização de Eventos ministrada pelo Prof° Ricardo de Campos 

Oliveira. 

Macapá/AP 

2011 

 Projeto Educação e Lazer na Escola 

• Realizar Gincana Maluca Cronometrada e Direcionada (Jogos 

Tradicionais) 

• Realizar Concurso de Dança 

• Proporcionar Atividades Livres Logo após Atividades Direcionadas 

• Palestras Educativas 

 Público Alvo 

Alunos do Ensino Fundamental II da Escola Socorro Andrade Smith 
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 Apoio Didático 

Professores da Escola Estadual Socorro Smith e acadêmicos voluntários do 
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Sinopse 

O Projeto: Educação Física e Lazer na Escola, realizado no dia 30 de abril de 

2011, de maneira experimental por acadêmicos do 7EDFV-1 da Instituição CEAP, 

como trabalho avaliativo da disciplina “Organização de Eventos”, ministrada pelo 

professor Ricardo Oliveira, a fim de gerar experiências teórico/práticas aos 

acadêmicos a cerca da idealização, construção, organização e realização de um 

evento no ambiente escolar, bem como proporcionar aos estudantes do ensino 

fundamental II da Escola Socorro Andrade Smith, um dia diferenciado, cheio de 

práticas e vivências corporais que serão possíveis através da participação dos 

mesmos nas atividades desenvolvidas pela turma do 7EDFV1, como: Jogos 

Tradicionais, Esportes, Danças, Atividades Recreativas e Palestras Educativas. A 

intenção é promover o congraçamento e o sentimento de união, educação e o lazer 

entre os alunos da escola já anteriormente citada. 

Justificativa 

Conhecer os conteúdos que envolvem a disciplina organização de eventos é 

de fundamental importância, no entanto de nada adianta, ter um bom 

embasamento teórico sem há vivência prática das situações decorrentes de um 

evento seja ele qual for. Portanto é imprescindível a realização de um evento no 

ambiente escolar que propicie experiências necessárias aos acadêmicos, para que 

os mesmo possam ter um referencial, um ponto de partida, num contexto real, que 

os encaminhará para ações melhores coordenadas e logo mais eficientes. Faz-se 

necessário esclarecer que não estamos reforçando a dicotomia teoria/prática, até 

por que acreditamos no principio da indissociabilidade destes dois conceitos. 

A realização do evento “Educação e Lazer na Escola” encontra sua relevância 

nos benefícios proporcionados aos: 

Acadêmicos, no que diz respeito aos processos de idealização, concepção e 

realização de eventos no contexto escolar;  
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A instituição CEAP, que ao envolver-se no projeto, atentando para sua 

natureza e contexto garantirá sua visibilidade, pois, seu nome estará 

correlacionado a um evento social, o que demonstrará a responsabilidade social da 

instituição CEAP; 

A Comunidade escolar que receberá de maneira voluntária e gratuita um 

evento de caráter lúdico/recreativo/educativo contendo em sua essência o 

propósito de executar atividades que envolvam os jogos tradicionais, danças, 

atividades livres e palestras educativas com intuito de proporcionar educação e 

lazer no contexto da escolar. 

Os jogos tradicionais resgatam a identidade cultural e regional dos alunos em 

relação ao ato de brincar e/ou jogar, pois, sabe-se que os jogos tradicionais são 

sobretudo produção cultural passada de geração em geração, De acordo com o 

“PCNS, 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. São exercidos com um caráter competitivo, 

cooperativo ou recreativo em situações festivas, comemorativas, de 

confraternização ou ainda no cotidiano, como simples passatempo e diversão. 

Assim, incluem-se entre os jogos as brincadeiras regionais, os jogos de salão, de 

mesa, de tabuleiro, de rua e as brincadeiras infantis de modo geral”., todavia 

percebemos que tais práticas são renegadas no ambiente escolar devido o 

paradigma da esportivização. 

Falar em dança na escola é para muitos falar de um mito, principalmente para 

os mais desavisados, que ainda não perceberam ou compreenderam o discurso 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em relação aos conteúdos do II 

ciclo de escolarização referentes a práticas de danças na escola indicando que os 

alunos devem ser oportunizados de: 

 Participação na execução e criação de coreografias simples; 

 Participação em danças pertencentes a manifestações 

culturais da coletividade ou de outras localidades, que 

estejam presentes no cotidiano; 
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 Apreciação e valorização de danças pertencentes à 

localidade; 

 Valorização das danças como expressões da cultura, sem 

discriminações por razões culturais, sociais ou de gênero; 

 Acompanhamento de uma dada estrutura rítmica com 

diferentes partes do corpo, em coordenação; 

 Participação em atividades rítmicas e expressivas; 

A realidade da dança na escola ainda e de muita exclusão, a não execução 

deste conteúdo deixa uma lacuna na compreensão dos conceitos que envolvem a 

cultura corporal, os alunos que são privados deste conteúdo no mínimo perdem a 

possibilidade de desenvolverem uma prática diferenciada que contribuiria de 

maneira consistente na formação integral deste aluno. 

As atividades livres e não direcionadas por assim dizer serão realizadas para 

provocar problemas e conflitos para que os próprios alunos desenvolvam suas 

próprias regras de conduta, certos consensos entre os mesmo gerando 

primeiramente interação que os conduzirá a uma socialização que culminará na 

solução das divergências encontradas. Acreditamos firmemente na condição dos 

alunos de se auto-organizarem, com a mediação dos professores e monitores eles 

encontraram a melhor forma de conviver com as diferenças e participaram da 

melhor forma possível das atividades realizadas no projeto. 

As palestras educativas serão realizadas obedecendo aos seguintes temas: 

 Saúde; 

 Educação Sexual; 

 Violência; 

Com o objetivo sensibilizar o alunado em geral através de informações 

pertinentes a fim de que os mesmos possam refletir sobre suas praticas diárias, 

culminado na conscientização individual, contribuindo para formação do caráter, da 

personalidade e da cidadania. 
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Objetivo geral 

Proporcionar vivências práticas, relacionadas à disciplina Gestão e 

Organização de Eventos, aos acadêmicos do 7° Semestre de Educação Física 

Vespertino. 

Objetivos específicos 

 Organizar, planejar e executar o projeto Educação Física e 

Lazer na Escola na E.E.Socorro Andrade Smith; 

 Gerar Visibilidade a instituição CEAP perante a sociedade 

civil organizada; 

 Propiciar aos alunos da escola Estadual Socorro Smith, um 

dia de lazer. 

Descrição das tarefas e funções a serem executadas pelas 

equipes de trabalho 

 Comunicação 

A Equipe de comunicação será responsável por: 

 Comunicação Interna e Externa do Evento: a equipe de 

comunicação deverá gerar informativos das mais variadas 

formas a coordenação geral do evento em relação ao 

próprio evento. 

 Comunicação com gestores públicos e/ou privados em 

relação às necessidades previstas para o evento; 

 Divulgação do Evento: observar a viabilidade para produção 

de recursos áudio/visuais nas mídias televisivas, radiadas e 

impressa como: 
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 Folders, Papers, Banners, Comerciais, Spots; 

 Cobertura do Evento: Áudio/Vídeo, Fotos, Filmagens, 

Entrevistas 

Obs: todos os encargos previstos estão correlacionados a todas as etapas do 

evento que são: 

 Pré Evento 

 Evento 

 Pós Evento 

 Segurança 

A equipe de segurança será responsável por: 

 Garantir a segurança da área externa da escola, ou seja, 

entorno da mesma e bairros adjacentes; 

 Garantir a segurança interna, ou seja, as dependências da 

escola; 

 Garantir segurança para o desenvolvimento das atividades 

previstas (Verificar as dependências físicas da escola) 

 Garantir a segurança no que diz respeito à integridade física 

de todos os envolvidos no evento; 

 Garantir atendimento de emergência em caso de acidentes; 

 Desenvolver um sistema de controle de acesso ao evento; 

 Zelar pelo patrimônio da escola, do CEAP e dos 

acadêmicos.  

Obs: todos os encargos previstos estão correlacionados a todas as etapas do 

evento que são: 

 Pré Evento 
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 Evento 

 Pós Evento 

 Recursos Humanos 

A equipe de recursos humanos será responsável por: 

 Distribuir os colaboradores de maneira equilibrada nas 

equipes de trabalho; 

 Designar funções de acordo com a capacidade de cada 

colaborador; 

 Garantir a motivação e bom relacionamento dos 

colaboradores da agência de eventos; 

 Instaurar uma comissão de conciliação e casos omissos 

para deliberar sobre possíveis conflitos e/ou situações sem 

resolução pré-estabelecida. 

Obs: todos os encargos previstos estão correlacionados a todas as etapas do 

evento que são: 

 Pré Evento 

 Evento 

 Pós Evento 

 Recursos Materiais 

A equipe de recursos materiais será responsável por: 

 Obter os materiais necessários para o pleno 

desenvolvimento das funções de todas as equipes de 

trabalho; 



9 
 

 Produção e confecção de materiais necessários para as 

atividades a serem desenvolvidas; 

Obs: todos os encargos previstos estão correlacionados a todas as etapas do 

evento que são: 

 Pré Evento 

 Evento 

 Pós Evento 

 Metodologia 

O evento a ser realizado pela turma 7EDFV1 do curso de Educação Física é 

critério de avaliação da disciplina Organização de Eventos, ministrada pelo 

Prof°.Ricardo de Campos Oliveira. 

O brainstorming foi realizado em sala de aula e a partir da idéia escolhida, 

será decidido local, público alvo, planejamento, problema e objetivos a serem 

alcançados diante do exposto pelo professor responsável.  

Na primeira reunião é necessário levantar questões a serem verificados no 

local onde será realizado o evento, como: realidade da escola e do público que 

será atendido, disponibilidade na data sugerida, público alvo, reconhecimento do 

espaço, materiais disponíveis, realidade dos alunos e planejamento das atividades 

a serem executadas. 

As tarefas e funções devem ser divididas de acordo com as atividades a 

serem realizadas antes, durante e após evento, e para que ocorra tudo bem no dia 

do evento é importante ficar atento aos mínimos detalhes. O trabalho em equipe é 

fundamental em todas as etapas, pois todos dependerão uns dos outros. 
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As equipes a serem formadas para execução de tarefas são: ornamentação, 

segurança, recursos materiais, recursos humanos, descrição das atividades, 

comunicação, cobertura do evento (filmagem/fotos), etc. 

Avaliação 

A avaliação do evento será caracterizada por três etapas distintas sendo: 

 1ª Pré-evento: nesta etapa será avaliada a desenvoltura dos 

coordenadores e das equipes de trabalho na aquisição dos pré–

requisitos necessários para a realização do evento. 

 2ª Evento: nesta etapa será avaliada toda a estrutura organizacional do 

evento, para que sejam verificadas ocorrências de toda e qualquer 

natureza que impossibilitem ou perturbem o desencadeamento natural 

das ações a serem realizadas. 

 3ª Pós-evento: em um momento próximo a finalização do evento, será 

colhida opiniões do público alvo e de membros da escola em questão 

sobre as impressões das atividades realizadas, além deste método 

também será realizada um reunião com todos os colaboradores do 

evento para uma auto-avaliação do evento. 
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Cronograma 
DIA ATIVIDADE 

18/02/2011 Escolha do tema/idéia 

22/02/2011 Elaboração de Projeto; divisão de tarefas e suas referidas funções;  

25/02/2011 Fechar as idéias; público alvo; tarefas a realizar; 

04/03/2011 
Visitar a escola; Verificar com a diretora a viabilidade da realização do evento na data 

sugerida;  

18/03/2011 Divisão dos espaços na escola para realização das atividades; 

25/03/2011 
Estabelecer horários para nos organizarmos no local do evento (antes, durante e 

depois); 

31/03/2011 
Liberar ofícios, solicitações e convites para instituições, entidades, diretores, 

coordenador, secretários e professores; 

04/04/2011 Avaliação e discussão de atividades pendentes para realização do evento; 

29/04/2011 Confirmação das atividades a serem realizadas no evento; 

30/04/2011 Realização do evento na Escola Estadual Socorro Andrade Smith; 

02/05/2011 Avaliação pós-evento; 

09/05/2011 Entrega de Projeto escrito e vídeo editado para o professor responsável. 
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ANEXOS 

 Modelo de Rifa; 

 Ata de reunião com a Diretora da Escola;  

 Carta de Solicitação = Recursos Materiais; 

 Solicitação Corpo de Bombeiros; 

 Modelo de Convite e Convidados (Prof°. Leonil Amanajás 

(Diretor Geral CEAP), Paulo José (Diretor Acadêmico CEAP), 

Gilberto Santiago (Coord. Educação Física), Elizabeth Magno 

(Secretária Pedagógica CEAP), Prof° Dr. Fernando Ribeiro 

(CEAP), Prof°. Inara Castelo (CEAP), Prof°. Jarí Kardec (CEAP), 

Diretora Maria Dione (E.E.S.A.S.) e Secretaria Escolar 

(E.E.S.A.S.); 

 Programação do dia 30/04/2011; 

 Site Ceap: Release; 

 CD, com vídeo e fotos dos eventos  



ANEXO IV 

DIGITAL  

CD COM VÍDEOS E FOTOS 

DAS ATIVIDADES DO CURRÍCULO REALIZADO 



ANEXO V 

PARECERES E RESOLUÇÕES



 Parecer CNE/CP Nº 09/2001 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf  

 Resolução CNE/CP Nº 01/2002 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf 

 Resolução CNE/CP Nº 02/2002 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf 

 Resolução CNE/CP Nº 01/2004 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf 

 Resolução CNE/CES Nº 07 DE 2004 

http://www.cref6.org.br/arquivos/leg16.pdf 

 Parecer CNE/CES Nº 058/2004 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2004/pces058_04.pdf 

 Parecer CNE/CES Nº 138/2002 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2002/pces138_02.pdf
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