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RESUMO 

 
A Educação Física escolar (EFi) brasileira há pelo menos três décadas é tencionada 
pelo Movimento Renovador da área quanto ao seu lugar no contexto escolar. Já na 
legislação está garantida, desde a promulgação da LDB nº 9394 de 1996, a qual 
guindou a EFi à condição de componente curricular da Educação Básica. No que 
tange às políticas curriculares, o status da EFi começa a mudar quando os estados 
brasileiros passam a implantar referenciais curriculares e, de diferentes modos, na 
condição de componente curricular, passa a organizar seus conteúdos ao longo dos 
anos escolares. Em 2009, no estado do Rio Grande do Sul, na coleção “Lições do Rio 
Grande” foi apresentado um referencial curricular para a Educação Física (RCEF-RS) 
para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Em vista disso, a prática 
curricular, aqui entendida como a experiência docente na organização curricular de 
disciplinas escolares, movimenta a discussão e as análises sobre essa dimensão da 
prática pedagógica. Para entender de modo mais específico essa dimensão no 
contexto da EFi, é abordado o processo histórico da disciplina, o qual, segundo 
autores como González e Fensterseifer (2009; 2010), tangencia uma crise de 
legitimidade quanto a sua função na instituição escolar, de modo que a coloca entre 
um “não mais e o ainda não”, ou seja, práticas nas quais não se acreditam mais e 
outras que ainda se tem dificuldades em desenvolver. Nesse conjunto, o objetivo 
dessa pesquisa foi compreender como os professores lidam com a prática curricular 
nas suas escolas, tendo como marco o advento do RCEF-RS em 2009. 
Metodologicamente se configurou em uma pesquisa qualitativa descritiva, realizada 
em duas etapas: 1ª) questionário online, por meio do qual foram mapeados os 
professores colaboradores que pudessem se interessar em participar da pesquisa e a 
2ª) entrevistas online com professores que aceitaram participar, selecionados com 
base nos critérios estipulados a partir do retorno dos questionários da primeira etapa. 
As entrevistas foram analisadas a partir das narrativas que permitem compreender 
como os docentes lidam com a prática curricular. A partir dessas análises foi possível 
ver diferentes traços para a legitimidade da presença da EFi na escola, embora ainda 
grafados pelas fortes linhas da tradição esportiva, pelas condições e dinâmicas da 
cultura escolar, as proposições legadas pelo Movimento Renovador já começam a 
aparecer no modo como esses professores lidam com a prática curricular.  Assim, o 
olhar que leva em conta um degradê “entre o não mais e o ainda não”, permitiu 
aumentar o contingente de professores que se aproximam de uma prática renovadora, 
ou seja, dá para visualizar os respingos do Movimento Renovadora em suas práticas, 
que começam a rascunhar um projeto de EFI já não apenas centrado no ativismo 
pedagógico.  

Palavras-chave: Educação Física. Prática Curricular. Projeto de disciplina. 
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CURRICULAR PRACTICES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS: "DRAFTS" 
OF A SUBJECT PROJECT IN THE PUBLIC SCHOOL SYSTEM OF THE STATE 

OF RIO GRANDE DO SUL 

 

ABSTRACT 

 
Brazilian Physical Education (PE) has been tensioned, for at least three decades, by 
Renewal Movement of the area regarding its place in the school context. However, by 
the legislation it is guaranteed, since the promulgation of the LDB 9394 of 1996, which 
turned the PE into the condition of a curriculum component of the Basic Education. 
Regarding the curriculum policies, the status of the PE begins to change when the 
Brazilian states shall implement curricular standards and, in different ways, as 
curricular component, it starts to organize its contents throughout the school years. In 
2009, the state of Rio Grande do Sul, in the "Lições do Rio Grande" collection, a study 
framework for Physical Education (RCEF-RS) for the final years of elementary school 
and secondary education was introduced. In view of this, curricular practice, here 
understood as the teaching experience in the curricular organization of the school 
subjects, moves the discussion and analysis of this dimension of pedagogical practice. 
To understand more specifically this dimension in the context of PE, it is studied the 
historical process of the subject, which, according to authors like Fensterseifer and 
González (2009, 2010), touches a legitimacy crisis about its role in the school 
institution, in a way that places it between “the no longer” and “the not yet", i.e., 
practices which are not believed anymore and some that still have difficulty in 
developing. In this set, the goal of this research was to understand how teachers deal 
with curriculum practice in their schools, with the mark of the advent of the RCEF-RS 
in 2009. Methodologically, a descriptive qualitative study was configured in, carried out 
in two steps: 1ª) online questionnaire, through which collaborator teachers who may 
be interested in participating in the research were mapped; 2ª) online interviews with 
teachers who agreed to participate, selected based on the laid down criteria from the 
answers of the questionnaires of the first stage. The interviews were analyzed from the 
narratives that allow to understand how teachers deal with curriculum practice. From 
these analyzes, it was possible to see different traits to the legitimacy of the presence 
of the PE at school, although still graphed by the strong lines of sports tradition, by the 
conditions and dynamics of the school culture, the legacy propositions of the Renewal 
Movement have begun to appear on how these teachers deal with the curriculum 
practice. Thus, the look that takes into account a gradient between “the no longer” and 
“the not yet" has helped increase the number of teachers who approach a refreshing 
practice, i.e., to view the spills of the Renewal Movement in their practices, which start 
drafting a project of PE, no longer just focused on pedagogical activism.  

Key-words: Physical Education. Curricular practice. Class project. 
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CONTORNOS INICIAIS 

Apresentar a questão que problematiza o tema a ser desenvolvido em uma 

dissertação de mestrado exige do investigador a retomada dos caminhos que o 

levaram a se interessar pelo assunto em tela. O caminho que venho trilhando desde 

a construção do anteprojeto, com o qual conquistei a vaga no Programa de Pós-

Graduação em Ciências do Movimento Humano da UFRGS, foi um tanto sinuoso e 

com inevitáveis encruzilhadas, nas quais algumas escolhas precisaram ser feitas. Nas 

decisões tomadas, o currículo sempre foi o indutor das perguntas, aquilo que me 

impulsionava a seguir problematizando o montante de ideias que sobrevinham. A 

pergunta que me fazia seguidamente era: de onde vinha e porque se mantinha esse 

interesse pelo currículo? As respostas eram acompanhadas de mais perguntas: Seria 

uma obrigação acadêmica investir na análise de uma determinada estrutura 

curricular? Seria um interesse teórico? Ou um compromisso social com uma disciplina 

escolar com pouca tradição em organizar de modo sequenciado seus conteúdos? 

Logo no início da minha trajetória acadêmica veio o interesse pela Educação 

Física (EFi) escolar, em especial sobre os motivos pelos quais esta 

atividade/disciplina/matéria (ainda não tinha bem claro as diferenças) se tornou mais 

um componente curricular presente nessa instituição. Antes mesmo de iniciar a 

graduação na UNIJUÍ (Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande 

do Sul), eu já estava inserida como auxiliar administrativa no contexto escolar e 

percebia a peculiaridade da EFi em relação às outras disciplinas, mas não conseguia 

dar sustentação a essa percepção. Já no segundo semestre da graduação, comecei 

a atuar como estagiária no ensino fundamental nessa mesma escola particular onde 

eu já trabalhava. Lembro que precisei pedir auxílio à coordenadora pedagógica sobre 

“o que deveria ensinar a eles”. Para atender aos meus anseios, veio ela com um maço 

de papéis encontrados em um arquivo e me disse: “taí a lista de conteúdos”. 

Realmente era uma lista: Futebol, Voleibol, Handebol e Atletismo em todos os anos 

finais do Ensino Fundamental. Para os anos iniciais, a lista era de habilidades motoras 

a serem desenvolvidas em cada ano.  

Esse foi o primeiro choque de realidade com um contexto “micro”, pois, como 

eu estava iniciando na docência, para mim esse parecia ser um problema local e 

específico de uma instituição que tinha apenas cinco anos de existência, tempo que 

me parecia insuficiente para a montagem de um currículo mais consistente. Passados 
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alguns semestres da graduação e ainda com certa dificuldade em organizar as aulas 

que deveria ministrar naquela escola, comecei a me deparar com o contexto “macro” 

da situação: além daquele tipo de lista de conteúdos ser algo comum em outras 

instituições, também o descaso, tanto da escola como dos professores com as aulas 

de EFi me chamou atenção.  

Interessada em buscar respostas para tal situação no “mundo acadêmico”, me 

inscrevi para o Salão de Iniciação Científica da UNIJUÍ e optei em assistir as sessões 

nas quais haviam pesquisas sobre o tema “Educação Física escolar”. Em uma dessas 

sessões me deparei com a apresentação do trabalho intitulado “Educação Física e 

Cultura Escolar: Entre Práticas Inovadoras e o Abandono do Trabalho Docente”, de 

autoria do Prof. Fernando J. González, na qual ele também divulgou a coleção “Lições 

do Rio Grande”, na época 2009, recém-lançada pela Secretaria Estadual de Educação 

do Rio Grande do Sul (SEDUC-RS). Nesta proposta havia também um referencial 

curricular para a Educação Física. 

Em função do interesse que demonstrei pelos dois assuntos, alguns semestres 

depois, estava inserida como bolsista de iniciação científica no projeto de pesquisa 

desse mesmo professor, intitulado: “Educação Física e Atuações Docentes: as 

disposições de professores da educação básica que operam no campo profissional - 

uma experiência de pesquisa-ação”. Nessa investigação, que visava apoiar o 

desenvolvimento de planos de estudos por professores em algumas escolas da região 

da 36ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), foi possível perceber que a 

organização dos conteúdos nos diferentes níveis de ensino não fazia parte da rotina 

de tarefas docentes na EFi.  

Nesse mesmo período, também havia começado a elaborar o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) com o objetivo de compreender os sentidos atribuídos ao 

Referencial Curricular do RS para a EFi (RCEF-RS) pelos professores da região de 

abrangência dessa mesma CRE (municípios como Ijuí, Panambi, Catuípe, Condor). 

Nesse trabalho, que se valeu das entrevistas como procedimento metodológico 

principal, as respostas e posicionamentos dos colaboradores também mostraram que 

a organização curricular da EFi é um assunto que merece atenção especial em 

pesquisas acadêmicas. Ao entrevistar 19 professores, estabeleci duas grandes 

categorias – favoráveis e contrários ao material – em que menos da metade se 

posicionou contra (07) e os demais (12) colocaram o material como pertinente à 

organização das aulas de EFi. Percebi, então, algumas arestas que justificam a 
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problematização que mais à frente apresento nessa pesquisa. Na região onde a 

investigação foi realizada há uma instituição de ensino superior (IES) que privilegia 

em seu curso de Educação Física a lógica desenvolvida no RCEF-RS, o que 

possivelmente interfere no posicionamento de boa parte dos professores frente a essa 

proposta, embora houvesse entre os favoráveis, professores formados em outras IES 

(DESSBESELL, 2012). No TCC me ative exclusivamente aos sentidos atribuídos 

pelos professores de EFi ao documento “Lições do Rio Grande”, sem me preocupar 

com os efeitos diretos deste material na prática curricular destes docentes. Esse foi 

meu primeiro esforço no sentido de conhecer e compreender a relação entre a 

Educação Física escolar, a sua constituição enquanto componente curricular, a 

sistematização dos conhecimentos e a prática dos professores. 

Desse modo, ao final da graduação tive a nítida sensação de que o caminho 

no campo da investigação tinha recém iniciado. Até então as análises desenvolvidas 

sobre o tipo de relação que os professores estabelecem com uma proposta curricular 

vieram acompanhadas de outros questionamentos e da necessidade de conhecer e 

explorar mais sobre os temas currículo, EFi, professores. E como um desdobramento 

do TCC, já visando voos mais altos em relação à formação acadêmica, parti para a 

construção do anteprojeto de pesquisa denominado “Entre o entusiasmo e a 

indiferença: sentidos atribuídos pelos professores ao Referencial Curricular de 

Educação Física do RS – 2009”, com o qual ingressei no mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da UFRGS. 

Esse anteprojeto já indicava importantes alterações dos rumos até chegar no 

presente enfoque desta dissertação. As aulas, palestras, seminários, leituras e 

discussões me levaram a pensar outras problematizações, como por exemplo, a 

sistematização das práticas corporais nas diferentes proposições curriculares para a 

EFi no Brasil. No entanto, foi justamente o interesse maior na compreensão de como 

se relacionam currículo, docentes e as particularidades da área que me levou a querer 

estudar como os professores de EFi têm lidado com a organização curricular da 

disciplina de EFi nas escolas da rede estadual de ensino do RS desde o lançamento 

do Referencial Curricular de EFi pela Secretaria de Educação do estado em 2009. 

Essa problematização começou a ganhar forma a partir da reflexão sobre os 

estudos de currículo, a história particular da EFi e o entendimento de prática curricular, 

aspectos esses que são pontuais no encadeamento teórico dessa dissertação. Para 

entender de modo mais amplo os estudos sobre currículo, optei por estudar o 
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processo de constituição deste vasto campo, tomando como referência autores como 

Tomaz Tadeu da Silva (2011), Miguel Arroyo (2011), Gimeno Sacristán (2000), Cesar 

Coll (2003), Tardif e Lessard (2011) entre outros. A partir destas leituras, comecei a 

compreender que o currículo é um campo de disputas, no qual é constante a tensão 

sobre a seleção dos conteúdos e os modos de organizá-los na grade curricular da 

instituição escolar. 

Entender o currículo a partir de uma concepção de mundo, de sujeito e de 

sociedade, foi possível a partir da obra Documentos de identidade: uma introdução às 

teorias do currículo, de Tomaz Tadeu da Silva (2011), autor que, ao meu ver, 

apresentou de modo melhor estruturado o movimento dentro do campo. Há uma 

significativa produção no campo da EFi que se vale dessa obra para relacionar as 

teorias do currículo e o percurso da área, como o trabalho desenvolvido por Neira e 

Nunes (2009), por exemplo. Por outro lado, para entender o modo de produção dos 

currículos da EFi foi preciso ir além da estrutura elaborada por Silva (2011), a qual 

apresenta os estudos de currículo, desde uma perspectiva mais tradicional até os 

estudos pós-críticos.  

Mesmo que o próprio Bobbit, considerado “pai do currículo”, tenha escrito em 

1921 o artigo Objectives of Physical Education – como aponta Kirk (1990) –, que o 

Movimento Renovador tenha se fundamentado nas Teorias Críticas, e atualmente já 

existam algumas tentativas de aproximação com os estudos pós-críticos (NEIRA; 

NUNES, 2009), a tradição1 que constitui a área no contexto escolar sempre esteve (e 

de certo modo ainda está) demarcada pelo “ativismo pedagógico”, que se baseava (e 

ainda se baseia), fundamentalmente, na seguinte premissa: “exercitar para melhorar 

a saúde, exercitar para formar o caráter, exercitar para o desenvolvimento do homem 

integral” (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009, p. 12). 

Em contrapartida, o Movimento Renovador da EFi brasileira, desde suas 

primeiras reflexões na década de 1980, vem questionando essa função ativista no 

contexto escolar. O movimento impulsiona mudanças em relação às práticas 

pedagógicas, propondo tanto a desvinculação da área de concepções esportivistas e 

biológicas, como o estabelecimento de projetos educacionais de orientação crítica e 

                                            
1 O uso do termo tradição, no que se refere ao currículo das disciplinas, conforme Goodson, baseado 
em Hobsbawm, é “um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente 
aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 
comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação 
ao passado” (HOBSBAWM, 2008, p. 9). 
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democrática (BRACHT et al., 2002). A legitimidade da EFi na instituição escolar tem 

suas principais premissas deslocadas para as construções culturais sobre as práticas 

corporais sistematizadas e organizadas na sociedade. Essas construções culturais 

atribuem conhecimentos a serem tratados e, por isso, uma organização distinta para 

a disposição dos conteúdos da EFi. Nesse escopo de conhecimento, passam a ser 

cunhadas “as expressões cultura corporal, cultura de movimento e cultura corporal de 

movimento para expressar o objeto/conteúdo de ensino da Educação Física” 

(BRACHT, 2010, p. 2). No contexto da Teoria Crítica, a perspectiva proposta tenciona 

que a EFi escolar se fundamente em “Pedagogias Progressistas, cujas propostas de 

ação visam colocar a educação, portanto a prática pedagógica, na perspectiva da 

transformação social, rumo a uma sociedade igualitária e justa” (BRACHT et al., 2002, 

p. 10). 

A influência do Movimento Renovador ficou mais explícita em dois documentos 

oficiais nos anos 1990. O primeiro deles, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 

9394/96 (LDB 9394/96), que garante a EFi como componente curricular obrigatório 

integrado à proposta pedagógica da escola (BRASIL, 2010). O segundo, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que tratam a disciplina “como expressão 

de produções culturais, com conhecimentos historicamente acumulados e 

socialmente transmitidos. Portanto, [...] entende a Educação Física como uma cultura 

corporal” (BRASIL, 2000, p. 25). 

A organização dos conteúdos da EFi, nessa lógica, pelo menos no que tange 

às políticas curriculares, começa a mudar quando os estados brasileiros passam a 

implantar referenciais curriculares. As propostas elaboradas, até então por 22 

estados2, deveriam, de algum modo, referir-se às orientações dos PCN, primando 

pelas demandas culturais específicas de cada contexto e sistematizar os temas e 

conteúdos, de acordo com a diversidade e complexidade das diferentes áreas em 

cada nível de ensino. Nessas proposições curriculares, de diferentes modos, a EFi 

ganha o status de disciplina e passa a organizar seus conteúdos ao longo dos anos 

escolares. Nesse movimento, foi lançado em 2009 o Referencial Curricular “Lições do 

Rio Grande”, no qual a EFi, em consonância com o que fora pautado pelos PCN, está 

localizada na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. A proposta 

apresentada pela Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul se orienta 

                                            
2 Conforme a Tabela 1 localizada na página 47. 
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por quatro princípios: 1) tematizar a Cultura Corporal de Movimento como objeto de 

estudo e, desse modo, 2) a EFi deve promover o acesso às práticas corporais 

sistematizadas vinculadas a esta cultura, 3) tratá-las pedagogicamente de modo 

diferenciado de outros espaços (escolinhas, clubes, academias, etc.) e 4) ser um 

documento orientador das escolhas curriculares a serem feitas no contexto de cada 

instituição (GONZÁLEZ; FRAGA, 2009). 

Uma vez que já havia desenvolvido uma pesquisa, na qual procurava entender, 

em uma região específica do RS, os sentidos atribuídos pelos professores ao RCEF-

RS, o meu interesse se voltou para o contexto da prática. Impulsionada por novas 

leituras no campo dos estudos do currículo e, mais especificamente, pelo interesse 

em compreender de que modo este tipo de material poderia influenciar a prática 

curricular, três foram os fatores que me levaram a este caminho: 1) o movimento 

intenso de produção de referenciais curriculares para as disciplinas da educação 

básica em quase todos os estados brasileiros, além de alguns municípios; 2) a 

proposta do RS estar entre uma das que colocam o professor como protagonista da 

organização e sequencialidade dos conteúdos a serem desenvolvidos ao longo dos 

anos escolares (BRACHT, 2010); e 3) o conhecimento do RCEF-RS e da sua 

utilização em determinados contextos escolares. 

Apesar de não estar tão consolidado na literatura, prática curricular me pareceu 

o termo o mais adequado para designar o objeto de pesquisa desta dissertação: 

experiência docente na organização curricular de disciplinas escolares. Trata-se de 

uma tarefa docente específica dentro das práticas pedagógicas, diferente das 

metodologias de ensino e que também não se restringe à análise curricular dos 

pressupostos teóricos de uma dada proposição. Conforme Sacristán e Pérez Goméz 

(1998), prática curricular é um termo que ajuda a estabelecer os contornos da 

experiência docente de produção curricular na realidade escolar, pois essa 

experiência 
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não se mostra em suas modelagens documentais – prescrições ou 
livros-textos –, mas na interação de todos os contextos práticos [...]. 
Possuem, no entanto, diferentes graus de aproximação ao que é 
prática curricular [...]. A análise dos livros-texto, por exemplo, nos 
aproxima mais da realidade educativa do que os documentos oficiais 
que regulam e prescrevem o currículo. Os planos reais dos 
professores/as nos aproximam mais do que os livros-textos 
(SACRISTÁN; PÉREZ GOMÉZ, 1998, p. 138). 

Portanto, para entender o modo como os professores foram afetados e também 

como reagiram à introdução de um referencial curricular em uma área com pouca 

tradição na elaboração de currículos, não me parecia suficiente centrar a investigação 

na análise curricular, mas, sim, numa estratégia que me permitisse encontrar e escutar 

o sujeito docente que "lida" com o currículo e o faz funcionar, de um modo ou de outro, 

em sua rotina laboral, pois, de acordo com Bracht (2010, p. 13), “os professores que 

atuam nas escolas não são meros ‘aplicadores’” de conhecimentos produzidos por 

outros, mas, sim, também produtores de conhecimento no seu fazer cotidiano”. 

Para dar conta desta intencionalidade, a questão problematizadora se 

consolidou da seguinte forma: de que modo os professores de Educação Física do 

estado, que tiveram contato/usaram o Referencial Curricular do Rio Grande do Sul 

(2009), lidam com a prática curricular em suas escolas? Convém salientar que o meu 

interesse nesta investigação não é (e nunca foi) verificar se os professores estão ou 

não usando o material desenvolvido pela SEDUC-RS, tampouco sugiro que a prática 

curricular seja uma tarefa que passou a ser uma realidade com o advento do RCEF-

RS. Pelo contrário, a intenção, aqui, é tomar como balizador temporal um documento 

que explicitamente posiciona o professor como protagonista da produção curricular 

em nível escolar, especialmente no que se refere à EFi, visto que, nesse contexto, a 

organização de seus temas e de seus conteúdos não é um elemento central. 

Após essa apresentação geral de como cheguei à problematização dessa 

investigação, passo a destacar como estão distribuídos os próximos capítulos. Em 

“Texturas da literatura curricular”, abordo de modo mais detalhado os “Estudos no 

campo do currículo” para, na seção seguinte, tratar da “Prática curricular como tarefa 

docente”, conceito que movimenta as discussões no decorrer da dissertação. Por fim, 

a última seção deste capítulo, intitulado “Propostas Curriculares e EFi: Revisão 

Sistemática”, procuro dar visibilidade aos estudos que analisam a produção de 

propostas curriculares no campo acadêmico.  
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“Matizes de um projeto de disciplina”, segundo capítulo desta dissertação, é 

composto por duas seções:  a primeira é “Educação Física Escolar: de atividade a 

componente curricular”, no qual faço um apanhado sobre como a EFi chega ao status 

de disciplina na Educação Básica com a “virada cultural” proposta pelo Movimento 

Renovador. A outra seção é “Desdobramentos da virada cultural”, que se subdivide 

em “O RCEF-RS no sistema nacional de ensino”, que tem por objetivo descrever como 

esse material está organizado em consonância com esse sistema; e “A virada cultural 

da EFi nas atuações docente”, no qual estruturo uma discussão sobre como o campo 

acadêmico tem desenvolvido reflexões a respeito dos perfis de atuação em EFi em 

decorrência do processo de renovação da área.  

Ao capítulo três é reservada a descrição do processo metodológico. Na seção 

“Lentes teórico-metodológicas” apresento o modo de análise dos achados no campo 

a partir da pesquisa narrativa e uma revisão de literatura sobre esse tipo de 

investigação. Em seguida, apresento os “Instrumentos para conversar com os 

sujeitos”, onde discorro sobre as ferramentas utilizadas durante a pesquisa.  Na última 

seção deste capítulo descrevo o “Caminho percorrido para chegar aos colaboradores”, 

desde o contato com a SEDUC-RS até a realização das entrevistas.  

O capitulo quatro, intitulado “As práticas curriculares ‘entre o não mais e o ainda 

não’”, traz as análises desenvolvidas sobre o que encontrei nas narrativas dos 

professores. Essas análises se dividem em três seções: “Os colaboradores”, que 

apresenta um resumo da conversa com os 12 professores; “O espaço dos conteúdos 

na tela da prática curricular”, composta de duas subseções: “Os fortes e persistentes 

traços da tradição esportiva” e “Os respingos do Movimento Renovador na prática 

curricular”, onde faço uma aproximação gradiente das práticas curriculares desses 

docentes em relação às proposições do Movimento Renovador.  O último conjunto de 

análise, denominado “Rabiscos na prática curricular”, também tem duas subseções: 

“O ‘professor sombra’: uma preocupação proeminente” e “Os percalços na tarefa 

docente” como elementos que interferem na prática curricular. E, por fim, em “Alguns 

contornos finais” apresento as reflexões e apontamentos referentes ao conjunto da 

investigação desenvolvida. 
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1 TEXTURAS DA LITERATURA CURRICULAR 

1.1 ESTUDOS NO CAMPO DO CURRÍCULO 

Embora o uso do termo currículo seja relativamente recente, a preocupação 

com a organização da atividade educacional e a atenção à questão sobre o que 

ensinar vêm de muito antes das teorizações que hoje já são bastante conhecidas no 

campo de Estudos do Currículo. Em termos de etimologia, a palavra currículo tem sua 

origem no latim e significa pista de corrida, caminho, jornada, trajetória (PALAMIDESI; 

GVIRTZ, 2010; SILVA, 2011). Em termos de conceituação, várias são a definições 

possíveis para tal termo. Para Goodson (2003, p. 67) “um dos problemas constantes 

relacionados ao estudo do currículo é que se trata de um conceito multifacetado, 

construído, negociado e renegociado”. 

Segundo Grundy (1998, p. 19), o currículo pode ser uma construção cultural e 

um modo de organizar uma série de práticas educativas, ou, como prefere definir Coll 

(2003, p. 44), “um instrumento útil para orientar a prática pedagógica”. Para 

Palamidesi e Gvirtz (2010), currículo no meio pedagógico ou especializado está longe 

de ter uma definição indubitável, já que “no campo da educação, currículo é um termo 

polissêmico, uma palavra que está associada a uma pluralidade de significados. O 

currículo tem sido objeto de inúmeros estudos de diferentes abordagens e centenas 

de definições” (PALAMIDESI; GVIRTZ, 2010, p. 49, tradução minha). Em uma de suas 

obras mais citadas, Sacristán (2000, p. 15) enfatiza que 

o currículo supõe a concretização dos fins sociais e culturais, de 
socialização, que se atribui à educação escolarizada, ou de ajuda ao 
desenvolvimento, de estímulo e cenário do mesmo, o reflexo de um 
modelo educativo determinado, pelo que necessariamente tem de ser 
um tema controvertido e ideológico, de difícil concretização num 
modelo ou proposição simples. 

Portanto, currículo não é um conceito atemporal e refratário às transformações 

da sociedade “ele tem uma história, vinculada às formas específicas e contingentes 

de organização da sociedade e da educação” (MOREIRA; SILVA, 2001, p. 8). Desse 

modo, é necessário compreendê-lo para além de um determinado conceito, é preciso 

visualizá-lo dentro das teorias que organizam e estruturam os modos de ver a 

realidade, que permitem compreender o fenômeno educativo institucionalizado. Em 

resumo, as Teorias currículo são a “consequência da separação entre a prática do 
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currículo e dos esquemas de representação do mesmo” (SACRISTÁN, 2000, p. 37-

38). 

É no início do século 20, nos Estados Unidos, que o termo curriculum começa 

a ser utilizado de modo mais sistemático a ponto de constituir um campo especializado 

de estudo. Contudo, “as diferentes filosofias educacionais e as diferentes pedagogias, 

em diferentes épocas, [...] não deixam de fazer especulações sobre o currículo, 

mesmo que não se utilizassem do termo” (SILVA, 2011, p. 21). As Teorias Tradicionais 

que, para Silva, compreendem a obra Bobbit (de 1918) “The curriculum”, consolidada 

mais tarde pela formulação precisa, detalhada e comportamental dos objetivos do 

currículo propostos por Tyler (SILVA, 2011), surgiram nos anos vinte. No contexto da 

época, ainda bastante influenciado pela revolução industrial, movimentos migratórios 

e “numa perspectiva que considera que as finalidades da educação estão dadas pelas 

exigências profissionais da vida adulta, o currículo se resume a uma questão de 

desenvolvimento, a uma questão de técnica” (SILVA, 2011, p. 24). 

Nessa linha, a ênfase estava em questões sobre ensino, aprendizagem, 

avaliação, metodologia, didática, organização, eficiência, objetivos. Essas ênfases 

estampam o modelo de sociedade vigente do período em que essa teoria foi 

concebida, em que a escolarização seguia os princípios do processo fabril, ou seja, 

linhas de produção em que não era necessário entender tal processo, mas apenas 

reproduzi-lo (SILVA, 2011). Nesse contexto, 

É interessante notar que tanto os modelos mais tecnocráticos, como 
os de Bobbitt e Tyler, quanto os modelos mais progressistas de 
currículo, como o de Dewey, que emergiram no século XX, nos 
Estados Unidos, constituíam, de uma certa forma, uma reação ao 
currículo clássico, humanista, que havia dominado a educação 
secundária desde sua institucionalização [...]. O modelo tecnocrático 
destacava a abstração e a suposta inutilidade – para a vida moderna 
e para as atividades laborais – das habilidades e conhecimentos 
cultivados pelo currículo clássico [...]. O modelo progressista, 
sobretudo aquele ‘centrado na criança’, atacava o currículo clássico 
por seu distanciamento dos interesses das experiências das crianças 
e dos jovens [...]. (SILVA, 2011, p. 26-27). 

Os currículos mais tecnocráticos e os mais progressistas só foram contestados 

com os movimentos sociais e culturais que promoveram agitações e transformações 

na década de 60, quando surgiram, então, as teorias críticas do currículo. Como um 

contraponto, essas teorias são chamadas de “movimento de reconceptualização” nos 

EUA, lideradas por estudiosos como Michel Apple e Henry Giroux, e na Inglaterra de 
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“nova sociologia da educação”, vinculada às teorizações de Michael Young. No Brasil 

o nome em evidência é o de Paulo Freire e, na França, Althusser, Bourdieu, Passeron 

(SILVA, 2011). 

Fundamentadas em Marx e Gramsci, as Teorias Críticas começaram, segundo 

Silva (2011), a dar ao currículo um tom de resistência aos modelos sociais vigentes. 

Nessa perspectiva, o sujeito é entendido como capaz de contrapor ideologias 

opressoras – convencimento, adaptação e repressão da hegemonia dominante – 

posicionar-se criticamente e emancipar-se a partir do momento em que compreende 

o mundo em que está. Não se restringido a um modelo técnico, 

as teorias críticas sobre o currículo, em contraste, começam a colocar 
em questão precisamente os pressupostos dos presentes arranjos 
sociais educacionais. [...] desconfiam do status quo, 
responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais (SILVA, 
2011, p. 30). 

As Teorias Críticas invertem o tecnicismo fundamentado nas teorias 

tradicionais. É em meio a transformações sociais e a contracultura dos movimentos 

feministas, de libertação sexual, de igualdade racial, em conjunto com o forte 

questionamento do modelo capitalista vigente, que, segundo Silva (2011), o currículo 

tecnicista é responsabilizado pelas desigualdades sociais, pois  

o currículo atua ideologicamente para manter a crença de que a forma 
capitalista de organização da sociedade é boa e desejável. Através 
das relações sociais do currículo, as diferentes classes sociais 
aprendem quais são seus respectivos papéis nas relações sociais 
mais amplas [...]. a formação da consciência – dominante ou dominada 
– é determinada pela gramática social do currículo. (SILVA, 2011, p. 
148). 

Nessa linha crítica, Sacristán e Péres Gómez (1998) enfatizam que a escola 

com um currículo pautado em ideais competitivos e individualistas, socializa as novas 

gerações de modo muito eficaz na aceitação das desigualdades. Nesse modelo, até 

os desfavorecidos aceitam e assumem as diferenças sociais e econômicas como 

legítimas e cumprem apenas de modo formal as exigências democráticas da esfera 

política. Aceitam como relevantes a “utilidade da ideologia do individualismo, a 

concorrência e a falta de solidariedade” (SACRISTÁN; PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 21). 

Esses mesmos autores sugerem a “mediação crítica da utilização do 

conhecimento”, mesmo que a função educativa da escola, perpassada pelo currículo, 

esteja imersa em uma tensão dialética entre a reprodução e a mudança da sociedade. 
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Essa mediação crítica indica que a escola utilize “o conhecimento, também social e 

historicamente construído e condicionado, como ferramenta de análise para 

compreender, para além das aparências superficiais do status quo real” (SACRISTÁN; 

PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 22), contribuindo para que as novas gerações não o 

interiorizem como natural. Assim, o currículo proposto na perspectiva crítica deveria 

promover a politização do docente e do discente, de modo que tivessem condições 

de compreender a ideologia que inspira os acontecimentos do contexto em que vivem. 

Surgem, então, os currículos emancipatórios, libertadores e críticos, em que as 

contradições da sociedade deveriam pautar o ensino nas salas de aula (NEIRA; 

NUNES, 2009). 

As teorias pós-críticas, por sua vez, surgem a partir de um mundo cada vez 

mais miscigenado e incerto, do multiculturalismo, da pós-modernidade. Esses 

aspectos conduzem ao questionamento sobre a possibilidade de formação de um 

sujeito emancipado, livre e autônomo, apregoado pelas teorias críticas. Silva (2011) 

afirma que, diferentemente das teorias críticas em que o conhecimento, à época, tido 

como verdadeiro poderia libertar e emancipar o sujeito, as teorias pós-críticas 

entendem o conhecimento sempre dentro dos processos de significação e relações 

de poder. Nessas teorias, mais especificamente para o pós-estruturalismo, o sujeito 

“não pensa, fala e produz: ele é pensado, falado e produzido. Ele é dirigido a partir do 

exterior: pelas estruturas, pelas instituições, pelo discurso” (SILVA, 2011, p. 113).  

As teorias pós-críticas surgem mais como um questionamento sobre as teorias 

críticas, do que com proposições do que poderia se denominar um currículo pós-

crítico. Esse mesmo autor destaca que o questionamento do pós-modernismo às 

teorias críticas, por exemplo, detém-se em alguns elementos, como o currículo e a 

pedagogia atualmente embasados nos ideais da modernidade, a escola ser uma 

instituição moderna por excelência, e, ainda, a insuficiente função dessa instituição 

em formar cidadãos autônomos, conscientes, racionais e moldados para serem 

cidadãos da moderna democracia representativa.  

As questões pontuais enfatizadas por Silva (2011) dizem respeito às 

pretensões totalizantes do saber – verdades absolutas – às grandes narrativas, ao 

objetivismo imparcial e às certezas, bem como as noções de racionalidade que 

levaram a sociedade a ser burocrática, totalitária e, consequentemente, que levam à 

sistemas opressores e de exploração. Além disso, as teorizações pós-críticas 

questionam a noção linear e árida de alta e baixa cultura, que não privilegia a mistura, 
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o hibridismo, a mestiçagem das culturas e dos estilos de vida. Outra noção 

questionada é a de que o progresso seja algo benigno e sempre desejável, pois “sob 

o signo do controle e do domínio sobre a natureza [...], o avanço constante da ciência 

e da tecnologia, apesar dos evidentes benefícios, tem resultado, também, em certos 

subprodutos indesejáveis” (SILVA, 2011, p.112), como a falta de sustentabilidade 

ambiental da atual sociedade consumista. 

As teorias pós-criticas, ainda na perspectiva apresentada por Silva (2011), têm 

seus fundamentos basilares em teóricos como Foucault, Derrida, Lyotard, Deleuze, 

Cheryholmes. São esses autores que começam a questionar as verdades absolutas 

e a explicação da realidade pelo discurso de modo concreto. Além disso, os conceitos 

ideológicos da teoria-crítica são superados, pois  

o poder não tem mais um único centro, como o Estado, por exemplo. 
O poder está espalhado por toda a rede social. [...] As teorias pós-
críticas não limitam a análise do poder ao campo das relações 
econômicas, do capitalismo. Com as teorias pós-críticas, o mapa do 
poder é ampliado para incluir os processos de dominação centrados 
na raça, etnia, no gênero e na sexualidade (SILVA, 2011, p. 149). 

Portanto, essas teorias concebem o currículo a partir da superação das 

verdades absolutas, da primazia do discurso sobre a realidade explicada de modo 

pretensamente concreto. As teorias pós-críticas deslocam a ênfase em conceitos 

ideológicos para outra perspectiva, primando por identidade, subjetividade, 

significação e discursos, relações étnicas, raciais, de gênero e sexualidade (SILVA, 

2011). A extensa revisão apresentada por esse autor estabelece os contornos teóricos 

que constituíram, há quase cem anos, o campo de estudos especializados sobre o 

currículo. Essas teorizações têm fomentado a produção de pesquisas que 

problematizam as ações e os efeitos de currículos em áreas específicas como a 

Educação Física. 

É importante salientar que a classificação elaborada por Silva (2011) teve sua 

primeira edição em 1999, desse modo, outras tantas elaborações foram feitas ao 

longo desses anos. Além disso, existem outras perspectivas sobre os estudos de 

currículo como, por exemplo, a de Goodson (2007), que, baseado em Bauman, cunho 

a expressão Currículo como narrativa. Goodson afirma que, no novo projeto de 

modernidade, o currículo que prescreve conteúdos está sendo rapidamente 

ultrapassado, propondo, assim,  
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a passagem de uma aprendizagem primária e de um currículo 
prescritivo para uma aprendizagem terciária e um currículo narrativo. 
Tal mudança se acelerará rapidamente, à medida que ocorra a 
mudança para uma organização econômica flexível. A inércia 
contextual de um currículo prescritivo, baseado em conteúdo, não 
resistirá às rápidas transformações da nova ordem do mundo 
globalizado (GOODSON, 2007, p. 251). 

Essas diferentes teorizações levam as disciplinas escolares a consolidar sua 

tradição curricular. Essa tradição vai delineando tanto a legitimidade como a prática 

pedagógica sobre um componente curricular presente na instituição escolar. Desse 

modo, a prática curricular é um dos elementos da prática pedagógica, que podem ser 

problematizados a fim de compreender como o currículo acontece, temática abordada 

na próxima seção. 

2.2 PRÁTICA CURRICULAR COMO TAREFA DOCENTE 

Para balizar a compreensão sobre como os professores lidam com a prática 

curricular, destaco, nesse tópico, elementos pontuais para descrever a complexidade 

dessa dimensão da tarefa docente. De acordo com Tardif e Lessard (2011, p. 208), 

poucos são os estudos que se dedicam “à questão da relação entre os currículos, as 

matérias ensinadas e a tarefa dos professores”. Segundo esse mesmo autor, é tarefa 

do docente intermediar e concretizar o programa oficial de uma disciplina, entrelaçado 

às limitações temporais, à escassez de recursos, às estruturas precárias e às 

questões subjetivas do ensino/aprendizagem. Prática curricular é, portanto, uma 

tarefa que se realiza dentro de uma complexa teia de atribuições, que exige do 

docente a interpretação do que trata determinada disciplina ao longo dos anos 

escolares, bem como a tradução em concretas escolhas de ensino e estratégias que 

transformam e modelam (TARDIF; LESSARD, 2011), no caso aqui específico, a EFi 

no ambiente escolar. 

Além disso, dentro dessa complexidade, é preciso considerar os contextos 

sociais, políticos, culturais e econômicos em que os docentes desenvolvem suas 

práticas. Nesse sentido, Wittizorecki e Molina Neto (2005, p. 65-66) argumentam 

sobre a necessidade de entender  
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a escola não como um marco de consenso, mas como um cenário 
social onde se apresentam interesses e contradições tão complexos e 
intensos como na própria sociedade, [...] o trabalho desses docentes 
está permeado pelo constante e inevitável repensar de seu sentido, de 
sua natureza e de suas incumbências, exigindo dos professores, 
desse modo, para além de competências técnicas e instrumentais, 
outras, como a reflexão sobre a própria prática, o desenvolvimento da 
tolerância frente as limitações pessoais e institucionais e a articulação 
com as demais parcelas da comunidade escolar. 

Embora os próximos parágrafos discorram especificamente sobre a prática 

curricular, esta não é entendida aqui como uma tarefa isolada do contexto no qual ela 

se realiza. 

Cabe destacar que “prática curricular” não é um termo que possui uma 

delimitação conceitual específica. Em algumas instituições de ensino superior, por 

exemplo, o termo se vincula a um componente curricular ligado aos estágios de 

licenciatura na Educação Básica. Na tentativa de compreender os sentidos atribuídos 

à prática curricular, passa a ser importante apresentar de que modo alguns autores 

do campo da educação o conceituam. 

Para Sacristán e Pérez Goméz (1998), existem diferentes graus de prática 

curricular, que abrangem os documentos oficiais que prescrevem o currículo, 

passando pelos livros-texto, até os planos de aula dos professores que se 

desencadeiam nas escolhas metodológicas para desenvolver os conteúdos. Para 

Palamidessi e Gvirtz (2010, p. 66, tradução minha), a prática de 

selecionar, organizar e avaliar os conhecimentos que eles [os 
currículos] transmitem é um processo complexo. O que a perspectiva 
sociológica nos mostra é que podemos pensar o currículo como um 
processo social em que a escola está cheia de conteúdo de 
aprendizagem. O currículo aparece como algo que é construído a 
partir do cruzamento de diversas práticas. 

Na perspectiva destes autores, não há como dissociar a prática daquilo que é 

estabelecido em documentos oficiais como ‘o currículo’, porém é necessário entendê-

lo com duas importantes distinções: o que é o currículo, especificamente estabelecido; 

e o que são os processos de ensino para o seu desenvolvimento. A prática a qual me 

refiro, portanto, não diz respeito às estratégias adotadas pelos professores para 

desenvolver este ou aquele conteúdo, para mim, essa ação é parte da prática 

pedagógica. A prática pedagógica é, por sua vez, uma espécie de conceito guarda-

chuva das práticas relativas às diversas tarefas docentes, e se constitui tanto das 
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escolhas dos conteúdos ao longo dos anos letivos, como das estratégias, métodos de 

ensino adotados e da avaliação sobre o que é ensinado (SACRISTÁN, 2000).  

 A complexidade da prática curricular está no fato de que ela é um processo 

que se desenvolve desde a proposição de um currículo até sua efetivação em 

estratégias de ensino e avaliação. Esse processo é descrito por Sacristán (2000, p. 

105) como “confluência prática do currículo”, conforme segue na figura 43, 

 

Nesta sistematização, dois são os pontos centrais que tracejam a prática 

curricular dos professores, os quais foram focados por mim nessa investigação: O 

currículo apresentado aos professores e o Currículo moldado pelos professores. O 

primeiro porque se refere àquilo que, a partir do que está estabelecido pelo sistema 

nacional de ensino como conhecimentos a serem tratados na instituição escolar, é 

elaborado por diferentes instâncias e materializa-se, por exemplo, em livros-texto4 

(SACRISTÁN, 2000). O segundo, porque,  

                                            
3 Adaptado de Sacristán (2000, p. 105). 
4 No caso específico dessa pesquisa, os Referenciais Curriculares do Rio Grande do Sul.  

Figura 1 – Confluência prática do currículo 
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o professor é um agente ativo muito decisivo na concretização dos 
conteúdos e significados dos currículos, moldando a partir de sua 
cultura profissional qualquer proposta que lhe é feita, seja através da 
prescrição administrativa, seja do currículo elaborado pelos materiais, 
guias, livros–texto, etc. Independentemente do papel que 
consideremos que ele há de ter nesse processo de planejar a prática, 
de fato é um ‘tradutor’ que intervêm na configuração dos significados 
das propostas curriculares (SACRISTÁN, 2000, p. 106)  

A centralidade desta prática curricular, então, está no sujeito professor. Para 

Palamidessi e Gvirtz (2010, p. 77, tradução minha), “o processo de seleção, 

organização, distribuição e transmissão de conteúdo, que se reflete no currículo, não 

é um processo impositivo, mas um processo de negociações e redefinições 

permanentes”, um processo no qual o professor é ou protagonista das escolhas que 

fez, ou aguarda passivamente que a gestão prescreva o que deve e como deve fazer, 

ou ainda, limita-se ao que tradicionalmente é feito ao longo dos anos em sua área de 

atuação (PALAMIDESSI; GVIRTZ, 2010). 

Em vista disso, a ação do professor não é algo que acontece livre de influências 

externas. A ação, ou a prática, é sempre um modo de se posicionar em uma 

determinada situação, pautado nas referências que o docente tem a respeito do seu 

campo de atuação. Nesse sentido, “o professor não decide sua ação no vazio, mas 

no contexto da realidade de um local de trabalho, numa instituição que tem suas 

normas de funcionamento [...] ou pela simples tradição que se aceita sem discutir” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 167). 

Desse modo, a influência de um material curricular na prática do professor está 

transpassada também pela dimensão da experiência que este possui, pois 

qualquer professor tem experiência pessoal, por pouco consciente que 
seja de seu próprio trabalho, de que dedica mais tempo a alguns 
conteúdos do que a outros, de que realiza atividades mais variadas 
em alguns [conteúdos] que em outros, inclusive alguns temas lhe 
agradam mais e outros nem tanto, etc.. (SACRISTÁN, 2000, p. 175). 

As normas de funcionamento, a tradição cultural, as preferências e 

experiências bem sucedidas dos professores são, portanto, balizadoras da prática 

curricular e moldam de modo bastante explícito o currículo da disciplina pela qual 

respondem. Para Tardif e Lessard (2011, p. 223) “as práticas curriculares dos 

professores demonstram também suas concepções sobre a natureza do 

conhecimento e da aprendizagem dos alunos. [...] tais concepções são largamente 

determinadas pela cultura escolar e curricular”. 
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Diante desse apanhado, a prática curricular nesse estudo é centralizada na 

articulação entre o que consta nos documentos curriculares e aquilo que os 

professores de EFi interpretam, escolhem e traduzem como conteúdos para o 

contexto no qual atuam. Portanto, na próxima seção apresento a busca realizada em 

diferentes bases de dados e revistas acadêmicas, com o intuito de visualizar como 

esses documentos estão sendo problematizados em investigações no âmbito da EFi 

escolar. 

2.3 PROPOSTAS CURRICULARES E EDUCAÇÃO FÍSICA: REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

Para ter uma visão geral de como as propostas curriculares no campo da EFi 

vêm sendo tratadas enquanto objeto de investigação e demarcar a originalidade da 

pesquisa que desenvolvi, realizei uma revisão sistemática em duas bases de dados: 

Banco de teses da CAPES e Scielo, e três periódicos da área: Revista Movimento, 

Revista Pensar a Prática e Revista Brasileira de Ciências do Esporte. As buscas foram 

feitas durante o mês de maio de 2013, e revisadas em Março de 2014. O Banco de 

Teses da CAPES, entre esse período reformulou a plataforma de busca, fazendo com 

que, ao refazer a busca no campo “resumo – contém” com os termos “Proposta 

curricular”5; “Educação Física”, obtive apenas 05 resultados e não 11, como em 2013. 

Como o resultado foi relativamente pequeno, optei por não refinar e comparei os 

trabalhos encontrados com aqueles da primeira busca. Na base de indexação Scielo, 

com estes mesmos termos, seguia não aparecendo nenhum resultado. Na Revista 

Movimento, ao invés de 14, foram 15 os trabalhos encontrados a partir do termo 

“Proposta Curricular”, e, novamente, nas revistas Pensar a Prática (13) e Brasileira de 

Ciências do Esporte, foram 04 os achados. 

Nas pesquisas encontradas na primeira busca no Banco de Teses da Capes, 

05 delas tinham como tema principal a proposta curricular do Estado de São Paulo, 

outras 02 se ativeram a propostas municipais e 04 não tinham como objetivo central 

propostas curriculares. Nestas pesquisas, especialmente as que se detiveram na 

proposta curricular do Estado de São Paulo, duas buscavam as concepções e visões 

dos professores a respeito do referido material. Seixas (2011) teve como objetivo em 

                                            
5 Optei por esse descritor, ao invés de “prática curricular”, pelo fato de este último não ter apresentado 
estudos relevantes para a condução da pesquisa empreendida.  
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sua pesquisa analisar o currículo prescrito de Educação Física elaborado pela 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e identificar como esse currículo 

influenciou o planejamento das aulas e a prática dos docentes. Já Moraes (2008) teve 

por objetivo verificar se a formação inicial influenciava a visão que o professor 

mantinha da proposta da Rede Estadual do Estado de São Paulo. 

Em relação aos registros encontrados na busca feita em 2014, os cinco 

trabalhos se voltam para a relação entre currículo e Educação Física. Guimarães 

(2012), por exemplo, buscou através de sua dissertação de mestrado compreender 

as tensões entre o currículo real e o proposto. Quando se ateve a observar aulas de 

EFi em uma determinada escola, chegou à conclusão de que o professor observado 

não desenvolveu aulas condizentes com a proposta curricular em questão, pois, de 

acordo com o autor, o docente colocava-se na posição de “colega” dos alunos. Lopes 

(2012) e Liba (2012) realizaram análises documentais. O primeiro verificou que as 

diretrizes gerais da Proposta Curricular do Estado de SP, particularmente no que se 

refere à disciplina de Educação Física, estão fundadas na pedagogia das 

competências da formação, o que, segundo o autor, aponta para uma formação crítica 

e cultural, mas tal possibilidade encontra limites devido ao caráter utilitarista e 

adaptável que marca essa pedagogia. Liba (2012), por sua vez, analisou como a 

relação entre o “saber fazer” e o “saber sobre o fazer” em Educação Física vem sendo 

valorizado no discurso pedagógico oficial, a partir dos PCN e da Proposta Curricular 

do Estado de SP. 

Tenório (2012) e Maldonado (2012) realizaram análises das implementações 

de propostas curriculares em Pernambuco e São Paulo, respectivamente. Em 

Pernambuco, Tenório (2012), ao analisar as respostas aos questionários e entrevistas 

com professores de EFi da rede Municipal de Camaragibe/PE, destacou que a 

necessidade de sistematizar os conteúdos de EFi não deve se restringir a uma gestão, 

deve ser uma necessidade que os próprios professores evidenciem. E Maldonado 

(2012), em relação à implantação da reforma curricular do Estado de SP e a disciplina 

de EFi, evidenciou que tanto os fatores dificultadores (descontentamento profissional, 

jornada de trabalho extensa, baixa remuneração, formação profissional insuficiente e 

falta de organização da rede municipal), ou os fatores facilitadores (empenho dos 

professores, alterações na LDB, permanência na escola e horas de estudo), tornam 

complexa a implantação de uma proposta curricular e, consequentemente, a prática 

pedagógica dos professores de EFi. 
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Quanto aos achados nos periódicos da área, poucas são as investigações que 

privilegiaram propostas curriculares, especificamente. O resultado da Revista 

Movimento, que apontou 15 pesquisas vinculadas ao termo, a que mais se 

aproximava da temática envolvia uma investigação realizada por Gramorelli e Neira 

(2009) a respeito dos Parâmetros Curriculares Nacionais e a mudança de perspectiva 

sobre a área por parte dos professores de EFi. Na Revista Pensar a Prática, a maior 

parte dos trabalhos se voltava para os currículos da formação inicial e na Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte, dois dos trabalhos se ocuparam em apresentar 

propostas para a EFi (SILVEIRA; PINTO, 2001; RINALDI; PAOLIELLO, 2008), outro 

problematizou a EFi na Educação Infantil (SILVA, 2005) e Santos (2003) buscou 

analisar como foi constituída a proposta curricular para a EFi em um município de 

Pernambuco, dentro da abordagem Crítico-Superadora. 

Ao fazer este exercício de busca, é importante destacar que, apesar da 

sistematização empreendida que permitiu localizar, nas discussões, marcos teóricos, 

metodologias e observar como o assunto se evidencia nas produções acadêmicas, 

não foi possível abranger toda essa produção. Por isso, em distintos momentos da 

construção da dissertação, ao fazer buscas não tão sistematizadas, foi possível 

encontrar estudos sobre a temática que envolvem EFi, propostas curriculares, os 

professores e inclusive o Referencial Curricular do RS. Exemplo disto é a dissertação 

de Fernandes (2009), na qual procurou averiguar como os professores de EFi das 

séries iniciais do Ensino Fundamental articulam as proposições em relação à 

sistematização dos conteúdos às suas concepções e atuações docentes. 

Especificamente sobre o RCEF-RS, alguns estudos, como o de Martiny et al. (2011), 

que fez uma análise qualitativa dos conteúdos propostos no documento, e as 

pesquisas elaboradas por Silveira et al. (2011) e Weis (2011), que se detêm em 

analisar o conteúdo da proposta no que tange às lutas e práticas corporais junto à 

natureza, respectivamente. 

 Outro trabalho relacionado, e já citado no primeiro tópico, é o meu TCC 

(DESSBESELL, 2012), que se ateve a compreender, através de entrevista 

semiestruturada com 19 professores de Educação Física da região Noroeste do RS, 

os sentidos por eles atribuídos ao Referencial Curricular do RS. Após analisar as 

respostas dos professores, constatei que os sentidos atribuídos ao RCEF-RS traziam 

as marcas das concepções, disposições e trajetórias profissionais desses sujeitos, 

bem como do percurso histórico da disciplina. A título de conclusão argumentei que a 
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complexidade sobre como as concepções, disposições, trajetórias profissionais e o 

percurso histórico da disciplina são fatores que se entrelaçam nas práticas docentes. 

Portanto, compreender cada vez mais esses fatores, pode potencializar a efetividade 

dos materiais curriculares na organização da EFi e a legitimidade desta enquanto 

componente curricular. 

Fazer essa revisão, especificamente sobre como as propostas curriculares vêm 

sendo tratadas no campo acadêmico, além de reforçar o objetivo do trabalho, permitiu-

me identificar que sua contribuição está em seu objeto de análise. Nos trabalhos 

evidenciados, os recortes empíricos se voltavam às propostas propriamente ditas ou 

à observação do impacto na prática docente, mas pouco sobre o que o professor, 

destinatário dessas propostas, diz sobre o modo como lida com a organização dos 

conteúdos da EFi. 
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2 MATIZES DE UM PROJETO DE DISCIPLINA 

Inicialmente, o objetivo deste capítulo era situar historicamente a EFi como 

disciplina escolar. No entanto, após alinhar essa parte da pesquisa com o próprio 

objeto de estudo, às investigações no que se referem às proposições curriculares e à 

compreensão das teorias do currículo em diferentes momentos históricos, resolvi abrir 

a primeira seção, intitulada “Educação física escolar: de atividade a componente 

curricular”, apresentando o processo escolarização da EFi como uma atividade de 

ensino até o movimento de renovação da área. 

Esse processo histórico influencia pelo menos dois diferentes âmbitos, um 

relacionado às proposições curriculares e outro no que se refere às atuações dos 

professores de EFi. Portanto, esse capítulo também apresenta uma segunda seção: 

“Desdobramentos da virada cultural da EFi”, que se divide em outras duas subseções: 

“O RCEF-RS no sistema nacional de ensino”, que destaca como são desenvolvidas 

as orientações curriculares e a descrição do RCEF-RS. E a seção “A virada cultural 

da EFi nas atuações docentes”, na qual apresento como esse processo histórico 

também influenciou a atuação dos professores. 

2.1 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: DE ATIVIDADE A COMPONENTE 

CURRICULAR 

A ginástica chega ao Brasil na segunda metade do século XIX, carregada de 

conceitos europeus e uma concepção curricular impregnada pela perspectiva 

higienista (NEIRA; NUNES, 2009). O primeiro registro oficial da EFi na educação 

básica brasileira é de 1851, coma Reforma Couto Ferraz. Já em 1882, Rui Barbosa 

deu seu parecer sobre a Reforma Leôncio de Carvalho, Dec. 7.247/1879, no qual 

defendeu a ginástica nas escolas sob a explicação de que um corpo saudável sustenta 

a atividade intelectual (SOARES, 2002). 

Com uma concepção iluminista e utilitária, no contexto da chamada “Escola 

Nova”6, que influenciou as reformas educacionais em vários estados, a ginástica era 

                                            
6 Escola Nova foi um movimento de renovação do ensino, que se desenvolveu na primeira metade do 
século 20. No Brasil o precursor do movimento foi Rui Barbosa, em um período de importantes impactos 
de transformações econômicas, políticas e sociais. O processo de urbanização e a ampliação da cultura 
cafeeira trouxeram os progressos industrial e econômico para o país, mas também, graves desordens 
nos aspectos políticos e sociais, ocasionando uma mudança significativa no ponto de vista intelectual 
brasileiro (LUTOSA JÚNIOR, 2013). 
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um dos elementos com os quais a escola deveria educar os corpos e prepará-los para 

o trabalho. No início do século 20, a EFi estava presente no currículo dos estados da 

Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo (BRASIL, 2001). Na 

constituição de 1937, no Artigo 131, “a educação física, o ensino cívico e o de 

trabalhos manuais serão obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e 

secundárias, não podendo nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada 

ou reconhecida sem que satisfaça aquela exigência” (BRASIL, 1937).  

O período ginástico está situado em uma época em que ideais iluministas de 

uma sociedade racional, com maior autonomia econômica e política, livre do regime 

das “trevas”, de subordinação à Igreja, conduz à institucionalização “leiga” do ensino. 

Além disso, essa “nova” instituição também tinha por objetivo educar os corpos 

rebeldes das crianças e dos jovens através dos métodos ginásticos provenientes do 

Movimento Ginástico Europeu (NEIRA; NUNES, 2009). Esses métodos surgiram 

“como um primeiro esboço de sistematização científica da atividade física [...], 

genericamente denominada ginástica” (SOARES, 2008, p. 278). A finalidade estava 

centrada na melhoria da saúde da população, num momento de intensificação dos 

problemas sociais resultantes da Revolução Industrial, em que a necessidade 

iminente era a de fortalecer o trabalhador que deveria aguentar o intenso regime de 

tarefas e, para isso foram criados grupos locais para a prática de ginástica. Na escola 

era preciso, também, “desenvolver nos indivíduos a vontade, a coragem, a força e a 

energia de viver” (SOARES, 2002, p. 20). 

Nessa concepção de currículo, cabia ao professor de ginástica, naquela época, 

promover atividades essencialmente práticas que primassem pelo desenvolvimento 

físico e moral, abrangendo hábitos saudáveis e de higiene. No entanto, esse professor 

não necessitava de nenhuma formação/habilitação especial, pois “o governo fornecia 

manuais para que os professores aplicassem as atividades nas aulas” (NEIRA; 

NUNES, 2009, p. 65). Desse modo, não cabia ao professor escolher ou selecionar 

conteúdos pertinentes às aulas, pois estas se constituíam em um momento de 

aplicação de atividades com finalidades orgânicas. Nessa concepção, o discurso que 

fundamentava os métodos ginásticos  
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era predominantemente derivado das ciências biológicas, sendo os 
intelectuais que construíram esse discurso do campo médico e 
também pedagógico, sendo, neste, último caso, a fundamentação 
também fortemente marcada por pressupostos biológicos. Outra 
instituição importante e que foi cadinho da elaboração teórica da EFI 
é a militar (BRACHT, 2003, p. 17). 

Tanto no período higienista quanto no período militarista, que iniciou entre as 

décadas de 30 e 40 do século 20, o papel do professor continuou restrito à aplicação 

de atividades. Diferentemente do movimento ginástico, da perspectiva militar, os 

objetivos se voltavam para o aperfeiçoamento da raça, ou seja, selecionar indivíduos 

fortes e excluir os incapacitados, dando início, em certa medida, a um processo de 

eugenia do povo brasileiro. Além do aperfeiçoamento da raça, deveria preparar um 

sujeito consciente de seus deveres de cidadão, que respeitasse de modo disciplinado 

as autoridades e se autogovernasse contra o desleixo, a descompostura e a desordem 

(NEIRA; NUNES, 2009). 

Entre as décadas de 50 e (mais fortemente) de 60 do século 20, com o pós-

guerra e a vigência de modos de produção como o fordismo7, o aperfeiçoamento 

técnico foi o elemento central do currículo. Com a primeira LDB (Lei nº 4.024, de 20 

de dezembro de 1961) e a Lei 5.540/68, a EFi passou a ser uma atividade obrigatória 

nos graus primários até os 18 anos, essencialmente prática, priorizando o 

desempenho técnico e físico. Em 1971, com a lei nº 5.692, a obrigatoriedade da EFi 

é ampliada para todos os níveis de ensino, facultativa para quem estudasse em 

período noturno e trabalhasse mais de 6 horas diárias; tivesse mais de 30 anos de 

idade; estivesse prestando serviço militar; estivesse fisicamente incapacitado. Nesse 

mesmo ano, o decreto nº 69.450/71 reforçou os ideais da EFi de preparação dos 

jovens para ingressarem no mercado de trabalho, conforme o os parágrafos 1º e 2º 

do Art. 3º do decreto,  

                                            
7 Expressão que indica os princípios organizacionais e tecnológicos característicos da grande fábrica 
moderna (WOOD, 1991). 
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§ 1º A aptidão física constitui a referência fundamental para orientar o 
planejamento, controle e avaliação da educação física, desportiva e 
recreativa, no nível dos estabelecimentos de ensino. 

§ 2º A partir da quinta série de escolarização, deverá ser incluída na 
programação de atividades a iniciação desportiva (BRASIL, 1971). 

Nesse decreto, o esporte tinha como principal função, por meio de habilidades 

técnicas, desenvolver e aprimorar forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais 

do indivíduo (BRASIL, 1971). Assim, o esporte torna-se o principal meio para 

promover o aperfeiçoamento técnico nas aulas de EFi, devido a sua importância 

política e econômica, consolidando, desse modo, seu espaço na instituição escolar 

(BRACHT, 2010).  

O esporte passou a ser ensinado a partir das suas características formais, 

priorizando a formação de atletas, o desempenho técnico e físico. Esse quadro 

começa a compor a tradição da área, que se centra em “capacitar o corpo” para 

atender às demandas socioeconômicas do país, através do rendimento, da eficiência, 

da competitividade e do esforço individual. Desse modo, na perspectiva da aptidão 

física, o esporte torna-se elemento central das aulas de EFi 

porque possibilita o exercício de alto rendimento e, por isso, as 
modalidades esportivas selecionadas são geralmente as mais 
conhecidas e que desfrutam de prestígio social, como, por exemplo, 
voleibol, basquetebol etc. Os conteúdos de ensino são sistematizados 
na forma de técnicas e de táticas dos considerados fundamentos de 
alguns esportes, como: o passe, o drible, os arremessos etc. 
(SOARES et al., 1992, p. 36-37).  

O desempenho torna-se primordial e a prática esportiva ganha lugar relevante, 

especialmente, porque o aperfeiçoamento técnico no ensino dos esportes se baseava 

na repetição de movimentos (NEIRA; NUNES, 2009). Assim, o professor, inserido 

nesse currículo ainda pautado pela prática, assemelhava-se muito a um técnico 

esportivo, representação até hoje bastante presente em diferentes contextos da EFi 

escolar. Isso indica que a principal intervenção curricular executada pelo professor era 

a escolha da modalidade pela qual capacitaria os alunos através da repetição de 

movimentos e do jogo praticado em seus aspectos formais8. Assim, era necessário 

formar um sujeito criativo e com iniciativa, mas que não questionasse a dinâmica 

                                            
8 Importante ressaltar que nesse período também, a Educação Física enquanto campo acadêmico 
passa a ser fortemente influenciada pelo discurso da performance esportiva, e que o discurso 
educacional servira apenas como aporte de relevância social (BRACHT, 2003).  
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social, que compreendesse a desigualdades como dadas a partir de um sistema de 

esforço individual. 

Os currículos de EFi produzidos desde o período ginástico até o esportivo 

refletem os modelos sociais vigentes no processo de formação dos sujeitos daquele 

tempo, portanto, estavam intimamente atrelados aos princípios orientadores das 

teorias tradicionais apontadas por Tomaz Tadeu da Silva (2011). No primeiro período, 

a organização de conteúdos ficava a cargo do próprio governo, que elaborava 

cartilhas, cabendo ao professor apenas aplicá-las. No segundo, o Estado estabeleceu 

a prática esportiva como conteúdo essencial das aulas, em que pese 

As modalidades esportivas que mais se fizeram presentes e, de certa 
forma, ainda persistem, são o futebol/futsal, o voleibol, o basquetebol 
e o handebol. A proeminência desses esportes tornou-se tão grande 
que em alguns contextos são caracterizados como o “quarteto 
mágico”. Além dessas modalidades, também o atletismo ganhou 
algum destaque e, em algumas poucas escolas que dispõem de 
piscina, a natação (BRACHT, 2010, p. 2). 

Desse modo, a seleção e distribuição dos conteúdos era (e em muitos lugares 

ainda é) apenas uma lista que elencava (elenca) as diferentes modalidades ao longo 

do ano letivo, visto que “no planejamento do ensino, muito frequentemente, os 

esportes eram [são] distribuídos por bimestres: voleibol no primeiro bimestre, atletismo 

no segundo, e assim por diante” (BRACHT, 2010, p. 2). 

Portanto, com uma ideia vaga de potencializar o desenvolvimento integral 

humano, a EFi se sustentava como atividade escolar através do “conhecimento 

médico-biológico e orientada pela ideia de que sua função principal era a promoção 

da saúde” (BRACHT; GONZÁLEZ, 2005, p. 144) e, além disso, o treinamento pré-

militar, eugenia, nacionalismo e a preparação de atletas (BETTI; ZULIANI, 2002). Esse 

entendimento não se restringe apenas ao cenário brasileiro, mas, também, por 

exemplo, ao anglo-saxão, 
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A educação física tem sido parte da maioria dos currículos escolares 
ao longo da história, mas as razões para sua permanência raramente 
foram educacionais. Pelo contrário, estavam intimamente ligadas à 
preparação militar para a guerra, à transmissão de valores [...] como 
conformidade, autos-sacrifício, gratificação, respeito, caráter e 
masculinidade, e a serviço do nacionalismo e controle social, através 
da promoção da autoridade, obediência, servilismo e aceitação de 
uma "ordem natural" da sociedade (KIRK, 1990, p. 58, tradução 
minha). 

A “virada cultural” inicia quando, na década de 1980, o caráter essencialmente 

prático da área na instituição escolar começa a ser questionado por um grupo de 

pesquisadores da Educação Física brasileira (GONZÁLEZ; FRAGA, 2012). Nesse 

período, o Brasil estava passando por uma transição do regime militar para o sistema 

democrático, quando os movimentos sociais, a promulgação da Lei da Anistia e o 

reordenamento da política representativa dão fim ao sistema bipartidário. Esse 

contexto, conhecido como abertura democrática, representou várias transformações 

na educação como um todo. A teoria crítica, principalmente em função da influência 

de Paulo Freire, e a educação progressista começam a ganhar força. 

No emaranhado de transformações da sociedade brasileira, a EFi também 

passou por uma mudança, as quais Bracht e colegas (2002, p. 2) descrevem como 

“radical no entendimento do conteúdo da disciplina”. As discussões que se 

avolumaram estão relacionadas tanto à intenção de desvincular a área da concepção 

marcadamente desportiva e biológica, como a de estabelecer discursos e projetos 

educacionais de orientação crítica e de inspiração democrática (BRACHT et al., 2002). 

A efervescência de propostas para a EFi que se sucedeu neste período passou a ser 

chamada, anos mais tarde, de Movimento Renovador da Educação Física9, o qual 

procurava sintonizar essa disciplina com as demais, no cumprimento da função social 

da escola, tomando a dimensão cultural como seu principal viés. Nas palavras de 

Bracht (2010, p. 3), foi a partir deste movimento que se passou “a entender a função 

da disciplina Educação Física como a de introduzir os alunos no universo da cultura 

corporal de movimento”.  

Isso não significa dizer que os conteúdos mudaram ou foram substituídos. O 

que muda é o modo e os objetivos com os quais esses conteúdos passaram a ser 

tratados ao longo dos anos escolares. Nesse viés, a perspectiva da aptidão física e 

                                            
9 Esse movimento não fora unívoco em suas críticas e proposições, no entanto fora consensual à 
necessidade de mudança sobre as concepções do que trata a EFi na instituição escolar. 
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do esporte de rendimento ganham outra dimensão na instituição escolar, pois o 

desenvolvimento físico, a competitividade e a racionalidade técnica deveriam ser 

perpassadas pela compreensão social e cultural das práticas corporais com as quais 

os indivíduos se envolveriam em diferentes contextos. 

Esse entendimento influencia diretamente dois documentos oficiais no que se 

refere à área: a nova LDB em 1996 e os Parâmetros Curriculares Nacionais em 1998 

1996. A Lei 9394/96, Art. 26 § 3o e parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.793, 

de 1° dezembro de 200310 explicita que: 

A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 
componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua 
prática facultativa ao aluno: I – que cumpra jornada de trabalho igual 
ou superior a seis horas; II – maior de trinta anos de idade; III – que 
estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, 
estiver obrigado à prática da educação física; IV – amparado pelo 
Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969; V – (vetado); VI – que 
tenha prole (BRASIL, 2010, p. 23).  

Os PCN, por sua vez, têm a função de “subsidiar a elaboração ou a versão 

curricular dos estados e municípios, dialogando com as propostas e experiências já 

existentes, incentivando a discussão pedagógica interna às escolas e a elaboração 

de projetos educativos” (DARIDO et al., 2001).Lançados na sequência da LDB nº 

9394/96, os PCN são um conjunto de documentos integrado por: um livro introdutório, 

outro que aborda os temas transversais (Saúde, Meio Ambiente, Ética, Pluralidade 

Cultural, Orientação Sexual e Trabalho e Consumo) e os livros que abordam cada um 

dos componentes curriculares da Educação Básica (DARIDO et al., 2001). No que se 

refere à EFi, o documento apresenta pressupostos inovadores, de modo que a 

sistematização 

                                            
10No entanto, essa lei ainda é contraditória sobre a socialização dos conhecimentos da Educação 
Física, no momento em que exclui parte da população escolar de experiências entendidas como 
fundamentais proporcionadas pela disciplina. Essa facultatividade veio acompanhando a área desde 
1971, e se mantém ainda na atual legislação. 



44 
 

de objetivos, conteúdos, processos de ensino e aprendizagem e 
avaliação têm como meta a inclusão do aluno na cultura corporal de 
movimento, por meio da participação e reflexão concretas e efetivas. 
Busca-se reverter o quadro histórico da área de seleção entre 
indivíduos aptos e inaptos para as práticas corporais, resultante da 
valorização exacerbada do desempenho e da eficiência (BRASIL, 
1998, p. 19). 

Essa publicação auxiliou na organização dos conhecimentos no momento em 

que coloca para a EFI 

múltiplos conhecimentos produzidos e usufruídos pela sociedade a 
respeito do corpo e do movimento [...]. Trata-se, então, de localizar 
essas manifestações (jogo, esporte, dança, ginástica e luta) seus 
benefícios fisiológicos e suas possibilidades de utilização como 
instrumento de comunicação, expressão, lazer, cultura, e formular a 
partir daí as propostas para a Educação Física Escolar (BRASIL, 2001, 
p. 27). 

Na passagem do século 20 para o século 21, a EFi se vinculou às 

transformações dos paradigmas da educação e do currículo. Enquanto componente 

curricular, portanto, está sob um sistema de leis e documentos oficiais que delimitam 

a função social da instituição escolar e consequentemente das suas disciplinas. E, na 

medida em que se trata de uma instituição republicana dentro de um sistema 

democrático, a “escola é um lugar em que é possível defender e construir formas de 

olhar e sentir o mundo diferente daquelas que permitem outras instituições sociais” 

(GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009, p. 21). 

Esse modo de pensar a EFi no contexto escolar é perpassado, por essa ideia 

da função social da escola. González e Fensterseifer (2009; 2010), fazem uma 

reflexão sobre o que faz a EFi no rol das disciplinas escolares a partir dessa função 

socializadora da escola. Ou seja, em uma instituição republicana, com finalidades 

específicas, cada componente curricular se ocupa de uma parcela da cultura, a fim de 

que ao se apropriar dessa parcela, o aluno poderá entender as diferentes 

manifestações sociais e culturais e, desse modo, os conteúdos selecionados no 

currículo escolar, têm a finalidade de fazer o aluno “sentir-se em casa no mundo” 

(GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009, p. 14). 

Nessa linha, desde que elevada ao status de componente curricular e não mais 

confinada ao lugar de mera atividade, a EFi vem passando por uma crise quanto a 

sua legitimidade no contexto escolar. Os autores acima referidos entendem que a 

transformação da área a colocou “por um lado, diante do abandono de um discurso 
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legitimador centrado no ‘exercitar-se para...’ e, de outro, nas dificuldades encontradas 

na construção e efetivação de um novo modo de legitimação no espaço escolar” 

(GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009, p. 09). Esse “novo modo de legitimação” não 

se configura em uma prática hegemônica e, por isso, deve passar “pela invenção de 

novas práticas pedagógicas. Assim, [...] a EFI se encontra ‘entre o não mais e o ainda 

não’, ou seja, uma prática docente na qual não se acredita mais, e outra que ainda se 

tem dificuldades de pensar e desenvolver” (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009, p. 

12). A expressão “entre o não mais e o ainda não” está baseada na formulação de 

Stein (1991), que a emprega para designar o conflito que se dá entre modernidade e 

pós modernidade. E, no caso da EFi, vincula-se à condição de “atividade” em relação 

a de “componente curricular” (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009). 

À essa transformação da EFi no contexto escolar são vinculados dois 

elementos que merecem atenção. Um deles diz respeito à influência do Movimento 

Renovador nas produções acadêmicas e teóricas sobre o que trata a disciplina, desde 

a legislação até a elaboração de propostas curriculares tais como o RCEF-RS, que é 

descrito na próxima seção por também estar atrelado a esse movimento. O outro se 

desdobra nos estudos sobre a atuação dos professores dentro desse processo de 

transformação de “atividade” para “componente curricular”, visto que a influência 

exercida sobre a prática docente não foi a mesma do que a exercida sobre a produção 

teórica. 

2.2 DESDOBRAMENTOS DA VIRADA CULTURAL DA EFI 

2.2.1 O RCEF-RS no sistema nacional de ensino 

Enquanto componente curricular, a EFi está vinculada a diferentes documentos 

curriculares que orientam a organização da instituição escolar brasileira. Atualmente 

as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) compilam o documento que baliza a 

instituição escolar brasileira sobre os propósitos da Educação Básica no país em um 

âmbito geral. Mais precisamente, indicam os “Direitos de aprendizagem” que estão 

sendo desenvolvidos pelo Ministério da Educação com o propósito de estabelecer o 

que é essencial ao estudante, como cidadão brasileiro, conhecer/saber em termos de 

conteúdo escolar. 

Conceitualmente, as DCN são normas obrigatórias para a Educação Básica, 

discutidas e idealizadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), em acordo com 
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a LDB 9394 de 1996, e que as estabelecer é uma tarefa da União. De um modo geral, 

esse documento tem por objetivo a orientação do planejamento curricular de redes e 

unidades de ensino, para apontar certa direção aos currículos escolares, não 

excluindo a autonomia da proposta pedagógica das escolas. Nesse sentido, cada 

unidade de ensino tem o dever de elaborar sua proposta curricular observando o 

público com o qual trabalha e usando competências fundamentais nas diferentes 

áreas do conhecimento estabelecidas pelas diretrizes. Contudo, o documento não tem 

a função de traçar um currículo para cada um dos componentes curriculares da 

instituição escolar. As DCN para a Educação Básica em vigor atualmente foram 

estabelecidas em julho de 2010 e são divididas em diretrizes especificas para cada 

nível de ensino: DCN Educação Infantil; DCN Ensino Fundamental; DCN Ensino 

Médio e DCN Formação de Professores (BRASIL, 2012). 

De modo geral, os já mencionados PCN, a LDB nº 9394/96 e as atuais DCN 

foram determinantes para uma série de desdobramentos na Educação. Os currículos 

passam a ter um status diferente, diminuindo a influência técnica tradicional, para, de 

acordo com o Art. 26 da LDB nº 9394/96, “ter uma base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, 

da economia e da clientela” (BRASIL, 2010, p. 23), com o intuito de deixar de lado as 

características prescritivas e centralizadas. Atendendo a essas especificações, as 

redes estaduais de ensino elaboraram proposições curriculares que se adequassem 

ao currículo diversificado, mas que também contemplassem uma base comum para 

as disciplinas. Hoje, a resolução nº 04 de 13 de julho de 2012 define diretrizes para 

que os currículos sejam mais participativos e contextualizados, mesmo que sejam 

exigidos os conteúdos básicos comuns e a obrigatoriedade de algumas disciplinas e 

a opção por outras. 

Inserida nesse sistema de ensino como componente curricular, a EFi que tinha 

o seu compromisso resumido a um “fazer” passa a ser desafiada a “construir um saber 

‘com’ esse fazer. Mais do que isso, pensar um saber que se desenvolve ao longo dos 

anos escolares em complexidade e criticidade” (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 

2010, p. 13). Para Rosário e Darido, a organização dessa complexidade implica 

pensar que 
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[...] ensinar determinado conteúdo ou determinada prática em 
diferentes séries escolares exige que se utilizem tratamentos 
diferentes, tanto em termos de aprofundamento dos conhecimentos 
como em termos metodológicos. Em outras palavras, ao repetir um 
mesmo conteúdo, como por exemplo, voleibol na 5ª série ou no Ensino 
Médio, deve-se agregar novos elementos, conceitos, técnicas, valores 
e discussões sobre a modalidade (ROSÁRIO; DARIDO, 2005, p. 176). 

Nesse sentido, a diversidade de temas que fazem parte da cultura corporal de 

movimento não se resume a uma lista de práticas a serem desenvolvidas nas aulas 

de EFi. A pluralidade de assuntos com os quais a EFi introduz o indivíduo à cultura 

corporal de movimento, de forma que ele possa produzi-la, reproduzi-la e transformá-

la (BETTI; ZULIANI, 2002), materializa-se na problematização das ginásticas, 

atividades aquáticas, práticas corporais expressivas, esporte, jogos motores, lutas, 

práticas corporais junto à natureza, e, ainda, na discussão teórica sobre as práticas 

corporais e sociedade e as práticas corporais e saúde (GONZÁLEZ; FRAGA, 2009). 

Desse modo, as ginásticas, os esportes, as danças, entre outros, não são mais meios 

de “exercitar-se para”, mas, sim os próprios conhecimentos a serem tratados. 

Mesmo a EFi não tendo uma prática consolidada na organização dos seus 

conteúdos nessa perspectiva, algumas possibilidades já foram tecidas ao longo dos 

últimos 20 anos. Desde a obra Metodologia do Ensino da Educação Física, publicada 

em 1992 (SOARES et al., 1992), até proposições curriculares desenvolvidas em 

diversos estados brasileiros na última década, em consonância com a DCN, aparece 

a pluralidade de temas pertencentes ao escopo da Educação Física. Essas 

proposições estavam, de certo modo, previstas já na LDB 9394/9611. Na Tabela 112, 

apresento os estados que elaboraram propostas curriculares para as escolas da rede 

pública. 

Nesse movimento de produção de propostas para a Educação Básica, no RS, 

dentro da coleção “Lições do Rio Grande”, a EFi teve espaço para organizar os 

saberes do seu escopo de conhecimento. Esse documento, como já referido, é 

demarcador da problematização da pesquisa e, portanto, cabe descrever de que 

modo está organizado. 

                                            
11 LDB nº 9394/96, Art. 10 § 3º: “Elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância 
com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos 
seus municípios” (BRASIL, 2010).  
12 Propostas disponíveis nos Websites das Secretarias Estaduais de Educação dos respectivos estados 
das propostas. 
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Tabela 1 – Propostas Curriculares de alguns estados brasileiros 

Região Estado Nome da proposição Níveis Ano 
S

U
L

 RS 
Referencial Curricular "Lições do Rio 

Grande" 
EFI (5ª a 8ª) EM  2009 

SC Proposta Curricular de Santa Catarina  Todos os níveis 1998/2005 

PR 
Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica 
Todos os níveis 2008 

S
U

D
E

S
T

E
 

SP 
Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo 
Todos os níveis 2008 

RJ Reorientação Curricular  Todos os níveis 2006 

ES Currículo Básico Escola Estadual Todos os níveis 2009 

MG Proposta Curricular EFI (5ª a 8ª) EM  2006 

C
E

N
T

R
O

 O
E

S
T

E
 MT Orientações Curriculares  Todos os níveis 2010 

MS 
Referencial Curricular da Rede 

Estadual de Ensino  
Todos os níveis 2012 

GO 
Reorientação Curricular - Currículo 

em Debate  
 Todos os níveis 2009 

DF Currículo Educação Básica Todos os níveis  2010 

 
N

O
R

T
E

 

AC 
Referencias Curriculares / Cadernos 

de Orientação Curricular 
EFI (6º ao 9º) EM 2004/2010 

TO Referencial Curricular  
EFI (EM não 
disponível) 

2009 

RO Referencial Curricular EFI 2012 

RR Referencial Curricular EFI (6º ao 9º) 2012 

N
O

R
D

E
S

T
E

 

MA Referencial Curricular EFI 1º ao 9º 2009 

CE 
Matrizes Curriculares Escola 

Aprendente 
EFI (6º ao 9º) EM 2008/2009 

AL Referencial da Educação Básica Todos os níveis 2010 

PE Orientações Teórico Metodológicas  EFI e EM 2008/2010 

PI 
Matrizes Disciplinares do Ensino 

Fundamental 
Todos os níveis 2013 

PB Referenciais Curriculares Todos os níveis 2010 

SE Referencial Curricular Todos os níveis 2011 

A implantação do Referencial Curricular “Lições do Rio Grande” se deu no 

Governo de Yeda Crusius – (2007-2010). Assim como nos PCN do ensino médio 

(BRASIL, 1999), a EFi está alocada nos Referencias Curriculares do RS na área de 

Linguagem, Códigos e suas tecnologias. A essa área compete reunir aquelas 

disciplinas que trabalham com o conceito de linguagem como capacidade de articular 

significados coletivos em códigos. No que se refere a EFi, ela 



49 
 

aí se justifica pelo uso da linguagem corporal, sem dúvida um 
elemento central no processo de interação dos alunos com a cultura 
corporal de movimento. No entanto, o conhecimento específico da 
Educação Física, assim como o Teatro e a Dança, não se limita ao 
estudo das formas de se expressar e se comunicar corporalmente. A 
linguagem corporal é um dos temas que a Educação Física 
compartilha com as demais matérias de ensino da área das 
Linguagens e Códigos, mas não pode ser entendida como o elemento 
fundamental de estudo desta disciplina específica (GONZÁLEZ; 
FRAGA, 2009, p. 113). 

Cabe à Educação Física, conforme o RCEF-RS, estudar as práticas sociais que 

fazem parte da cultura corporal de movimento, sistematizando os esportes, as 

ginásticas, as lutas, os jogos, as práticas corporais expressivas, as atividades 

aquáticas, as práticas corporais junto à natureza, e, ainda, dois eixos teóricos que 

perpassam os demais: práticas corporais e sociedade e práticas corporais e saúde. 

Cada um desses temas pode ser desdobrado em um conjunto de conceitos e 

significados, compondo os conteúdos/habilidades a serem desenvolvidos no contexto 

escolar. Assim como todas as demais áreas, o RCEF-RS foi projetado a partir do 

conceito de competências e habilidades. Desse modo, a Educação Física deve 

proporcionar ao aluno a aprendizagem de competências sobre conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais. 

Os autores destacam que o RCEF-RS deveria ser visto pelos professores como 

tal, ou seja, um referencial balizador das escolhas curriculares pelos docentes e não 

um manual de instruções. O Referencial foi elaborado para ser  

um ponto de apoio, e não um texto substituto, ao processo de 
elaboração dos planos de estudo de cada instituição. Estes últimos 
precisam ter a ‘cara’ da escola, portanto devem ser feitos por quem 
vive o dia-a-dia, pois é lá que se tece o currículo (GONZÁLEZ; FRAGA, 
2009, p. 114).  

Quanto aos princípios orientadores, estes direcionaram as escolhas feitas no 

processo de construção do Referencial. São quatro princípios declarados na proposta:  

a) A EFi é um componente curricular que tem como finalidade tematizar a 

cultura corporal de movimento de modo que permita ao sujeito intervir de forma 

autônoma, crítica e criativa nessa dimensão social;  

b) A EFi deve proporcionar a vivência das mais diversas práticas corporais, 

permitindo ao sujeito o acesso ao acervo cultural da humanidade sobre a essa 

dimensão da cultura, algo que, de outro modo, possivelmente ele não teria acesso;  
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c) A EFi na escola deve possibilitar uma releitura e uma apropriação crítica dos 

conhecimentos da Cultura Corporal de Movimento, ou seja, deve realizar um trato 

pedagógico do conteúdo diferente do que é propiciado em ambientes como escolinha, 

clubes, academias, entre outros;  

d) O Referencial como um documento orientador e não de padronização das 

decisões e práticas da disciplina na escola (GONZÁLEZ; FRAGA, 2009).  

Baseado nesses quatro princípios, o RCEF-RS é organizado em mapas dos 

temas estruturadores e o detalhamento das competências, conteúdos e habilidades 

vinculados a estes. Os temas estruturadores se organizam em dois conjuntos: um 

organiza o conjunto das práticas corporais e o outro as representações sociais sobre 

a cultura corporal de movimento, estas, por sua vez, subdivididas, como apresentado 

na Figura 2.  

Quanto à progressão curricular, esta foi baseada em três critérios: possibilidade 

de aprendizagem de acordo com a etapa da vida e o significado de certos temas 

nessas diferentes fases; a lógica de complexidade dos conteúdos dentro de uma 

disciplina; adequação ao contexto – características socioculturais dos alunos. As 

orientações sobre a organização da EFi seguem, no que foi denominado Mapas de 

competências e conteúdos por temas e subtemas estruturadores. Tais mapas 

detalham a sistematização dos temas estruturadores, de acordo com o exemplo da 

Figura 3.  

Ao todo são apresentados 11 mapas, nos quais são distribuídos os temas 

desde a 5ª série (atual 6º ano) do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. 

Na sequência o documento apresenta uma série de estratégias para desenvolver as 

competências estipuladas nos mapas. É interessante salientar que em uma das 

colunas que compõem os mapas (E), constam alguns códigos que indicam estratégias 

didáticas de organização e desenvolvimento destes conteúdos em aula, assim 

distribuídos: “A” – Estratégias gerais para a organização da disciplina na escola; “B” – 

Estratégia para articular as competências em mais de um tema estruturador; “C” – 

Estratégias para trabalhar competências comuns aos diferentes eixos; “D” – 

Estratégias para trabalhar competências específicas de alguns temas.  

 

 



 Fonte: Referencial Curricular – Educação Física (GONZÁLEZ; FRAGA, 2009, p. 123) 

Figura 2 – Sistematização dos temas estruturadores 
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Fonte: Referencial Curricular – Educação Física (GONZÁLEZ; FRAGA, 2009, p. 123) 

Figura 3 – Mapa de competências e conteúdos - Ginástica: Exercícios Físicos. 



53 
 
 

Fonte: Lições do Rio Grande: Caderno do Professor (RIO GRANDE DO SUL, 2009, p. 131); 
Lições do Rio Grande: Caderno do Aluno (RIO GRANDE DO SUL, 2009, p. 73) 

Figura 4 – Cadernos do Professor e do Aluno do 1º ano do EM. 



Esse material conta ainda com mais dois cadernos, um do professor e outro do 

aluno, que foram desenvolvidos por todas as disciplinas das diferentes áreas com o 

propósito de exemplificar como as proposições de ensino do Referencial poderiam ser 

desdobradas nas aulas os cadernos do aluno e do professor estão organizados em 

unidades específicas e, para a Educação Física não foi diferente, como segue na 

Figura 413. 

No entendimento de Bracht (2010, p. 9), o RCEF-RS é a “sistematização de 

propostas e experiências herdeiras do Movimento Renovador da Educação Física 

brasileira”. Para o mesmo autor, esse documento não apenas sistematiza, mas inova 

no modo de organizar o conhecimento acumulado da área. Tanto pela sua relevância, 

quanto pelo fato de ser a proposta curricular do estado onde a investigação acontece, 

o RCEF-RS se tornou o documento balizador da pesquisa. 

2.2.2 A virada cultural da EFi nas atuações docentes 

O acúmulo de discussões geradas desde os primórdios do Movimento 

Renovador até as propostas mais concretas sobre o que trata a EFi, como o RCEF-

RS, acabou produzindo diferentes efeitos na maneira como o professor se posiciona 

diante da renovação proposta para a disciplina e no modo como lida com a prática 

pedagógica na escola. Como aqui o interesse central é o modo como os professores 

lidam com a prática curricular, passa a ser importante apresentar estudos que tratam 

sobre os efeitos na forma de atuar dos professores desde o advento do Movimento 

Renovador. 

As formas de atuação docente têm sido tema de estudo de uma rede de 

investigação entre diferentes instituições no Brasil e na Argentina. Esse grupo, do qual 

faço parte, denominado REIIPEFE – Rede Internacional de Investigação Pedagógica 

em Educação Física Escolar, é constituído por universidades brasileiras (RS, SC, PR, 

ES) e argentinas (La Plata, Córdoba, La Pampa, Bariloche) e desde 2006 o grupo tem 

realizado pesquisas voltadas à compreensão, tanto do fenômeno do 

abandono/desinvestimento pedagógico, como de práticas pedagógicas inovadoras 

em EFi (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2006; FARIA et al., 2010; MACHADO et al., 

                                            
13 Os cadernos sugerem que a organização dos conteúdos da EFi seja feita sob a forma de unidades 
didáticas. Uma unidade didática é o conjunto de aulas que tematiza, sequencia e problematiza os 
conteúdos sobre uma determinada prática corporal de acordo com o nível de ensino no qual será 
abordada. 
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2010; FENSTERSEIFER; SILVA, 2011; SILVA; BRACHT, 2012; PICH; SCHAEFIFER; 

CARVALHO, 2013). 

Se a principal crítica do Movimento Renovador diz respeito ao esporte e ao 

“exercitar-se para”, é justamente a centralidade nesses aspectos que define a atuação 

docente voltada à tradição ainda presente na EFi, no espaço escolar. Essa tradição é 

atravessada por elementos que reduzem o que faz em nome da EFi ao papel mais 

próximo de uma atividade pedagógica do que a de uma disciplina escolar, pois os 

aspectos centrais de suas aulas estão ancorados no espaço destinado à 

atividade/ocupação e não a um momento de aprendizagem (GONZÁLEZ; FRAGA, 

2012). Esses aspectos centrais da tradição da EFi estão em grande parte relacionados 

à “monocultura esportiva” e às modalidades como futsal, voleibol, handebol, 

basquetebol e em menor escala o atletismo (BRACHT, 2010; BRACHT; ALMEIDA, 

2013). Nessa linha, Bracht (2010, p. 11) aponta que uma aula tradicional de EFi possui 

uma organização pautada em três momentos 

a) no primeiro momento, destinado ao aquecimento, preparavam-se 
os corpos para esforços mais intensos; b) no segundo momento, 
considerado o principal, exigia-se um grande esforço corporal por meio 
de exercícios ginásticos ou de uma série de exercícios (“educativos”) 
para a aprendizagem das destrezas esportivas; c) o terceiro momento, 
normalmente chamado de “volta à calma”, era destinado a uma 
diminuição prudente dos esforços físicos requeridos e à volta de um 
estado de excitação, de modo a permitir a reinserção do aluno na sala 
de aula. Normalmente, ao aluno não eram fornecidas informações 
sobre o conteúdo da disciplina, bem como sobre a organização do 
conhecimento ao longo dos anos. 

Essa lógica, como já descrito anteriormente, sustentou a prática docente por 

quase um século. Desvincular-se dela não tem sido uma tarefa fácil para a EFi, apesar 

de já existirem produções que procuram embasar a ruptura com esse modelo há pelo 

menos 30 anos. A complexidade dessa tradição esportiva pode ser percebida em 

estudos como o de Machado (2012). Ao fazer uma pesquisa de campo, na qual 

entrevista docentes em diferentes partes do Brasil, cuja formação deu-se em um 

período anterior aos primeiros anos da década de 1990, o autor destaca o impacto do 

Movimento Renovador nas identidades docentes, especialmente no que se refere à 

crítica ao esporte. Embasado nos estudos da teoria do reconhecimento social de Axel 

Honneth, indica que o impacto desse movimento nas identidades docentes resulta de 

“uma espécie de gramática moral, na qual sobressaem as questões de cunho afetivo-

moral” (MACHADO, 2012, p. 165), de modo que a ruptura com a tradição, 
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especialmente a esportiva, da EFi, para os docentes entrevistados, impactou 

diretamente na relação destes com o esporte. 

Além disso, outro fenômeno que tem se evidenciado no espaço escolar é o 

abandono/desinvestimento pedagógico. “Largobol”, “rolabola”, “professor sombra” 

entre outros apelidos, são expressões usadas para caracterizar, e de certa forma 

hostilizar e caricaturar, um determinado tipo de atuação. Ainda pouco estudado, é 

comum encontrar pessoas que atribuem “a culpa, de forma simplista, aos próprios 

professores (falta de compromisso; vagabundo/preguiçoso; não tem vergonha etc.)” 

(MACHADO et al., 2010, p. 130, grifo dos autores).  

Com a proeminente evidência desse fenômeno no espaço escolar, o objetivo 

aqui é destacar que o abandono, e mais especificamente o desinvestimento, estão 

relacionados a não-aula14 de EFi. Ou seja, o docente não abandona efetivamente seu 

cargo, apenas limita-se à comparecer a escola, cumprir horários e obrigações 

burocráticas, porém sem o mínimo de envolvimento inovador, interdisciplinar e, em 

alguns casos, nem mesmo o envolvimento pessoal (LAPO, 2002).  

Machado e colegas (2010) apresentam uma sutil diferença entre os termos 

“abandono” e “desinvestimento”. Para eles, a expressão “desinvestimento” vem da 

taxionomia desenvolvida por Huberman, no entanto, diferentemente desse autor, o 

entendem como um estado e não como uma fase, pois o fenômeno não está preso a 

uma dada cronologia ou linearidade. Especificamente na EFi, o desinvestimento 

pedagógico se refere “àqueles casos em que os professores de EFi escolar 

permanecem em seus postos de trabalho, mas abandonam o compromisso com a 

qualidade do trabalho docente” (MACHADO et al., 2010). Esse estado pode se 

constituir a partir de diferentes fatores, como, por exemplo, “a dificuldade de lidar, 

politicamente e epistemologicamente, com críticas dirigidas por diferentes setores da 

comunidade escolar ao caráter e à contribuição da disciplina no desenvolvimento do 

currículo escolar” (SANTINI; MOLINA NETO, 2005, p. 218). Em vista disso, a EFi se 

configura no meio escolar como uma disciplina de “segunda classe” (FARIA; 

                                            
14 Segundo González e Fensterseifer (2006), para que uma determinada prática se configure em “aula” 
deve estar pautada: “a) na presunção do professor sobre a impossibilidade do aluno adquirir de forma 
espontânea a aprendizagem e/ou desenvolvimento que pretende possibilitar; b) na convicção sobre a 
importância que tais processos têm para os sujeitos no contexto da formação humana, e c) no 
convencimento que a escola tem responsabilidade intransferível de possibilitar tais processos 
(aprendizagem e/ou desenvolvimento)”. 
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MACHADO; BRACHT, 2012). Isso significa que existe ainda uma grande dificuldade 

em 

perceber a aula de EFI como um momento de aprendizado 
sistematizado e com objetivos próprios e relevantes para a educação 
dos alunos. Nesse sentido, apesar de estar presente na escola em 
função de uma imposição legal, essa disciplina apresenta, no conjunto 
da cultura escolar, um déficit crônico de legitimidade. (FARIA; 
MACHADO; BRACHT, 2012, p. 126). 

O que, na visão desses autores pode influenciar os casos de desinvestimento 

pedagógico. Por ser uma disciplina de “segunda classe”, em muitos contextos é 

perfeitamente normal que as aulas de EFi se configurem em um momento de 

compensação do tédio das disciplinas tidas como “mais importantes”, desse modo, 

não são aulas, mas espaços de lazer, recreação, que proporcionam uma espécie de 

“recreio estendido” (GONZÁLEZ et al., 2013; FRAGA, 2000).  

Farias e colegas (2012, p. 120), com o intuito de compreender não apenas o 

desinvestimento pedagógico, mas também as práticas inovadoras, fazem uma 

reflexão sobre “as relações intersubjetivas construídas na cultura escolar e o processo 

de construção das identidades dos professores de Educação Física”. Atrelado a isso, 

essa condição de “segunda classe” da EFi tanto incitava nos professores a uma luta 

por reconhecimento como também “a uma situação de rebaixamento passivamente 

tolerado, uma vez que não se mobilizavam no sentido de lutar pela melhoria de suas 

condições” (FARIAS; MACHADO, BRACHT, 2012, p. 127). 

Outros estudos foram desenvolvidos, no intuito de compreender as distintas 

atuações docentes em EFi (HINO; REIS; ANEZ, 2007; FORTES et al., 2012; 

GONZÁLZ; FENSTERSEIFER, 2006; FARIA et al., 2010; MACHADO et al., 2010; 

CARLAN, KUNZ E FENSTERSEIFER, 2012; DESSBESELL; GONZÁLEZ, 2012). 

Cada um deles aportou novos elementos que passaram a atravessar as dimensões 

da atuação docente, tanto no que diz respeito a perfis de desinvestimento/abandono, 

como nos casos de práticas inovadoras. 

Sobre as práticas inovadoras, Farias e colegas (2010), a partir de experiências 

que denominam de bem sucedidas, elaboram alguns indícios sobre o que seriam tais 

práticas no âmbito da EFi. Para eles existem aspectos que se coadunam: a) a relação 

diversificada com a cultura e a importância dos processos de formação continuada; b) 

as problematizações teóricas nas aulas; c) a organização dos conteúdos em projetos 

temáticos. Além disso, a inovação pode representar a ruptura “total ou parcial, com 
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alguns aspectos da tradição estabelecida na educação física”, mesmo que não se 

vincule a aspectos críticos e progressistas (FARIA et al., 2010, p. 27). 

Nesse sentido, tendo em vista o enraizamento da tradição esportiva ou 

desinvestimento pedagógico, a inovação se vincula a atuações que tentam superar 

essa lógica. No que se refere à prática curricular em si, a inovação aparece quando, 

por exemplo, o esporte é o principal conteúdo da EFi, porém já buscando certa 

hierarquização dos saberes, a conexão com os aspectos socioculturais que 

perpassam essa prática corporal e a explanação do porquê é ensinado 

(DESSBESELL, 2012). De modo ainda mais acentuado, na perspectiva do Movimento 

Renovador, práticas inovadoras podem ser aquelas que organizam as diferentes 

práticas corporais de modo sistemático em um plano de estudos, estabelecendo uma 

lógica de complexidade ao longo dos anos escolares e desse modo introduzem o 

aluno a Cultura Corporal de Movimento (BRACHT, 2010). 

Assim, compreender a prática curricular como uma tarefa docente é 

compreendê-la nas distintas atuações vinculadas à EFi. Além disso, as práticas 

curriculares dos professores de EFi não aparecem de forma isolada, elas estão 

localizadas em um determinado momento histórico, que é atravessado pelo campo de 

estudos do currículo, pela complexidade da prática curricular e pelas transformações 

de cunho político e pedagógico da área. Esses elementos permitem fazer uma análise 

do que dizem os professores sobre suas práticas não no intuito de estabelecer critérios 

estáticos e rígidos sobre o que é ou não é uma prática curricular bem sucedida, mas 

no sentido de “que os professores sejam compreendidos e que eles próprios se 

compreendam como protagonistas, ou seja, diante das circunstâncias do cotidiano 

escolar, eles constroem novos saberes” (BRACHT, 2010, p. 13). 
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3 DESENHO METODOLÓGICO 

Quanto ao desenho metodológico, esta a pesquisa se caracteriza como 

qualitativa e descritiva, e se vale da narrativa como fundamento analítico principal. Um 

questionário de acesso online foi a ferramenta utilizada para o primeiro contato com o 

grupo de professores de Educação Física da Rede Pública Estadual de Ensino. Dos 

1481 e-mails enviados, 49 responderam afirmativamente à participação da segunda 

etapa da pesquisa. Desse universo, 12 colaboradores efetivamente participaram da 

etapa de entrevistas semiestruturadas, que também foi realizada em ambiente virtual. 

Nas próximas seções, descrevo em detalhes essas escolhas metodológicas e o 

processo, desde o contato e autorização da pesquisa pela SEDUC-RS até a 

realização das entrevistas. 

3.1 LENTES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

Essa investigação é de cunho qualitativo, especificamente pelo seu objetivo 

central voltado a compreender de que modo os professores de EFi do estado, que 

tiveram contato/usaram o Referencial Curricular do Rio Grande do Sul 

(2009), lidam com a prática curricular em suas escolas. O viés qualitativo sustenta um 

leque de métodos que requerem procedimentos de interpretação, os quais descrevem 

e interpretam “as representações e os significados que um grupo social dá a sua 

experiência cotidiana” (MOLINA NETO, 2004, p. 112), e assim, “consiste em um 

conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo. Essas 

práticas transformam o mundo em uma série de representações” (DENZIN; LINCOLN, 

2006, p. 17). 

Essa dissertação se vale da pesquisa narrativa como estratégia metodológica 

principal, uma vez que consiste em buscar, nas representações dos próprios 

professores sobre sua prática e o RCEF-RS, as possibilidades para análise dessa 

realidade (CHEEK, 2000). O uso da narrativa permite descrever, ilustrar e analisar as 

situações que dão corpo ao objeto de pesquisa. Para Samaniego e colegas (2011, p. 

14) a análise narrativa pode “ser entendida como um conceito guarda-chuva que dá 

abrigo a diferentes formas de pensar e fazer a pesquisa”. Esse modo de analisar as 

informações obtidas no campo, seja através de documentos, entrevistas e até mesmo 

figuras é um conjunto de técnicas e procedimentos que tentam interpretar os meios 
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pelos quais as pessoas percebem a realidade e a ela atribuem sentido quando 

executam suas ações (SAMANIEGO et al., 2011). 

Segundo Arfuch (2010) a narrativa é a dimensão da experiência contada pelo 

sujeito. Nesse sentido, procuro aquilo que os/as professores/as falam sobre sua 

prática curricular, tendo como marcador um documento que trouxe orientações sobre 

a operacionalização do currículo da área na instituição escolar. Dessa forma, entendo 

que os relatos dos sujeitos não são puramente acidentais, não transcorrem de 

maneira neutra e atemporal, sem relação com a experiência (ARFUCH, 2010). Sobre 

o que Arfuch (2010) chama de caráter narrativo da experiência, Connelly e Clandinin 

(1995, p.11) dizem que 

a razão principal para o uso da narrativa na investigação educativa é 
que os seres humanos são organismos contadores de histórias, 
organismos que, individual e socialmente, vivem vidas relatadas. O 
estudo da narrativa, portanto, é o estudo da forma em que os seres 
humanos experimentam o mundo.  

Assim, os dados foram analisados a partir da análise narrativa (RIESSMAN, 

2008), especificamente a análise narrativa categorial de conteúdo. Mas por que utilizar 

a análise narrativa ao pesquisar sobre prática curricular? Essa escolha se deu, 

especialmente, devido ao problema de pesquisa desta investigação: o modo como os 

professores de EFi lidam com a prática curricular.  

A análise narrativa considera o contexto espaço-temporal (onde e quando 

ocorre) e social (quem e por que está envolvido), e prioriza a dimensão da experiência, 

ou seja, como os sujeitos narram essas experiências a partir de um determinado 

fenômeno (CLANDININ, 2007). Desse modo, o foco da análise não se centra em 

proporcionar uma interpretação última, mas assume que cada análise é um processo 

dinâmico, pois a análise é a compreensão estática de uma determinada experiência 

que permanece em movimento (CLANDININ, 2007).  

Em termos operacionais, a  
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análise de narrativas e biografias acrescenta uma nova dimensão à 
pesquisa qualitativa, uma vez que leva em conta não apenas o que as 
pessoas dizem sobre os acontecimentos ou experiências que estão 
relacionados, mas também como elas dizem, porque dizem e o que 
sentem e experimentam ao falar (GIBBS, 2008, p. 71, tradução 
minha). 

Portanto, essa pesquisa não consiste em buscar através de métodos uma 

realidade que independe do sujeito que a vivencia. Segundo Samaniego e colegas 

(2011), dois grandes grupos de análises se distinguem: a análise de conteúdo e a 

análise estrutural. Ambas se dividem em análise holística (global) e a análise 

categorial. Esses autores descrevem que a “análise narrativa categorial de conteúdo” 

consiste em comparar as porções textuais ou seções das histórias e analisá-las 

através de conjuntos temáticos que ajudam a classificar e interpretar os dados. Esses 

conjuntos podem existir a priori (análise dedutiva) ou serem desenvolvidas a partir da 

leitura dos próprios relatos, a posteriori (análise indutiva) (SAMANIEGO et al., 2011). 

Portanto, a análise e a interpretação das informações trazidas do campo foram feitas 

em conjuntos desenvolvidos a posteriori.  

3.1.1 Literatura da pesquisa narrativa 

Com o intuito de fazer uma revisão sistemática sobre como a pesquisa narrativa 

vem sendo desenvolvida nas produções acadêmicas, realizei uma busca em três 

diferentes bases de dados entre os meses de abril e maio de 2013. O Banco de Teses 

da Capes foi escolhido por ter uma abrangência maior em termos de produções 

acadêmicas dos programas de Pós-graduação brasileiros. A Scielo, por ser uma base 

com uma boa abrangência sobre os periódicos, inclusive da área de EFi, o Portal de 

Periódicos Capes, porque neste foi possível acessar investigações do âmbito 

internacional e ainda três periódicos específicos da área. Assim como no item 2.3 

dessa dissertação, assumo que em uma revisão sistemática como essa não é possível 

abranger e explicitar toda produção acadêmica sobre o assunto. 

No Banco de Teses da Capes, iniciei a busca no campo “assunto – expressões 

exatas” – com o termo “Pesquisa Narrativa” e obtive 110 trabalhos. Para refinar a 

pesquisa, levando em consideração os campos existentes, optei por acionar o campo 

“Doutorado”, que apresentou 24 teses. Na base de indexação Scielo, apareceram 3 

resultados, número que não requeria refinamento. Já no Portal de Periódicos da 

Capes, iniciei inserindo o termo Narrative Inquiry, no intuito de buscar resultados em 
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periódicos internacionais. A primeira busca me levou a 1.836 resultados, o que me 

conduziu a selecionar o descritor “Teacher Knowledge”, conforme as opções dadas 

pela própria base, o que resultou em 95 achados. Para refinar ainda mais selecionei 

os últimos 5 anos de produção, gerando 15 artigos. A tabela 2 resume os achados. 

Tabela 2 – Resumo da Revisão de Literatura sobre Pesquisa Narrativa. 

Base Nº Áreas 
Metodologia e/ou 

Instrumento: 

 
 
 
http://www.capes.gov.
br/servicos/banco-de-

teses 

24 

Educação (12) 
Linguística/Letras (9) 
Enfermagem (1) 
Imunologia (1) 
Teologia (1) 

Entrevistas (10) 
Etnografia (6) 
Auto etnografia (1) 
Análise documental (4) 
Autobiografia (1) 
História Oral (1) 

 
 
 

http://www.scielo.br 

03 Linguística (3); 

Etnografia (1) 
Análise documental (1) 
Entrevistas (1) 

 
 
 
 
http://www.periodicos.

capes.gov.br/ 

15 

Professor Iniciante (1);  
Ensino de línguas (2);  
Reformas 
Educacionais/Currículo (4); 
Conhecimento/docentes (4); 
Metodologia (1) 

Etnografia (3) 
Análise documental (4) 
Entrevistas (5) 

 
http://seer.ufrgs.br/Mo

vimento 

10 

Metodologia (4) 
Futebol (2) 
Dança (1) 
Golf (1) 
Carreira docente (2) 

Ensaios (4) 
Etnografia (1) 
Análise documental (2) 
Entrevistas (3) 

 
http://www.revistas.ufg

.br/index.php/fEFi 

0 - - 

 
http://rbceonline.org.br 

3 

Natação (1) 
Infância (1) 
Corpo (1) 

Entrevistas (2) 
Análise documental (1) 

Entre as teses encontradas no Banco da Capes, resultante de uma busca sem 

especificação de área, é perceptível que a Educação é área a que mais usa este tipo 

de pesquisa. Foram encontradas 12 teses em que o tipo de pesquisa era empregado 

para investigações desenvolvidas em instituições de ensino superior ou no universo 

escolar. Dessas teses, apenas duas se valiam da pesquisa narrativa para tratar da 

temática do currículo, e ambas desenvolvidas em instituições de ensino superior 

(CESÁRIO, 2008; MELLO, 2005). Outro ponto relevante são os instrumentos 

utilizados nas teses desenvolvidas. Dos 24 achados, 10 utilizaram a entrevista 

semiestruturada como principal meio de captar as informações no campo; já a 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
http://www.scielo.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://seer.ufrgs.br/Movimento
http://seer.ufrgs.br/Movimento
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef
http://rbceonline.org.br/
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etnografia e a autoetnografia somaram 7 pesquisas; e as demais metodologias 

relatadas pelos autores foram a Autobiografia, a História oral e a análise documental.  

Entre os periódicos encontrados na base Scielo nenhum se referia à área da 

EFi, todos estavam alocados na área de linguística. No entanto, fazendo buscas em 

periódicos da área, localizei na Revista Movimento dois artigos que tratavam 

especificamente da Pesquisa Narrativa (SAMANIEGO et al, 2011a; SAMANIEGO et 

al, 2011b). Através da busca por “narrativa” no campo “resumo”, 11 foram os estudos 

encontrados, onde cabe destacar o artigo “Pesquisar exige interrogar-se: A narrativa 

como estratégia de pesquisa e de formação do(a) pesquisador(a)” (WITTIZORECKI 

et al., 2006), em que os autores descrevem como a Narrativa se torna um elemento 

essencial nas investigações sobre a prática pedagógica, tendo a investigação 

etnográfica como principal opção metodológica. Na Revista Pensar a Prática nenhum 

resultado foi encontrado a partir do termo “narrativa”. Já na Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte, foram encontradas três publicações, mas que não dialogavam 

com o tipo de pesquisa aqui desenvolvida. Optei por essas três revistas, por 

possuírem Qualis significativo15 e, também, por serem periódicos em que a EFi escolar 

está em evidência.  

Esse cenário resumido em números indica que o uso de Pesquisa Narrativa 

para lidar com a temática de currículo ainda é relativamente reduzido. No entanto, 

após fazer uma busca pelas referências listadas nos trabalhos encontrados, 

principalmente teses de doutorado, observei que os autores mais utilizados são 

Clandinin e Connelly, que também pesquisam na área de currículo. Tal dedução me 

levou a buscar as produções desses autores relacionadas à pesquisa narrativa, e a 

encontrar, entre outras já citadas, uma obra datada da década de 1980 intitulada 

Narrative experience and the study of curriculum (CLANDININ; CONNELLY, 1987). 

Para esses autores, o currículo não pode ser visto apenas como algo pré-estabelecido 

e organizado, pois ele também é a experiência vivida e se constitui dos significados 

atribuídos a essas experiências. Ao considerá-lo dessa forma, os autores destacam a 

relevância em se pesquisar sobre o currículo a partir da narrativa, pois é um modo 

privilegiado de refletir sobre o espaço escolar exatamente lá onde ele acontece. 

                                            
15 Revista Movimento – A2 
  Revista Brasileira de Ciências do Esporte – B1                     
  Revista Pensar a Prática – B2 
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Tendo em vista esses elementos, que definiram o desenho metodológico a 

partir da pesquisa narrativa, passo a descrever como o processo se desenvolveu. O 

próximo tópico se destina a relatar o percurso desde a obtenção da autorização da 

SEDUC-RS, até o retorno dos professores, processo esse que exigiu certa 

persistência. 

3.2. INSTRUMENTOS PARA CONVERSAR COM OS SUJEITOS 

O percurso de negociação e coleta de informações se divide em três momentos 

pontuais: 1) negociação com a SEDUC-RS para ter acesso aos professores de EFi da 

Rede Estadual; 2) questionário online para prospectar/definir os potenciais 

colaboradores da pesquisa e 3) entrevistas semiestruturadas, também realizadas pela 

via virtual, com aqueles que responderam o questionário online e manifestaram 

interesse em participar desta segunda etapa. Esse processo está descrito em detalhes 

no item 3.3.  

O uso cada vez mais difundido das tecnologias de informação (e-mails, redes 

sociais, sites e afins) permite tornar a pesquisa mais abrangente, não limitada a um 

contexto físico específico, podendo alcançar, por exemplo, professores de toda uma 

rede estadual de ensino para recrutamento daqueles que tenham interesse de 

participar deste tipo de pesquisa.  

Para tanto, a escolha do questionário online para o primeiro contato com os 

professores, dada à intenção abrangente (no sentido de captar diferentes contextos) 

dessa pesquisa, prende-se ao fato de que esse instrumento, segundo Vasconcelos e 

Guedes (2007), tem sido bastante utilizado para obter dados em diferentes áreas 

como as ciências sociais, economia, educação, administração, entre outros. Além 

disso, é uma ferramenta dinâmica e operativa para pesquisas em que se investiga 

sistematicamente o que determinada população diz a respeito de um assunto 

específico e auxilia o pesquisador na elaboração de perfis de comportamento e de 

diagnósticos diversos (VASCONCELOS; GUEDES, 2007). 

É importante destacar que a pesquisa baseada em questionários tem 

vantagens e desvantagens que impõem limites à investigação. Em relação às 

vantagens, de acordo com Evans e Mathur (2005), destaca-se: a) agilidade em aplicar, 

o controle e acompanhamento das respostas; b) as informações são tabuladas de 

modo mais ágil; c) possibilita a utilização de amostras maiores; d) o custo de 
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implementação é baixo. No que diz respeito às suas desvantagens, segundo os 

mesmos autores, o questionário online: a) limita as respostas (amostra) àquelas 

pessoas que têm acesso à internet; b) impossibilita o desenvolvimento de incentivos 

para o retorno das respostas; c) tem um índice de resposta que não é previsível, mas 

é normalmente baixo; d) restringe-se ao momento em que os sujeitos podem não ter 

conhecimentos suficientes para interagir virtualmente. Contudo, ponderando entre 

vantagens e limitações dessa ferramenta, tendo em vista a abrangência e o modo 

como pretendia chegar aos professores de EFi, ainda continuou sendo o meio mais 

pertinente.  

Assim, o questionário online (apêndice 01) do primeiro contato teve os 

seguintes conjuntos de indagações: a) informações gerais (idade, sexo, instituição 

formadora); b) conhecimento e utilização do RCEF-RS e c) disponibilidade para a 

participação de entrevista por meio virtual. A elaboração desses conjuntos resultou de 

um questionário piloto, proveniente de um processo de colaboração de professores 

conhecidos da rede estadual, estudantes de graduação, estudantes de pós-

graduação, professores universitários que conhecem o RCEF-RS e ainda colegas do 

grupo de pesquisa. A todos estes o questionário foi enviado a fim de que pudessem 

colaborar com críticas e sugestões que permitissem melhorar a comunicação e 

articulação com os objetivos da pesquisa.  

No segundo momento da investigação, após o retorno dos questionários online, 

passei a fazer o mapeamento das respostas ao questionário e, então, a organizar a 

estratégia para a realização das entrevistas online. Um fator de certo modo limitante 

nesse processo foi a impossibilidade de estabelecer a priori o procedimento nessa 

fase da investigação, visto que isso dependia dos recursos dos colaboradores. Desse 

modo, outra limitação foi o fato de que a participação de muitos professores ficou 

restrita em função da falta de acesso ou de conhecimento sobre esse tipo de 

ferramenta virtual. Por outro lado, esta estratégia nos permitiu acessar participantes 

de contextos mais distantes, que habitualmente não passam pela intervenção de 

investigações pela distante localização dos centros acadêmicos. 

A entrevista semiestruturada, mesmo mediada por uma ferramenta virtual, 

permite ao pesquisador uma noção mais geral sobre o tema em pauta, mas não segue 

uma ordem fixa de perguntas, podendo ser alterada conforme a conversa vai sendo 

encadeada. Esta parte da investigação foi estruturada de modo a conduzir as 

respostas de acordo com o objeto de investigação, pois, segundo Tobar (2001, p. 
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101), as entrevistas semiestruturadas “são baseadas no uso de guia de entrevistas, 

que consta de uma lista de perguntas ou temas que necessitam ser abordados durante 

as mesmas. A ordem exata e a redação das perguntas podem variar para cada 

entrevistado”. Tal concepção permite aos entrevistados certa liberdade para entabular 

respostas e, até mesmo, mobiliza elementos argumentativos que enriquecem as 

respostas, pois o objetivo da entrevista é incentivar a pessoa a falar com suas próprias 

palavras para obter um relato em primeira pessoa (PAKER, 2011), possibilitando, 

assim, mais elementos para a posterior análise narrativa. 

Entre os pontos que mereceram atenção e cuidados especiais durante a 

utilização desse instrumento foi o desenvolvimento de um guia de entrevista 

apropriado ao problema de pesquisa. Segundo Tobar (2001, p. 102) “desenvolver um 

guia de entrevistas requer tempo suficiente para explorar previamente o tema de 

interesse, com a finalidade de conhecer quais são os tópicos relevantes a serem 

abordados”. Em vista disso, organizei o roteiro de entrevista (apêndice 02) de acordo 

com os seguintes núcleos de informações: a) Dados pessoais; b) Dados sobre 

formação; c) Experiência profissional; d) EFi na escola estadual em que atua; e) Aulas 

de EFi; f) EFi no RCEF-RS (conforme roteiro no apêndice 2). 

3.3 CAMINHO PERCORRIDO PARA CHEGAR AOS COLABORADORES 

3.3.1 Do contato com a SEDUC-RS às respostas ao questionário online 

A primeira estratégia para ter acesso aos professores foi por meio de contato 

direto com as coordenadorias regionais de educação, as quais estão divididas por 

microrregiões no Estado e são responsáveis pelas escolas daquele local. Para 

verificar se essa possibilidade era viável, no mês de março de 2013, entrei em contato 

com duas CRE, uma na região metropolitana de Porto Alegre e outra no interior. Na 

primeira, após conversar com a coordenadora geral e enviar o resumo do projeto 

juntamente com a carta de apresentação da UFRGS, consegui ter acesso somente 

aos endereços eletrônicos das escolas. No entanto, minha intenção era conseguir o 

e-mail dos professores de EFi diretamente com a coordenadora pedagógica da área, 

mas a pessoa com quem falei (coordenadora geral) achou melhor me passar os e-

mails das escolas para que essas me repassassem os e-mails dos professores. De 

posse dos endereços eletrônicos e uma autorização desta CRE, enviei e-mails às 

escolas explicando a intenção da pesquisa e pedindo os endereços eletrônicos dos 
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professores. Como já previa, apenas uma escola retornou, enviando o e-mail de um 

professor, para o qual encaminhei o questionário, mas que não se manifestou. Na 

CRE que contatei no interior do Estado também não obtive retorno após várias 

tentativas.   

Diante deste cenário, e sendo a coleta dos e-mails um elemento primordial para 

a sequência da pesquisa, articulei outra estratégia. Como o contato foi projetado para 

ser realizado virtualmente, procurei a assessora pedagógica da área de EFi da 

SEDUC-RS para ter acesso aos endereços eletrônicos dos professores. Nesse 

primeiro momento, entreguei à assessora de EFi da SEDUC-RS o resumo do projeto 

de pesquisa (apêndice 03) e a carta de apresentação da UFRGS (Anexo 01).  Antes 

de ter acesso aos endereços eletrônicos dos professores, foi-me solicitado o roteiro 

tanto do questionário como o da entrevista, os quais – juntamente com o projeto de 

pesquisa e após aprovação do comitê de ética da UFRGS (Anexo 02), foram passados 

para a Diretora Pedagógica Adjunta/SEDUC-RS, para emissão da autorização (Anexo 

03) para realizar a pesquisa.  

Importante destacar que essa negociação de acesso junto à SEDUC-RS não 

foi simples e nem rápida. Pelo menos dois meses se passaram entre troca de e-mails, 

telefonemas e visitas ao prédio da secretaria, tanto para levar documentos solicitados 

como para esclarecer eventuais dúvidas sobre minha intenção com a pesquisa e os 

procedimentos que adotaria para sua realização. Após a liberação da autorização por 

parte da direção pedagógica, a assessora de EFi fez o contato inicial com os 

assessores pedagógicos das CRE e lhes informou sobre a pesquisa, autorizando-os 

a me enviarem os endereços eletrônicos disponíveis dos professores da Rede 

Estadual.  

Após essa tramitação direta com a SEDUC-RS, passei à etapa seguinte: o 

contato com as 39 CRE do RS (ver figura 05). O contato se deu através do e-mail 

intitulado “Solicitação de e-mail para pesquisa”16 (Apêndice 04), no qual constava uma 

explicação dos procedimentos da investigação e em anexo o resumo do projeto e a 

autorização da Secretaria. O retorno também foi um processo que exigiu persistência 

e paciência, seja pela demora de algumas CRE em retornar, seja pela forma como os 

endereços eram encaminhados ou, ainda, pelo não atendimento da solicitação por 

                                            
16 O título do e-mail veio da assessoria de EFi da SEDUC-RS, no qual ela solicitava aos assessores 
que, ao meu contato enviassem os e-mails dos professores de EFi. A fim de que essa solicitação ficasse 
no corpo do e-mail que mais tarde eu enviaria aos professores, respondi através desse mesmo. 
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parte das coordenadorias contatadas. Para essas últimas, após completar um mês 

sem receber retorno do primeiro e-mail, enviei uma segunda solicitação com as 

mesmas características da primeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site da Secretaria Estadual de educação do RS 
(http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/cre.jsp?ACAO=acao1&CRE=0) 

O retorno das assessorias de EFi das coordenadorias regionais foi bem mais 

produtivo, pois obtive quase metade das respostas após enviar duas vezes a mesma 

mensagem em um espaço de tempo de um mês. Recebi 15 respostas logo no primeiro 

e-mail enviado, e 3 no segundo envio. Portanto 18 das 39 CRE (selecionadas na figura 

5) me enviaram os endereços eletrônicos dos professores, sendo que o montante, 

tanto de professores quanto de escolas17, foi de 1.481 endereços. Desse total, 128 e-

mails voltaram com mensagem de erro; 57 professores responderam ao questionário 

online e 08 não preencheram o questionário, mas deram um retorno diretamente no 

corpo da mensagem, em que se colocaram à disposição ou então explicaram porque 

                                            
17 03 coordenadorias não possuíam os endereços eletrônicos dos professores de EFi, apenas das 
escolas. Desse modo, encaminhei o e-mail aos gestores, para que esses repassassem aos 
professores.  

Figura 5 – Mapa do Rio Grande do Sul dividido pro CRE. 
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não poderiam participar da pesquisa, seja por não ter conhecido o Referencial 

Curricular, por não estar mais atuando ou, então, por ter saído da Rede Estadual.  

Tabela 3 – Resumo do retorno das CRE 

CRE ENV. ER/IV. RESP. 2ªET 

1ª 269 36 17 13 

2ª 221 21 09 07 

3ª 00 00 00 00 

4ª 15 01 03 00 

5ª 110 02 10 07 

6ª 00 00 00 00 

7ª 64 13 02 01 

8ª 109 05 01 00 

9ª 21 02 00 00 

10ª 15 05 00 00 

11ª 00 00 00 00 

12ª 123 12 02 02 

13ª 00 00 00 00 

14ª 00 00 00 00 

15ª 05 00 01 01 

16ª 11 00 01 00 

17ª 00 00 00 00 

18ª 00 00 00 00 

19ª 53 04 02 00 

20ª 00 00 00 00 

21ª 69 07 00 00 

22ª 00 00 00 00 

23ª 30 02 00 00 

24ª 50 00 02 02 

25ª 00 00 00 00 

26ª 00 00 00 00 

27ª 54 05 03 01 

28ª 177 09 03 02 

29ª 00 00 00 00 

30ª 00 00 00 00 

31ª 00 00 00 00 

32ª 00 00 00 00 

33ª 00 00 00 00 

34ª 00 00 00 00 

35ª 00 00 00 00 

36ª 25 04 01 01 

37ª 00 00 00 00 

38ª 00 00 00 00 

39ª 00 00 00 00 

 

O questionário online foi desenvolvido através da plataforma do Google Drive18, 

sendo que somente aqueles que tivessem acesso ao link poderiam respondê-lo. O 

                                            
18 O Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos, que abriga um leque 
de aplicativos para edição de texto, confecção de tabelas, apresentações, entre outros, além disso é 
possível desenvolver formulários que compilam as respostas em tabelas e gráficos estatísticos, como 
foi o caso do questionário realizado nessa pesquisa.  

CRE – Coordenadorias 
ENV. – nº e-mails enviados 
ER/IN. – nº e-mail errados/inválidos 
RESP. – nº respostas 
2ªET – nº dos que se colocaram à 
disposição pra segunda etapa.  
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formulário era constituído dos seguintes tópicos: cidade; sexo; idade; instituição de 

graduação; ano de graduação; pós-graduação; níveis de ensino com os quais atua; 

conhecimento do “Lições do Rio Grande”; quanto à utilização da coleção; 

disponibilidade em participar da segunda etapa da pesquisa. O questionário ficou 

disponível durante trinta dias e o resumo numérico das respostas, de acordo com o 

perfil dos professores, está disponível na Tabela 04. 

Tabela 4 – Resumo das respostas ao questionário online 

       SEXO IDADE           PÓS-GRADUAÇÃO N. DE ENSINO  

  F M Até 
30 

Até 
40 

41+ N Espe
c. 

Mest. Dout. EF EM 

Utilizam 9 3 8 3 1 3 8 0 1 6 6 

Utilizaram 15 2 7 7 3 4 12 1 0 11 6 

Ñ Utilizaram 9 11 14 4 2 4 15 1 0 12 8 

Outro 3 5 3 3 2 3 4 1 0 5 3 

Total 36 21 32 17 8 14 39 3 1 34 23 

No que tange às 57 respostas obtidas através do formulário online, os números 

são bem diversos.  

Tabela 5 – Resumo das respostas afirmativas à participação da 2ª etapa 

 CONHEC. RC ACEI. 2ª ETAPA  

 Sim Não Sim Não NM Selecionados 

Utilizam 12 0 11 0 1 11 

Utilizaram 17 0 15 2 0 15 

Ñ Utilizaram 11 9 17 0 3 8 

Outro 4 4 6 0 2 3 

Total 44 13 49 2 6 37 

 

Em síntese, a maioria das respostas veio de docentes do sexo feminino, com 

média de idade entre 25 e 40 anos, com especialização e que trabalham com o Ensino 

Fundamental. A partir dessa tabulação dos perfis, levando em consideração que, dos 

57 docentes que responderam ao questionário, 08 não se colocaram à disposição 

para a segunda etapa e que 49 responderam afirmativamente, a seleção foi feita a 

partir da resposta ao questionário, sobre o conhecimento ou não do referencial 

curricular. Assim, dos docentes que se colocaram à disposição, 13 declararam não ter 

acesso ao RC, restando outros 37. Tendo em vista ser um número próximo a 30, 

entendi ser possível contatar esses professores, na estimativa de que possivelmente 

nem todos retornariam para a segunda etapa. 
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3.3.2 Das respostas ao questionário à realização das entrevistas 

Passado o denso trabalho de organização dos docentes colaboradores, dei 

início ao contato com eles. Estruturei um e-mail (Apêndice 05) com um texto no qual 

lembrava os professores do compromisso firmado para a segunda etapa, visto que 

dois meses já haviam se passado desde a devolução dos questionários. Além disso, 

para a realização da entrevista nesta etapa, era necessário que o docente indicasse 

a ferramenta virtual de preferência para a realização da entrevista (GoogleTalk, 

Skype, Facebook), bem como acessar o link para preenchimento o formulário do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 06). 

Algumas respostas foram imediatas, e naquela mesma semana já consegui 

entrevistar 03 professores, bem como outras 05 entrevistas ficaram agendadas para 

o mês seguinte. Passado um mês do primeiro contato para a realização das 

entrevistas, insisti com aqueles de quem não obtive retorno da primeira vez e consegui 

combinar mais 05 entrevistas, culminando com um total de 13 entrevistas. Nessa fase 

me senti aliviada por não ter selecionado apenas 30, e ter permanecido com os 37, 

pois o retorno foi menor do que o esperado a partir das respostas via questionário.  

 Quanto à realização das entrevistas, é importante ressaltar que, pelo fato de 

ser uma ferramenta tecnológica, foi preciso fazer uma série de combinações e ajustes. 

Além disso, para alguns professores não ficou claro que a entrevista seria realizada 

com áudio, e alguns deles não tinham domínio da ferramenta para tal procedimento. 

Outro fator importante foi a dependência do bom funcionamento da internet, e do tipo 

de ferramenta escolhida pelo entrevistado. Esses percalços fizeram com que em 

alguns casos as entrevistas fossem remarcadas e em, pelo menos um caso houve 

desistência por parte do docente, desse modo, foram 12 as entrevistas efetivamente 

realizadas. Outro fato relevante a destacar é o de que uma das entrevistas, após o 

envio da transcrição para o colaborador, foi realizada novamente, atendendo à 

solicitação do docente, que não se sentiu confortável com suas respostas sob a forma 

transcrita. 

Em relação às características, os 12 colaboradores apresentaram diferentes 

tipos de formação, faixa etária e são provenientes de diferentes CRE. A seguir, 

apresento uma tabela que explicita os aspectos relacionados ao gênero, idade, ano e 

tipo de instituição de formação. 
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Tabela 6 – Resumo dos perfis dos colaboradores 

Nome19 Sexo Idade Formação20 
Anderson Masculino 47 anos UF/1995 
Betina Feminino 49 anos UF/1981 
Carla Feminino 45 anos UP/1991 
Daniel Masculino 27 anos UP/2007 
Eduarda Feminino 34 anos UP/1999 
Fernanda Feminino 49 anos UF/1989 
Gabriela Feminino 37 anos UP/1999 
Helena Feminino 40 anos UF/1995 
Igor Masculino 30 anos UP/2004 
João Masculino 31 anos UP/2008 
Kadu Masculino 37 anos UP/1999 
Luíza Feminino 53 anos IPA/1985 

 

 A Tabela 6 resume as principais características dos sujeitos que, além de se 

colocarem à disposição para participar da pesquisa, efetivamente retornaram a 

entrevista online. Nessa síntese, é possível identificar que, dos professores 

colaboradores, a metade concluiu sua formação na última década do século 20. Em 

relação aos demais, três graduaram-se na década de 1980 e outros três durante o 

início dos anos 2000.  

Estes professores compartilharam relatos sobre diferentes aspectos da prática 

pedagógica. Em cada relato foi possível perceber certos percursos históricos da EFi, 

bem como traçar análises sobre como lidam com a prática curricular, vinculando a 

literatura e trajetória acumulada da área.  

Nos próximos tópicos, atenho-me a descrever e analisar em conjuntos 

temáticos, de acordo com o que emergiu das entrevistas realizadas, o que cada 

professor relatou sobre seu percurso na EFi, como caracterizam suas aulas e a 

relação que estabeleceram com RCEF-RS, indutor da problematização desta 

dissertação. 

                                            
19 Com o propósito de preservar a identidade dos colaboradores, conforme o TCLE, os nomes são 
fictícios. 
20 No mesmo intuito da nota 18, as cidades e locais de formação não serão explicitados. UF = 
Universidade Federal; UP = Universidade Particular. 
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4 AS PRÁTICAS CURRICULARES “ENTRE O NÃO MAIS E O AINDA NÃO” 

Quando iniciei essa investigação sobre a prática curricular, tinha certas 

expectativas sobre o que iria encontrar nas entrevistas dos professores. A formação 

inicial, o trabalho de iniciação científica e o próprio TCC me levaram a esperar por 

relatos de professores sobre suas práticas curriculares como as que encontrei, por 

exemplo, nas formações continuadas propostas pela universidade em que me formei, 

as quais muito se aproximam da proposta idealizada no RCEF-RS. Desse modo, 

esperava que os relatos desta pesquisa se aproximassem das minhas perspectivas, 

inclusive, categorizadas em extremos sobre a inovação e o desinvestimento”. 

Passado o período da pesquisa de campo, já na fase de sistematização dos relatos, 

ao escutá-los, transcrevê-los, lê-los e relê-los passei a olhar de outro modo as práticas 

curriculares narradas. Ao invés de categorizar os achados como práticas “inovadoras” 

ou de “desinvestimento/abandono”, a descrição sobre as aulas e os conteúdos 

abordados por esses professores passaram a ser vistas por mim como um exercício 

de análise sobre o gradiente de aproximação/distanciamento entre o “não mais e o 

ainda não” da EFi no espaço escolar (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009; 2010).  

Nesse modo de olhar, as práticas relatadas pelos professores passaram a ser 

vistas como traços de uma pintura abstrata. Entre as múltiplas formações dos 

colaboradores, em tempos e espaços diferentes, concepções pedagógicas e a própria 

cultura escolar sobre o papel da EFi enquanto disciplina nos locais onde atuam foram 

“tonalizando” as análises aqui desenvolvidas. Assim, quando os docentes falavam 

sobre o que faziam, havia ali um entrelaçamento não ordenado entre as dimensões 

do que dizem os documentos curriculares, das influências acadêmicas, suas 

concepções e aquilo que descreviam sobre suas experiências. Além disso, essas 

experiências vão redesenhando a prática no sentido de legitimar não só a EFi no 

espaço escolar, mas também a proeminente preocupação dos docentes com a 

valorização da sua atuação no cenário escolar. 

Para estruturar a análise do material levantado, organizei conjuntos temáticos 

que me ajudaram a compreender as distintas práticas curriculares. Em “Os 

Colaboradores” – primeiro conjunto – faço uma breve descrição sobre formação, 

experiência profissional, conteúdos que trabalham, modo como descrevem suas aulas 

de EFi e o que dizem a respeito do RCEF-RS. O segundo conjunto temático é 

intitulado “O espaço dos conteúdos na tela da prática curricular”, o qual se subdivide 
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em “Os fortes e persistentes traços da tradição esportiva” e “Os respingos do 

Movimento Renovador na prática curricular”. O último conjunto se chama “Rabiscos 

na prática curricular”, que se subdivide em “‘O professor sombra’: uma preocupação 

proeminente“ e “Os percalços na tarefa docente”’. 

4.1 OS COLABORADORES 

O Professor Anderson, ao realizar a entrevista, estava com 47 anos e sua 

atuação na Rede Estadual do RS iniciou em 2007. Formado desde 1995 em uma 

universidade federal, seu trabalho no campo da EFi vem desde 1983, em diferentes 

áreas. Relatou que, além de ter uma especialização em Psicologia do Exercício, 

participa de formações que, lhe permitiram agregar diferentes conhecimentos para 

melhorar e enriquecer sua atuação na Educação Básica. Com uma ampla experiência 

com o Judô, Anderson sinalizou que trabalha conteúdos diversificados em suas aulas 

de EFi, bem como prima pela autonomia dos alunos no momento em que juntos, no 

início do ano, fazem escolhas a respeito do que será abordado nos trimestres letivos. 

Também enfatizou a similaridade de como trabalha a EFi e a proposta do RCEF-RS. 

A professora Betina, então com 49 anos, formou-se em 1981 em uma 

universidade federal e tem uma especialização em Ginástica de academia. De lá para 

cá, atuou em diferentes áreas da EFi, passando por clubes e escolas de educação 

infantil, tendo ingressado no quadro de professores da Rede Pública Estadual de 

Ensino do RS somente no ano 2000. Indicou como principal temática de suas aulas 

três desportos: Handebol, Basquetebol e Voleibol, que são trabalhados 

respectivamente em cada um dos trimestres letivos. Falou ainda sobre um projeto 

pessoal de treinamento intitulado “jovens talentos”, no qual os alunos treinam a 

modalidade de Handebol para participar dos JERGS e outros torneios. Além disso, 

destacou que as melhorias do espaço físico para a EFi na escola, se deve a 

visibilidade dos resultados das equipes.  Quanto ao RCEF, disse que o material a 

auxiliou na “organização mental” da sua maneira de trabalhar, mas que atualmente, o 

material “simplesmente não existe mais”. 

A professora Carla, com 45 anos à época, graduou-se em 1991 em uma 

universidade particular. No entanto, passou a atuar na Rede Pública Estadual de 

Ensino do RS somente em 2009. Antes disso atuou em academias de ginástica e 

companhias de dança até 1998, visto que seu vínculo com a EFi se dava através 
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dessa prática. Ficou afastada do trabalho por 12 anos para cuidar dos filhos, 

retomando a profissão após esse período, mas, desta vez, no campo de atuação na 

Educação Básica. Relatou que esse longo espaço de tempo entre sua formação e o 

ingresso na educação básica lhe custou um difícil processo de adaptação de pelo 

menos um ano e meio. Além de ter mencionado os fundamentos dos desportos como 

elementos centrais das suas aulas, falou sobre outras práticas, como o aerodancing, 

GRD21 e lutas (este último de modo conceitual). Sobre o RCEF, relatou que participou 

das capacitações oferecidas pela SEDUC-RS e que os livros indicaram que ela estava 

no caminho certo, que “tá tudo mais ou menos dentro do que eu vinha fazendo”. 

O professor Daniel é o mais jovem dos entrevistados, estava com 27 anos à 

época da entrevista. Ele se graduou em 2007 em uma universidade particular e, em 

seguida, fez uma especialização em Psicomotricidade Relacional. Desde a 

graduação, trabalhou em creches, projetos sociais e em 2009 se tornou professor da 

Rede Pública Estadual de Ensino do RS por meio de contrato temporário. Na época 

da entrevista, estava aguardando sua nomeação, visto que havia sido aprovado no 

concurso para preenchimento de vagas na rede. Em seu relato sobre a atuação com 

o Ensino Médio, destacou a não participação dos alunos nas aulas devido à 

possibilidade de dispensa. E, pela rotatividade de alunos, afirma não ter como elaborar 

um planejamento específico para EFi nesse nível de ensino, já que a própria escola 

não faz uma cobrança mais forte da presença dos alunos. Sobre sua relação com o 

RCEF-RS, relatou que a escola não lhe cobrou que trabalhasse com o material e, por 

isso, apenas o folhou para ver do que se tratava e depois não mais retomou a leitura. 

Eduarda é uma professora que atua 20 horas na Rede Estadual. Estava com 

34 anos quando concedeu a entrevista. Formada desde 1999 em uma universidade 

privada, ingressou no magistério em 2001. Especialista em Educação Física Escolar, 

trabalhava com o Ensino Fundamental procurando imprimir em suas aulas, conforme 

suas próprias palavras, “um pouco daquele ritual da psicomotricidade”. Sobre os 

conteúdos, disse trabalhar os “quatro principais esportes”, mas em conjunto com 

“outros conteúdos”. Para ela o RCEF “caiu do céu”, pois esse tipo de material 

normalmente era produzido para as outras áreas e não para a EFi. Além disso, o 

material chegou em um momento bastante oportuno, quando a quadra da escola na 

                                            
21 Ginástica Rítmica Desportiva 
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qual lecionava estava interditada, assim, as sugestões do material trouxeram outras 

possibilidades de intervenção em aula. 

A professora Fernanda tinha 49 anos à época da entrevista. Iniciou a carreira 

docente na Rede Estadual em 1989. Fez uma especialização lato sensu e atualmente 

trabalha com o Ensino Médio. Afirma que utiliza, em suas aulas, conteúdos 

relacionados aos principais esportes: handebol, basquete e voleibol, acrescidos de 

outros conteúdos não especificados. Sobre o RCEF, destacou que começou a 

repensar sua prática e a propor “novas coisas” a partir do primeiro contato e passou a 

trabalhar com outras modalidades que se relacionam com a EFi. 

Gabriela tinha 37 anos à época da entrevista e trabalhava na secretaria 

municipal de educação da sua cidade. Atuou como professora de EFi em escolas de 

1997 até 2012, quando passou a trabalhar na secretaria de educação. Formada desde 

1999 em uma universidade privada, fez uma especialização em Metodologia da 

Educação em 2003. Segundo ela, suas aulas se dividem em um momento de 

aquecimento/alongamento, realização de processos educativos, aplicação de 

atividades recreativas ou processos pedagógicos para o ensino do esporte em 

questão. Depois da realização do que ela denominou de “grande jogo”, disse que faz 

uma conversa sobre as dúvidas e apontamentos que possam surgir e finaliza a aula 

com um alongamento. Sobre o RCEF, relata que este material foi pouco proveitoso, 

uma vez que não condizia com a realidade da região onde ela atuava e, além disso, 

considerou excessivo o conteúdo teórico apresentado, o que não agradou os seus 

alunos. 

A professora Helena, estava com 40 anos quando concedeu a entrevista. 

Ingressou na Rede Estadual por concurso em 2003, mas atuou na área sob contrato 

temporário entre os anos de 2001 e 2002. Formou-se em 1995 e, na época da 

entrevista, cursava uma especialização lato sensu. Entre a graduação e o exercício 

do magistério, a professora ingressou no curso de fisioterapia, no qual permaneceu 

por dois anos sem tê-lo concluído. No entanto, antes de atuar na escola, trabalhou na 

área da fisioterapia. Dividia uma carga horária de trabalho de 40 horas entre a rede 

Estadual e a Municipal. Trabalhava 20 horas em duas escolas estaduais e outras 20 

horas na Secretaria Municipal de Educação. Quando falou do conteúdo das suas 

aulas, destacou, basicamente, quatro desportos (futsal, handebol, voleibol e 

basquetebol), além do atletismo e do xadrez. Conforme a professora, suas aulas, tanto 

a teórica (um período dos três da EFi), quanto a prática são compostas por momentos: 
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início, meio e fim. A respeito do RCEF, disse que, diferentemente dos colegas das 

outras áreas, o material da EFi foi muito bem aceito pelos professores, devido à 

qualidade do trabalho desenvolvido. Entre as principais mudanças que atribuiu a sua 

prática, elencou as questões de cunho mais teórico e as estratégias de ensino 

apresentadas pelo material. 

O professor Igor, estava com 30 anos de idade quando da realização da 

entrevista. Este professor, formou-se em 2004 e logo começou a trabalhar como 

personal trainer em academias de musculação. Ingressou na Rede Estadual em 2009, 

com contrato temporário de 35 horas semanais. Além da escola, trabalhava 

concomitantemente com grupos de corrida. Quando descreveu os conteúdos das 

aulas, disse abordar o basquete, o futsal, voleibol e outras práticas dos esportes. 

Sobre a organização, enfatizou a preferência por períodos separados, distribuídos em 

diferentes dias da semana, pois entende que assim não seria maçante nem para os 

alunos, nem para o professor. A respeito do RCEF-RS, disse que não o utiliza mais, 

no entanto, entendeu que o material “lançou uma base” que o ajudou a perceber que 

a EFi não se resume ao esporte. Indicou que quando conheceu o material, adaptou 

aquilo que lhe agradou de acordo com a realidade em que trabalhava. 

Com 31 anos quando concedeu a entrevista, João é um professor que atua em 

três diferentes redes: a estadual, a municipal e a privada, cada vínculo em uma cidade 

diferente. Além disso, esse professor já foi atleta de taekwondo, tem especialização 

em psicopedagogia e faz doutorado na área da educação. Ao relatar como trabalhava 

os conteúdos da EFi, deu ênfase aos conteúdos críticos e culturais, afim de formar o 

aluno de modo que ele atribua sentido à prática que está fazendo nas aulas. Sobre a 

distribuição dos conteúdos, apresentou-se como um curioso que busca 

permanentemente por conhecimentos, tendo referência na área autores como Suraya 

Darido. Enfatizou que, em suas aulas, procura problematizar temas atuais, como, por 

exemplo, o Futebol na época da Copa 2014, embora tenha se declarado “meio contra” 

trabalhar esse conteúdo, entendia que, justamente no ano em que esse grande evento 

estava por se realizar no Brasil, seria impossível não tratá-lo em aula. Também se 

referiu a conteúdos como dança, ginástica e lutas como temas que deveriam ser 

tratados nas aulas. Sobre a aula propriamente dita, disse ser dividida entre a 

exposição do conteúdo que será trabalhado, a “prática corporal em si” (ou então 

exposição da parte teórica) e o debate/reflexão sobre o que foi feito em aula. Em 

relação ao RCEF-RS, disse ser um “fã” do material e viu nele o único norte existente 
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para área com esse tipo de divisão de conteúdos, além dos PCN. Disse que utiliza em 

sua prática os cadernos do professor e aluno. 

 37 anos era a idade do professor Kadu à época da entrevista. Trabalhava na 

Rede Estadual desde 2004 em uma pequena cidade e, desde então, dividia a jornada 

de trabalho entre a escola e uma academia de ginástica de sua propriedade. Sobre 

os conteúdos da EFi, disse fazer um rodízio das modalidades esportivas como 

voleibol, basquetebol, handebol, atletismo em cada um dos trimestres letivos. Além 

disso, afirmou que oferecia aos alunos práticas diferenciadas como trilhas, ciclismo, 

exercícios, de acordo com a estrutura disponibilizada pela escola. Conforme relatou, 

suas aulas de EFi se dividiam entre o aquecimento/alongamento, prática relacionada 

ao tema em questão e “volta à calma”. Quando abordou questões relativas ao RCEF-

RS, falou da importância do material no sentido de atribuir um aporte teórico para a 

área, também destacou que o material trouxe novas ideias sobre como trabalhar com 

cada faixa etária, de modo que veio a acrescentar ao trabalho cotidiano e a valorizar 

a área. 

A professora Luiza tinha 53 anos à época da pesquisa e, mesmo já estando 

aposentada e morando em outro estado, colocou-se à disposição. Considerou um 

prazer ter a oportunidade de falar sobre sua prática mesmo não mais estando ativa. 

Formada em 1985, passou a se interessar pela EFI por meio da Ginástica Rítmica. 

Até 1998 trabalhou em escolas privadas, quando se mudou para o exterior. Em 2003, 

concluiu mestrado na área de formação de professores de EFi escolar. Retornou para 

o Brasil em 2006 e nessa ocasião começou a trabalhar na Rede Estadual do RS, por 

meio de contrato temporário, visto nunca ter sido de seu interesse prestar concursos. 

Sobre os conteúdos da EFi, disse trabalhar, além de modalidades como voleibol e 

futebol, habilidades motoras, coordenação motora, equilíbrio e aspectos associados à 

sociabilidade, à ginástica e aos jogos. Quando fez uma descrição das suas aulas, 

contou que iniciava com um aquecimento/alongamento, em seguida apresentava o 

conteúdo em questão e reservava um pouco menos de um período, dos dois que tinha, 

para que os alunos jogassem aquilo que quisessem. No entanto, embora partisse do 

desejo dos alunos, esse momento era constituído de combinações prévias, como, por 

exemplo, a participação de todos, especialmente meninos e meninas, com uma única 

regra fixa: não podia ser escolhido somente futsal. Sobre o RCEF-RS, a professora 

contou que a escola na qual atuava seguia exatamente o que determinava a 

Secretaria de Educação. No que se refere ao plano de estudos, porém, exemplifica 
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que em uma escola que possui 8 professores, sempre há aqueles que seguem e 

aqueles que não seguem. A sua identificação com o documento se deu pela ênfase 

na avaliação por competências, ou seja, no sentido geral, pois no que se refere ao 

material específico da EFi, destacou que tudo que estava proposto além dos jogos 

coletivos e da ginástica era fora da realidade dos alunos. 

4.2 O ESPAÇO DOS CONTEÚDOS NA TELA DA PRÁTICA CURRICULAR 

Ao escutar e ler as falas dos professores entrevistados foi possível perceber 

distintas práticas curriculares. Para entender como os professores lidam com tal 

prática, é preciso entender como a dinâmica histórica de consolidação da área na 

instituição escolar, ainda muito vinculada à tradição esportiva, “manifesta-se” naquilo 

que foi dito pelos professores. Mesmo que alguns relatos sobre a prática não pareçam 

tão alinhados aos princípios da renovação disseminados em materiais como o RCEF-

RS, o modo como os professores colaboradores desta pesquisa lidam com o esporte 

dá indícios de que a EFi começa a ser, de certa forma, redesenhada no contexto 

escolar. Além disso, quando os “outros conteúdos” surgem, indicam que, se de um 

lado a tradição esportiva ainda tem força de legitimação na prática curricular, por outro, 

diferentes possibilidades começam a tomar forma, mesmo que não sejam aquelas 

práticas idealizadas pelos documentos curriculares. 

4.2.1 Os fortes e persistentes traços da tradição esportiva 

Ao tomarmos como pressuposto a formulação “entre o não mais e ainda não” 

aplicada ao campo da EFi (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009; 2010), podemos 

dizer que o que já está consolidado como conteúdo da disciplina é o esporte. Uma 

parte dos professores (5 deles) entende que as modalidades esportivas são os únicos 

conteúdos de suas aulas e, como não poderia ser diferente, a prática curricular desses 

professores está subordinada a tal pressuposto. O handebol, o futsal, o basquetebol, 

o voleibol, e por vezes o atletismo, são alocados nos trimestres de diferentes maneiras 

e por diferentes motivos. As aproximações entre o que acontece em aula, o que é 

descrito nos documentos da escola, o que consta nos documentos curriculares e a 

tradição esportiva é perpassada por distintos elementos.  

Sobre o planejamento, a gente faz no início do ano, mas naquele 
período de maio, abril, maio e junho, que as competições são 
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mais fortes, se tem dois professores pra duas turmas, fica um 
professor pra duas turmas, então o que é que tu vai fazer, tu vai 
dar futebol numa quadra que contempla um grande número de 
alunos, e tu faz alguma coisa na outra, sabe? [...] E aí no caderno 
de chamada tá lá, conteúdo dado “ah fundamentos de futsal, 
fundamentos de vôlei, aula teórica e não sei o quê”, mas na 
prática nem sempre acontece [Daniel]. 

Na escola em que esse professor atua, a prática curricular está atravessada 

por fatores que se situam entre o que está descrito no planejamento e o que acontece 

na dinâmica do cotidiano escolar, ou seja, de acordo com a cultura escolar. Nessa 

linha, cabe destacar que existem diferentes graus de envolvimento dos docentes com 

a prática curricular: o protagonismo, a reprodução das prescrições dos documentos 

curriculares ou, então, a vinculação voluntária àquilo que tradicionalmente é 

naturalizado na disciplina no contexto de atuação (PALAMIDESSI; GVIRTZ, 2010). 

A naturalização do futsal como parte da cultura escolar sobre o que se faz na 

EFi, por exemplo, está alicerçada no conjunto de normas, pautas, rituais, omissões, 

hábitos e práticas que ao longo do tempo, consolidaram-se como tradicionais e 

compartilhadas pelos docentes e geraram produtos específicos das disciplinas 

escolares (FRAGO, 2002). 

Na relação entre o currículo moldado pelos professores (SACRISTÁN, 2000) e 

a cultura escolar carregada pela tradição do ensino do futsal, é interessante notar que 

esse esporte aparece com distintas funções como, por exemplo, legitimador de um 

plano de trabalho: 

A gente tem um plano de trabalho né? Que a gente faz por 
trimestre, aí no trimestre assim, a gente coloca o futsal de 5ª a 
8ª, por exemplo, assim, o futsal ele tá nos 3 trimestres. A gente 
desenvolve processos educativos, dependendo do nível, da 
turma, da série. Ãh... o futsal nos três trimestres, daí no primeiro 
trimestre a gente costuma trabalhar o voleibol e o futsal e o 
atletismo. No segundo trimestre, como a temperatura é mais 
baixa, o clima é mais frio, a gente trabalha o futsal e o handebol. 
E no terceiro trimestre a gente trabalha o basquete, volta com o 
voleibol e futsal também. Continua sendo o futsal. E a gente 
trabalha o atletismo sempre no primeiro trimestre em função dos 
JERGS [Gabriela]. 

A distribuição dos conteúdos da EFi no contexto onde essa professora atua 

está fortemente atrelado a uma tradição do futsal como principal elemento a ser 

desenvolvido na disciplina. Contudo, aponta para um plano de trabalho que deve ser 
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desenvolvido ao longo do ano, que está vinculado, tanto a uma preocupação em dar 

conta dos JERGS22, como ser conveniente com o clima, tendo em vista as condições 

estruturais da escola. Outros temas, tal como a ginástica, eram abordados nos dias 

em que o clima não permitia usar a quadra, ou na “hora do alongamento”, mas não 

faziam parte do plano de trabalho como conteúdos específicos da EFi.  

Com uma prática já consolidada em relação à EFi, Gabriela entende que o 

RCEF-RS não se mostrou um bom material por não ser condizente com o contexto da 

escola. Entre os motivos apontados, diz que o material gerou conflito com os alunos 

devido ao conteúdo excessivamente teórico, além de sugerir desportos que não fazem 

parte da realidade da zona rural onde vivem seus alunos. Essa percepção do RCEF 

como um material excessivamente teórico, portanto, não condizente com a EFi, já 

havia surgido no contexto de pesquisa do meu TCC, mais especificamente quando 

chego à conclusão de que as concepções e práticas dos professores interferem no 

modo como eles se relacionam com um documento curricular (DESSBESELL, 2012). 

Outra função atribuída ao esporte nessa esteira de principal conteúdo da EFi 

apareceu vinculada ao desenvolvimento motor quando, por exemplo, a professora 

Betina relata que 

cada trimestre eu desenvolvo um desporto, então eu costumo 
dizer assim ó, que o desporto é o pano de fundo pra todo o outro 
trabalho motor que eu preciso fazer. Porque como os alunos vêm 
sem nenhuma condição motora das outras séries, eles não 
sabem correr organizadamente, eles correm pelo pátio, se 
batem, eles se empurram, então nas minhas aulas eu costumo 
colocar ordem no corpo tá? [Betina] 

Essa docente também insere “outras atividades” em diferentes momentos da 

aula como, por exemplo, elementos rítmicos durante o aquecimento, mas varia essas 

atividades de acordo com o desenvolvimento de cada turma. Além disso, o Futsal, 

segundo ela, não é desenvolvido porque desde os anos iniciais há o contato com essa 

modalidade e, por isso, não precisa ser abordado como um conteúdo específico. No 

entanto, “os alunos jogam” em algumas aulas “livres”. Os esportes como handebol, 

basquetebol e voleibol no planejamento curricular daquela escola, segundo Betina, 

estão relacionados ao desenvolvimento da cidadania. O RC “Lições do Rio Grande”, 

por exemplo, ajudou-lhe a “organizar mentalmente” a maneira de trabalhar a 

                                            
22 Jogos Escolares do Rio Grande do Sul 
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interdisciplinaridade relacionada à cidadania, eixo articulador do planejamento 

conjunto da escola.  

 A inserção da EFi nesse contexto de interdisciplinaridade, segundo González 

e Fraga (2012), precisa levar em conta as peculiaridades da disciplina. Por ser um 

componente curricular que tem como objeto de conhecimento as práticas sociais que 

demarcam a cultural corporal de movimento e, por isso, vale-se de outras áreas para 

delimitar seus conceitos, ao participar de projetos interdisciplinares, a EFi pode acabar 

servindo apenas de apoio “físico-estrutural” para outras disciplinas, perdendo a 

especificidade dos seus conteúdos. No caso explicitado pela professora Betina, o 

vínculo entre cidadania e EFi, no projeto geral da escola, se efetiva “como uma 

maneira de integração dos alunos”, isso porque segundo ela, através da EFi, 

especialmente do esporte, é possível fazer alunos, comunidade e professores 

relacionarem-se, por exemplo, por meio de torneios esportivos. 

Outra dificuldade é a manutenção da sequência de conteúdos da prática do 

esporte de acordo com o plano de estudos da escola, tal como aponta a professora 

Helena:   

Aquilo que tá programado no plano de estudos, que tu quer 
fazer, ou treinamento de voleibol, ou uma sequência que tu tá 
trabalhando, tu pode ficar duas semanas sem poder sair na rua, 
sem poder dar aula na rua. Daí as crianças são atendidas dentro 
da sala de aula, eles têm aula teórica. Eu passo pra eles, que 
também tá no plano de estudos o conteúdo que eles vão estudar, 
e esse plano foi refeito quando entrou as “Lições do Rio Grande”, 
eles nos pediram [...] e aí entraram alguns objetivos teóricos do 
“Lições do Rio Grande”, e eles são trabalhados nos dias de 
chuva [...]. Tu não tem como manter uma sequência, por 
exemplo, de voleibol por um mês, vou dar aula de voleibol, vou 
ensinar o passe, vou ensinar a rotação, as passadas da cortada, 
porque geralmente tu te interrompe [por causa do clima e da 
estrutura da escola] e aí depois até tu voltar, as crianças 
voltarem ao ritmo demora um pouquinho, mas é assim, é bem 
precária a situação da EFi. [...] tem o plano de estudo, e ali 
quando eu fiz eu já dividi, de março a maio eu vou trabalhar o 
atletismo e futebol de campo. Depois junho, julho e agosto, eu 
não me lembro direitinho a divisão, se trabalha futsal, voleibol e 
se trabalha mais um pouquinho do atletismo, depois... a gente tá 
trabalhando também com xadrez, nas escolas, que antes não 
tinha. Depois se trabalha o basquete. Nenhum, a não ser uma 
professora aqui, trabalha com dança, o resto é só esporte 
[Helena]. 
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A prática curricular dessa professora, mesmo que vinculada ao esporte, indica 

a relevância de certa continuidade dos conteúdos de uma determinada modalidade. 

Por outro lado, como já é corrente nas falas destacadas até então, as condições 

estruturais da escola, combinadas ao clima chuvoso, condicionam o que será 

trabalhado nas aulas de EFi: “...eu deixo dois textos mais ou menos prontos, 

impressos e tudo, se por acaso chover” [Helena]. Além disso, os JERGS também 

interferem no planejamento, pois se vê obrigada a reservar um espaço das aulas, em 

função de não haver outra possibilidade no turno inverso, para treinar aqueles que 

irão participar. Outros dois fatores influenciam a demarcação do esporte como 

conteúdo essencial em suas aulas: as capacitações oferecidas pela CRE em parceria 

com a Petrobrás, que abordam o Esporte Educacional23, e o pouco interesse dos 

alunos por outras práticas. Para a professora, tanto as questões de cunho estruturais 

como culturais impossibilitam a abordagem de outros conteúdos além do esporte, e 

isso vai se agravando conforme as turmas vão amadurecendo e os interesses vão 

mudando, por exemplo, quando os alunos chegam ao 9º ano, o foco passa a ser 

estudar para as provas das escolas técnicas24. 

O desinteresse pela EFi ao longo dos anos escolares é, em certa medida, 

marcado pelo esvaziamento na aprendizagem de conteúdos25. E quando os 

professores buscam “preencher” este vazio, sofrem com a resistência dos alunos, 

como foi o caso relatado pela professora Luiza, que obteve a seguinte resposta ao 

apresentar uma proposta diferente: “Pra que fazer essas coisas aí professora?” É 

interessante notar que esta não é uma reação isolada dos alunos para uma dada 

professora, ela é comum nas aulas de diferentes professores. González e Fraga 

(2012) chamam a atenção para o mesmo fato e destacam que os alunos de certo 

modo já incorporaram a ideia de que há um espaço vazio de conteúdo que pode ser 

preenchido com atividades que os mantenha ativos e lhes agrade, 

                                            
23O segmento de esporte educacional tem como objetivo contribuir para a democratização do acesso 

de crianças e adolescentes ao esporte, como estratégia de inclusão social. A partir de parcerias com o 
poder público e a sociedade civil [...] A Petrobras reconhece que o esporte é elemento constitutivo de 
uma educação emancipatória, baseada na compreensão crítica da realidade e no pleno exercício da 
cidadania (Fonte: http://sites.petrobras.com.br/PPEC/esporte-educacional).  
24 No grupo de pesquisas do qual faço parte, há uma tese de doutorado, defendida na mesma época 
desta dissertação, intitulada “A Educação Física no currículo de Escolas Profissionalizantes da Rede 
Federal: uma “espécie” em processo de ‘mutação’”, em que o autor analisa a relação com a disciplina 
de EFi em quatro escolas profissionalizante do RS.  
25 Uma referência às aulas que se pautam da prática pela prática, sem intencionalidade efetiva de 
envolver os alunos na aprendizagem de conteúdos específicos.  
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independentemente do conteúdo correspondente. Essa condição evidencia a 

dificuldade da EFi em se legitimar de modo que seus conteúdos sejam um “conjunto 

de conhecimentos ou formas culturais cuja assimilação e apropriação pelos alunos e 

alunas é considerada essencial para seu desenvolvimento e socialização” (COLL et 

al., 2000, p. 12). Na relação de apropriação com o que será abordado nas aulas de 

EFi, o esporte, pela tradição e valor político, acaba sendo o tema sobre o qual a maior 

parte dos professores consegue estabelecer um estatuto de validade à EFi no 

currículo escolar. 

Na lógica de planejamento pautado por uma referência curricular, o vínculo com 

o esporte também se dá a partir de escolhas realizadas no início do ano, o que indica 

certa relação com a ideia de um programa curricular construído entre professores e 

alunos, 

Depende de cada série, mas foi trabalhado no geral, no primeiro 
trimestre o handebol, o basquete e no terceiro trimestre o 
voleibol. O esporte que foi escolhido no caso [com os alunos], 
mas também outros esportes [Fernanda]. 

Possibilitar a escolha dos conteúdos é uma proposta que o RC traz para a EFi, 

no sentido de que não sejam escolhidos a partir de seus gostos particulares, mas que 

de acordo com o proposto nos planos de estudos, a fim de “ajudar a definir 

modalidades específicas a serem abordadas em unidades didáticas referentes a uma 

prática corporal” (GONZALEZ; FRAGA, 2009, p. 161). Essa professora vem de um 

contexto em que, antes do Referencial Curricular “Lições do Rio Grande”, o conteúdo 

desenvolvido nas aulas de EFi era, basicamente, o futsal. As novas possibilidades que 

o documento trouxe estão relacionadas à organização dos conteúdos de outras 

modalidades, mesmo que esportivas, cuja resistência maior partiu dos meninos, tendo 

em vista que, de acordo com Fernanda, estavam acostumados a ter apenas futebol. 

Nesse sentido, o plano de estudos da escola, antes pautado no esporte, deixa a 

monocultura futebolística momentaneamente de lado para abordar outras 

modalidades. Em seu relato, a professora exemplifica que, quando o conteúdo é o 

voleibol, também aborda outros esportes de rede, no entanto, novamente os limites 

impostos pela estrutura física acabam não proporcionando as condições ideais para 

essas práticas. 

Na perspectiva aqui apresentada, o esporte é o principal (senão o único) 

elemento presente nas aulas de EFi desses professores. No entanto, é perceptível 
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que o esporte já não está mais tão vinculado à abordagem relacionada ao rendimento 

e a aptidão física. Em nenhum dos relatos a centralidade da prática do esporte esteve 

no rendimento, embora, em alguns casos, ainda estivesse centrado em um “exercitar-

se para” a aptidão física. Já no caso da avaliação, por exemplo, esta não acontece 

mais pelo viés do resultado de testes físicos. É possível afirmar que o esporte já 

começa a ganhar forma de conteúdo, mesmo que único, nas aulas de EFi, com 

indícios de que há um movimento de desnaturalização da divisão entre meninos e 

meninas, com a inclusão de todos nas atividades, aspectos esses que haviam sido 

propostos no lançamento dos PCN. Assim, o modo como os professores lidam com a 

prática curricular nos casos acima está circunscrito tanto pelas concepções 

tradicionais como por elementos que emergem dos documentos curriculares, que são, 

de certo modo, herdeiros do Movimento Renovador.  

4.2.2 Os respingos do Movimento Renovador na prática curricular 

O RCEF-RS é um documento com elementos que potencializam as 

características da área enquanto componente curricular da educação básica com uma 

função social por cumprir. Tratado até mesmo pelos próprios autores como um legado 

do Movimento Renovador, e pautado na lógica de competências e habilidades 

conforme as características gerais da proposta curricular apresentada pela SEDUC-

RS em 2009, o material desenvolvido para a EFi deu visibilidade para aquilo que 

alguns colaboradores desta pesquisa chamaram de “outros temas”, além do esporte. 

É preciso observar que esses outros temas apareceram na prática curricular dos 

professores, mesmo entre aqueles não se consideram “filiados” ao RCEF-RS e, em 

certa medida, afetaram o modo como os professores passaram a lidar com o âmbito 

da organização curricular. 

No entanto, é importante destacar que não há uma única forma de lidar com a 

prática curricular, não há um modo de ser professor que corresponda exatamente ao 

perfil projetado nos documentos curriculares, pois são materiais que cumprem uma 

função muito específica: “funcionar como um guia de estudos e não como um manual 

de instruções, portanto não é o fim da linha, e sim o ponto de partida de uma série de 

discussões sobre o que deve ser ensinado em Educação Física na escola” 

(GONZALEZ; FRAGA, 2009, p. 116). Por isso, a interação dos professores com o 

material gera diferentes graus de aproximação com a figura docente idealizada pelos 
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documentos curriculares. Desse modo, ao invés de pensarmos em polos estaques, é 

preciso ter claro que entre os “rola-bolas” e os inovadores há muitos tons em 

degradê26. 

As outras práticas corporais sugeridas no RCEF-RS aparecem nas práticas 

curriculares dos professores colaboradores desta pesquisa de distintos modos. Desde 

um adendo às aulas, que antes só tinham como conteúdo as modalidades esportivas, 

até uma sutil alteração no modo de lidar com essas aulas. A professora Carla, por 

exemplo, que ingressou na educação básica muito tempo depois da sua formação 

inicial, logo que teve acesso ao RCEF-RS pode “tirar uma febre” sobre como a EFi 

estava sendo tratada na escola. No entanto, embora relate que viu nele novas 

possibilidades de trabalho, estabelece uma relação de reafirmação entre sua prática 

curricular e o que está proposto no material, uma espécie de validação ao que já vinha 

desenvolvendo com os alunos: 

Que eles consigam ver um pouco de cada coisa; consigam fazer 
um pouco de cada coisa das atividades que eu tenho condições 
de fazer dentro dessa sala de aula, dentro da escola, e o que eu 
não consigo... Os esportes que eu não consigo trabalhar, não 
tem como trabalhar na quadra, eu levo pra dentro da sala, então 
assim, eu levo polígrafos, ou vídeos, com informações sobre a 
natação [...]. Dentro do meu currículo eu coloquei também, de 
todos os assuntos que eu desenvolvo, por exemplo, lutas. Que 
são coisas que não dá pra fazer, mas dá pra falar... [Carla]. 

A docente se vê respaldada pelo RCEF, mas o modo como lida com sua prática 

curricular é pautado em concepções e experiências anteriores. Isso se vincula 

também ao sentido que atribui a uma proposição curricular, uma vez que essa 

significação pode trazer as marcas das concepções, disposições e trajetórias 

profissionais que essa docente traz em sua experiência (DESSBESELL, 2012). 

Esse sentido atribuído a um documento curricular, vinculado às experiências e 

concepções anteriores, contudo, não é um elemento apenas encontrado nas 

narrativas de docentes com uma formação ou atuação de longo tempo. O professor 

Igor, formado na primeira década do século 21, e que também trabalha em suas aulas 

                                            
26 O “degradê” é entendido como algo relacionada a um gradiente de cor, ou seja, é uma sequência de 
tons contínuos, podendo ser limitado ou ilimitado. Em outras palavras, é a área em que duas ou mais 
cores são sobrepostas, cada uma com suas intensidades, formando uma transição suave entre as 
cores (DEGRADÊ, 2014). 



87 
 

práticas corporais além das vinculadas ao esporte, descreve sua organização da 

seguinte maneira: 

Eu tento trabalhar algumas coisas além da prática esportiva. [...] 
Eu não sou muito, por exemplo, da dança, eu não sei dançar 
mesmo, mas eu fiz três ou quatro meses de aula de pagode [...], 
então eu abordo a dança durante o ano e deixo eles montarem 
coreografias. Também procuro trabalhar com práticas esportivas 
que eles não têm muito contato, como o tênis. Eu baixo a rede 
de vôlei e faço eles jogarem [Igor]. 

No entanto, o modo como operacionaliza esses conteúdos é diferente da lógica 

das Unidades Didáticas propostas pelo RCEF-RS, por exemplo, quando descreve que 

são três aulas, a primeira aula geralmente eu faço de 
condicionamento físico, então eu faço corrida, salto, locomoção, 
coordenação e alongamento, conforme a necessidade. [...] A 
minha segunda aula seria mais específico da matéria que eu vou 
estar ensinando. Geralmente são duas matérias por trimestre, 
tipo basquete e atletismo [...]. E a terceira aula seria o que eu 
chamo de “livre-orientada”, cada um faz uma atividade que 
gostaria de fazer. [...]. Eu levo mais pra esse lado, eu tenho duas 
aulas puxadas e a terceira eu libero. Tem gente que gosta de 
jogar o “três cortes” do vôlei [...], ou o pessoal que gosta de jogar 
futsal [Igor]. 

Esse modo de trabalhar com a disciplina, segundo Igor, relaciona-se com aquilo 

que tem dado certo durante a sua docência. No entanto, sua reação a uma proposta 

como o RCEF-RS foi “opa! Não é mais só o esporte”, ou seja, se propôs a rever o que 

mais a EFi tem a ensinar, mas isso não significou uma mudança sobre como trabalha 

a disciplina. Essa alternância dos conteúdos e aulas também foi descrita pelo 

professor João como segue: 

não tem uma divisão, tu colocar 1º trimestre, 2º trimestre, não 
faço nenhuma divisão [...]. Eu procuro dividir na aula. Então, 
digamos, eu trabalhei um pouquinho o futsal, digamos o esporte, 
trabalho lutas, trabalho jogos, então eu procuro trabalhar de 
forma alternada assim sabe? Comecei um conteúdo, consegui 
fechar, e passar para um outro. Ou fazer uma mistura, entre 
também os conteúdos [...]. Na teoria, por exemplo, eu posso 
contextualizar a parte cultural da luta e a parte cultural da dança 
[João].  

Nestas práticas curriculares, a cultura corporal de movimento como objeto de 

conhecimento se misturou com a tradição ativista da área. Em uma tradição em que 
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os alunos eram colocados a “se mexer” nas aulas de EFi, independentemente dos 

conteúdos tratados, naturalizou-se a ideia de que aulas estanques davam conta dos 

objetivos propostos e, por isso, mesmo os conteúdos que superam a monocultura 

esportiva, por exemplo, podem ser trabalhados27 de modo isolado. Nessa linha, na 

lógica de unidades didáticas propostas pelo RCEF-RS, não encontrei narrativas que 

descrevessem uma forma de organização similar ao sugerido no material. Contudo, é 

perceptível um processo de contextualização cultural de diversas práticas corporais, 

dando indícios de que as proposições do Movimento Renovador, traçados em 

diferentes documentos curriculares, estão “respingando” nas práticas curriculares.  

Na página 21 do livro Metodologia de Ensino da Educação Física (SOARES et 

al., 1992), clássico da literatura curricular da EFi brasileira, há uma pergunta que 

procurava problematizar a posição da EFi escolar no cenário educacional à época: 

“desenvolvimento da aptidão física ou reflexão sobre a cultura corporal?”. Anos mais 

tarde, González e Fensterseifer (2009; 2010) apontam que a EFi acumulou 

conhecimento suficiente para entender que a sua finalidade na escola não podia mais 

ser o desenvolvimento da aptidão física, porém, ainda não havia conseguido traduzir 

em prática pedagógica a reflexão sobre a cultura corporal. No entanto, é possível 

afirmar que nas respostas dos professores colaboradores há ressonâncias do 

Movimento Renovador, mesmo não havendo uma correspondência direta com o que 

tem sido disseminado como boas práticas, práticas inovadoras.  

Em suas primeiras reflexões o Movimento Renovador tenciona que a EFi deve 

“buscar desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de 

representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história” 

(SOARES, et al., 1992, p. 38). Os respingos começam a surgir quando os professores 

de EFi contam suas experiências sobre aulas nas quais abordam práticas corporais 

como a dança, as lutas, as atividades circenses, ou modalidades esportivas como 

tênis, mesmo que o trato pedagógico e a sistematização do ensino dessas práticas 

corporais ainda não tenham sido trilhados conforme os caminhos pavimentados pelos 

documentos curriculares renovadores da EFi. 

Nessa linha, cabe destacar, ainda, o relato de alguns professores sobre as 

estratégias de ensino que utilizaram para abordar outras práticas corporais da cultura 

corporal de movimento. Nesses relatos, se por um lado cabe a crítica ao fato de não 

                                            
27 Dentro dessa tradição, esse “trabalhar” um esporte pode não significar a progressão de conteúdos 
em uma lógica curricular, mas apenas permitir que os alunos vivenciem esse ou aquele esporte.  
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terem deixado de trabalhar com as principais modalidades esportivas, por outro cabe 

valorar o modo peculiar com que lidaram com práticas corporais diversas. Além disso, 

ao se manifestarem a respeito do contato com o RCEF-RS, alegaram que a 

identificação com o referido material estava relacionada ao fato de nele enxergarem 

um aporte teórico importante para problematizar, no contexto escolar diversas práticas 

corporais que estão se tornando populares. 

Então, agora nesse primeiro trimestre, como eu sou também 
professor de Seminário integrado28, o projeto dos alunos no 
primeiro trimestre vai ser a construção da prancha Pet29, nós 
vamos colocar a montagem da prancha Pet como nosso projeto. 
Então essas são as atividades que eu tento diversificar, assim 
como esportes radicais dentro da escola, skate, Le parkour, e 
sempre tento passar pra eles algum detalhe a mais que esteja 
dentro da realidade deles, da comunidade onde estão inseridos, 
da forma como eles convivem entre si, eu procuro buscar 
atividades físicas que estejam relacionadas [Anderson]. 
 
A gente acrescenta outras atividades pra eles. [...] faz trabalho 
de ciclismo, com trilha, com o Le Parkour adaptado pra eles [...]. 
Na estrutura da escola a gente faz um trabalho adaptado de 
tênis, de pingue-pongue [Kadu].  

Nessa linha, a professora Eduarda descreve a organização dos conteúdos e a 

relação que teve com o RCEF-RS da seguinte maneira:  

junto com esses esportes eu coloco os outros conteúdos. Por 
exemplo, esse trimestre agora, o último trimestre para 8ª série, 
eu tô passando capoeira, junto com o futsal, 6º ano 7º, a gente 
tá trabalhando um pouquinho de circo, brincando de circo. 
Coreografias básicas assim, movimentos básicos, a 7ª série é 
também o circo, mas dai é os malabares. A gente dá uma aula 
de malabarismo.  
[O RCEF] me ajudou a ampliar a visão, além do futsal, do vôlei, 
do handebol e do basquete, de começar a colocar outras opções 
e até mesmo quando descreve assim, coloca em tópicos a 
divisão de aulas. Da quantidade que tu vai utilizar, a aula, por 
exemplo, de lutas, de capoeira, de ginástica. Os percentuais. 
Ai que eu vi que eu não precisava ficar a metade do trimestre 
trabalhando com a capoeira, ou metade do trimestre passando 
aulas de ginástica geral. Ali ficou bem exemplificado, porque na 
verdade a maioria das aulas vai ser do esporte escolhido pro 

                                            
28 Disciplina que integra o Ensino Politécnico da proposta de reestruturação do Ensino Médio, 
implantada do governo do Estado do Rio Grande do Sul (RS) no ano de 2012. Essa disciplina propõe 
que os alunos desenvolvam um projeto de pesquisa que seja interdisciplinar (AZEVEDO; REIS, 2013).  
29 Politereftalato de etileno: polímero termoplástico utilizado para o envasamento de bebidas. 
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trimestre, mas em algumas poucas aulas tu consegue passar 
esse outros conteúdos também. Eu acho que isso ficou muito 
claro ali pra auxiliar e tentar animar assim o professor a buscar 
outros conteúdos [Eduarda]. 

A partir da narrativa desses professores, vestígios de práticas inovadoras 

afloraram, uma vez que a inovação pode representar, segundo Farias et al. (2010), 

uma ruptura com alguns aspectos da tradição estabelecida na educação física. As 

práticas curriculares desses docentes indicam que, em uma disciplina como a EFI, 

que busca se consolidar com “saberes fundamentais para que os alunos se 

compreendam no mundo em que vivem” (GONZÁLEZ; FRAGA, 2012) e, portanto, 

com pretensões de renovação, a miscelânea de práticas que vão traçando uma nova 

tradição pode não estar encharcada pelas concepções do Movimento Renovador ou 

dos documentos produzidos a partir dele. Porém, nas pinceladas que juntam as 

experiências docentes e essas proposições renovadoras, começa a aparecer um 

degradê do “ainda não”.  

Nesse sentido, retomando González e Fensterseifer (2010), esse “ainda não” 

se vincula a uma responsabilidade de pensar a EFi dentro de um projeto escolar. 

Portanto, não me parece uma expressão que está posta no sentido de condicionar a 

prática docente a uma atuação unívoca, desse modo, os ideais dessa transformação 

não têm a pretensão de “substituir os sujeitos, pois, mais que produzir soluções, 

interessa-nos o lugar dos sujeitos na produção dessas soluções, só assim elas serão 

‘nossas soluções’” (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2010, p. 19). 

4.3 RABISCOS NA PRÁTICA CURRÍCULAR 

A EFi tem uma série de outros fatores que influenciam a dinâmica de 

funcionamento e a construção de um projeto de disciplina escolar. Por isso, após esse 

exercício de reflexão sobre o que os professores contaram a respeito das suas 

práticas curriculares, é necessário dar vazão a aspectos que dificultam o trabalho para 

estes docentes. Nas próximas seções, apresento duas dimensões destacadas nas 

falas dos professores, a primeira se relaciona a preocupação proeminente em se 

desvincular do “Largobol”, do “rola-bola”, do “professor sombra”30, no segundo, aponto 

                                            
30 É importante ressaltar, que esse elemento provém do campo, no sentido de que essas falas surgiram 
espontaneamente, pois na entrevista não havia nenhuma pergunta relacionada a esse fenômeno. 
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uma série de impressões sobre aspectos que denomino de “rabiscos”, que se referem 

às condições objetivas de trabalho desses docentes. 

4.3.1 “O professor sombra”: uma preocupação proeminente 

Logo que eu cheguei no colégio eu fui tentar pegar o plano de 
aula da professora de EFi que estava lá, eu me apavorei, a 
criatura era um mausoléu. Ai eu descobri que ela não dava nada, 
não dava coisa nenhuma, ela era daquelas que deixou a EFi com 
fama de “ah dá uma bola e fica tomando café”, era o que ela 
fazia. [...] então pra tu mudar esse conceito, tem que ter uma 
moral bem grande. Tanto com os alunos, quanto com os teus 
colegas. Então a gente da EFi, a gente passa o tempo todo tendo 
que provar que tu é muito mais além do que aquilo que um 
professor de EFi é né? Sou uma pessoa culta, eu leio, eu estudo, 
enfim... mas o preconceito é grande. [Carla].  
 
...quando eu entrei era considerado como uma atividade livre, 
não uma disciplina né? Tanto que quando os alunos não 
tinham...ãh... período (livre), mandavam pra quadra e sem 
completo respeito pelo momento que eu estava em aula lá, 
é como se aquilo fosse bem uma prática de lazer né? Hoje em 
dia é completamente diferente, apesar de a estrutura continuar 
assim muito ruim, mas pelo menos isso já melhorou [Eduarda]. 
 
A EFi que eles tinham antes era assim, [...] eles sentavam nos 
degraus das escadas, as gurias ficavam conversando, no 
celular, e os guris jogando futebol. Pelo que eu vi da outra 
professora, umas andavam junto com as alunas conversando, 
outras iam pra sala do cafezinho [Luiza]. 

Quando abordaram espontaneamente nas entrevistas esse lado “sombrio” da 

EFi, os professores enfatizaram que o trabalho que desenvolviam era diferenciado 

dessa lógica “do largado”, aqui entendido como desinvestimento pedagógico. Esse 

fenômeno atrelado à cultura escolar sobre o lugar da disciplina de EFi, traça certas 

posturas e uma busca por espaço de reconhecimento do seu trabalho, especialmente 

quando os docentes chegaram às escolas onde atuam. O modo como estes docentes 

veem sua própria atuação, e descrevem o contexto encontrado nas escolas, indica 

que eles não querem estabelecer qualquer associação entre o trabalho que fazem e 

a prática do “largobol”, que “assombra” a área de ensino na qual atuam. Nesse 

sentido, serem reconhecidos pelo que fazem é um elemento fundamental, tanto na 

relação que estabelecem com o “ser” professor de EFi, como com as condições de 
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reconhecimento da área na escola onde atuam (FARIAS; MACHADO, BRACHT, 

2012) 

Tanto o RCEF-RS como o planejamento são apontados como elementos que 

dão base ao trabalho que os docentes desenvolvem, contudo, estes reconhecem que 

isso não é unânime. A falta de um projeto consistente de disciplina escolar para a EFi 

é um dos motivos, para esses professores, que torna o cenário favorável ao “rola a 

bola”.  

Esse material que foi feito pelo Estado veio a melhorar as 
referências teóricas que a gente tinha, pra poder trabalhar, ao 
invés de tu largar uma bola e ficar orientando um ou outro aí. O 
que ajudou foram as teorizações, porque trabalhar esse 
desporto e não outro. Mas ainda, infelizmente, tem muitos 
professores que pegam a bolinha, largam pros alunos e deixam 
correr, e vão tomar o seu café, sei lá, vão pra sombra [Kadu]. 
 
Nós temos professores ali, que eles não têm nem caderno assim 
de planejamento, eu exijo não, eu procuro mostrar pra eles 
assim o meu planejamento, que eu faço planejamento, como 
planejamento de magistério né? Primeiro momento, segundo 
momento; faço! Mas é que eu fiz assim, então eu procuro 
mostrar sempre o meu caderno e levo coisas também, empresto 
livros, mas nós somos 15 professores aqui, eu acho que 5 fazem 
isso. O resto eles dão, eles não olham nem o plano de estudos, 
eles vão fazer o que der ali, o que tiver a bola, o que eles tiverem 
com vontade, é assim a regra, tu quer a realidade, essa é a 
realidade [Helena]. 

Esses professores utilizam tanto o RCEF-RS como o planejamento que 

realizam para legitimar o trabalho que fazem. Ao retomar o modo como esses 

professores descrevem suas aulas, é possível perceber a convicção que mantêm 

sobre suas práticas ao destacarem atividades diferenciadas. Ao que parece, usam 

tais estratégias argumentativas para se desvincularem do professor que larga a bola 

e vai para a sombra e da possibilidade de serem confundidos com esta imagem. 

Contudo, a compreensão do desinvestimento pedagógico não pode ser 

simplificada a uma postura pessoal e consciente do sujeito. As relações que 

estabelecem, por exemplo, com o tipo de reconhecimento que possuem por parte da 

comunidade escolar, afeta-os de maneiras diferentes, quer seja quando conseguem 

lutar com as armas – propostas, planos e estratégias – que lhe são acessíveis, quer 

seja quando se limitam a um não fazer (DESSBESELL; GONZÁLEZ, 2012): 
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é como se esses docentes, por razões que nos escapam, desistissem 
da busca por reconhecimento (talvez por encontrar reconhecimento 
em outros âmbitos da vida, daí a perda de centralidade do trabalho) 
ou, simplesmente, abdicassem de lutar, retornando ou permanecendo 
no que Honneth (2003) chama de “situação paralisante de 
rebaixamento passivamente tolerado” (FARIAS; MACHADO; 
BRACHT, 2012, p. 128). 

Uma pista do quão difícil é a busca pelo reconhecimento em uma disciplina 

demarcada socialmente como de “segunda classe” pode ser notado na seguinte fala 

do professor João a respeito da falta de cobrança:  “se eu não der nada na aula ou se 

eu der uma mega aula, não tem impacto”. Na mesma linha, a professora Fernanda 

relata que  

a EFi é vista há muito tempo assim, como uma disciplina 
descartável. Tanto que ela era no turno inverso, os alunos 
vinham se não trabalhassem... então era uma disciplina que por 
um tempo não era muito valorizada. E agora com a mudança pro 
politécnico mais ainda, tem só um período por turma do EM e 
pouca ênfase no planejamento com as outras disciplinas 
[Fernanda]. 

A consciência sobre a valorização da disciplina, não é um fator determinante 

para o desinvestimento ou a inovação pedagógica. Os próprios professores atribuem 

isso a escolhas pessoais e, nesse sentido, o professor João faz uma análise 

interessante sobre o perfil de desinvestimento,  

Eu seria hipócrita de dizer “aquele rola bola”. Não tenho o 
espaço, que é assim tão criticado por rolar a bola. Tem de uma 
outra forma, acho que a gente pode trabalhar em cima desse 
“rola bola” também. Assim, professor que diz ‘ah eu nunca largo 
a bola!”, me desculpe, em algum momento tu larga, porque tu 
precisa, largar a bola, não porque tu esteja ausente. [João] 

Para João, o “rola-bola” não é um estado de ser professor perene, mas uma 

condição eventual da docência, que pode variar de acordo com o contexto, as 

condições físicas e psicológicas do professor no momento em que está dando uma 

aula. Para o professor João, portanto, parecem injustas as críticas daqueles que 

apenas olham um momento da aula e já intitulam um professor como “rola-bola”.  

“‘O professor sombra’: uma preocupação proeminente” foi a maneira que 

encontrei de apresentar uma questão que emergiu nas entrevistas. Ao falarem da sua 

prática curricular, esses professores reafirmavam uma postura ajustada à imagem de 
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bom professor que cultivam, pois, além de cumprirem com suas atividades de sala de 

aula, ainda se vinculam a outros projetos, mesmo que não obtenham nenhum 

benefício além do que ganhariam se não se vinculassem a tais projetos. Na pesquisa 

que desenvolvi juntamente com Fernando González (DESSBESELL; GONZÁLEZ, 

2012), ao acompanhar dois perfis docentes: um alinhado ao investimento e outro 

marcado pelo desinvestimento pedagógico – as iniciativas individuais de 

autoafirmação se apresentaram como um dispositivo de reconhecimento. Naquele 

contexto, era dado entre os agentes escolares, alunos e ex-alunos, que uma docente 

fazia um trabalho sério e outra apenas “largava a bola”. E, por assim ser, a docente 

cujo perfil se encaixava no de investimento pedagógico, mesmo tendo dúvidas a 

respeito do trabalho que desenvolvia, não admitia a ideia de ser comparada/igualada 

a professores que simplesmente largavam a bola. 

Por isso, as iniciativas individuais dos professores, vinculadas às aulas 

regulares e também aos projetos extraclasse são movimentos de reafirmação de uma 

identidade docente que pretende estar bem distante daqueles professores que “rolam 

a bola”, mesmo que não estejam tão próximos de um modo de organizar e conduzir 

as aulas conforme os pressupostos do RCEF-RS. Para esses docentes, a EFi tem 

seu lugar na escola a partir de projetos individuais31 de disciplina e, em suas 

concepções, apontam que o desprestígio da área se vincula às atuações “vagas” com 

as quais não querem ser associados. 

4.3.2 Os percalços na tarefa docente 

Bom, quando eu cheguei lá não tinha nada né? Daí como eu 
trabalho com treinamento, e eu tenho equipes que se até tu deu 
uma olhada no meu Facebook ou nas minhas páginas, eu tenho 
equipes de handebol que tem um bom rendimento assim. Nós 
tiramos dois ouros esse ano nos JERGS, então com o trabalho 
rendendo e os resultados aparecendo, eu comecei a conseguir 
mais estrutura, então eu tenho uma boa quadra poliesportiva, 
grande.Ela pra uma escola do Estado ela é grande, eu acredito, 
porque ela tem 24 por 22, é uma boa área, porque as escolas 
normalmente têm aquelas quadrinhas básicas de voleibol e o 
futsal né? Eu consegui nessa área uma quadra maior onde eu 
desenvolvo meu treinamento que é fora da aula, é no horário do 
almoço (Betina). 

                                            
31 Projetos individuais são entendidos como um modo de o docente organizar as tarefas, que pouco 
dialoga com os projetos da escola. Ou seja, se o professor sair daquela instituição, outro ao assumir, 
não terá que, necessariamente, dar seguimento ao que vinha sendo desenvolvido na disciplina de EFi.  
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Então esse ano assim eu fiquei meio revoltada porque eu não 
recebi muito material, eu já comprei 08 bolas com o meu 
dinheiro, ai os alunos ficam meio estressados sabe, que eu 
começo assim ó “cuida com a bola, a bola é minha” e ainda boto 
nome nas bolas sabe? Coloco meu nome nas bolas. Daí esses 
dias os alunos “o professora, tá pagando bola?”... “tô! Tô 
pagando bola!”, aí eu disse assim “vocês vão me cuidar essas 
bolas”. Bom, das 08 que eu comprei, já não tem mais nenhuma. 
Tive um torneio de futsal, e o meu filho cedeu a bola dele pra 
escola (Carla). 

As narrativas dessas docentes sintetizam e exemplificam as dificuldades 

enfrentadas por boa parte dos professores nas diferentes instituições onde atuam. 

Nas entrevistas os colaboradores forneceram diferentes relatos sobre a precarização 

dos recursos e a ausência de espaços físicos adequados para o desenvolvimento das 

aulas. Além disso, salientaram que os professores tinham muitas dificuldades para 

elaborar planos de estudos para a disciplina que não fossem confundidos com 

projetos individuais. Impressões comuns sobre este tema surgiram em diferentes 

momentos das entrevistas com os professores, especialmente quando as questões 

se referiam mais diretamente à prática curricular de cada um deles. 

Pela sua tradição essencialmente prática, presumidamente, para os demais 

agentes escolares a EFi não necessita fazer parte do planejamento coletivo das 

disciplinas. Nesse sentido, como visto no tópico anterior, os docentes se deparam com 

contextos nos quais o caráter marginal da EFi lhes exigia a produção de planos e 

estratégias para a sobrevivência de uma identidade docente e, principalmente, 

reconhecimento da disciplina. Essas ações, no entanto, não dizem respeito somente 

à estruturação de um plano de estudos pautado em uma proposta curricular, mas, 

também a ações de cunho prático, que dão visibilidade e sentido de contribuição (do 

docente) para a escola,  

Quando eu cheguei na escola, todo mês de outubro tinha uma 
tal de gincana que as professoras faziam, que eram dois dias 
que elas descansavam e davam bola pras crianças, inventavam 
umas tarefas e eles ficavam correndo no pátio e berrando. Aí eu 
cheguei e assumi a cadeira, assumi a tal da gincana da escola. 
A minha gincana ela está num nível tal que eles tão 
enlouquecidos. Eles passam o ano todo esperando a tal da 
gincana [Carla]. 
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A empolgação com que a professora relatou as atividades da gincana por ela 

organizada foi notória. Dedicou-se de corpo e alma à tarefa e tinha seu trabalho 

reconhecido pelos alunos e demais professores. Contudo, mesmo com todo 

reconhecimento pelo desempenho alcançado em uma tarefa extraclasse, é possível 

perceber, nos demais relatos dos colaboradores, o quão importante é o 

reconhecimento sobre o que se passa dentro dos períodos de aula de EFi. Nesse 

ponto, a falta de um plano mais estruturado para a disciplina é algo que foi salientado 

nas falas. O professor Igor, por exemplo, destacou que, embora se sinta valorizado 

como profissional, a escola onde atua não possui um plano de estudos. Algo que não 

é um problema específico da EFi, mas se dava pela falta de pessoal (não havia uma 

coordenação pedagógica) que a escola vinha enfrentando. Portanto, quando 

perguntado sobre os planos de estudos para a EFi, ele chama de “projeto meu” aquilo 

que desenvolve nas aulas de EFi e que não está amparado em um projeto maior, que 

viesse a envolver as outras disciplinas ou mesmo estive previsto no Projeto Político 

Pedagógico da escola. 

Na esteira da precarização do ensino público, tanto no que se refere à estrutura 

física, quanto ao planejamento político pedagógico, a EFi, no contexto escolar, é 

pontualmente prejudicada. É reconhecida por uma tradição essencialmente ativista, 

que precisa de espaço físico e materiais específicos, os quais demandam manutenção 

constante e reposição periódica que elevam os custos escolares. E, para piorar o 

quadro, é vista como uma disciplina com pouca importância se comparada àquelas 

de matriz científica, o que abre espaço, por exemplo, para redução da carga horária 

no Ensino Médio em favor de disciplinas mais “nobres”, ou então para o deslocamento 

do horário para o turno inverso, ou, ainda, leva à dispensa dos alunos, tal como prevê 

o artigo 26, parágrafo 3° da LDB 9394/96.  

Dentro da lei, na verdade, são 4 ou 5 possibilidades de o aluno 
ser dispensado, seria por atestado médico, por laudo que diga 
que ele não possa fazer, por estar cumprindo um trabalho ou 
carga horária de 6h por dia. Ãh... se tu tem, se tu é mãe, tá 
grávida, enfim é mãe. Mas não me lembro quais são os outros. 
Mas é obvio que isso não encaixa dentro daquilo que a gente 
recebe de atestado, mas que é uma política da escola que eu 
não consegui até hoje mudar. Aí como é a média? No sistema 
eles vão aparecer como dispensados, mas eles têm que constar 
como nota. Isso, então, eles são dispensados da prática e não 
precisam ir lá realizar, até porque se eles fossem, nem iria ter 
onde oferecer isso pra eles, duas quadras e 14 turmas numa 
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média de 20, tu calcula quanto daria de aluno [Daniel]. 

No relato desse professor, fica explícito, tanto a marginalidade da EFi no 

contexto do ensino médio, como a contradição legislativa que envolve sua 

obrigatoriedade na educação básica. Além disso, explicita os problemas de ordem 

estrutural, uma vez que, em turno inverso, a escola naquele contexto não comportaria 

a demanda de alunos para a prática da EFi.  

No caldo de discussões que esses apontamentos podem gerar, ative-me às 

questões relativas ao modo como esses professores lidam com a prática curricular 

nesses contextos adversos. Os problemas enfrentados pela EFi em termos 

estruturais, ou de ordem político-pedagógica, são enfrentamentos da educação 

pública como um todo, no entanto, no que se refere à EFi, é agravado pelas condições 

históricas sobre seu lugar enquanto uma disciplina de “segunda classe” nessa 

instituição. Em vista disso e, de certo modo conectado à discussão do tópico anterior, 

a motivação desses professores ao me contarem sobre suas aulas demonstra a 

credulidade e a convicção no trabalho que desenvolvem. O modo como contam suas 

histórias revela a aposta que fazem no tipo de prática que desenvolvem, tanto em 

relação às aulas quanto às ações extraclasses e, por isso, sentem-se autorizados a 

falar sobre o assunto.  

Assim, o modo como lidam com a prática curricular nesse contexto deve ser 

visto como uma prática social. Por assim ser, as tarefas com as quais esses docentes 

se deparam todos os dias não dizem respeito apenas às competências técnicas, 

instrumentais ou teóricas. As tarefas que configuram a prática curricular são 

perpassadas pela autorreflexão, pelo exercício da tolerância diante das limitações de 

cunho pessoal, estrutural e institucional (WITTIZORECKI et. al., 2005), bem como pelo 

enfrentamento sobre a legitimidade da EFi, tanto diante da comunidade escolar como 

da sociedade de um modo geral. 
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ALGUNS CONTORNOS FINAIS 

Ao iniciar as análises nessa dissertação, depois de transcrever e alinhavar as 

categorias, algumas analogias e metáforas perpassaram minhas primeiras 

composições analíticas. Uma, em especial, me capturou: olhar para as narrativas dos 

docentes como se fossem uma grande pintura coletiva. Quando olhamos para um 

quadro chama-nos a atenção aquilo que, segundo o nosso ponto de vista, mais nos 

agrada ou nos prende a atenção. Isso porque o modo como olhamos está atravessado 

pelo modo como fomos constituídos enquanto sujeitos apreciadores das 

representações de mundo expressas sob a forma de arte. E foi assim que procurei 

olhar a prática curricular narrada pelos professores, tal como uma tela na qual buscava 

elementos que me deslumbrassem pela semelhança com o que considerava inovador 

ou pelo contraste com o que não me parecia ajustado aos meus pressupostos de um 

bem-fazer curricular. Entrei nesse jogo analítico profundamente influenciada pelo 

legado teórico do Movimento Renovador da EFi brasileira e, de modo mais intenso, 

como alguém que acredita nos pressupostos do RCEF-RS.  

Por isso, o que logo me saltou aos olhos ao ler as narrativas, foi justamente as 

disparidades entre o que eu acreditava ser uma boa prática curricular e o que se 

descortinava em cada relato dos professores. Para não perder o fio da meada e 

tampouco apenas subordinar a empiria aos pressupostos teóricos nos quais acredito, 

foi necessário fazer um exercício de observação para além daquilo que me 

interessava analisar antes mesmo de ter iniciado a pesquisa de campo. Ao retomar 

os objetivos, o referencial teórico, a problematização, a metodologia e depois de ter o 

corpo empírico constituído, precisei calibrar o plano analítico inicialmente traçado. Ao 

invés de focalizar nas disparidades, passei a focar nas similaridades entre o processo 

de renovação da área – já materializado em documentos como os PCN e, 

principalmente, o RCEF-RS – e o modo com o qual os professores de EFi lidam com 

a prática curricular. Tudo isso atrelado a outros traços, rabiscos e sombras que 

configuram esta disciplina no contexto escolar.  

É preciso ponderar que os relatos, as análises e as teorizações que foram 

esboçadas nessa pesquisa estão localizadas temporalmente e levam em conta os 

espaços em que efetivamente acontecem. Esses processos que desencadearam o 

olhar sobre a tela da “lida” com a prática curricular em EFi fizeram emergir algumas 

reflexões que não consegui sequer vislumbrar no começo da pesquisa. Na tentativa 
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de compreender essas práticas curriculares entre o “não mais e o ainda não”, procurei 

colocar dentro dos conjuntos temáticos as manifestações dos professores de modo 

degradê. Importante ressaltar que essa localização do que falaram os sujeitos 

colaboradores não se deu no sentido de atribuir juízo de valor a suas práticas, muito 

antes pelo contrário, compreendê-las como um todo e com elas entender todo esse 

processo.  

Nesse sentido, é possível afirmar que atualmente temos na EFi escolar, 

projetos que se misturam entre os fortes traços da tradição esportiva e os respingos 

do legado das produções do Movimento Renovador. Em relação ao esporte, mesmo 

sendo o único conteúdo nas aulas de EFi de alguns docentes, circunscrito pelas 

concepções tradicionais, também estão aí misturados pequenos vestígios de uma 

incipiente renovação. Sobre os respingos do Movimento Renovador, as pinceladas 

que juntam as experiências aqui relatadas, nas práticas curriculares que superam a 

tradição esportiva começam a aparecer tons mais próximos do “ainda não”.  

Dentro dessa mistura, interferir na dinâmica de funcionamento de uma 

disciplina é um processo que precisa ser constantemente revisto, para reafirmar suas 

apostas, pois não é possível parar o “mundo da vida” para “reiniciar” a EFi. As 

experiências aqui relatadas indicam que produções como o RCEF-RS podem 

eventualmente serem vistas como “fora da realidade”, e não é algo de todo descabido 

se pensarmos que o currículo é um documento de projeção que não pode apenas ser 

“aplicado”. Por outro lado, as leituras que os docentes fazem desse documento podem 

potencializar práticas inovadoras no momento em que, por exemplo, embasam o risco 

de se aventurar em “outras possibilidades”.  

De um modo bastante peculiar, os professores viram na relação entre o RCEF-

RS e o esporte, subsídios para ensiná-lo sob outra perspectiva, não apenas sob os 

ditames do rendimento esportivo ou da aptidão física. Isso não configura um 

entendimento consensual sobre como essa prática corporal deva ser trabalhada 

pedagogicamente, porém aponta que os aspectos que tradicionalmente a enraizaram 

na cultura escolar perderam força, não de modo imposto, mas pelo caldo de 

produções teóricas e de ordem legal que vão respingando e modificando a tradição 

até então estabelecida. 

Além disso, nos relatos sobre, por exemplo, a falta da reflexão político-

pedagógica, a precariedade das estruturas físicas e a proeminência da preocupação 

com o fenômeno do desinvestimento pedagógico emergiram suas estratégias para 
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neutralizar esses percalços que atrapalham a prática curricular. Diante desses 

distintos elementos que se atravessaram nas narrativas, foi possível visualizar certos 

rabiscos no conjunto da obra, que ajudaram a compreender as escolhas feitas pelos 

docentes em relação às suas práticas.  

Em todos esses aspectos, aparece na confluência prática do currículo, que a 

lógica interna de funcionamento de uma disciplina, é atravessada tanto pelas 

determinações curriculares apresentadas aos professores no âmbito de um sistema 

de ensino, como pela dinâmica de funcionamento específica de cada escola. Na 

sistematização feita por Sacristán (2000)32, o autor explica que, o modo como uma 

disciplina conflui no espaço escolar está perpassado pelos condicionamentos 

escolares (contexto socioeconômico, cultura escolar, localização, infraestrutura, 

tradição da disciplina, experiência docente) e tudo isso influenciado pelas dimensões 

mais amplas de um sistema de ensino (campo econômico, político, social, cultura e 

administrativo). Nessa esteira, o mesmo autor enfatiza o protagonismo do professor, 

o qual é agente tradutor – influenciado também pelos condicionamentos escolares – 

daquilo que é proposto como projeto de disciplina.  

A partir dessas análises que levaram em conta a relação gradiente entre uma 

EFi em seus pressupostos de renovação e aquela que acontece nos pátios escolares 

sob a ótica dos docentes, foi possível ver diferentes traços de um projeto de disciplina. 

Um dos aprendizados mais salientes nesse processo, sem dúvida, foi o de que as 

proposições curriculares são feitas para aqueles sujeitos que estão na escola, que por 

sua vez estão lidando com concepções, condições de trabalho e dinâmicas de uma 

cultura escolar ainda fortemente grafada pela tradição da EFi. Nesse espaço de 

conflitos entre o naturalizado pela tradição e o idealizado por um documento curricular 

inovador, é o docente quem precisa dar conta da prática.   

Portanto, a perspectiva do degradê “entre o não mais e o ainda não” permitiu 

aumentar o contingente de professores que se aproximam de uma prática renovadora. 

Nesse contingente dá para visualizar os respingos do Movimento Renovador, em que 

gradativamente as práticas centradas no ativismo pedagógico começam a dar lugar a 

diferentes rascunhos de um projeto de EFi. Nesse sentido, é preciso retomar que em 

seus próprios ideais, a renovação da EFi não pressupõe o condicionamento da prática 

docente a uma atuação unívoca, nem propõe a substituição dos sujeitos-professores 

                                            
32 Ilustrada na página 31. 
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nesse processo, pelo contrário, a produção de um projeto de disciplina precisa passar 

pelo protagonismo e pelas soluções que venham também das práticas dos próprios 

professores (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2010; BRACHT, 2010). 
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APÊNDICE 1 – Questionário online 

 
 
 
 
 
 



112 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 
 

APÊNDICE 2 – Roteiro para entrevista online 
Entrevista nº:  
Data:  
Meio virtual: GoogleTalk 
Início:    Final:  
 
a) Dados pessoais: 

Nome do colaborador:  

Idade:                                               

Sexo:  

Estado Civil:  

Cidade:  

b) Comentários sobre formação: 

1. Como foi sua formação profissional? (Graduação – Instituição, Ano de conclusão; 

Pós-Graduação – Instituição, Ano de conclusão) 

 
c) Experiência profissional 

2. Quando e como iniciou suas atividades profissionais na área da Educação Física? 

3. Em quais instituições trabalha atualmente? Nº de horas? 

 
d) EFi na escola estadual em que atua 

4. Descreva a escola estadual na qual trabalhas atualmente. 

5. Como você caracteriza a Educação Física nessa escola? (Valorização, distribuição 

das horas, espaço físico, espaço de planejamento).  

 
e) Aulas de EFi 

6. Descreva uma de suas aulas de Educação Física.  

7. Como planeja as aulas?  

8. Como é feita a escolha dos conteúdos a serem desenvolvido no decorrer do ano 

letivo em cada turma?  

9. Na escola há um Plano de Estudos para a Educação Física? 

  
f) EFI no RCEF 

9. O que o Referencial Curricular, disponibilizado em 2010 pela SEDUC-RS, contribuiu 

no processo de planejamento das aulas de Educação Física e/ou na elaboração dos 

planos de estudos para a disciplina? 

10. Comente sobre as limitações encontradas para manusear o Referencial Curricular.  

11. Alguma questão a mais que gostarias de destacar? 
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APÊNDICE 3 – Resumo do projeto de pesquisa enviado aos professores 
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APÊNDICE 4 – E-mail convite para responder Questionário online 
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APÊNDICE 5 – E-mail convite para segunta etapa da pesquisa 
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APÊNDICE 6 – termo de consentimento livre esclarecido 
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ANEXO 1 – CARTA DE APRESENTAÇÃO  
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ANEXO 2 – APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 3 – AUTORIZAÇÃO SEDUC 
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