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RESUMO 

 

LINCK, Lucas Costa. Formação inicial em Educação Física: acadêmicos concluintes 

e a problematização sobre campos de atuação. Universidade Federal de Rio Grande – 

FURG, 2018. 

A presente dissertação teve como temática os currículos de formação inicial em 

Educação Física e os espaços de atuação não escolares e objetivou identificar e 

problematizar as relações potentes entre esses currículos e a atuação nesses espaços. 

Para perseguir tal objetivo, operou a identificação dos cursos de formação inicial em 

Educação Física em funcionamento na região sul do Rio Grande do Sul, o mapeamento 

e a problematização dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) dos cursos identificados 

e o desenvolvimento de laboratórios de problematização com alunos concluintes no ano 

de 2017 dentre os cursos presenciais. Os resultados obtidos apontaram uma acentuada 

disputa por tal campo de atuação a partir de diferentes atribuições legais, para uma 

incoerência e insatisfação dos acadêmicos em relação aos conhecimentos contidos em 

cada modalidade de ensino em relação a diferentes espaços de atuação e para uma 

confusão acerca de quem pode ou não ser tratado como professor a partir da divisão dos 

cursos. A relação entre formação inicial em Educação Física e os campos de atuação 

não escolares mostrou-se potente e múltipla, porém foi identificado que tais relações 

poderiam ser ainda mais potentes, principalmente pela verificação de uma resistência 

apresentada pelos acadêmicos licenciados no sentido das atribuições restritivas que lhe 

são feitas em relação a esses ambientes. 

Palavras chave: Formação inicial; Currículo; Educação Física; Campos de atuação; 

Espaços não escolares. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A investigação que deu origem a esta dissertação tratou do currículo1, mais 

especificamente dos currículos de cursos de formação inicial em Educação Física, uma 

vez que caracterizamos esse artefato como uma das ferramentas centrais à educação e o 

entendemos como produtor de diferentes subjetividades. A partir de uma busca por 

produções relacionadas a esse tema, foi encontrada uma considerável quantidade de 

resultados tratando da formação inicial e de currículo (mesmo que em abordagens 

distintas da assumida nesta dissertação). Contudo, pouco foi encontrado quando se 

buscou especificamente pela temática dos currículos de formação inicial em Educação 

Física. 

Para abordar tal temática, tomei o conceito de problematização em Michel 

Foucault como uma atitude que deve percorrer toda a pesquisa. Mesmo que tal conceito 

seja consideravelmente singular, a problematização para esse filósofo aponta 

basicamente para um gesto investigativo.  

Problematizar é um procedimento diante do objeto a ser pesquisado, não tendo o 

intuito de apresentar regras para tal, mas sim, de conduzir o pesquisador a uma busca 

pela verdade, a partir de um afastamento. O ato de problematizar faz com que tudo seja 

colocado em suspeita, em suspensão, abrindo caminho para a fabricação de uma nova 

verdade em relação àquela que se encontra em vigência. 

Problematização não quer dizer representação de um objeto 
preexistente, nem tampouco a criação pelo discurso de um objeto que 
não existe. É o conjunto das práticas discursivas ou não discursivas 
que faz alguma coisa entrar no jogo do verdadeiro e do falso e o 
constitui como objeto para o pensamento (seja sob a forma da reflexão 
moral, do conhecimento científico, da análise política etc.). 
(FOUCAULT, 2010, p. 242). 

 

                                                           
1
 O currículo nesta investigação não foi reduzido à noção de desenhos curriculares específicos, mas sim 

tomado como algo amplo. A noção de currículo comportou aqui, além de desenhos curriculares, o 
percurso da vida do sujeito ao se tornar professor.  
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Para Foucault, o conjunto de complicações e dificuldades sendo transformados 

em problema é o que constitui o ponto de problematização e o trabalho específico do 

pensamento. Essa busca pela verdade nada mais é do que a abertura do nosso campo de 

pensamento a novas experiências, utilizando, geralmente, um sério jogo de perguntas e 

respostas, afastando-se das formas de pensar tidas como tradicionais.  

Vinci (2015) delimita uma importante relação entre o conceito elaborado por 

Foucault e as pesquisas do campo educacional, pautado principalmente em Marshal 

(2006). Para o autor, não devemos avaliar o quanto seria ou não vantajoso aderir a esse 

conceito dentro das pesquisas na área, pois isso possivelmente acarretaria em uma 

posição ideológica e polêmica. Assim, o caminho ideal, segundo ele, seria tomar a 

problematização como uma diretriz silenciosa, no sentido de um questionamento 

contínuo acerca dos efeitos dessa no campo da educação (VINCI, 2015). 

A adoção desse movimento implica em recusar qualquer ―bagagem‖, 
teorias ou metodologias de pesquisa, e procurar conhecer o objeto de 
pensamento naquilo que for possível, suas relações. Questiona-se 
―significados, condições e metas‖, ou seja, indaga-se sobre como o 
objeto se apresenta e não o que ele é. Não a essência a ser desvelada, 
mas conjunto de condições a serem descobertos. Esse movimento 
torna, por fim, desnecessária a apresentação de uma única resposta 
e/ou solução, uma vez que o ser do objeto não está em questão, 
possibilitando pensar e processar deslocamentos com o objeto para 
que outras possíveis respostas possam emergir. (VINCI, 2015, p. 17). 

Nesse sentido, o conceito de problematização em Michel Foucault inserido 

dentro das pesquisas educacionais é visto a partir do mesmo autor como uma forma de 

oposição às metodologias usuais, geralmente utilizadas nas investigações deste campo, 

pois não determina regras diretivas na pesquisa, mas sim uma ação que direciona cada 

gesto analítico como um acontecimento de considerável importância. 

Assim, compreendendo a temática escolhida para esta pesquisa, a dos currículos 

de formação inicial em Educação Física, como algo atualmente cercado por polêmicas 

principalmente no que se refere aos possíveis campos de atuação dos egressos, a 

investigação tomou como objetivo principal identificar e problematizar as relações 

potentes de currículos de formação inicial em Educação Física relacionando-as com a 

atuação do professor de Educação Física em ambientes não escolares.  
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Para responder aos objetivos, foi realizado um mapeamento dos cursos de 

Educação Física em funcionamento na região sul do Rio Grande do Sul - Brasil. 

Posteriormente, de posse de cada Projeto Pedagógico de Curso (PPC), os perfis de 

egressos foram problematizados, buscando identificar aquilo que era almejado em 

termos de egresso de cada curso. Além do processo de mapeamento e problematização 

dos PPC, com todas as turmas de acadêmicos concluintes no ano de 2017 dentre aqueles 

cursos presenciais encontrados na região, foi realizado o que nesta pesquisa é nomeado 

por laboratório de problematização. Tal laboratório buscou produzir dados para este 

estudo a partir dos significados fabricados pelos acadêmicos partindo do tema formação 

inicial em Educação Física e campos de atuação. Assim, tomei como problema central 

deste trabalho a seguinte questão: qual a potência da formação inicial em Educação 

Física em relação à atuação em ambientes não escolares? 

Tomei a concepção de potência a partir de Friedrich Nietzsche, em que a mesma 

é compreendida como um princípio de intensidade e a vontade de potência é o desejo de 

elevar o objeto desejado à última potência, desprendo-me, assim, de algo singular 

quando dirijo meu pensamento ao currículo. Nessa concepção é impossível o 

estabelecimento de uma força única, a vontade de potência se dá sempre de maneira 

plural. A vontade de potência está presente em tudo, é aquilo que cria e dá valores, 

aquilo que transborda, um excesso. A potência é a resposta positiva às mudanças, ao 

devir, é a capacidade que a vontade tem se tornar-se efetiva. ―O mundo visto de dentro, 

o mundo determinado por seu ‗caráter inteligível‘ – seria justamente ‗vontade de 

potência‘, e nada mais‖. (NIETZSCHE, 2001, p. 36). 

Mas de que maneira essa noção de potência me ajuda a pensar o problema que 

aqui é formulado? Onde está ancorada essa relação? Qual a vontade de potência 

empregada em um currículo de formação inicial? A vontade tem em sua essência a 

necessidade constante de aumentar sua força, de assimilar forças menores e mais fracas 

para si. A cada nova força adquirida, novos caminhos se abrem, pois se trata de algo 

insaciável. O currículo parte disso. Parte de uma vontade imensurável de criação, de 

uma fabricação que vai além dos nossos sentidos. O currículo não busca produzir, ele 

produz efetivamente a cada instante em que o indivíduo por ele é tocado. O currículo é 

múltiplo. 
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Assim, interponho, desde já, o seguinte questionamento: de que maneira o 

currículo se articula com os diferentes campos de atuações possíveis em Educação 

Física? Onde reside o problema da formação inicial em Educação Física? 
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1 A HISTÓRIA DE UMA PROBLEMATIZAÇÃO  

 

 

A presente pesquisa teve origem em uma inquietação que se estabeleceu em 

meados do ano de 2015, durante o processo de finalização de um trabalho de conclusão 

de curso: ―O que é isto a que chamamos de currículo?‖. Para chegar a esta pergunta, um 

longo caminho foi percorrido. Um ano antes, em 2014, havia iniciado o referido 

trabalho2 sob uma perspectiva diferente desta que agora elegi.  

Naquele momento, o currículo foi brevemente tratado, a partir do que objetivava 

aquele estudo, que tinha o foco na formação inicial em Educação Física e em questões 

específicas acerca dos treinadores de futebol. Porém, ao fim do trabalho, alguns 

questionamentos surgiram, despertando-me o interesse pela temática do currículo, 

tornando possível algumas implicações abordadas na presente pesquisa. 

Os resultados que culminaram naquele trabalho de conclusão de curso me 

apontaram para uma diversidade de formações entre os treinadores entrevistados, sendo 

elas acadêmicas ou não. Assim, foi possível identificar que todos os treinadores — os 

graduados e os não graduados em ensino superior — haviam percorrido um 

determinado caminho até chegar ao exercício de sua profissão. No caso dos que 

contavam com formação inicial em Educação Física, a percepção de currículo como 

algo previamente formulado ficou mais evidente em comparação aos treinadores sem a 

mesma formação inicial. Mas um aspecto era gritante: aqueles sem formação inicial em 

Educação Física (na maioria ex-atletas profissionais) também exerciam 

representatividade dentro do mercado do futebol profissional, portanto contavam com 

conhecimentos tidos como relevantes para o exercício da referida profissão. 

Desse modo, pude perceber que o currículo poderia ser algo bem mais amplo e 

complexo do que aquilo que eu concebia até o momento enquanto pesquisador.  Assim, 

tornou-se possível problematizar o currículo a partir da trajetória que o indivíduo 

percorre para se tornar alguém diferente daquilo que é. Ao me deparar com treinadores 

                                                           
2 Para obter o grau de licenciado em Educação Física, desenvolvi um estudo sobre a relação entre a 
formação inicial em Educação Física e a profissão de treinador de futebol profissional. Para tanto, realizei 
entrevistas com diversos treinadores (com e sem formação inicial em Educação Física) que tiveram 
passagens pelos clubes profissionais da cidade do Rio Grande-RS entre os anos de 1998 e 2015. 
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que não passaram por um currículo de formação inicial acadêmica, pude melhor 

compreender a ideia de que esses profissionais passaram por algum currículo, em 

termos de percurso, que de alguma forma contribuiu para torná-los treinadores de 

futebol profissional. 

Foi somente a partir dessa compreensão do currículo que pude me apropriar e 

refletir sobre essa temática, direcionar o meu olhar para a perspectiva das teorias do 

currículo e despertar o meu interesse por este campo de pesquisa. Dessa forma, me 

apropriei daquilo que compõe o tema central desta pesquisa, constituído por currículo, 

formação inicial em Educação Física e possíveis campos de atuação profissional. 

A partir disso, relacionei minhas inquietações sobre o currículo com a atuação 

no âmbito não escolar, na formação inicial de professores de Educação Física, visto que 

esse foi outro tema bastante abordado em meu trabalho de conclusão de curso, 

principalmente no que se refere às discussões ligadas às áreas de atuação do licenciado e 

do bacharel em Educação Física. 
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2 SOBRE CURRÍCULO, FORMAÇÃO INICIAL E CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

 

 
A literatura especializada tem registrado, ao longo dos tempos, 
diferentes significados para a palavra currículo. Dominam, dentre eles, 
os que associam currículo a conteúdos e os que vêem currículo como 
experiências de aprendizagem. Outras concepções apontam para a 
idéia de currículo como plano, como objetivos educacionais, como 
texto e, mais recentemente, como quase sinônimo de avaliação. 
(MOREIRA, 2001, p. 3, grifos do autor). 

Tratando inicialmente do termo currículo, é possível identificar que a etimologia 

da palavra remete ao termo currere, no latim, correr, demonstrando uma aproximação 

na compreensão do currículo como um percurso, ou algo ligado ao ato de percorrê-lo. 

Nesse sentido, Silva (2004) enfatiza a ação de correr como a peça chave dessa 

significação, tratando o currículo não somente como uma pista imutável através da qual 

o corredor realizaria seu percurso, mas também como sendo o corredor aquele que 

poderá percorrer a mesma pista de diferentes maneiras, alterando-a e sendo alterado em 

função dela. 

 Nesses termos, o currículo é um processo e não um substantivo. ―É como 

atividade que o currículo deve ser compreendido — uma atividade que não se limita à 

nossa vida escolar, educacional, mas a nossa vida inteira.‖ (SILVA, 2004, p. 43). 

Tratar do currículo é uma tarefa que se estabelece em diferentes etapas, 

permeadas por várias concepções desse, que é um relevante elemento da educação.  

Principalmente quando nos referimos ao direcionamento dos conteúdos a serem 

abordados em determinado espaço educacional, nos deparamos, a princípio, com uma 

aproximação do currículo com as questões sociais, grande parte delas exercendo ligação 

com as relações de poder e regulação. 
Por que se atribui mais prestígio a certas disciplinas do que a outras? 
Por que alguns currículos são caracterizados por uma rígida separação 
entre as diversas disciplinas enquanto outros permitem uma maior 
integração? Quais são as relações entre esses princípios de 
organização e princípios de poder? Quais interesses de classe, 
profissionais e institucionais estão envolvidos nessas diferentes 
formas de estruturação e organização? Mexer nessa organização 
significa mexer com o poder. É essa estreita relação entre organização 
curricular e poder que faz com que qualquer mudança curricular 
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implique uma mudança também nos princípios de poder. (SILVA, 
2004, p. 68). 
 

Popkewitz (1994) concebe o currículo como um conhecimento particular, 

historicamente elaborado, contendo em sua constituição e organização uma ligação 

direta com diferentes formas de regulação social, principalmente no sentido do 

entendimento de que nossa percepção e reflexão acerca do mundo não é uma questão 

exclusivamente filosófica, ela é também parte de relações sociais e de poder. ―Aquilo 

que está inscrito no currículo não é apenas informação – a organização do conhecimento 

corporifica formas particulares de agir, sentir, falar e ―ver‖ o mundo e o ―eu‖. 

(POPKEWITZ, 1994, p. 174). 

Pode-se tomar como exemplo o momento da seleção, da organização e da 

avaliação dos conhecimentos considerados legítimos e ilegítimos. Trata-se de um 

exercício do poder manifesto de uma forma oculta e sutil. Nesse sentido, o currículo cria 

regulação no momento em que impõe determinadas definições sobre o que deve ser 

conhecido. Certos conhecimentos são selecionados dentre uma infinidade de outros que 

acabam por ser excluídos. Para Popkewitz (1994): 

Essa seleção molda e modela a forma como os eventos sociais e 
pessoais são organizados para a reflexão e a prática. Os processos de 
seleção atuam como ―lentes‖ para definir problemas, através das 
classificações que são sancionadas. (POPKEWITZ, 1994, p. 192). 

De outra parte, a noção de significação que cerca o currículo se aproxima das 

relações de poder no ponto em que o currículo busca tornar os indivíduos algo que não 

são em anterioridade, ou seja, produzir determinada identidade. Visto que a produção 

das identidades se dá em grande parte por meio da representação, o currículo e o 

conhecimento se tornam cada vez mais espaços permeados por representações e 

formações de identidades.  

Há um vínculo estreito e inseparável entre significação e relações de 
poder. [...] Na verdade, esse diferencial de poder não é inteiramente 
externo ao processo de significação: as relações de poder são, elas 
próprias, ao menos em parte, o resultado de práticas de significação. 
Em suma, as relações de poder são, ao mesmo tempo, resultado e 
origem do processo de significação. (SILVA, 2003, p. 23). 
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Assim, abordar o currículo implica também em entendê-lo como um produto 

cultural da humanidade, como algo que passou a adquirir sentido a partir de 

determinadas práticas de significação. Para Silva (2003), além de modos de vidas e 

determinadas práticas, a cultura é também uma prática de significação. ―A cultura é 

feita, nessa perspectiva, de formas de compreender o mundo social, de torná-lo 

inteligível. Ela está centralmente envolvida na produção de formas de inteligibilidade. A 

cultura diz respeito, sobretudo, à produção de sentido.‖ (SILVA, 2003, p. 17).  

Conceber o currículo como representação significa vê-lo como 
superfície de inscrição, como suporte material do conhecimento em 
sua forma de significante. Na concepção do currículo como 
representação, o conhecimento não é a transcrição do ―real‖: a 
transcrição é que é real. [...] Representar significa, em ultima análise, 
definir o que conta como real, o que conta como conhecimento. É esse 
poder de definição que está em jogo no currículo concebido como 
representação. (SILVA, 2003, p. 65). 

Dessa maneira, a partir do momento em que é possível pensar o currículo como 

algo capaz de produzir diferentes subjetividades, torna-se importante refletir não 

somente acerca da maneira como se produz um currículo, mas também no que esta ação 

de percorrer uma pista pode produzir no indivíduo que está envolvido nela. 

O currículo, como um espaço de significação, está estreitamente 
vinculado ao processo de formação de identidades sociais. [...] O 
currículo está centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que 
nos tornamos, naquilo que nos tornaremos. O currículo produz, o 
currículo nos produz. (SILVA, 2003, p. 27). 

O mesmo autor, em uma de suas obras, aborda o currículo a partir da noção de 

fetiche, ou seja, como algo que transita entre as coisas e os artefatos. 

Ver o currículo como fetiche significaria, pois, evitar um currículo 
esquizofrênico, em que certos tipos de conhecimento são considerados 
sujeitos à interpretação, à divergência, ao conflito, enquanto outros 
são vistos como relativamente independentes de controvérsia e de 
disputa, como estando ancorados numa referência objetiva, 
indisputável. Ver o currículo como fetiche é reconhecer as 
características comuns de todas as nossas formas de conhecimento. 
(SILVA, 2003, p. 103). 

Aquilo que na concepção tradicional é um fato imutável, uma verdade, na 

concepção crítica é um fetiche, uma relação do indivíduo com as coisas que ele cria a 

partir de representações, ou seja, entre o indivíduo e seus fetiches. Nesse sentido, o 

autor afirma que tomar ―o currículo como fetiche significa rejeitar tanto o realismo da 
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pedagogia tradicional quanto o construcionismo radical da teoria crítica, admitindo, em 

vez disso, uma convivência, não necessariamente pacífica, entre ―fatos‖ e ―fetiches‖, 

entre coisas e artefatos.‖ (SILVA, 2003, p. 107). 

O fetiche realiza uma mescla entre o mundo das coisas e o mundo social, 

embaraçando as categorias do falso e verdadeiro. O fetiche é pós-moderno, descarta a 

hipótese de um resultado final, subvertendo a lógica do ―isso ou aquilo‖. 

A partir destas primeiras considerações, tratei o currículo a partir de uma 

caracterização ampla e problematizando-o, principalmente, no sentido da relação que 

ele mantém com a produção de diferentes significados, se tornando, assim, um tema 

relevante e frequentemente abordado dentre as reflexões do âmbito educacional.   

Estamos hoje vivendo as maiores e mais radicais mudanças nos quatro 
elementos constitutivos desse artefato escolar: o planejamento dos 
objetivos, a seleção de conteúdos, a colocação de tais conteúdos em 
ação na escola e a avaliação. Tais elementos encontram-se, de poucas 
décadas para cá, sob sucessivas saraivadas de novas análises e de 
novas propostas. Algumas de cunho acentuadamente tecnicista, outras 
de caráter humanista e outras mais de cunho claramente político e 
crítico, o fato é que têm sido numerosas as alternativas que, no campo 
do currículo, se apresentam aos educadores e aos planejadores e 
gestores das políticas educacionais. (VEIGA-NETO, 2008, p. 35).  

 

Feitas tais considerações acerca do currículo, firmo que esta investigação tratou 

de currículos específicos: os de formação inicial em Educação Física. Considero 

pertinente a reflexão das seguintes questões: O que pode um currículo de formação 

inicial? Que diferentes significados os diferentes currículos visam produzir? Quais os 

desdobramentos destes significados no sentido de diferentes campos de atuação? Esses 

questionamentos têm sua origem em um descontentamento em relação à visão 

reducionista que tem sido direcionada ao currículo na formação inicial em termos de 

potência, principalmente no que diz respeito a uma formação que tenha como foco a 

atuação em diferentes campos. 
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2.1 TEORIAS DO CURRÍCULO  

 

 

Atravessando tais questionamentos, encontram-se as teorias do currículo. Elas 

objetivam, a partir de diferentes perspectivas, problematizar a noção de currículo, 

desempenhando, assim, um importante papel de mediador entre o pensamento e a ação 

no campo curricular.  

A compreensão das teorias sobre currículo se faz importante para 
compreendermos a história e os interesses que envolvem a sua 
construção a fim de que percebamos com olhar mais crítico nossos 
currículos, o que eles trazem e fazem e em que precisam ser 
reelaborados, com vistas a promover mudanças. (MALTA, 2013, p. 
15). 

Para Silva (2003), as teorias curriculares são como um discurso ou texto político: 

exercem funções pré-estabelecidas por um grupo social e, a partir de determinadas 

afirmações, produzem noções acerca do currículo. O mesmo autor aponta as teorias a 

partir de três categorias: tradicionais, críticas e pós-críticas, caracterizando-as a partir do 

conceito que cada uma enfatiza. 

A teoria tradicional ganhou forma no final do século XIX e início do século XX 

e teve seu auge nas décadas de 1960 e 1970, estando diretamente ligada às questões 

mecanicistas da época, em que o sistema educacional estava conceitualmente próximo 

ao sistema industrial e o trabalho repetitivo e a produção em massa obtinham 

centralidade. As teorias tradicionais eram consideradas neutras, desinteressadas e 

científicas, a partir de sua ênfase no ensino, na aprendizagem-avaliação e no 

planejamento dos objetivos.  

Um dos principais autores desse momento é Ralph Tyler, que buscou em uma de 

suas principais obras, Princípios Básicos do Currículo e Ensino, sintetizar os princípios 

progressistas, tecnicistas e behavioristas, discutindo questões que cercam os objetivos 

curriculares, as experiências de aprendizagem e a avaliação (MOREIRA, 2001). 

Moreira traça como principal consequência dessa teoria a desvalorização da 

capacidade crítica e de autonomia do leitor, ao mesmo tempo em que coloca em 
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evidência a autoridade do pesquisador e de seu discurso neutro e dogmático 

(MOREIRA, 2001). 

Em contrapartida, as teorias críticas do currículo, que tiveram seu auge entre as 

décadas de 1970 e 1990, passam a descartar caráter instrumental que antes exercia 

centralidade nas teorias tradicionais, isso muito em virtude de sua ineficiência nas 

transformações escolares e de sua proposta de neutralidade. Nesse sentido, Silva (2003) 

salienta que os traços de ideologia, de reprodução cultural e social dessa teoria crítica, 

vão contra a ideia das teorias tradicionais, argumentando que não existem teorias 

neutras, desinteressadas e científicas, já que toda teoria está imersa em relações de 

poder.  

Desde tal reconceptualização, deixa-se de se preocupar com a elaboração de 

diretrizes para o desenvolvimento do currículo e passa-se a voltar o olhar para a 

compreensão do currículo. É nesse momento que se instaura a primeira crise no campo 

do currículo. Autores de cunho humanista, como William Pinar, e outros de cunho 

político, como Henry Giroux e Michael Apple, passam a exercer centralidade nessa era. 
Em outras palavras, os problemas de currículo e de ensino deixam de 
ser vistos como problemas técnicos e passam a ser encarados como 
problemas cujo eixo central é o "porquê" das decisões. Essa 
perspectiva demanda, em síntese, que se compreenda o que antes se 
via como algo a ser resolvido. (MOREIRA. 2001, p. 79). 

 

 A partir desse momento não existe mais espaço para as respostas 

convencionais que antes buscavam solucionar problemas relacionados ao currículo e à 

prática docente. Os autores desse período colocam que não se pode mais esperar que as 

teorias do currículo forneçam respostas prontas em forma de prescrições aos 

professores, mas sim, que ofereçam estímulos aos mesmos, de modo que os façam 

refletir acerca de cada situação específica. 

A terceira e última teoria aqui abordada, a pós-crítica, veio a ganhar notoriedade 

a partir da década de 1990.  Assim como a teoria crítica, essa se localiza contra as ideias 

da teoria tradicional, porém se diferencia da crítica no momento em que coloca o sujeito 

como seu foco principal, desconfiando das visões ideológicas, deixando de compreender 

esse sujeito como universal e passando a compreendê-lo a partir das múltiplas 

identidades e diferenças. 
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Para a teoria pós-crítica, mais importante do que compreender a realidade social 

dos indivíduos, é compreender questões culturais que diferenciam os indivíduos entre si, 

como etnia, gênero e orientação sexual, enfatizando a luta pela inclusão destes e de 

outros sujeitos vistos como marginalizados no meio social. Essa teoria toma a 

alteridade, a diferença, a identidade, a subjetividade, a significação e o discurso como 

ênfase, e trata o conhecimento como algo incerto e indeterminado, que vive a se 

transformar em diferentes tempos e lugares.  

Ao mesmo tempo, o campo se expande, refletindo os novos desafios, 
as novas configurações, as novas dúvidas e incertezas, os novos 
paradigmas, bem como a preocupação com novas questões. Novas 
teorias sociais, das artes, da crítica literária, da psicanálise, das 
humanidades, dos estudos feministas, dos estudos ambientais, dos 
estudos de raça, dos estudos culturais, além do pensamento pós-
moderno e pós-estrutural enriquecem as análises contemporâneas. 
(MOREIRA, 2001, p. 87). 

 

Dentro desta perspectiva, alguns autores que vieram a se estabelecer a partir das 

teorias críticas acabaram por ser tocados por influências vindas do pós-modernismo e 

pós-estruturalismo, enquanto outros acabaram por resistir em manter a preocupação 

com os temas que cercam as teorias críticas, como os problemas sociais e a economia.  

 

 

2.2 SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL E A FORMAÇÃO INICIAL 

 

 

Tomando como base uma gênese elaborada por Gebara (1992), algumas 

considerações podem ser feitas como forma de estaqueamento. Inicialmente, gostaria de 

pontuar que primeira obra escrita por um autor brasileiro tratando do termo ―Educação 

Física‖ foi publicada somente em 1890. Trata-se de um manual escrito por Melo 

Franco, publicado no mesmo ano em Lisboa, e denominado Tratado da Educação 

Física dos meninos para uso da nação portuguesa. Esse tratado elencava uma série de 

conhecimentos voltados às questões de higiene e cuidados necessários ao recém-

nascido. 

As evidências apresentadas, ainda que tênues para consolidar 
afirmações, permitem argumentar que, durante um século, a 
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constituição da área de estudo (Educação Física), tem sido marcada 
pelo acréscimo de técnicas especializadas, profissionalizantes, e 
mesmo do universo de pesquisa. Não existe por outro lado um 
processo linear de constituição da área de conhecimento (da pediatria 
para a ginecologia, para a instrução física, para a educação escolar, 
etc), mais ainda, é muito difícil pensar a existência de um corrente 
médico-higienista no interior da Educação Física, tanto quanto é 
difícil pensar em qualquer outra corrente, na medida em que a 
continuidade e a linearidade não parecem ter sido os elementos 
estruturais na constituição desta área de estudos. (GEBARA, 1992, p. 
28). 

No período entre tal publicação (1890) e os meados do século XX, o conceito de 

Educação Física sofreu diversas mudanças e, assim, deu espaço também para 

concepções de saúde pública e da higiene. Se o texto escrito por Melo Franco se 

dedicava aos cuidados com o corpo do recém-nascido, outras proposições, também 

datadas do século XIX, ampliariam o conceito de Educação Física de maneira 

considerável, abordando fatores externos ao corpo humano na perspectiva da medicina. 

Porém, foi no século XX que determinadas práticas passaram a sofrer 

transformações que ao longo dos anos vieram a caracterizar o que conhecemos 

atualmente, no Brasil, como Educação Física. Nesse período, a Educação Física, 

caracterizada por ginástica, tornou-se uma necessidade institucional: disciplinar os 

corpos para a formação de um novo cidadão, reprodutor de valores e normas, assim 

como já acontecia nos exércitos no país.  

No âmbito militar, a Educação Física, mesmo que ainda não denominada dessa 

maneira, era o meio pelo qual os soldados eram tornados dóceis e disciplinados. O 

soldado, por meio do corpo forte e vigoroso, demonstrava sua força e sua honra. Assim, 

em meados do século XX, um novo conceito de Educação Física passava a se 

estabelecer: a ginástica escolar, ainda atrelada ao saber médico.  

Pode-se identificar neste momento uma primeira inquietação em relação a quem 

seria o profissional adequado para ministrar aulas de ginástica, visto a inserção já 

existente de especialistas no âmbito escolar, demonstrando que o problema da atuação 

em Educação Física é algo que vem se entrelaçando com todas as transformações que 

permeiam desde muito tempo essa área. Seria o médico o profissional indicado para 

ministrar aulas de ginástica escolar? Quando sua presença na escola se tornou 

problema? O que sustentava a presença do médico dentro desse ambiente?  
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Nos anos 20 do século XX, os médicos não só se faziam presentes na 
escola, como eram aqueles que prescreviam os exercícios físicos. A 
autoridade de seu saber evitaria que se cometessem abusos tanto na 
dosagem dos exercícios, quanto em sua adequação às distintas faixas 
etárias das crianças. Naquele momento configurou-se um tipo de 
controle do médico sobre o conteúdo a ser ensinado e sobre aquele 
que ensina os exercícios físicos na escola. (SOARES, 2003, p. 10, 
grifos da autora). 

Uma das primeiras compreensões acerca da ginástica escolar se refere a uma 

prática voltada para a conservação e o restabelecimento da saúde através do exercício 

físico, centrado também na construção de um corpo sadio e disciplinado. Dessa forma, a 

ginástica passava a se estabelecer no ambiente escolar por permitir: ―a) um porte físico 

mais adequado; b) um desenvolvimento físico melhor; c) fortalecimento da saúde; d) 

melhor disciplina escolar; e) por último, mas sempre lembrado desde então, maior 

progresso nos estudos.‖ (GEBARA, 1992, p. 19). 

A ginástica escolar consistia, basicamente, em duas partes: a teórica e a prática. 

O processo de ensino-aprendizagem se dava de maneira graduada, do mais simples ao 

mais complexo, e os conteúdos eram divididos por faixa etária. Alguns conteúdos eram 

abordados com alunos com menos de dez anos de idade, outros com alunos com mais 

de dez anos. Os saberes teóricos consistiam basicamente em conhecer o corpo humano e 

as funções de cada um de seus componentes. As atividades práticas se davam a partir de 

um conjunto de flexões, executadas de maneira ordenada, e que permitiam o 

conhecimento prático das partes do corpo abordadas no momento teórico (GEBARA, 

1992). 

Esta concepção de EF para a infância estava em conformidade com a 
teoria educacional em voga naquele momento: o chamado tecnicismo. 
Para esta concepção de Educação, a criança era vista como passível de 
uma educação motora, cognitiva e afetivo-emocional; à então recente 
EF escolar destinada a esta "faixa etária" caberia ocupar-se do 
domínio motor, que sempre deveria estar vinculado aos outros 
"domínios", o cognitivo e o afetivo-emocional. Deste modo a 
educação trataria de um desenvolvimento integral: biopsico-social. 
(SOARES, 2003, p. 9, grifos da autora). 

A conceptualização do conteúdo da Educação Física passaria a sofrer novas e 

relevantes transformações a partir da introdução e disseminação do fenômeno esportivo 

no país, o que se deu no início do século XX e fez, ao longo dos anos, o esporte passar a 

fazer parte do universo conceitual da área. 
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 [...] com a introdução dos esportes modernos e, no caso do Brasil, o 
futebol é o exemplo mais antológico, importante impacto na definição 
de seu conteúdo enquanto área de conhecimento. Os desportos, 
introduzidos no Brasil por diferentes formas, indústrias, ACMs, 
escolas superiores, grupos de imigrantes, viriam crescentemente 
compor o universo conceitual definido pelo termo ―educação física‖ 

(GEBARA, 1992, p. 21). 

A prática de ginástica dentro dos ambientes escolares, aliada à explosão do 

fenômeno esportivo no país, influenciou para que, em 1920, outro importante 

acontecimento da história da Educação Física no Brasil se concretizasse: aquilo que 

Gebara (1992) trata como escolarização da Educação Física. 

A partir desse momento, segundo ele, um movimento se inicia no sentido de 

separar o conteúdo da Educação Física das demais disciplinas escolares, evidenciando, 

por meio de leis, sua obrigatoriedade e dando a ela um espaço próprio dentro dos 

projetos pedagógicos escolares. ―A escolarização da Educação Física no Brasil 

significou tanto a explicitação de um projeto educacional, quanto a elaboração de um 

conjunto de leis voltadas para a implementação da prática obrigatória da Educação 

Física nas escolas brasileiras.‖ (GEBARA, 1992, p. 21).  

Nesse sentido, a prática da Educação Física se consolidava dentro da escola, 

exigindo que, assim como em outras disciplinas, um especialista fosse encarregado de 

ministrar as aulas, tornando relevante a reflexão acerca da formação específica na área 

da Educação Física.  

A formação inicial em Educação Física no Brasil tem como precursor o Exército 

Nacional, que fundou em 1928 o Centro Provisório de Educação Física, que anos mais 

tarde se transformaria em Centro Militar de Educação Física. A escola militar foi de 

suma importância para a disseminação da Educação Física no país, tendo papel 

significativo na criação da divisão de Educação Física dentro do Ministério de Educação 

e Saúde. 

A partir dele, foi criada a primeira Escola de Educação Física e Desporto, 

vinculada à então Universidade Federal do Brasil, que deu origem, posteriormente, ao 
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primeiro curso civil do país. Tal curso, a partir daquele momento, se estabelecia como a 

escola padrão para a formação inicial em Educação Física no país3.  

Após se consolidar como uma área do conhecimento relevante em diversos 

âmbitos, entre eles a educação básica do país, a Educação Física tornou-se cada vez 

mais alvo de reflexões e disputas que buscam nortear a atuação do professor. Assim, 

destaco três momentos que trato como relevantes no sentido de uma problematização 

acerca do que foi, do que é e do que poderá vir a ser a formação inicial em Educação 

Física no Brasil: o primeiro deles datado do ano de 1987, outro do ano de 1998 e o 

último do ano de 2004.  

Em 1987, inicia-se o processo de divisão dos cursos de formação inicial em 

Educação Física em licenciatura e bacharelado, por meio da criação da resolução nº 3, 

de 16 de Junho de 1987, que fixa os mínimos de conteúdo e duração a serem observados 

nos cursos de graduação em Educação Física (Bacharelado e/ou Licenciatura Plena). 

O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais e com base no que dispõe o Artigo 26 da 
Lei 5.540/68, tendo em vista o Parecer 215/87, homologado pelo Sr 
Ministro da Educação, em 10/6/87, RESOLVE: Art. 1º A formação 
dos profissionais de Educação Física será feita em curso de graduação 
que conferirá o titulo de Bacharel e/ou Licenciado em Educação 
Física. (BRASIL, 1987). 

Dentro da mesma resolução, mais especificamente em seu segundo artigo, 

podemos verificar um elemento central às discussões que posteriormente ganhariam 

força no país, as quais abordam diretamente os conhecimentos tratados como relevantes 

aos cursos de formação inicial em Educação Física e consequentemente as suas 

possíveis áreas de atuação. 

 
Art. 2º Os currículos plenos dos cursos de graduação em Educação 
Física serão elaborados pelas instituições de ensino superior, 
objetivando: a) possibilitar a aquisição integrada de conhecimentos e 
técnicas que permitam uma nos campos da Educação Escolar (pré-
escolar, 1º, 2º e 3º graus) e Não-Escolar (academias, clubes, centros 
comunitários/condomínios etc.) (BRASIL, 1987). 
 

                                                           
3 A criação da Escola Nacional de Educação Física e Desporto ocorreu a partir do decreto-lei 1.212 de 17 
de Abril de 1939, na então Universidade Federal do Brasil, atualmente Universidade Federal do Rio de 
Janeiro.  
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Se uma primeira inquietação foi apontada em meados do século XX acerca de 

quem seria o profissional adequado para ministrar aulas de ginástica dentro da escola, 

no momento em que se inicia o processo de divisão do curso, novos questionamentos 

em torno da formação inicial em Educação Física ganham força no país. Não desejo 

com tal afirmação apontar que essas foram as únicas discussões que se deram no campo 

da Educação Física nesse período, mas sim, demonstrar que mesmo antes do problema 

da formação inicial em Educação se caracterizar da maneira que temos atualmente, a 

Educação Física e as questões que cercam sua formação e atuação profissional já eram 

um território permeado por constantes conflitos. 

Um ano após a criação da resolução nº 3, Do Carmo (1988) elencava 

questionamentos a respeito dessa possível divisão, que só viria concretizar-se anos 

depois. 
Por que ao invés de proporem a dicotomia Licenciado x Bacharel, não 
investem esforços na elaboração de um plano conjunto, capaz de unir 
estes universos, na busca de uma integração objetiva e 
contextualizada, da formação do profissional de Educação Física? As 
argumentações contidas no documento não conseguem dar conta das 
"diferenças existentes" entre corpo de conhecimento desenvolvido na 
formação destes profissionais. Não fica claro se o "novo currículo" se 
pautará na diferenciação completa dos cursos, em termos de 
conhecimentos, métodos e função social, ou se a diferenciação 
ocorrera apenas em partes de uma mesma grade curricular. (DO 
CARMO, 1988, p. 74). 

 

Onze anos mais tarde, em 1998, outro importante momento se estabelece: a 

criação do Conselho Nacional de Educação Física (CONFEF) e seus conselhos 

regionais (CREF), criados por força da Lei 9.696, de 1º de Setembro do referido ano.  

Com o objetivo de fiscalizar e regulamentar a profissão e seus diversos campos de 

atuação, tal conselho se estabelece a partir da promessa de proteger o mercado de 

trabalho para que só pudesse atuar na Educação Física aqueles devidamente registrados, 

visto que muitas pessoas sem formação inicial em Educação Física intervinham em 

diferentes espaços onde a Educação Física se fazia presente na época.  

 

Art. 1º O exercício das atividades de Educação Física e a designação 
de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais 
regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação 
Física. 
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Art. 2º Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais 
de Educação Física os seguintes profissionais: 

I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, 
oficialmente autorizado ou reconhecido;  

II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por 
instituição de ensino superior estrangeira, revalidado na forma da 
legislação em vigor;  

III - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham 
comprovadamente exercido atividades próprias dos Profissionais de 
Educação Física, nos termos a serem estabelecidos pelo Conselho 
Federal de Educação Física. (BRASIL, 1998). 

Por fim, trato como terceiro momento de relevante importância a promulgação 

da resolução 07/2004. Tal resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação em Educação Física em nível superior de graduação plena, e 

divide, dentro de todo o país, os cursos de Educação Física em licenciatura e 

bacharelado.  

[...] a divisão de curso em Licenciatura e Bacharelado deu-se em 
função do surgimento da necessidade de atuação dentro e fora da 
escola e a busca por atendimento competente a esse mercado de 
trabalho. A partir dessa concepção, surgem questionamentos acerca da 
inexistência de instrumentos jurídicos reguladores para garantir o 
exercício profissional correto através de profissionais especializados. 
(FREITAS, 2014, apud. GALINDO, 2005). 

Assim, em virtude das designações feitas por tal conselho e pela divisão dos 

cursos em licenciatura e bacharelado, dois setores de atuações distintas se estabelecem 

no país: o escolar, que é exclusivamente uma área de atuação do licenciado, e o não 

escolar, possível área de atuação tanto do licenciado quanto do bacharel em Educação 

Física. O Conselho reconhece, entretanto, o setor não-escolar como área de atuação 

exclusiva do bacharel, determinação que vem causando diversas discussões por todo o 

país. 

Tal disputa acentua-se a partir de dois projetos distintos de formação de 

professores de Educação Física: o projeto conservador, que separa o curso em 

licenciatura e bacharelado, e a proposta de oposição, que luta a favor de uma formação 

unificada para os cursos de Educação Física. A unificação dos cursos tem como 

principais representantes o Movimento Nacional de Estudantes de Educação Física 

(MEEF), a Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física (ExNEEF) e o 

Movimento Nacional Contra a Regulamentação (MNCR). Tais debates são propostos 
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por estudantes e pesquisadores da área, tendo como foco principal refletir nas 

implicações dessa divisão na formação e atuação profissional do professor de Educação 

Física. 

A escola é, há algumas décadas, um campo de atuação do licenciado, 

independente da área de conhecimento. Mas quem pode atuar nos demais espaços onde 

a Educação Física acontece?  

 

 

2.3     CAMPOS DE ATUAÇÃO DOS EGRESSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: O 

QUE HÁ DE PROBLEMA COM ISSO? 

 

 

O interesse no estudo desta área se deu pela diversidade de saberes e práticas 

existentes nos espaços onde a Educação Física se estabelece, sendo estes escolares ou 

não escolares e, em consonância com o período em que vivemos, em que a liquidez e a 

fluidez dão forma às relações e às instituições existentes, e as incertezas se tornam 

evidentes. Tal condição permite que se recoloque, permanentemente,4 um conjunto de 

questões críticas em relação à Educação Física: o que é a Educação Física? O que tem 

sido? O que deveria ser? 

Estabelecendo uma relação direta com o tema aqui abordado, é também 

consequência da condição em que vivemos atualmente o fato de fazer esses campos de 

atuação na área da Educação Física cada vez mais permeados pela necessidade de 

inovação, o que resulta na criação/designação exacerbada de novas práticas, 

principalmente as que visam uma melhora na qualidade de vida e estética corporal, nas 

quais o professor vem cada vez mais assumindo o papel de vendedor e o aluno de 

consumidor de tal produto. 

Assim, compreender como acontece um currículo que possa abranger tais 

práticas torna-se relevante, visto que se dá a partir de um percurso em direção a um 

determinado ponto, ou seja, o currículo é elaborado de tal forma a conseguir atingir esse 

                                                           
4 Fernando de Azevedo, em 1920, já interpunha tais questionamentos em uma publicação que propõe tal 
discussão desde o seu título: Da Educação Física: o que é, o que tem sido, o que deveria ser 
(AZEVEDO, s.d.). 
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objetivo final. É importante também pensar mais diretamente em relação ao que pode 

esse currículo. De quais forças o currículo de formação inicial em Educação Física faz 

uso buscando tornar um indivíduo diferente daquilo que é? O que o currículo é capaz de 

produzir sobre estes indivíduos no sentido de diferentes espaços possíveis de atuação 

profissional? 

Esta investigação teve como objetivo identificar e problematizar as relações 

potentes de currículos de formação inicial em Educação Física, relacionando-as com a 

atuação de professores de Educação Física em ambientes não escolares. Para perseguir 

tal objetivo, a investigação operou a identificação dos cursos de formação inicial em 

Educação Física em funcionamento na região sul do Rio Grande do Sul, o mapeamento 

e a problematização dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) dos cursos identificados 

e o desenvolvimento de laboratórios de problematização5 com alunos concluintes no 

ano de 2017 dentre os cursos presenciais constantes em tal mapeamento. 

                                                           
5
 O funcionamento do laboratório de problematização como uma estratégia de produção de dados será 

desenvolvido em um dos próximos tópicos desta dissertação. 
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3 HISTÓRIA DAS DECISÕES DE MÉTODO 

 

 

A pesquisa tomou duas noções centrais como ferramentas operatórias: o 

currículo e a problematização. O currículo foi aqui tomado a partir da perspectiva pós-

crítica, já a problematização, como uma atitude a ser perseguida ao longo de toda a 

pesquisa. Desse modo, o estudo problematiza os currículos, mais especificamente os 

perfis de egresso, a partir de um olhar que busca entender de que maneira esses 

currículos estão envolvidos naquilo que o aluno é e naquilo que ele poderá se tornar 

enquanto egresso do mesmo, no sentido de diferentes campos de atuação, mais 

especificamente, dos não escolares. 

 

 

3.1 MAPEAMENTO E PROBLEMATIZAÇÃO DOS PPC 

 

 

A pesquisa teve como uma de suas primeiras decisões metodológicas a 

delimitação geográfica, isto é, a identificação dos currículos dos cursos de formação 

inicial em Educação Física em funcionamento na região sul do Estado do Rio Grande 

do Sul, sejam eles de licenciatura ou bacharelado, desenvolvidos em instituições 

públicas ou privadas.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a região sul do 

Rio Grande do Sul abrange um território de 39.960,00 Km², tem população aproximada 

de 866.310 habitantes e é composta por vinte e dois municípios, são eles: Aceguá, 

Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Arroio Grande, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, 

Chuí, Herval, Jaguarão, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro 

Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Santana da Boa Vista, São 

José do Norte, São Lourenço do Sul e Turuçu. 

Cabe ainda destacar a existência do que tratarei ao longo da pesquisa como um 

pólo regional. Trata-se do município de Pelotas, a maior e mais populosa cidade da 

região, que é, de certa forma, considerada um núcleo regional em diversos setores. 
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Como exemplo disso, podemos citar a proposta de criação da Região Metropolitana de 

Pelotas6, em 2013, que englobaria onze municípios. Mesmo que esse projeto não tenha 

ganhado a representatividade esperada pelos parlamentares envolvidos, a pauta 

demonstra certa centralidade do município no que diz respeito às questões relacionadas 

à região sul do estado. 

No âmbito da formação inicial em Educação Física, a Universidade Federal de 

Pelotas tem em uma de suas unidades a Escola Superior de Educação Física (ESEF), o 

primeiro curso de formação inicial em Educação Física da região, o qual recebeu e 

ainda recebe muitos estudantes de outras cidades da região sul do estado. 

A ESEF/UFPel7 oferece os cursos de Licenciatura – diurno e noturno – e de 

Bacharelado – diurno. Na pós-graduação, oferece os cursos de Especialização em 

Educação Física Escolar, Mestrado e Doutorado em Educação Física. Atualmente, o 

corpo discente da ESEF/UFPel conta com 527 alunos de graduação, sendo 110 do curso 

de Licenciatura noturno, 200 do curso de Licenciatura diurno e 217 do curso de 

Bacharel em Educação Física. Além disso, realiza anualmente o Simpósio Nacional de 

Educação Física, um dos mais antigos eventos do país nessa área, que em 2017 chegou 

a sua 36ª edição. 

De certo modo, esse pólo regional passa a se justificar, entre tantos outros 

aspectos, pela importância exercida por esta instituição em relação à formação inicial 

em Educação Física, principalmente no período entre 1977 e 2006. Nesse período, a 

ESEF/UFPel foi a única instituição da região sul do estado a oferecer curso de formação 

inicial na área, o que resultou, durante muitos anos, em um limite e em uma redução nas 

possibilidades de formação inicial em nível superior, em Educação Física, na região.  

                                                           
6  O projeto de lei proposto englobaria na Região Metropolitana de Pelotas os seguintes municípios: 
Arroio do Padre, Capão do Leão, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, Canguçu, Cerrito, Monte 
Bonito, Pedro Osório, São Lourenço do Sul e Turuçu. 
 
7 A Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) foi criada em 8 de Agosto de 1969, e é uma fundação de 
direito público com sede no Município de Pelotas, regida pela Legislação Federal de Ensino, por seu 
Estatuto e Regimento Geral.  A ESEF/UFPEL foi criada em 1971 e reconhecida pelo Decreto nº 79.873, 
em 27 de junho de 1977. Também localizada na cidade de Pelotas, é composta por Direção e Vice-
Direção da Unidade, Conselho Departamental, Departamento de Desportos, Departamento de Ginástica e 
Saúde, Colegiado de Graduação e Colegiado de Pós-Graduação. 
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Diante da demanda e de uma consequente vontade de ampliação da oferta de 

formação inicial em Educação Física na região, nos últimos quinze anos diversas 

instituições públicas e privadas iniciaram um movimento para a criação de novos cursos 

nesta área, o que pôde ser constado após o mapeamento realizado. 

Após a delimitação geográfica realizada, o próximo procedimento de método 

adotado foi a realização de um mapeamento das instituições que ofereciam cursos de 

formação inicial em Educação Física na região sul do Rio Grande do Sul. Para isso, foi 

realizado um levantamento dos cursos de Educação Física em funcionamento no Brasil. 

Em seguida, todos os portais dessas instituições foram acessados com o intuito de 

confirmar quais funcionavam em municípios da região escolhida para o estudo. 

A partir daí, foram encontradas seis instituições em funcionamento, – totalizando 

dezoito cursos (Imagem 1), sendo duas públicas e quatro privadas, e oferecendo cursos 

na modalidade Licenciatura e Bacharelado em regime presencial e educação à distância 

(EaD).  

O ensino presencial é o regime de ensino em que o aluno constrói seu 

conhecimento tendo contato direto com o professor e com os demais alunos do grupo, 

ocupando o mesmo espaço, em horário e local previamente determinado. A educação à 

distância (EaD) é projetada com o intuito de alcançar os alunos geograficamente 

distantes dos pólos presenciais, além de oferecer maior flexibilidade em relação aos 

horários e ritmos de aprendizagem. Segundo o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), a EaD: 

[...] é caracterizada por um processo de ensino e aprendizagem 
realizado com mediação docente e a utilização de recursos didáticos 
sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes 
tecnológicos de informação e comunicação, os quais podem ser 
utilizados de forma isolada ou combinadamente, sem a freqüência 
obrigatória de alunos e professores. (BRASIL, 1996). 
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Imagem 1: Mapa da região Sul do Rio Grande do Sul e os cursos de 
formação inicial em Educação Física encontrados. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

No município de Rio Grande, foram encontrados cinco cursos em 

funcionamento: o curso de Educação Física – Licenciatura, da Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG); o curso de licenciatura em Educação Física da Universidade do 

Norte do Paraná (UNOPAR); os cursos de licenciatura e bacharelado em Educação 

Física da Faculdade Anhanguera e o curso de licenciatura em Educação Física da 

UniCesumar. 
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Na cidade de Pelotas, foram identificados oito cursos em funcionamento: os de 

licenciatura e bacharelado em Educação Física da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel); o curso de licenciatura em Educação Física da Universidade do Norte do 

Paraná (UNOPAR); os cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física da 

Faculdade Anhanguera; os cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física do 

Claretiano – Rede de Educação e o curso de licenciatura em Educação Física da 

UniCesumar. 

Além das duas maiores cidades da Região, Pelotas e Rio Grande, as cidades de 

Canguçu, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar, Piratini e Jaguarão também 

contam com o curso de licenciatura em Educação Física oferecido pela Universidade do 

Norte do Paraná (UNOPAR). Abaixo, reproduzo a porcentagem de cursos em termos de 

regimes e modalidades de ensino. (Gráficos 1 e 2) 

 
Gráfico 1: Regimes de ensino encontrados na região 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

 
Gráfico 2: Modalidades de ensino encontradas na região 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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A problematização dos PPCs se debruçou sobre aqueles referentes às instituições 

que contam com turma de alunos formandos no ano 2017, tanto de licenciatura quanto 

de bacharelado. Logo, essa é a segunda delimitação desta pesquisa. 

Para isso, foi feito o contato via telefone com as secretarias de todos os cursos 

em funcionamento na região. Foi observado que haveriam alunos egressos em doze dos 

dezoito cursos. Os cursos de licenciatura da UniCesumar de Pelotas e Rio Grande, de 

licenciatura e bacharelado da Faculdade Anhanguera de Rio Grande e da UNOPAR nos 

pólos de Jaguarão e Piratini não tiveram turmas de formandos no ano de 2017. 

Após mapear os cursos da região e realizar a delimitação daqueles que serão 

problematizados, a próxima estratégia de método adotada foi acessar os PPC, a fim de 

encontrar interlocução com a atuação não escolar. O documento da Universidade 

Federal do Rio Grande foi cedido após um contato presencial com a coordenação do 

curso. Já os portais oficiais da Universidade Federal de Pelotas, Universidade do Norte 

do Paraná e Rede Claretiano disponibilizavam os respectivos documentos para 

download em seus sítios eletrônicos.  

Em relação aos PPC, foi preciso verificar se os documentos da UNOPAR e da 

Rede Clarentiano eram válidos para qualquer um dos pólos existentes no país ou se 

havia diferenças de acordo com a região. Foi realizado, então, contato via telefone com 

as instituições, e foi informado que os PPC disponibilizados mantinham a mesma 

estruturação em todos os pólos existentes.  

No caso dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física da 

Faculdade Anhanguera de Pelotas, os quais contavam com turmas de alunos concluintes 

no ano de 2017 (portanto, componentes da fase de problematização), os PPC não foram 

disponibilizados. Ao mesmo tempo em que a instituição se mostrou positiva a 

disponibilizá-los para fins de pesquisa, tratou tal ação como inapropriada no momento, 

visto que os documentos se encontravam em fase de reformulação.  
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3.2 O LABORATÓRIO DE PROBLEMATIZAÇÃO  

 

 

A próxima decisão de método adotada para a produção de dados foi a realização 

de laboratórios exclusivamente como forma de recorte, com os alunos concluintes dos 

cursos presenciais em 2017. O laboratório foi um importante instrumento para a 

produção de dados da pesquisa e foi planejado visando à produção e registro de 

significados por parte dos acadêmicos sobre o tema ―formação inicial em Educação 

Física e campos de atuação‖. A realização do mesmo foi colocada em funcionamento a 

partir de três momentos: a apresentação do estudo, a proposta de um desafio e 

apresentação/discussão acerca daquilo que foi produzido.  

Abaixo, apresento as instituições delimitadas para a realização do laboratório: 

 

Instituição Modalidade de ensino 

Faculdade Anhanguera Licenciatura e Bacharelado 

Universidade Federal de Pelotas Licenciatura e Bacharelado 

Universidade Federal do Rio Grande Licenciatura 

 

O primeiro momento do laboratório tratou de uma breve apresentação sobre a 

investigação, a temática, os objetivos, e o problema de pesquisa. Tal apresentação 

deteve-se apenas nesses três itens acerca de pesquisa, levando em consideração que 

determinadas colocações feitas pelo pesquisador poderão induzir os acadêmicos a 

produzir significados relacionados a alguma das temáticas que já permeiam esta 

pesquisa, deixando-os, assim, livres para ressaltar aquilo que os toca em relação a este 

tema. 

Após a apresentação, o segundo momento consistiu em propor um desafio 

(Imagem 2) em que os acadêmicos divididos em grupos deveriam elaborar um banner 

digital que trate do assunto. Para tanto, foi fornecido um modelo de banner (por meio de 

um dispositivo Pen Drive) e estipulado o tempo de vinte minutos, em que eles 

poderiam, se necessário, ter acesso à internet, com o intuito de buscar algum conteúdo 

que possibilite a ilustração e a solidificação de alguma discussão relacionada ao tema 

proposto. 
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Imagem 2: Banner da proposta 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

O terceiro e último momento do laboratório de problematização consistia em 

cada grupo apresentar seu banner em um tempo aproximado de cinco minutos, 

buscando discutir minimamente com os demais participantes do laboratório aquilo que 

estará sendo tratado em sua produção. Na ocasião de apresentação e discussão, foi 

utilizado um gravador de áudio para realizar a captura das falas dos acadêmicos, as 

quais foram posteriormente transcritas. Assim, o laboratório foi planejado para ter uma 

duração total de aproximadamente 45 minutos. 

Quanto aos aspectos éticos da pesquisa, destaco que os coordenadores de curso 

que aceitaram participar do laboratório de problematização, assim como os acadêmicos, 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. No caso dos acadêmicos, 

os mesmos tiveram suas identidades preservadas, sendo os grupos denominados a partir 

de uma letra do alfabeto (A, B, C, D, etc.). 



39 

 

 

 

4 SOBRE O PERFIL DE EGRESSO E SEU CARÁTER NORTEADOR NA 

FORMAÇÃO 

 

 

Tendo posse dos Projetos Pedagógicos de todos cursos elencados na pesquisa, a 

problematização então tomou como ponto central o perfil do egresso, compreendendo-o 

como primordial ao currículo e à formação, pois diz respeito tanto ao profissional que 

pretende ser formado quanto aos seus possíveis campos de atuação. 

Sobre as competências requeridas, aquelas que a instituição espera que 
o profissional demonstre, há o entendimento no âmbito educacional 
que tanto o professor quanto o estudante, ao se inteirar do que a 
formação demanda, precisam de mais clareza e objetividade nos 
procedimentos peculiares de cada um, na tentativa de melhor 
desenvolver e aproveitar os processos de ensino e aprendizagem em 
que estão imersos. (ROCHA, NASCIMENTO, 2016, p. 5). 

Ao mesmo tempo em que a questão sobre como o currículo se organiza para dar 

conta de responder suas projeções, o perfil do egresso ganha centralidade. Assim, torna-

se importante a compreensão acerca do modo como os diferentes cursos se colocam em 

relação a este perfil, ou seja, o que os mesmos almejam em termos de formação 

profissional. 

O PPC do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de 

Pelotas destaca a importância de o acadêmico estar aberto a uma formação ampla, 

permeada por diferentes enfoques da Educação Física. Desse modo, o documento 

aponta para um horizonte de conhecimentos e questões relacionados à educação, 

salientando sua capacidade de agir coletivamente com os professores, alunos e demais 

membros da comunidade escolar. 

Como princípios gerais de formação acadêmica, têm-se:  
- Capacidade de intervenção com a Educação Física na Educação 
Básica;  
- Conhecimento das diferentes estratégias de intervenção;  
- Discernimento para estabelecer suas formas de trabalho;  
- Atitude ativa e de participação com desenvolvimento do espírito 
colaborativo;  
- Atitude investigativa e predisposição para o estudo;  
- Atitude colaborativa e competente no tratamento das práticas 
educacionais cotidianas;  
- Desenvolvimento de espírito crítico-reflexivo e cidadania. 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, 2015, p. 15). 
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Cabe destacar que essa instituição também oferece o curso de licenciatura em 

Educação Física no período noturno, porém seu PPC não difere do curso diurno em 

nenhum aspecto que seja relevante a este estudo. Por isso, será aqui tratado apenas 

como curso de licenciatura em Educação Física, de maneira conjunta ao curso diurno da 

ESEF/UFPel. 

Assim, o curso dedica-se também a uma formação que propicie competências 

próximas ao ambiente escolar, que de certa forma extrapolam a aula de Educação Física 

em si, como por exemplo, a gestão escolar, as assessorias pedagógicas e a participação e 

organização de eventos escolares.  

Se o documento do referido curso ressalta a importância de uma formação 

ampla, visando os diferentes enfoques da Educação Física, por que apenas questões 

relacionadas à atuação no ambiente escolar são abordadas? Tratar única e 

exclusivamente da Educação Física escolar não seria uma forma de recorte, conflitando 

com a ideia de formação ampla? 

O PPC do curso de bacharelado em Educação Física da mesma instituição 

destaca que o aluno egresso deve estar pronto para um horizonte de possibilidades e 

responsabilidades diante do conhecimento, com abertura para diferentes campos de 

intervenção. 

Nesse sentido, o curso busca possibilitar uma formação abrangente, com um 

caráter generalista, que torne possível a compreensão de sua intervenção profissional, 

visando o diagnóstico, o planejamento, a execução, a orientação e a avaliação em 

diferentes âmbitos.  

O PPC do Curso de Bacharelado em Educação Física da ESEF/UFPel, 
levando em consideração características da comunidade local e 
arredores, do campo de atuação profissional e do corpo docente da 
ESEF/UFPel, está estruturado para possibilitar a formação acadêmica 
do bacharel em Educação Física de forma abrangente, possibilitando 
uma formação generalista e o aprendizado acerca da intervenção 
profissional, compreendendo o conjunto de competências específicas 
visando o diagnóstico, o planejamento, a execução, a orientação e a 
avaliação em diferentes campos de atuação. (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PELOTAS, 2015, p. 13). 
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Além disso, no que se refere à carga horária obrigatória para a conclusão do 

curso, o acadêmico terá a oportunidade de, a partir da política de oferta de disciplinas, 

direcionar sua formação em pelo menos dois eixos fundamentais do curso: Esportes e 

Atividade Física e Saúde.  

A ideia de formação abrangente e generalista, tratada no documento do referido 

curso, é de importante relevância, visto o que foi tratado acerca da formação inicial em 

Educação Física no país. No entanto, o que se vê logo em seguida é um possível 

direcionamento por parte do acadêmico para um dos dois eixos fundamentais do curso. 

Se tomarmos como exemplo um aluno que desde sua infância esteve envolvido em 

competições esportivas e ingressa no curso para atuar em ambientes deste cunho, a 

probabilidade dele optar pelo eixo dos esportes é eminente. Nesse caso, a abrangência 

de sua formação parece mínima, visto o possível direcionamento apontado pelo PPC do 

curso, que dá a possibilidade do mesmo afastar-se daquela área na qual não tem 

afinidade, tornando-se um ―especialista‖ naquela em que desde muito tempo está 

imerso. Como o curso se volta para questões nesse sentido? 

O PPC do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do 

Rio Grande aponta que sua formação se dá a partir da busca pelo exercício indissociável 

do ensino, ou seja, entende que o egresso estará apto a atuar em qualquer ambiente onde 

a Educação Física esteja acontecendo, além da pesquisa e da extensão. Isso se dá a 

partir de conhecimentos de natureza cultura, técnica e cientifica, considerando as 

diferentes manifestações e expressões corporais, possibilitando ao aluno egresso uma 

intervenção crítica na sociedade. 

Em relação aos campos de atuação, o PPC coloca-se da seguinte forma: 

Os egressos poderão atuar, a partir da formação oferecida pelo curso e 
respeitada a legislação em vigor, em qualquer espaço que necessite da 
intervenção de um Professor de Educação Física, seja intervindo no 
âmbito escolar ou não-escolar, que estão explicitadas nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação 
Física. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE, 2011 p. 9). 

O curso busca qualificar os futuros professores de forma a mantê-los sempre 

atentos às inovações produzidas na área da Educação Física, priorizando o atendimento 

das demandas sociais da região no que se refere a atividades educacionais, esportivas, 
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físicas e da saúde. Desse modo, os futuros profissionais exercem seu papel social, 

cultural e político dentro do mundo do trabalho. 

Tendo em vista o que o referido documento trata como exercício indissociável 

do ensino, ou seja, a possibilidade de o egresso atuar em ambientes escolares ou não 

escolares, um questionamento se coloca: o presente curso consegue cumprir com aquilo 

que promete? O seu egresso sente-se apto a desempenhar a docência nesses dois 

ambientes? 

O PPC do curso de licenciatura em Educação Física da UNOPAR8 coloca que o 

profissional poderá atuar em escolas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental e 

Médio, assim como participar do planejamento, da coordenação e da supervisão de 

atividades pedagógicas do sistema formal de ensino. A partir do PPC, o egresso deverá 

ser capaz de: proporcionar vivência e experiências de solidariedade, cooperação e 

superação; promover benefícios através do desenvolvimento de habilidades motoras 

para a sociedade em que está inserido; criar perspectivas de uma visão ampla do 

conteúdo sócio-político-educacional; atender às atividades escolares em forma de 

exercícios ginásticos, jogos, esportes, danças, lutas e atividades lúdicas; manter atitudes, 

valores, conhecimentos e ética profissional ao longo de suas vidas.  

Tratando do PPC do curso de licenciatura em Educação Física do Claretiano – 

Centro Universitário, foi possível identificar uma singularidade em relação aos perfis de 

egresso encontrados nos outros PPC analisados. Nesse curso, o item perfil é dividido em 

quatro subitens: o perfil ingressante, que aborda a caracterização da turma que irá iniciar 

o curso; o perfil inicial, em que estão presentes as características que os acadêmicos 

desenvolverão durante o primeiro ano de curso; e o perfil intermediário, em que estão 

contidas as características que deverão ser desenvolvidas nos alunos durante o segundo 

e terceiro ano de curso e o perfil de egresso.  

O perfil de egresso aponta para um profissional que tenha pleno domínio das 

diferentes metodologias de ensino e de produção de recursos didáticos e seja capaz de 

participar da construção coletiva do projeto curricular da Educação Física escolar, 

evidentemente considerando as diferenças sócio-culturais dos educandos. Além disso, 

                                                           
8  A instituição terá turmas de concluintes em 2017 nos pólos de Rio Grande, Pelotas, Canguçu, São 
Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar 
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trata da importância do professor manter-se constantemente atualizado em relação aos 

conhecimentos específicos, pedagógicos e científicos, contribuindo assim para sua 

atuação profissional baseada na reflexão, no senso crítico, na versatilidade, na 

autonomia e na visão integral e dinâmica do homem. 

Ainda nesse sentido, o perfil do egresso desse curso enfatiza o modelo e as 

capacidades básicas para o desempenho da atividade profissional do professor que 

deseja formar.  

Professor reflexivo, investigador crítico, versátil, consciente, 
autônomo e atuante, com visão integral e dinâmica do homem. Capaz 
de organizar e conduzir a prática educativa através de intervenções e 
avaliações pedagógicas, utilizando conhecimentos da cultura corporal 
de movimento, mediando as situações de ensino e aprendizagem que 
valorizem e promovam autonomia no trato com a vivência das 
inúmeras manifestações da cultura corporal de movimento. 
(CLARETIANO-CENTRO UNIVERSITÁRIO, 2014, p. 46). 

Assim como no curso de licenciatura em Educação Física do Claretiano – Centro 

Universitário, no curso de bacharelado em Educação Física da mesma instituição, o 

perfil egresso também é um dos subitens dentro do item perfil. O perfil ingressante, o 

perfil inicial e o perfil intermediário seguem a mesma lógica do curso de licenciatura, 

tratando das características daqueles que irão ingressar, daqueles que estão no primeiro 

ano de curso e daqueles que estão nos segundo e terceiro ano de curso, respectivamente. 

Dessa forma, o perfil do egresso do referido curso aponta para um: 

Bacharel em Educação Física com formação generalista, humanista e 
crítica, qualificadora da intervenção acadêmico-profissional, 
fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta 
ética, voltada à ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas, 
visando ampliar as possibilidades de adoção de um estilo de vida 
fisicamente ativo e saudável. (CLARETIANO, 2012, p. 31). 

O bacharel em Educação Física egresso do curso deverá ter domínio de 

conhecimentos que o permita atuar com as diferentes modalidades de exercício físico, 

da ginástica, do jogo, do esporte, da luta e da dança, sob a perspectiva da prevenção de 

problemas de saúde, promoção, proteção e reabilitação da mesma. 

Além da perspectiva da saúde, o egresso deverá voltar seu foco também para a 

formação cultural, para a educação e reeducação motora, para o rendimento físico-
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esportivo, para o lazer, além de outros campos que possam oportunizar e/ou necessitar 

da intervenção de um bacharel em Educação Física. 

Após tais considerações acerca dos PPC das instituições integrantes da pesquisa 

e de seus respectivos perfis de egresso, duas relevantes singularidades foram percebidas: 

a divisão do perfil de egresso da instituição Claretiano – Centro Universitário e os 

possíveis campos de atuação elencados pelo curso de licenciatura da FURG.  

Os perfis de egresso estabelecem consideráveis diferenças entre si. Foi 

verificado que cada instituição traça um diferente perfil, modelado a partir de 

determinadas capacidades, de profissional que deseja formar. Por que existe essa 

variação? Ela exerce ligação com o compromisso de formação proposto por cada 

universidade? A cidade em que o curso funciona exerce relação com o perfil 

profissional almejado? 

No sentido da primeira singularidade elencada, foi possível verificar que apenas 

nos cursos de licenciatura e bacharelado do Claretiano – Centro Universitário os perfis 

de egresso apontam para um perfil dividido em quatro itens: perfil ingressante, perfil 

inicial, perfil intermediário e perfil do egresso. Tal divisão pode demonstrar uma 

preocupação da instituição em estabelecer, desde o ingresso do aluno, não somente um 

perfil, mas também as capacidades que o acadêmico deverá ter em determinado período 

do curso. Trago como exemplo o item perfil intermediário do curso de licenciatura, que 

se refere às características dos alunos que estarão cursando o segundo e o terceiro ano 

do curso.  

No perfil intermediário estão presentes as características que vão 
sendo desenvolvidas nos alunos durante os segundos e terceiros anos. 
O Perfil Intermediário é o de um futuro professor com raciocínio 
analítico, visão de conjunto, autonomia, iniciativa e criatividade, com 
domínio de conteúdo que lhe dê condições do entendimento do 
processo educativo. Aluno este com conhecimento dos conteúdos 
pedagógicos a fim de elaborar e desenvolver projetos educativos para 
o ensino fundamental e médio, lidando de forma consciente com a 
diversidade existente entre os alunos. Capaz de selecionar, organizar e 
avaliar estratégias de aprendizagem contextualizadas para o 
desenvolvimento dos educandos. Deve também entender o papel 
social da escola enquanto promotora da integração 
escola/comunidade, buscando de forma coerente a 
interdisciplinaridade dos conteúdos da área escolar. Entendedor das 
intervenções pedagógicas voltadas a formação dos valores éticos, 
utilizando-se da seleção, organização e avaliação de aprendizagens 
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contextualizadas para o desenvolvimento do aluno. (CLARETIANO – 
CENTRO UNIVERSITÁRIO, 2014, p. 46). 
 

Exemplificada a divisão do perfil nos cursos do Claretiano – Centro 

Universitário torna-se relevante refletir como se dá a formulação desses perfis, visto que 

são almejadas determinadas características ao acadêmico para cada período do curso. 

Qual motivo levou a instituição a fragmentar os perfis de seus alunos? Por que se espera 

capacidades diferentes deles a cada ano que passa durante o curso? 

A outra singularidade apontada acerca dos perfis de egresso é a de que, entre 

todos os cursos de licenciatura componentes da pesquisa, apenas o curso de licenciatura 

em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande vê os ambientes não 

escolares como possível campo de atuação do egresso. Os demais tratados nesta 

investigação apontam unicamente a educação básica como possível campo de atuação 

de seus egressos. Tais perfis de egresso sinalizam uma ideia de que o local adequado 

para o professor estar inserido é, única e exclusivamente, a escola. 

Por que apenas este curso coloca os ambientes não escolares como campo de 

atuação do licenciado? Como o referido curso busca contemplar os conhecimentos 

necessários para atuação escolar e não escolar? O lugar do professor é única e 

exclusivamente na escola? Tais questões foram abordadas dentro do laboratório de 

problematização realizado com acadêmicos concluintes deste curso. Mesmo que não 

tomem a formulação de respostas para tais questionamentos, aquilo que foi tratado pelos 

participantes demonstrou que este tema é algo potente dentro da referida instituição, 

algo que será demonstrado nas próximas seções desta dissertação.  
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5 SOBRE OS LABORATÓRIOS DE PROBLEMATIZAÇÃO E O QUE FOI 

PRODUZIDO 

 

 

No ano de 2017, entre os meses de março e novembro, foram realizados quatro 

laboratórios de problematização nas cidades de Rio Grande e Pelotas. O primeiro 

laboratório foi realizado na FURG em Rio Grande, seguido pelos laboratórios da 

Faculdade Anhanguera e ESEF-UFPel na cidade de Pelotas. 

 

 

5.1  O LABORATÓRIO NA FURG 

 

 

Como forma de validação do problema e das escolhas de método feitas, no mês 

de Março de 2017 foi realizado o primeiro laboratório de problematização. Devido à 

proximidade geográfica, o curso da Universidade Federal do Rio Grande foi o escolhido 

para esse primeiro momento. 

Após um contato presencial com a coordenação do curso, a resposta obtida foi 

positiva em relação à realização do laboratório, restando apenas determinar em qual 

momento a atividade seria realizada. A partir daí e levando em consideração a relação 

da proposta de temática com aquilo que é tratado dentro desta disciplina, compreendi 

que o espaço da disciplina de Estágio Supervisionado III seria o ideal. Solicitei, então, a 

intervenção neste espaço. 

O próximo passo foi estabelecer uma conversa com os quatro professores 

responsáveis pela disciplina. Após o contato em uma das reuniões de organização da 

disciplina, recebi a resposta positiva para a realização do laboratório no dia 27 de Março 

de 2017. Na referida data me fiz presente na Sala 04 do Centro Esportivo da FURG e às 

19h:10min o laboratório de problematização teve início. Na turma havia um total de 17 

alunos, e a intervenção ocorreu em consonância com aquilo que foi planejado, tendo a 

duração total de 50 minutos. Abaixo reproduzo os banners produzidos (Imagens 3, 4 e 

5). 
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Imagem 3: Banner elaborado pelo Grupo 1 da FURG 
Fonte: Elaborado pelo Grupo 1 da FURG (2017). 

 

 

Imagem 4: Banner elaborado pelo Grupo 2 da FURG  
Fonte: Elaborado pelo Grupo 2 da FURG (2017). 
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Imagem 5: Banner elaborado pelo Grupo 3 da FURG 
Fonte: Elaborado pelo Grupo 3 da FURG (2017). 

 

Dentro do laboratório realizado na FURG, vimos, a partir dos três banners 

elaborados, uma singularidade. Os grupos 1 e 2 criaram banners que foram utilizados 

como roteiro no posterior momento de apresentação. Já o grupo 3, criou, dentro do 

próprio banner, algo que por eles foi explanado no momento de apresentação: o 

conjunto interseção, algo que reuniu disciplinas obrigatórias contidas naquele curso, 

disciplinas estas que, segundo eles, proporcionavam conhecimentos relacionados à 

atuação escolar e não escolar. Os grupos 1 e 2 optaram basicamente por apontar os 

possíveis campos de atuação do egresso e suas particularidades, assim como as 

dificuldades encontradas, fazendo relações entre a formação e determinados espaços de 

atuação. 

 

 

 

 



49 

 

 

 

5.2 O LABORATÓRIO NA FACULDADE ANHANGUERA 

 

 

Após um contato telefônico com a coordenação dos cursos de Educação Física 

da Faculdade Anhanguera de Pelotas, fui convidado a comparecer na instituição no dia 

13 de setembro de 2017, às 9h30min para realizar uma conversa com o coordenador 

pedagógico, responsável pelos cursos de licenciatura e bacharelado da instituição. 

No referido dia, a conversa ocorreu a partir da apresentação do estudo e da 

proposta do laboratório de problematização ao coordenador. O mesmo mostrou-se 

positivo em relação à realização do mesmo no curso de bacharelado, porém, tratou 

como impossibilitada a realização do laboratório no curso de licenciatura, visto o grande 

número de compromissos acadêmicos que os alunos estavam tendo naquele momento. 

Assim, atendendo e respeitando a colocação do coordenador, acabo por excluir a 

turma de licenciatura do estudo, ficando apenas com a de bacharelado para realizar o 

laboratório dentro da instituição. O dia 18 de Outubro de 2017 foi o escolhido para a 

realização do laboratório.  

No mesmo encontro, ainda no dia 13 de setembro de 2017, tive a oportunidade 

de conversar com a professora responsável pela disciplina de Estágio Supervisionado, 

em que ela colocou-se à disposição para informar e convidar os alunos da realização do 

laboratório, informando-me que a turma contava com um total de 30 pessoas. 

No dia 18 de outubro de 2017, às 10h compareci no laboratório de informática 

da instituição, conforme combinado, para aguardar os alunos interessados em participar 

do laboratório. Após alguns minutos, quatro acadêmicos fizeram-se presentes na sala, 

onde alguns minutos após pude dar início ao laboratório com o grupo dividido em duas 

duplas. O laboratório teve duração total de 40 minutos e ocorreu em consonância com o 

planejado. Abaixo, reproduzo os banners elaborados pelos acadêmicos (Imagens 6 e 7). 
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Imagem 6: Banner elaborado pelo Grupo 1 da Faculdade Anhanguera – Bacharelado 

Fonte: Elaborado pelo Grupo 1 da Faculdade Anhanguera – Bacharelado (2017). 

 

Imagem 7: Banner elaborado pelo Grupo 2 – Faculdade Anhanguera – Bacharelado 
Fonte: Elaborado pelo Grupo 2 – Faculdade Anhanguera – Bacharelado (2017). 

 
 

Os dois grupos participantes do laboratório no curso de bacharelado em 

Educação Física da Faculdade Anhanguera optaram, assim como já havia ocorrido com 
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dois grupos no curso da FURG, em elaborar banners em formatos de roteiro para 

apresentação. Tratando de temáticas bem próximas ao laboratório realizado 

anteriormente, os acadêmicos optaram por pontuar questões acerca da divisão do curso 

em licenciatura e bacharelado e daquilo que entendem como insuficientes em suas 

formações. 

 

 

5.3 OS LABORATÓRIOS NA ESEF-UFPEL 

 

 

Após contato via e-mail com o coordenador do curso de bacharelado em 

Educação Física da ESEF-UFPel, fui convidado para comparecer na referida instituição 

no dia 11 de Outubro de 2017, às 16h, data na qual tive a possibilidade de uma melhor 

explanação da minha proposta para os coordenadores dos cursos de licenciatura e 

bacharelado. A data do encontro foi escolhida visando a oportunidade de conversar com 

ambos, visto a realização de uma reunião do quadro de professores no mesmo dia. 

Assim, nesse dia, me fiz presente por volta de 16h30min e pude apresentar brevemente 

a minha pesquisa e a proposta do laboratório. Ambos aceitaram aquilo que foi 

solicitado, agendando a realização dos laboratórios para dias e horários diferentes.  

Assim, conforme combinado, no dia 30 do mesmo mês, apresentei-me às 

9h30min para realizar, na Sala 01 da ESEF-UFPel, o laboratório com os acadêmicos do 

curso de licenciatura em Educação Física. O espaço escolhido para a realização foi a 

disciplina de Estágio Supervisionado, ministrada pelo próprio coordenador do curso de 

licenciatura. Vinte alunos estavam presentes naquele momento, sendo que onze deles 

aceitaram o convite para participar. Desse modo, optei por dividi-los em dois grupos. O 

laboratório teve seu início às 9h50min e durou 45 minutos, indo em consonância com 

aquilo que foi planejado. Abaixo, reproduzo os banners elaborados nesse laboratório 

(Imagens 8 e 9). 



52 

 

 

 

 

Imagem 8: Banner elaborado pelo Grupo 1 da ESEF-UFPel – Licenciatura 
Fonte: Elaborado pelo Grupo 1 da ESEF-UFPel – Licenciatura (2017). 

 
 

 

Imagem 9: Banner elaborado pelo Grupo 2 da ESEF-UFPel – Licenciatura 
Fonte: Elaborado pelo Grupo 2 da ESEF-UFPel – Licenciatura (2017). 



53 

 

 

 

Também em forma de roteiros para uma posterior apresentação, os grupos 

participantes do laboratório do curso de licenciatura em Educação Física da ESEF-

UFPel apontaram questões relacionadas à divisão do curso, e também àquilo que 

entendiam como possíveis campos de atuação de cada uma das modalidades. Assim 

como aconteceu no laboratório realizado na Faculdade Anhanguera, a divisão do curso 

em licenciatura e bacharelado também foi tratada como problemática pelos grupos. 

Conforme solicitado pelo coordenador do curso de bacharelado em Educação 

Física da ESEF-UFPel, no encontro realizado no dia 11 de outubro de 2017, foi 

realizada uma visita no dia dezoito do mesmo mês, com o intuito de convidar os 

acadêmicos concluintes para participarem do laboratório. Assim, estive presente na 

referida data, por volta de 10h, no espaço após o termino da aula da disciplina de 

Legislação Esportiva e Organização da Educação Física, ministrada pelo próprio 

coordenador do curso, a fim de realizar o convite. 

Após o convite, a realização do laboratório mostrou-se possível no dia 8 de 

novembro de 2017. Nesse dia, aguardei pelos alunos na sala 02 da ESEF-UFPel, às 10h, 

para a realização do último dos laboratórios de problematização. No momento da minha 

chegada, cerca de oito alunos estavam presentes, três deles optaram por participar. 

Assim, visto o número reduzido de participantes, optei por organizá-los em um grupo 

único9, algo que até então não havia ocorrido nos três laboratórios realizados 

anteriormente. Abaixo, reproduzo o banner elaborado pelo Grupo (Imagem 10). 

                                                           
9 Este grupo será tratado ao longo da pesquisa como Grupo U. 
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Imagem 10: Banner elaborado pelo Grupo U da ESEF-UFPel – Bacharelado 

Fonte: Elaborado pelo Grupo U da ESEF-UFPel – Bacharelado (2017). 
 

O Grupo U do curso de bacharelado em Educação Física da ESEF-UFPel 

elaborou seu banner também em forma de roteiro de apresentação, apontando possíveis 

campos de atuação do bacharel em Educação Física, dividindo-os em cinco grupos: 

Fitness, Esporte, Saúde, Recreação e lazer e Extra classe, assim como aquilo que 

entendem como positivo e negativo em suas formações. 
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6 INVENTÁRIO DE TEMÁTICAS 

 

 

A partir daquilo que foi tratado nos banners e nas discussões realizadas no 

momento de apresentação, emergiram algumas temáticas que vão ao encontro do 

problema da pesquisa — a potência da formação inicial em relação à atuação em 

ambientes não escolares. Através dessas temáticas, foi realizado um agrupamento 

nomeado de inventário de temáticas. O agrupamento se deu a partir das transcrições 

daquilo que foi colocado durante a apresentação dos banners dos laboratórios, buscando 

por regularidades entre os laboratórios, entendendo que aquilo abordado por mais de um 

grupo trata-se de um tema recorrente em relação ao desafio proposto. 

Os temas considerados relevantes a esta investigação foram: necessidade pela 

busca de conhecimentos externos à universidade; dificuldade de atuação no esporte de 

rendimento; intersecção entre aquilo que é escolar e não escolar; dificuldade no que se 

refere aos conhecimentos pedagógicos; licenciatura ser algo maior do que a atuação 

escolar; quem é professor e quem não é; disputas de mercado; divisão do curso e a 

relação com o CONFEF. Esses temas serão desenvolvidos nas próximas três seções 

desta dissertação. 

Ao longo desta investigação, trato dessas temáticas a partir da concepção de 

linguagem em Michel Foucault, compreendendo os temas que emergiram como 

construtores do sentido que os acadêmicos atribuem ao conteúdo abordado no 

laboratório de problematização. ―Se a linguagem exprime, não o faz na medida em que 

imite e reduplique as coisas, mas na medida em que manifesta e traduz o querer 

fundamental daqueles que falam.‖ (Foucault, 2002, p. 306). 

Nessa concepção, a linguagem é compreendida como construtora do 

pensamento, e a ela é atribuída a função de representar o mundo e tudo que há nele. 

Assim, está muito mais atrelada ao sujeito que fala do que à coisa tratada ou percebida. 
Em vez de ver a linguagem como um instrumento que liga nosso 
pensamento à coisa pensada, ou seja, como um instrumento de 
correspondência e como formalização da arte de pensar, Foucault 
assume a linguagem como constitutiva do nosso pensamento e, em 
conseqüência, do sentido que damos às coisas, à nossa experiência ao 
mundo. (VEIGA-NETO, 2011, p. 89). 
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A partir da perspectiva foucaultiana, Popkewitz (1994) trata a linguagem como 

algo onde valores, prioridades e disposições estão embutidos, sendo esses elementos 

centrais na construção do mundo. 

A linguagem, entretanto, não se refere apenas a palavras e 
afirmações. As regras e padrões pelos quais a fala é construída 
são produzidos em instituições sociais, enquanto as práticas 
sociais moldam e modelam aquilo que é considerado verdadeiro 
e falso. (POPKEWITZ, 1994, p. 195). 

 

Tendo brevemente explanado a concepção de linguagem em que me pautei em 

relação aos resultados obtidos, passo a tratar aquilo que surgiu dentro do laboratório de 

problematização como noções construtoras de sentido sobre o que tocou os acadêmicos 

em relação à temática explorada, aquilo que produziu significados para que pudessem 

chegar ao ponto de produzir ou reproduzir essas noções e não outras. 

 Portanto, visto que os participantes estão em fase de conclusão do curso, 

podemos realizar o movimento de direcionar o pensamento na maneira como o currículo 

e aquilo que o coloca em funcionamento passou a auxiliar na produção de tais temas.  
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6.1   NUNCA HOUVE PAZ NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Nesta seção buscarei demonstrar que as discussões que cercam a Educação 

Física e sua formação inicial perduram desde sua aparição e popularização até os dias de 

hoje, demonstrando que este é um campo do conhecimento em constante conflito. Mais 

do que isso, as discussões de décadas passadas ainda refletem naquilo que se discute 

atualmente. O problema encontrado no processo de escolarização da Educação Física, 

ainda no século passado, onde médicos, militares e pedagogos disputavam espaço para 

ministrar aulas, é algo tão distante das discussões que atualmente estão em pauta? 

Chegaremos a um estado de paz na Educação Física? 

Assim, retomando a divisão do curso anunciada na terceira seção desta 

dissertação e as suas consequências relacionadas aos possíveis espaços de atuação em 

Educação Física, dois grupos de diferentes instituições pesquisadas e modalidades de 

ensino colocaram-se de maneira semelhante durante a realização do laboratório de 

problematização:  

Essa coisa do dividir pra nos é pior, tu tinha que somar e a gente teria que ter 
essa formação pra escolher depois que área que quer atuar e não ficar essa coisa 
dividindo (Faculdade Anhanguera – Bacharelado – Grupo 2). 

Acaba em uma fragmentação dos alunos que estudam Educação Física. Isso 
acaba enfraquecendo a área.[...] Então isso acaba enfraquecendo a nossa área. 
Eu vejo que as pessoas, a maioria delas não consegue enxergar isso. Também 
acho que esse negócio de ter separado licenciatura e bacharelado foi um 
retrocesso. Eu acho que é pra ganhar mais dinheiro, não vejo outra explicação. 
(ESEF- UFPel – Licenciatura – Grupo 1). 

A partir do que esses acadêmicos se posicionam contra tal divisão, já 

estabelecida há mais de uma década? Ter uma única formação que tornasse possível a 

escolha pela área de atuação se assemelharia ao modelo que esteve em vigor no país por 

quase setenta anos. Tendo em vista que o curso de bacharelado em Educação Física é 

oriundo da divisão concretizada em 2004, por que acadêmicos desse curso expressam 

sua vontade por um curso novamente unificado? Mais do que isso, por que se colocam 

de maneira contrária à divisão que originou o próprio curso em que estão inseridos? 

A opinião que a gente chegou aqui, num consenso, é que o curso deveria ser 
unificado, como era antigamente, que tinha a licenciatura plena. Porque eu acho 
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que só fortalece a nossa área. (Faculdade Anhanguera – Bacharelado – Grupo 
2). 

No caso acima, por que sentem a necessidade de uma formação mais ampla, 

visto que optaram por um curso que em sua essência restringe a atuação para os 

ambientes não escolares? Por que esses acadêmicos tomam a licenciatura plena como 

formação ideal? O que essa formação em licenciatura plena tinha que os faz enxergá-la 

como a formação completa na área da Educação Física? 

Então que juntasse tudo e a gente tivesse uma formação grande e depois 
escolhesse. E o próprio profissional pudesse atuar em qualquer das áreas. Não 
tem essa coisa: tu só pode fazer isso, tu só pode fazer aquilo. (Faculdade 
Anhanguera – Bacharelado - Grupo 1). 

Entendo como centro desta questão, mesmo que estejam falando da formação 

tida como ideal, não o modelo curricular ou a organização de disciplinas contidas nos 

cursos de licenciatura plena, mas sim o problema da atuação. Suspeito que muitos dos 

que se colocaram a favor desse modelo pouco conheçam acerca do mesmo em termos 

curriculares. O que está em questão, o que é problema para esses acadêmicos, é a 

atuação. A idealização da licenciatura plena se dá em grande parte pela possibilidade de 

atuação em qualquer espaço onde a Educação Física aconteça, acabando assim com o 

problema que hoje toca grande parte de acadêmicos e egressos. 

Em contrapartida, mesmo que as restrições relacionadas à atuação acentuem-se 

como um problema para tais acadêmicos, passa a se estabelecer, na visão dos mesmos, a 

existência de um cruzamento entre a atuação de licenciados e bacharéis, ou seja, 

licenciados atuando em espaços que segundo as atribuições do conselho são de 

exclusiva atuação do bacharel e vice-versa.  

Porque de certa forma a gente limita os campos de atuação na teoria, mas na 
pratica o licenciado ta na academia, talvez tirando o espaço de um bacharel que 
podia tá trabalhando lá, e o que vem acontecendo é que o pessoal do bacharelado 
já ta atuando nas escolas. Como? Eles tão atuando na parte do extra classe, com 
as equipes desportivas de cada escola. Por que? Porque eles têm associação ao 
CREF, e em campeonatos com um grau de importância um pouco maior, que 
precisa ter um técnico ligado ao CREF, o cara com o bacharelado ele pode atuar. 
Ou seja, de certa forma ele também tá atuando dentro da escola tirando o espaço 
de um licenciado. (ESEF – UFPel – Licenciatura – Grupo 1). 
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Do Carmo (1988) já apontava esse cruzamento de campos de atuação, em forma 

de suspeita, logo após a criação da resolução que viria a dividir o curso. Para o autor, a 

diferenciação mostrava-se contraditória na teoria, fazendo com que o mesmo levantasse 

suspeitas acerca da aplicação de maneira prática. ―Se Bacharel pode vir a ser Licenciado 

e o Licenciado pode vir a ser Bacharel, porque não utilizar o antigo raciocínio, "quem 

pode o mais pode o menos"?‖ (DO CARMO, 1988, p. 75). 

No sentido do cruzamento, algumas problematizações são feitas buscando tratar 

da maneira com que dois cursos distintos funcionam dentro de uma mesma instituição, 

basicamente operada pelo mesmo quadro docente, como aponta o estudo realizado por 

Contreira (2014). É notável a existência de disciplinas comuns aos dois cursos, porém a 

maneira com que são abordadas pode ser problemática em relação ao que é tido como 

necessário à determinada modalidade e seu possível campo de atuação, tendo em vista 

as concepções de cada professor e a maneira com o mesmo irá tratar do tema. Uma aula 

da disciplina de esportes, por exemplo, deverá ser igual nos cursos de licenciatura e 

bacharelado? A construção da identidade docente, a partir de uma concepção teórica, 

algo naturalizado no ambiente acadêmico, não estaria exercendo alguma forma de 

influência sobre esse cruzamento por meio dos professores universitários? 

No momento em que o licenciado insere-se em um campo de atuação em que, 

segundo o conselho, é de exclusiva atuação do bacharel, e o bacharel coloca-se com a 

permissão do conselho em um ambiente onde o mesmo determina ser só de atuação do 

licenciado, existe uma discrepância. O indivíduo egresso de um curso de Educação 

Física, seja qual for a modalidade de ensino, enxerga-se como um professor completo, 

capaz de atuar em qualquer um desses ambientes? O mercado de trabalho relacionado à 

Educação Física segue, em sua totalidade, as determinações do conselho em relação à 

atuação? Parte dos acadêmicos coloca-se de forma contrária a essas determinações, por 

vezes ignorando-as. Houve tempo suficiente para que esses indivíduos, assim como a 

sociedade no geral, conseguisse compreender tal divisão? A formação em Educação 

Física ainda é vista como uma só? Qual a potência dessa divisão? Ela conseguiu atingir 

as diferentes esferas relacionadas à formação e à atuação em Educação Física? 

O CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física que regulamenta mais 
ou menos a profissão do bacharelado em Educação Física. Só que eu quis 
colocar aqui que essa lei ela tem exceções e pra nós tem uma falha, essa lei. Tem 
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muito licenciado trabalhando em academia, onde o CREF bate e se vai até a 
justiça talvez o funcionário ganhe, como teve casos já na ESEF. (ESEF – UFPel – 
Licenciatura – Grupo 1). 

No trecho citado acima, o acadêmico de um curso de licenciatura coloca que o 

CREF regulamenta apenas o bacharelado em Educação Física. A partir do seu 

entendimento, a lei que determina seus possíveis campos de atuação consta nas 

atribuições do CNE e não naquelas do sistema CONFEF/CREF. Por que isso se 

estabelece? No que essa confusão pode acarretar? Isso é um problema que vem da 

formação? Cada modalidade de ensino pauta-se em uma regulamentação diferente para 

nortear seus egressos nesse sentido? 

Foi visto, a partir da produção das duas turmas de licenciatura onde o laboratório 

de problematização foi realizado, uma vontade do licenciado em atuar em ambientes 

que através das atribuições do conselho são de atuação do bacharel. Torna-se relevante 

apontar como centro do questionamento o motivo pelo qual os licenciados 

compreenderem que determinada área também é de possível atuação deles. Por que em 

três das quatro turmas participantes as atribuições do Conselho foram colocadas em 

questão? Por que somente na turma onde a instituição não conta com curso de 

bacharelado isso parece ser um tema menos problemático do que nas outras duas, onde 

a instituição conta com as duas modalidades de ensino? O fato da instituição ofertar o 

curso de bacharelado representa automaticamente uma presença/aproximação com o 

sistema CREF/CONFEF? 

A partir do que se dá o descontentamento de três grupos, dois de cursos de 

bacharelado e um de curso de licenciatura, em relação ao conselho? Cada grupo apontou 

diferentes motivos, mas a vontade central pareceu ser a mesma: unir. Por que o conselho 

não conseguiu, por meio de suas atribuições, atingir esses três grupos? Seria esse um 

problema da área da Educação Física que acabou sendo expressado de forma similar 

pelos grupos? A afirmação que podemos fazer neste momento é: a Educação Física é, 

mais do que nunca, um território em disputa. 

De acordo com os três momentos citados anteriormente (o início do processo de 

divisão em 1987, a criação do CONFEF em 1998 e a efetiva divisão do curso em 2004), 

a Lei 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, determinou o fim das licenciaturas curtas, 

criadas a partir da Lei 5.692/71, em 1971, num contexto em que se exigia uma formação 
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rápida e generalista aos professores da época, tornando-os aptos apenas para a docência 

em alguns níveis de ensino. Assim, a partir do ano de 1996, toda e qualquer licenciatura 

passava a ser considerava plena. Cabe salientar, além disso, que o profissional oriundo 

de cursos de licenciatura plena (ingressantes até 15/10/2005), segundo as atribuições do 

CONFEF, encontram-se, até hoje, habilitados a realizar atividades profissionais em 

ambientes escolares e não escolares. 

No trecho em que a Lei 9.394/96 se refere à graduação, trata tanto do 

bacharelado quanto da licenciatura, contudo determina que apenas o licenciado esteja 

apto a atuar na educação básica. Logo, não caracteriza uma limitação na atuação do 

licenciado, mas sim uma limitação na atuação do bacharel. 

Ao mesmo tempo em que o CONFEF determina que o profissional licenciado 

poderá atuar exclusivamente na educação básica, a resolução do CFE 03/1987 coloca tal 

profissional como apto para desempenhar a docência em qualquer ambiente que 

necessite da intervenção de um professor de Educação Física. Além disso, a própria 

resolução 07/2004, que acaba por dividir os cursos em licenciatura e bacharelado, trata a 

licenciatura como plena e não limita a atuação do licenciado aos ambientes escolares. 

Nessa perspectiva, um dos ofícios do Conselho Nacional de Educação, datado do 

ano de 2013, volta a salientar que a única restrição que se estabelece é em relação à 

atuação na educação básica. 

Conclui-se, portanto, que os licenciados em Educação Física possuem 
formação acadêmica com conteúdo comum à dos bacharéis em 
Educação Física no que se refere a este campo de conhecimento. 
Assim, tanto do ponto de vista do mérito quanto do ponto de vista 
formal, a formação acadêmica de licenciados e de bacharéis em 
Educação Física indistintivamente para o registro profissional como 
possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, 
oficialmente autorizado ou reconhecido, nos termos do art. 2º da Lei 
nº 9696/1998, de modo a atuarem profissionalmente na área da 
Educação Física em espaços profissionais não-escolares como 
academias, clubes esportivos e similar. Por outro lado, a atuação como 
professor da Educação Básica é restrita aos licenciados (BRASIL, 
2013). 

Com a divisão concretizada, passar a se estabelecer no país, além da disputa já 

citada, uma enxurrada de consultas por parte de instituições e professores ao Conselho 

Nacional de Educação buscando um melhor esclarecimento acerca da atuação legal. 
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Reproduzo abaixo trechos de dois pareceres distintos, um deles datado do ano de 2005 e 

reexaminado no ano de 2011 e o outro datado do ano de 2007. 

Portanto, está definido que (1) a competência para legislar sobre as 
qualificações profissionais requeridas para o exercício de trabalho 
que exija o atendimento de condições específicas é privativa da 
União, não sendo cabível a aplicação de restrições que eventualmente 
sejam impostas por outros agentes sociais; (2) a Lei Federal nº 
9696/98 estabelece as competências do profissional de Educação 
Física e a condição requerida para o exercício profissional das 
atividades de Educação Física; (3) esta condição é o registro regular 
nos Conselhos Regionais de Educação Física; (4) a inscrição nestes 
Conselhos, para aqueles que se graduaram ou vierem a se graduar 
após a edição da Lei nº 9696/98, é restrita àqueles que possuem 
diploma obtido no país, em curso reconhecido, ou no exterior, e 
posteriormente revalidado; (5) a legislação educacional, e, em especial 
a Lei nº 9394/96, que estabelece as diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, não discrimina cursos de Licenciatura entre si, mas apenas 
determina que todos os cursos sigam as Diretrizes Curriculares 
Nacionais; (6) enfim, todos os portadores de diploma com validade 
nacional em Educação Física, tanto em cursos de Licenciatura quanto 
em cursos de Bacharelado, atendem às exigências de graduação 
previstas no inciso I do art. 2º da Lei n° 9.696/1998. Desta forma, não 
tem sustentação legal – e mais, é flagrantemente inconstitucional – a 
discriminação do registro profissional e, portanto, a aplicação de 
restrições distintas ao exercício profissional de graduados em 
diferentes cursos de graduação de Licenciatura ou de Bacharelado em 
Educação Física, através de decisões de Conselhos Regionais ou do 
Conselho Federal de Educação Física. Portanto, a delimitação de 
campos de atuação profissional em função da modalidade de 
formação, introduzida pelo artigo 3o da citada Resolução CONFEF nº 
94/2005, assim como as eventuais restrições dela decorrentes, que 
venham a ser aplicadas pelos Conselhos Regionais de Educação 
Física, estão em conflito com o ordenamento legal vigente no país 
(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2011, grifos do autor). 
 
Face ao exposto, esta Secretaria manifesta o entendimento de que, 
contrariamente ao que enuncia o trecho do Parecer CNE/CES no 
400/2005, acima citado, é possível ao Conselho Federal de Educação 
Física delimitar os campos de atuação profissional em função da 
modalidade de formação de graduado em Educação Física. Dessa 
forma, e igualmente as demais licenciaturas, ao graduado em 
Educação Física na Modalidade Licenciatura – cabe atuar na 
Educação Básica. Já ao graduado em Educação Física na Modalidade 
Bacharelado cabe atuar nos demais campos de intervenção próprios da 
área de formação específica do bacharel da área objeto desta análise 
(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2007, grifos do autor). 
 

Desse modo, foi percebida uma divergência de interpretações por parte do 

próprio CNE. De um lado, a Câmara de Educação Superior (CES) afirmando que a 

atuação ao licenciado em Educação Física é irrestrita e, do outro, a Secretaria de 
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Educação Superior (SESu) afirmando que as determinações do CONFEF são legítimas, 

tendo em vista o fato da Educação Física contar com duas modalidades de ensino 

diferentes.  

Tal divergência foi evidenciada também por parte dos acadêmicos de um dos 

cursos de licenciatura participantes do laboratório. Quais regulamentações o licenciado 

em Educação Física deve seguir para nortear sua atuação? Qual a regulamentação que 

os mesmos entendem ser a legítima? 

A legislação ela é muito limitada né. Tem esses embates do CREF, dizendo que o 
pessoal de licenciatura tem que ter, tem que ser filiado ao CREF, também né. Ai o 
pessoal da licenciatura diz que a responsabilidade é do ministério da Educação. 
(ESEF- UFPel – Licenciatura – Grupo 1). 

Nós passamos quatro anos aqui sendo preparados somente a dar aula em escola. 
A gente até tem as cadeiras da saúde, cadeiras esportivas, mas a gente não é 
preparada pra trabalhar nessa área que também é nossa, e que a gente dentro da 
lei pode trabalhar. Então isso é meio que uma crítica, que a gente é preparado 
apenas pra uma coisa das várias que a gente pode fazer depois da nossa 
formação em licenciatura em Educação Física. (ESEF – UFPel – Licenciatura – 
Grupo 2). 

A partir do que foi tratado ao longo desta seção, parece existir uma confusão 

também sobre os conteúdos da área. Por exemplo, a Resolução CNE/CES nº 07/2004 

aponta em seu artigo 7º que os conhecimentos específicos da área estão articulados com 

as dimensões: culturais do movimento humano, técnico-instrumental e didático-

pedagógica. Assim, entende-se que essas dimensões seriam abordadas pelas duas 

modalidades de ensino, como aponta o Oficio MEC/CNE/CES nº 158/2013 ao afirmar 

que a formação específica deve ser a mesma para a licenciatura e para o bacharelado.      

Entretanto, o artigo seguinte da Resolução CNE/CES nº 07/2004 configura que 

as unidades de conhecimento de ensino para a formação de professores em Educação 

Física se darão através das dimensões biológicas, sociais, culturais, didático-

pedagógicas, técnico-instrumentais do movimento humano, diferente daquilo tratado no 

artigo 7º. Os conhecimentos próprios da área Educação Física são os mesmos para as 

duas modalidades de ensino? Existe um núcleo comum de conhecimentos entre os 

cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física? 

Tendo em vista a colocação dos acadêmicos de um curso de licenciatura acerca 

daquilo que entendem como a preparação — ou a falta dela — para atuação em 
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ambientes que não seja a Educação Básica, alguns questionamentos são interpostos. 

Quais conhecimentos são necessários à atuação de um licenciado em Educação Física? 

E à atuação de um bacharel? Quem é o responsável por determinar quais são esses 

conhecimentos? Que relevância tal tema exerce em relação ao problema da formação 

inicial em Educação Física e os possíveis campos de atuação? 
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6.2   ENTRE O BEM E O MAL 
 

 

O que torna um currículo suficiente no sentido de produção de significados em 

relação à determinado campo de atuação? Buscarei demonstrar nesta seção que essa 

questão vai além do currículo em termos de grade curricular e organização de 

disciplinas. Essa é uma questão que está amplamente entrelaçada com a divisão dos 

cursos. 

Faria Júnior (1992) trata a divisão do curso de Educação Física como algo 

amplamente permeado por contradições e questionamentos, principalmente em relação 

àquilo que o autor chama de corpo de conhecimentos, ou seja, basicamente os 

conhecimentos centrais na composição dos currículos de licenciatura e bacharelado em 

Educação Física. 

Admitindo-se que um corpo de conhecimentos é concernente com 
idéias, conceitos, crenças básicas e entendimentos, relacionados com 
um dado objeto de estudo, uma questão fundamental na discussão é: 
pode um mesmo corpo de conhecimentos fornecer a base para duas 
profissões distintas? Ou, contraditoriamente, existem dois corpos de 
conhecimentos, um correspondente ao magistério (licenciatura) em 
Educação Física e outro ao bacharelado? (FARIA JÚNIOR, 1992, p. 
231). 

A partir daquilo que foi tratado acerca da divisão do curso, entendo que a divisão 

aconteceu sob a promessa de melhor contemplar cada uma das duas áreas, escolar e não 

escolar. Todavia, o que pôde ser verificado na realização do laboratório de 

problematização foi uma insatisfação, expressa em forma de insuficiência, em relação à 

produção de determinados significados, sob a ótica daquilo que entendem como 

conhecimentos necessários aos diferentes campos de atuação em Educação Física. 

Eu acho que a gente fica muito no gesto técnico, a gente aprende a jogar, 
aprende a praticar o esporte, mas é diferente de aprender a ensinar e trabalhar 
os diferentes objetivos, identificar as limitações tanto de gesto técnico quanto de 
gesto físico, identificar talento. Eu tenho dúvida, eu não sei se é os alunos do 
bacharelado que têm preconceito com essas disciplinas, entre aspas, mais de 
licenciatura, e ai tem uma dificuldade depois de transferir, de na prática, utilizar 
esses conceitos de pedagogia. (ESEF – UFPel – Bacharelado – Grupo U). 

[...] vou dar bem um exemplo: se a gente fosse ensinar futsal. Eu acho que a gente 
ia saber como lidar com aqueles alunos, trabalhar com eles. Mas as regras, como 
chutar, o pé, essas coisas mais técnicas nós ainda não íamos tá aptos a tá 
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trabalhando né. Talvez na escola fosse o suficiente o que a gente tem de 
conhecimento, mas se fosse uma escolinha de futsal por exemplo, não seria. A 
gente teria que buscar formação em outros espaços. (FURG - Licenciatura - 
GRUPO 1). 

Tal insatisfação exerce aproximação com o processo de divisão do curso e 

consequente divisão dos campos de atuação (ou pela vontade por divisão destes). Os 

conhecimentos que foram tratados como insuficientes em relação a determinados 

campos de atuação pelos acadêmicos de licenciatura vão de encontro aos que os 

bacharéis entendem como algo que tenha tratamento excessivo dentro de seu curso. O 

mesmo pode ser verificado se tratando da carência relatada pelos bacharéis e aquilo que 

é visto como foco excessivo dentro dos cursos de licenciatura. Que conhecimentos são 

esses? Por que relacionam esses conhecimentos com determinados campos de atuação e 

não outros? A fim de melhor encaminhar uma reflexão sobre esses questionamentos, 

trato como relevante a apresentação um panorama geral acerca da organização 

curricular dos cursos de Educação Física no país. 

O período entre o fim da década de noventa e o início dos anos dois mil foi de 

importantes modificações relacionadas à organização curricular nos cursos de formação 

inicial no país. O Conselho Nacional de Educação determinou novos Pareceres, 

Diretrizes e Resoluções para o Ensino Superior no país, nos quais constava que, a partir 

daquele momento, os cursos em funcionamento no Brasil deveriam adequar-se a fim de 

estabelecer um padrão de Projetos Pedagógicos de Cursos de diferentes áreas do 

conhecimento. 

Mais especificamente em relação às diretrizes curriculares, a partir do que 

determinava a LDB (Lei nº. 9.394/96), os cursos deveriam seguir um modelo de Projeto 

Pedagógico que englobasse determinados aspectos tidos como relevantes para a 

formação profissional em determinada área para que pudessem ter seu funcionamento 

autorizado.  

Assim, cinco anos mais tarde, a Câmara Nacional de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação, aprovou o Parecer 583/2001 determinando Diretrizes 

com itens nos quais os PPC de graduação do país deveriam obrigatoriamente se pautar: 
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a- Perfil do formando/egresso/profissional - conforme o curso, o 
projeto pedagógico deverá orientar o currículo para um perfil 
profissional desejado; 
b-  Competência/habilidades/atitudes.  
c-  Habilitações e ênfase.  
d-  Conteúdo curriculares.  
e-  Organização do curso.  
f-  Estágios e atividades complementares  
g-  Acompanhamento e Avaliação. (BRASIL, 2001). 

 

A organização curricular no campo da formação inicial em Educação Física 

depara-se inicialmente com uma questão que frequentemente atravessa essa área do 

conhecimento, tornando-a central nas discussões deste âmbito: a articulação entre os 

conhecimentos científicos e a prática de ensino. Nesse sentido, para Rocha e 

Nascimento (2017), tal organização curricular se dá a partir de três perspectivas, 

distintas, mas que exercem ligações diretas entre si: a dimensão dos conteúdos 

específicos, a dimensão das habilidades técnicas e a dimensão das relações situacionais.  

A dimensão do conteúdo específico é basicamente o saber oriundo da cultura 

científica em geral. Segundo os autores, essa dimensão deve romper com a simples ideia 

da acumulação de informações previamente elaboradas, afastando-se da provável 

retenção mecânica na busca pela assimilação e pelo processo de produção do 

conhecimento dos acadêmicos.  A dimensão das habilidades técnicas se dá a partir dos 

instrumentos técnicos e metodológicos da profissão, que, ao serem dominados, 

conduzem a prática profissional, resgatando a real acepção do trabalho em sua 

significação, como atividade do e para o homem. A terceira e última dimensão, a 

dimensão das relações situacionais, diz respeito à compreensão de si mesmo, dos outros 

e das relações humanas existentes em nossa sociedade. Nessa dimensão, o entendimento 

acerca da inserção dos indivíduos dentro dos elementos da vida subjetiva e suas 

diferentes personalidades é tratado com centralidade. 

A formação é uma só e se dá, nos mais diversificados ambientes, 
teórica e prática ao mesmo tempo, assim como é reflexiva, crítica, 
instituidora de identidade pessoal e profissional. Além disso, espera-
se que os educadores venham a assumir de forma evidente e 
inquestionável o contributo para a construção dos saberes e 
competências almejadas e que esses superem a perspectiva 
reducionista da mera informação, que também se dê no vivido e 
possibilite sua (re) construção. (ROCHA; NASCIMENTO, 2017, p. 
5). 
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Nesse sentido, Betti, em 1996, já salientava que a relação teoria-prática constitui 

grande parte dos problemas que atualmente cercam os currículos em Educação Física, 

isso a partir do que temos atualmente no campo da Educação Física: conceitos já 

naturalizados acerca da teoria e da prática. 

Tendo em vista esses conceitos, a mesma autora ressalta a existência de dois 

modelos curriculares responsáveis por considerável influência naquilo que se entende 

atualmente por formação inicial em Educação Física: o currículo tradicional-esportivo e 

o currículo de orientação técnico-científica.  

O currículo tradicional-esportivo trata-se de um modelo que se consolidou na 

década de 1970, acompanhando o momento de esportivização da Educação Física e o 

fortalecimento dos cursos superiores na área. Tal modelo é pautado na divisão entre 

teoria e prática, dando maior ênfase às disciplinas consideradas práticas. Nesse modelo: 

O conceito de prática está baseado na execução e demonstração, por 
parte do graduando, de habilidades técnicas e capacidades físicas (um 
exemplo são as provas "práticas", onde o aluno deve obter um 
desempenho físico-técnico mínimo) [...] Teoria é o conteúdo 
apresentado na sala de aula (qualquer que seja ele) [...] A ênfase 
teórica se dá nas disciplinas da área biológica/psicológica: fisiologia, 
biologia, psicologia, etc. (BETTI, 1996, p. 10). 

O currículo de orientação técnico-científica foi consolidado no Brasil na década 

de 90, seguindo o fluxo das mudanças conceituais e epistemológicas da Educação Física 

da época. Busca dar ênfase nas disciplinas tidas como teóricas, aproximando-se das 

Ciências Humanas e da Filosofia. Aqui, o conceito de prática difere-se do modelo 

anteriormente citado. A prática trata-se de ―ensinar a ensinar‖, colocando a prática do 

ensino como algo central dentro de suas disciplinas. 

Segundo a autora, tal modelo encontra-se em funcionamento dentro de diversos 

cursos espalhados pelo país, porém é raro encontrá-lo em sua forma pura. Na maioria 

das vezes, esse modelo está permeado e combinado com o modelo tradicional-esportivo. 

Em consonância com o breve trato apresentado acerca das questões curriculares 

dos cursos de Educação Física no país, outras questões emergem a partir daquilo que foi 

produzido pelos participantes dos laboratórios de problematização. Inicialmente, é 

possível identificar algo que se repete por diversas vezes, o que entendo por uma noção, 
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já naturalizada principalmente entre os acadêmicos do curso de licenciatura da FURG, a 

respeito daquilo que seria a formação pedagógica. 

Tal noção exerce relação direta com a potência da formação inicial em Educação 

Física e a atuação em espaços não escolares, visto que passa a se estabelecer a partir de 

um afastamento da mesma em relação à atuação nesses espaços. Entendo, assim, que, 

para os acadêmicos participantes, a formação pedagógica estaria ligada diretamente aos 

conhecimentos relacionados ao ―ser professor‖ ou às capacidades conhecidas como 

necessárias para que uma aula de Educação Física aconteça, os quais poderão ser usados 

quase que exclusivamente nos ambientes escolares, estando os ambientes não escolares 

permeados por outros tipos de conhecimentos.  

[...] a universidade fornece a formação pedagógica inicial para o aluno atuar em 
vários contextos, porém, a parte técnica deverá ser aprimorada para além da 
graduação. (FURG – Licenciatura - GRUPO 1). 

Assim, passa a ser identificado um afastamento entre a noção elencada por eles 

como formação pedagógica e a noção de conhecimentos específicos, porém esse 

afastamento é problemático principalmente em um sentido: no de que os conhecimentos 

pedagógicos são carregados de significados relacionados exclusivamente à atuação 

escolar. A necessidade de um saber/agir pedagógico por parte do professor estaria 

condicionada pelo ambiente em que se dá sua atuação? Não seria isso algo central à 

atuação de um professor, independentemente de seu ambiente de atuação profissional? 

Os ambientes não escolares dispensam o saber/agir pedagógico do professor? 

Em contrapartida, acadêmicos de um curso de bacharelado em Educação Física 

explanam seu entendimento acerca da necessidade dos conhecimentos tidos como 

pedagógicos em sua prática profissional, ou seja, em ambientes não escolares, tomando 

como exemplo o judô. 

Eu acredito que quando tu fala nessa questão pedagógica, tem a seguinte 
questão: o professor que é formado em Educação Física e acredita que não 
necessita de disciplinas pedagógicas ele é um professor incompleto. Porque eu 
acho isso? Eu acho isso porque dificilmente, em raras exceções, tu vai trabalhar 
somente de forma individual. Se tu for um professor de judô, tu vai ter um tatame 
com dez, vinte, quinze alunos por hora. Tu vai ter alunos altos, baixos, gordos, 
com nível social altos, outros baixos, então a parte pedagógica ela te auxilia na 
forma como tu vai conduzir a tua aula. Tu tem que saber compreender as 
necessidade motoras de cada aluno, a necessidade motora da atividade física na 
qual tu ta dando a tua aula. E isso necessita uma habilidade pedagógica, e 
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necessita mais ainda uma estrutura de aula. (ESEF – UFPel – Bacharelado – 
Grupo U). 

Em outro curso de bacharelado participante do laboratório, foi identificada a 

compreensão acerca da importância de tais conhecimentos para a formação dos 

egressos, ao mesmo tempo em que apontam para uma insuficiência dentro da 

estruturação do curso que, segundo eles, deveria partir de conhecimentos gerais quanto 

às questões pedagógicas. 

Começa lá na licenciatura, aprende a trabalhar com os pequenos, aprende toda a 
didática de dar uma aula, não que a gente não saiba, a gente sabe elaborar e 
prescrever um treinamento, não que a gente não saiba dar o treinamento, a gente 
sabe dar o treinamento, mas prescrever é totalmente diferente de fazer um plano 
de aula.[...] começando lá na licenciatura, tendo uma ideia da pedagogia, no 
geral mesmo, não só passar por cima com a gente passa no bacharel. (Faculdade 
Anhanguera – Bacharelado – Grupo 2). 

As questões que envolvem o planejamento e o desenvolvimento de uma 

aula/treinamento, assim como o trato com seu público alvo, não necessitam de um 

embasamento teórico, tratado por esses acadêmicos como pedagógico? Por que isso é 

deixado de lado nesse curso? Nesse sentido, outra insuficiência é elencada por 

acadêmicos do grupo 2 da Faculdade Anhanguera: o que eles tratam como dificuldade 

de relações humanas. Algo que para eles é próprio dos bacharéis em Educação Física. 

Essa dificuldade exerce ligação com o afastamento dos conhecimentos tidos como 

pedagógicos? 

O bacharel tem mais dificuldade com as relações humanas. O bacharel se tu não 
tiver uma maturação boa tu sai daqui só pra ir prescrever treino e querer 
resultado. A nossa turma eu te diria, noventa por cento é só academia que o 
pessoal pensa e personal. Não pensa na qualidade de vida do idoso, não pensa na 
qualidade de vida das crianças que cada vez mais tão obesas. (Faculdade 
Anhanguera – Bacharelado – Grupo 2). 

Tendo em vista que o foco do curso de bacharelado é a performance e o alto 

rendimento, torna-se relevante compreender se, para ter esse enfoque, é necessário 

abandonar as questões pedagógicas/humanas. Tratar de uma delas impede, 

automaticamente, que a outra seja tratada?  

Ainda nesse sentido, no banner produzido pelo grupo 2 do curso de bacharelado 

da Faculdade Anhanguera está registrada a vontade deles em realizar uma formação 

onde o enfoque maior seriam as questões relacionadas à pedagogia e, em segundo 

plano, as questões acerca do rendimento. Por que esses acadêmicos do curso de 
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bacharelado expressam tal desejo? Quando se trata da formação e atuação, os 

conhecimentos contidos no curso de licenciatura para eles exercem uma maior 

importância em relação aos contidos no curso de bacharelado? Parece-me que sim! 

A partir do modelo de formação em Educação Física em vigor atualmente, 

entendo que o acadêmico que opta por cursar bacharelado exerce uma vontade de 

trabalhar em ambientes que não seja a Educação Básica, consequentemente, uma 

vontade de se afastar de questões que cercam esse ambiente. Então, por que os mesmos 

colocam uma formação ideal tendo esses conhecimentos como centrais? 

Tratando do que foi produzido no laboratório sobre os conhecimentos 

específicos e a sua importância para a formação e atuação em Educação Física, foi 

verificado que esse entendimento está diretamente relacionado à execução e ao ensino 

de movimentos próprios de determinada prática corporal componente do campo da 

Educação Física. Nesse sentido, tomo como pertinente evidenciar um dos aspectos 

relevantes a isso que é observado pelos acadêmicos do curso de licenciatura em 

Educação Física da FURG como formação pedagógica ou conhecimentos pedagógicos.  

Trata-se da busca desses conhecimentos pedagógicos, entre outras coisas, pela 

negação do caráter absoluto de verdade, que é muitas vezes atribuído ao conhecimento 

específico dentro de determinadas práticas, principalmente àquelas não escolares. 

E a parte de fazer outras didáticas tava tranquilo, mas o jogo em si, ou alguma 
dúvida que eles tinham, que eles queriam que eu sanasse, às vezes eu não me 
sentia preparada pra aquele momento. (FURG – Licenciatura - GRUPO 1). 

No laboratório realizado na FURG, essa noção ganha força nos três grupos, que 

passam a trazer para a discussão elementos da atuação não escolar, mais 

especificamente o esporte de rendimento10, fazendo uma relação da atuação dentro 

destes espaços com aquilo que é abordado nas disciplinas que compõem o curso. 

Quando eu passei por clubes esportivos ali, foi muito da experiência que eu tinha 
antes do clube, antes da Educação Física, e não que o curso proporcionava. E 
academia também, muito mais com conhecimento da outra formação do que com 
que daqui do curso. [...] Agora no quesito do rendimento, eu propriamente penso 
que se tu quer trabalhar com rendimento o curso não vai te dar uma base boa, tu 

                                                           
10

 Trato como esporte de rendimento o modelo esportivo onde prevalece a busca pela performance e, 
consequentemente, o êxito sobre os adversários. É exercido sob regras preestabelecidas pelas 
organizações internacionais de cada modalidade. 
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tem que buscar fora, tem que buscar curso externo. (FURG – Licenciatura - 
GRUPO 2). 

Mesmo que estejamos tratando de um curso de licenciatura em Educação Física, 

é possível perceber que os acadêmicos se colocam de maneira interessada em relação 

aos discursos que permeiam a atuação não escolar e àqueles conhecimentos tidos como 

necessários para atuação nesses ambientes, ao mesmo tempo em que identifico uma 

redução dos ambientes não escolares quase que exclusivamente ao esporte de 

rendimento. Esse interesse pode se estabelecer por uma infinidade de significados. 

Inicialmente, suspeitaria de quatro deles como sendo centrais a isso, porém, para não o 

tratar como respostas ou soluções para determinados problemas, elencarei os mesmos 

como sinais. 

 O primeiro sinal: a força do fenômeno esportivo dentro do país, mais 

especificamente o futebol/futsal, e a vontade de parte dos acadêmicos em Educação 

Física em atuar dentro destes espaços. 

Agora no quesito do rendimento, eu propriamente penso que se tu quer trabalhar 
com rendimento o curso não vai te dar uma base boa, tu tem que buscar fora, tem 
que buscar curso externo [...] Mas em um dos clubes esportivos já me vi com 
bastante dificuldade.[...] Mas na questão do esporte de rendimento ali é 
complicado. (FURG – Licenciatura - GRUPO 2). 

Segundo, o discurso naturalizado de que dentro de espaços de treinamentos de 

modalidades esportivas específicas exista a necessidade de ensinar a técnica e a tática de 

uma maneira engessada, seguindo moldes também naturalizados como os únicos 

possíveis para a obtenção de resultados satisfatórios. Contudo, o que se pode perceber, a 

partir daquilo que entendemos por esporte de rendimento, é que o fator que assume 

maior centralidade nesses espaços é: onde o professor deseja chegar. Ou seja, quais 

objetivos ele pretende atingir.  

Portanto, fazendo uso do exemplo elencado pelos acadêmicos — o futsal de 

rendimento —, posso problematizar sobre o motivo desses conhecimentos tidos como 

pedagógicos não servirem de auxílio para a obtenção de resultados satisfatórios dentro 

desses espaços. O que fez/faz o conhecimento pedagógico ser afastado dessas práticas e 

desses espaços de uma maneira tão natural? 
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Terceiro, a (ainda) naturalizada ideia de que o professor de Educação Física 

deve, acima de tudo, saber executar de uma maneira exemplar aquilo que ensina. Ou de 

uma maneira mais usual: ―saber fazer‖. Desse modo, ainda no caso do futsal, o discurso 

do grupo 1 acaba por reforçar o que trato como o terceiro sinal: 

Mas eles às vezes queriam que tu ensinasse e tinham dúvidas sobre algumas 
coisas e queriam sanar comigo. E como o professor de educação física parecia 
que eu já tinha que saber, parecia que já tinha que tá em mim sabe? Isso é uma 
coisa meio natural. Por isso que eu disse que eu tive que ler, estudar, porque 
tinha coisas que eles perguntavam e eu não sabia (GRUPO 1, grifos meus). 

Nesse sentido, Betti (1992) aponta que a atuação profissional em Educação 

Física está pautada principalmente no aspecto intelectual e não no físico/motor como 

grande parte das pessoas acredita. Para ele, ter habilidades relacionadas a determinado 

gesto técnico, o ―saber fazer‖, não garante o sucesso profissional na área, neste caso, o 

ensino desse mesmo gesto a outras pessoas. 
[...] saber como ensinar movimentos também não é suficiente. É 
preciso saber por que ensiná-los ou não a uma certa clientela, sob as 
circunstâncias de um certo contexto, em determinadas fases do 
processo ensino-aprendizagem. Isso implica decisões de natureza 
filosófica, sociológica, psicológica e biológica, teoricamente 
fundamentadas (novamente um processo intelectual). (BETTI, 1992, 
p. 240). 

 Por último, o quarto sinal que aponto diz respeito especificamente à 

estruturação do curso. Diferentemente de outros cursos de licenciatura tratados nesta 

pesquisa, o que pode ser identificado no PPC da FURG é que se dedica a formar 

professores habilitados a atuarem tanto em ambientes escolares quanto em ambientes 

não escolares, sendo algo que se expande e parecer ganhar força dentro desse curso. 

Surgiria a partir desses quatro apontamentos o interesse por parte dos acadêmicos em 

relação à atuação não escolar? 

Tendo elencado esses quatro sinais, o que deve ser salientado é o fato de que tais 

noções emergiram a partir da participação espontânea de alguns acadêmicos, não 

podendo tomá-los como verdade absoluta ou como problema para todos os estudantes 

desse curso, visto que é imensurável o modo como cada significado toca cada indivíduo.  

Por fim, o que pretendo destacar a partir das noções que emergiram é o fato de 

que os conhecimentos elencados pelos grupos durante o laboratório como pedagógicos 

ou específicos, nada mais são do que saberes científicos produzidos no meio acadêmico. 
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Assim, o exercício que me dedico a fazer ao fim desta seção direciona-se à inexistente 

comprovação de que tais saberes são, de fato, utilizados no momento da prática 

profissional na Educação Física. Nesse sentido, Betti (1996) trata a construção do 

conhecimento como um aglomerado de diversos fatores: 

Em função da variabilidade do contexto, os profissionais constróem 
sua própria visão de conhecimento útil, que Lawson denomina 
conhecimento de trabalho ou conhecimento operacional. É um tipo de 
conhecimento tácito, que resulta do processo de socialização no 
interior da profissão. Um profissional aprende com outros colegas, 
aprende por tentativa e erro, adequa suas ações às demandas 
institucionais, às aspirações da comunidade, etc. Neste processo, 
seleciona e adapta conteúdos e estratégias de ensino aprendidas na sua 
formação acadêmica, e despreza outros. (BETTI, 1996, p. 12). 
 

 Os inúmeros ambientes onde a Educação Física acontece tornam a prática 

profissional nesta área cada vez mais instável, tendo em vista as diferentes realidades 

socioculturais e comportamentais existentes. Para Betti (1996) isto está longe de se 

tratar de uma negação à ciência, porém, tampouco se trata de acreditar que a prática 

profissional se fundamenta única e exclusivamente nestes conhecimentos. Para o 

mesmo autor, um dos pontos centrais deste distanciamento entre o que se aprende e o 

que se faz pode ser a diferença de realidades existente entre a universidade e prática 

profissional, entre pesquisador e professor. 

Profissionais não pensam, agem e falam como pesquisadores; 
profissionais e pesquisadores trabalham em diversas comunidades 
epistêmicas; pensam e agem de maneira diferente porque tiveram 
diferentes experiências de socialização, além de serem diferenciadas 
as exigências das suas carreiras profissionais e as demandas no seu 
trabalho. Em outras palavras, a clientela e as instituições exigem 
condutas diferentes - ser professor universitário é diferente de ser 
professor de 1º grau, ser professor de 1º grau é diferente de ser técnico 
de clube, e assim por diante. A própria linguagem da pesquisa e do 
conhecimento científico - formal e codificada - não é a mesma 
linguagem da prática profissional - cotidiana e informal. (BETTI, 
1996, p. 11). 

Em torno daquilo que foi tratado pelos participantes do laboratório acerca das 

capacidades necessárias a cada profissional e seus possíveis campos de atuação, Betti 

(1992) aponta o dilema existente entre especialista e geralista, algo que, segundo o 

autor, confunde-se facilmente com o dilema bacharel e licenciado, porém não se trata da 

mesma coisa. O profissional generalista seria, nesse caso, alguém com capacidade de 

adaptar-se às diferentes demandas do mercado de trabalho, tendo uma formação pautada 
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na solidez teórica. O generalista cria um problema para a Educação Física, visto que 

passa a dificultar a articulação de um único currículo que possa ser capaz de formar um 

profissional competente para atuação em uma área tão diversificada.  

Em contrapartida, aquilo que é entendido por Betti como especialista também 

configura um dilema, visto que um possível esvaziamento do conteúdo da Educação 

Física poderia ocorrer. ―Se optarmos pela especialização, que caminho tomar? Um 

profissional para o esporte, outro para a dança, outro para o lazer/recreação e outro para 

a Educação Física, como proposto por Mariz de Oliveira (1989)?‖ (BETTI, 1992, p. 

249). 

Nesse sentido, o autor salienta que não devemos associar o bacharel ao 

especialista, nem o licenciado ao generalista. Todavia, aponta uma diferente leitura 

acerca dessa associação, tradicional na educação Brasileira, porém nunca realizada por 

aqueles que são críticos do bacharelado em Educação Física. Segundo ele, os cursos de 

licenciatura no país são cada vez mais cursos de bacharelado revestidos por 

características pedagógicas a partir de determinadas disciplinas. 

[...] o licenciado é um especialista; um especialista em escolas de 
ensino fundamental e médio. [...] O problema das áreas que há muito 
tempo distinguem o bacharel do licenciado está na licenciatura e não 
no bacharelado. [...] As licenciaturas em Educação Física têm 
fracassado, fundamentalmente, porque seu foco prioritário de estudo 
não está na pré-escola e nas escolas de educação básica, e na 
utilização das atividades físicas dentro delas, mas em outra parte 
qualquer onde o aluno possa futuramente encontrar emprego... 
(BETTI, 1992, p. 250). 
 

Tratando especificamente do laboratório realizado com os concluintes do curso 

de licenciatura em Educação Física da FURG, encontramos uma singularidade. Dentre 

os oito banners produzidos nos quatro laboratórios realizados, considero o elaborado 

pelo Grupo número 3 o único a produzir no corpo do banner algo diferente de um 

roteiro de apresentação: aquilo que os acadêmicos denominaram de conjunto 

intersecção, um conjunto de disciplinas que, segundo eles, seria capaz de produzir 

significados relacionados à atuação em espaços escolares e não escolares (Imagem 5). 
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Imagem 5: Banner elaborado pelo Grupo 3 da FURG 
Fonte: Elaborado pelo Grupo 3 da FURG (2017). 

 

No momento em que o grupo classifica os possíveis campos de atuação em 

Educação Física em escolar, rendimento, saúde e social, e o Grupo 3 opta por elaborar 

uma imagem em que divide as disciplinas obrigatórias em escolar e não escolar, e logo 

após coloca um conjunto entre os dois círculos, denominados por eles como conjunto 

intersecção, duas coisas podem ser destacadas. 

Primeiro: o fato do laboratório propor algo relacionado aos campos de atuação 

em Educação Física remeteu esses acadêmicos, de uma maneira espontânea, à divisão 

entre ambientes escolar e não escolares, mesmo que esses dois termos não tenham sido 

citados no momento da proposta. 

[...] a gente acaba vendo que algumas delas, são, no curso aqui especificamente 
mais voltadas pra um lado do que pro outro. Além disso, a gente pode ver que, a 
gente deixou o círculo do escolar maior, do que o não escolar também. (FURG –
Licenciatura - GRUPO 3). 

Assim, penso a divisão dos campos de atuação em escolar e não escolar como 

um discurso potente, porém não o reconheço como um discurso materializado por esses 

acadêmicos, e sim reproduzido pelos mesmos muito em virtude de sua naturalização 
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dentro dos ambientes que cercam a formação inicial em Educação Física. Se a proposta 

do curso é formar profissionais aptos a atuarem em todos os ambientes possíveis, por 

que essa divisão continua sendo materializada quando tratamos de formação inicial em 

Educação entre os acadêmicos desse curso? 

Segundo: o entrelaçamento, ou aquilo que os acadêmicos chamaram de 

intersecção entre as disciplinas obrigatórias do referido curso. Dentro daquilo que foi 

apresentado pelo Grupo 3, pode-se identificar inicialmente o fortalecimento da ideia 

anteriormente apresentada pelo Grupo 2 sobre a separação dos campos de atuação em 

escolar e não escolar, colocando as disciplinas obrigatórias em conjuntos divididos. O 

Grupo 3, no entanto, centraliza sua ideia naquilo que passam a chamar de ―conjunto 

intersecção‖, ou seja, naquelas disciplinas que, segundo eles, são capazes de produzir 

significados relacionados aos dois campos de atuação acima citados. 

Na verdade, a ideia inicial era ilustrar como o aluno do curso durante a 
formação ele pensa em separar as coisas, o que eu vou usar na escola e o que eu 
não vou usar, mas mostrar que muito maior, não só o conjunto A como o conjunto 
B, mas o maior e o principal do curso ele tá na verdade no conjunto intersecção 
no caso. (FURG – Licenciatura - GRUPO 3). 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que grupo não se desprende da separação 

dos campos de atuação, tampouco da intersecção existente, reconhece, como podemos 

ver no trecho a seguir, o enfoque do curso na atuação dentro dos ambientes escolares. 

[...] e como o nosso curso a habilitação é a licenciatura, a gente vê também o 
peso das disciplinas da formação de professores. [...] mostrar que o curso ele tem 
uma formação mais ampla pra escola, mas existe uma grande intersecção que 
compreende o ambiente não escolar. (FURG – Licenciatura - GRUPO 3). 

A partir daquilo que foi tratado, conceberei a intersecção como um 

entrelaçamento, ou uma transposição de elementos comuns entre si, buscando 

compreender como isso se estabeleceu como uma noção entre esses acadêmicos. O que 

determinadas disciplinas produziram de significados a ponto de tal noção se 

materializar? O que levou essas disciplinas a fazerem parte do conjunto intersecção e 

não outras? Quais conhecimentos são entendidos como facilitadores tanto para atuação 

escolar quanto para não escolar? Não tenho como responder a tais questionamentos sem 

que sejam postos aos próprios acadêmicos, mas posso, no nível da problematização, 

ensaiar alguma compreensão. 
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Buscando compreender tais questões e percorrendo o momento de discussão da 

produção do Grupo 3, é possível identificar que tal entrelaçamento está diretamente 

ligado a uma vontade de desconstruir aquilo que, segundo eles, se estabelece em relação 

aos campos de atuação do egresso: o curso não oferecer uma formação para a atuação 

em ambientes não escolares. 

Só que eu acho que a questão mais importante disso tudo aí é poder visualizar 
que quando alguém fala assim: que o curso não oferece uma formação pra 
trabalhar fora da escola, [...] ai não existe uma formação pra fora da escola, a 
pessoa não ta levando em conta esse ponto de intersecção entendesse? A pessoa 
parece não estar levando o que é na verdade o maior ponto. (FURG – 
Licenciatura - GRUPO 3). 

Identifico também que aquelas disciplinas tratadas como componentes do 

conjunto intersecção são vistas pelos acadêmicos como capazes de produzir 

conhecimentos que poderão ser usados em ambos os ambientes de atuação 

anteriormente tratados. São elas: Fisiologia, Filosofia, Lutas, Relações de Trabalho, 

Esportes, Danças, Cinesiologia, Antropologia, Sociologia, Psicologia, Biologia, Libras, 

Corporeidade, Ginástica e Anatomia. 

Neste momento, sem que ementas das disciplinas sejam analisadas, podemos 

perceber que dois subgrupos emergem desse conjunto intersecção: o das disciplinas da 

área das ciências biológicas e das disciplinas da área das ciências humanas. Assim, no 

trecho a seguir, podemos identificar a maneira como essa alocação de disciplinas foi 

feita por eles, demonstrando que de alguma maneira o nome da disciplina remetia os 

acadêmicos à área de atuação em que ela melhor se enquadrava. 

É, acho que é interessante a gente falar como é que a gente acabou chegando 
nisso né. Antes da tentativa de tentar tirar uma posição do coletivo, a gente 
acabou escutando de cada um, o que cada um se citava quando falava em 
formação inicial em Educação Física e espaço de atuação. A grande maioria 
acabou direcionando os olhares a essa maneira da gente expor né, de colocar, de 
certa maneira classificar as coisas, [...] foi algo que depois que a gente falou a 
gente acabou pensando e tendo dificuldades quando falava. Por exemplo: falava 
uma matéria e se perguntava: ta e aí, é não escolar? É escolar? (FURG – 
Licenciatura – GRUPO 3). 

Ao fim desta seção, que tratou diretamente das diferentes concepções dos 

acadêmicos concluintes acerca da formação, duas questões merecem um trato final. A 

primeira refere-se a algo que se repetiu dentro dos quatro laboratórios realizados: a 

apresentação da proposta que tratava da temática do currículo de formação inicial em 
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Educação Física pareceu remeter esses indivíduos diretamente a uma ideia de oposição 

entre aquilo que entendiam como bom/suficiente e aquilo que entendiam como algo a 

ser melhorado/insuficiente em suas formações. Em nenhum momento dentro da 

produção dos laboratórios (banners, apresentação e discussão) alguma concepção 

existente de currículo foi elencada pelos acadêmicos. A concepção desses apontava para 

uma o currículo a partir de uma noção reducionista, fragmentada e parcial. 

O currículo dentro dos quatro laboratórios realizados foi resumido basicamente 

ao agrupamento das disciplinas do quadro de seus cursos. As ideias indicavam a 

direção, uma idealização de formação no sentido da proposta apresentada, da atuação 

não escolar. Dentro de três instituições com diferentes modalidades de ensino, essa foi 

uma regularidade encontrada, fato que acaba por chamar a atenção, indo diretamente de 

encontro ao título desta seção. Entre o bem e o mal. 

Por fim, algo que me dedicarei na próxima seção: a confusão por parte dos 

acadêmicos participante dos laboratórios em relação à correta nomenclatura a ser usada 

para tratar de um egresso de um curso de Educação Física. Dentro dos quatro 

laboratórios realizados, diferentes termos foram usados para nomear esses indivíduos, 

sejam eles egressos de cursos de licenciatura ou bacharelado. A partir de que momento 

tais nomenclaturas passam a se naturalizar? Existe a real necessidade de variabilidade? 

O que as diferencia entre si? No que isso acarreta para a formação inicial e para a 

atuação profissional em Educação Física?  
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6.3   PROFESSOR, PROFISSIONAL, EDUCADOR FÍSICO: QUEM SÃO E 

ONDE ATUAM? 

 

 

Sendo o campo da Educação Física permeado por disputas e contradições em se 

tratando de seu modelo formação e de atuação profissional, dedicar-me-ei, nesta seção, 

a problematizar, especificamente, as diferentes atribuições que são dadas a um egresso 

de curso de Educação Física, a partir das duas modalidades de ensino existentes, 

buscando demonstrar que isso vai muito além de uma questão de nomenclatura. 

Nas últimas décadas, constantes foram as mudanças relacionadas à nomenclatura 

correta ao tratar do egresso de um curso superior de Educação Física. De maneira usual, 

por muitos anos o termo professor foi atribuído a esse indivíduo de maneira natural, 

sendo este atuante em qualquer ambiente da Educação Física, escolar ou não escolar. 

No entanto, ao se iniciar o movimento de divisão do curso em licenciatura e 

bacharelado, outros termos como profissional de Educação Física e Educador Físico 

ganham força na área. 

Além disso, identifico que o termo professor foi sendo banalizado dentro do 

campo da Educação Física ao longo dos anos. Como exemplo disso, se vê, de maneira 

naturalizada, os treinadores de futebol serem tratados pelo termo professor mesmo que 

não sejam licenciados em Educação Física, muito pelo fato de sua função ser 

compreendida como próxima à função de um professor. Mesmo que seja apenas um 

exemplo em um campo de atuação específico, isso acaba por demonstrar a naturalização 

dessa banalização, dentro do esporte mais popular do país, algo que exerce influência na 

vida das pessoas em diferentes esferas.  

Nesse sentido, em resposta às constantes dúvidas acerca da nomenclatura 

correta, o CONFEF diferencia, em um de suas publicações, os três principais termos em 

uso atualmente: Educador Físico, profissional de Educação Física e professor de 

Educação Física. 

Não é aconselhável utilizar a expressão Educador Físico, pois 
ninguém educa o físico. Não existe a expressão “educador físico‖ na 
legislação do Ministério da Educação, no Código Brasileiro de 
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Ocupações, nas publicações do Conselho Federal de Educação Física 
e nas demais publicações oficiais como leis, decretos, resoluções e 
portarias. A expressão ―educador físico‖ é um neologismo errôneo e 
deve ser evitado. Toda a legislação e publicações oficiais que se 
referem à profissão utilizam a expressão “Profissional de Educação 
Física” para designar os bacharéis, licenciados e provisionados. O 
licenciado que atua na docência é chamado de “Professor de 
Educação Física”, da mesma forma que o matemático e chamado de 
professor de matemática, o geógrafo de professor de geografia, o 
químico de professor de química, o biólogo de professor de biologia, o 
historiador de professor de história etc. (CONSELHO REGIONAL 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 2016, grifos meus). 

Assim, segundo as atribuições do CONFEF, o termo Educador Físico deve ser 

evitado, pois não consta na literatura brasileira, embora o mesmo seja bastante utilizado 

até mesmo em editais de concurso públicos. O termo profissional de Educação Física 

refere-se a todos aqueles que atuam na área, independente do tipo de titulação que lhe é 

conferido. (Até mesmo os provisionados que são profissionais que atuam na área sem 

formação inicial em Educação Física a partir de uma autorização do CONFEF) Já o 

termo professor deve ser usado apenas quando se referir ao indivíduo que atua na 

educação básica, ou seja, o licenciado. 

Entretanto, o mesmo conselho que se coloca de maneira contrária ao termo 

educador físico, criou algo que contribuiu para que ao longo dos anos a confusão 

existente entre as nomenclaturas se tornasse ainda maior: é o dia do profissional de 

Educação Física, comemorado no dia 1º de setembro, data da criação do conselho em 

termos legais. Além de contribuir para a maneira confusa com este tema é tratado, 

outras discussões passam a se estabelecer: se o dia do professor é comemorado no 

Brasil em 15 de outubro, por que o licenciado em Educação Física deverá comemorar 

seu dia no 1º de setembro? Tal confusão se faz presente até mesmo no âmbito 

acadêmico e tem como correlata a divisão dos cursos, encaminhando para mais uma das 

polêmicas que cercam esta área. 

A questão a respeito das nomenclaturas é mais complexa do que parece. Essa 

variabilidade é um resultado de diferentes questões e disputas que cercam a Educação 

Física e que foram anteriormente tratadas neste estudo. Que forças fizeram com que 

diferentes nomenclaturas profissionais passassem a emergir no campo de Educação 

Física? De que maneira os acadêmicos concluintes participantes do laboratório de 
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problematização enxergam essa questão? De que maneira enxergam a si próprios 

enquanto futuros egressos? 

E outra coisa que a gente viu ali é que falta, mesmo que o bacharelado seja 
voltado para os treinamentos, teria que ter cadeiras de licenciatura, com 
didáticas mais ligadas na atuação, do ser professor. A gente acha que falta isso, 
porque independente da gente atuar em academia, em clube, em outras áreas, a 
gente ainda é professor, a gente não deixa de ser professor. Então falta matéria 
de didática, falta tu aprender como te posicionar com um grupo de pessoas e a 
gente não tem isso. (Grupo 1 -  Faculdade Anhanguera – Bacharelado). 

Enquanto tiver essa divisão eu acredito que a gente não pode ser considerado 
professor e sim profissional de Educação Física ou educador físico, mas 
educador físico não pode ser porque a gente não educa físico. A gente é 
profissional de Educação Física, a nível de desempenho. A gente ta fazendo 
bacharel, eu to me formando em bacharel, desde o início to trabalhado com 
desempenho. (Faculdade Anhanguera - Grupo 2 – Bacharelado) 

Tendo exemplificado duas ideias opostas em relação a este tema, oriundos da 

mesma turma de concluintes de um curso de bacharelado em Educação Física, aquilo 

tratado pelo grupo 1 chama a atenção. O que direciona esses acadêmicos a se 

reconhecerem enquanto professores de maneira tão natural, tendo em vista as 

atribuições do conselho contrárias a tal pensamento? Sendo a Educação Física uma área 

que possibilita duas modalidades diferentes de formação, o que leva um indivíduo que 

opta por cursar bacharelado e afastar-se da atuação escolar (e da função de professor) a 

compreender-se enquanto um professor? Qual a origem desse paradoxo? 

Se na seção anterior problematizei a existência de inquietação acerca dos 

conhecimentos contidos em cada modalidade de ensino, aqui podemos perceber que 

existe uma dualidade também na maneira com que os próprios acadêmicos se veem. 

Qual a proximidade exercida entre os conhecimentos contidos nas duas modalidades de 

ensino? Isto poderá vir a se refletir na relação: ―ser ou não ser‖ professor? 

O ensaio que me proponho a fazer, na direção de responder tais questões, 

consiste em pensar a formação inicial em Educação a partir de dois momentos: o atual, 

pautado na divisão entre licenciatura e bacharelado, e o antigo, pautado na licenciatura 

plena. 

Em um primeiro momento, tendo em vista os modelos curriculares obrigatórios 

para os cursos de Educação Física no país, além de alguns relatos produzidos nos 
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laboratórios de problematização, pode ser verificado um cruzamento se tratando dos 

conhecimentos oferecidos em cada um dos cursos e também de seus possíveis campos 

de atuação.  
Os cursos de graduação referidos nestes documentos abrangem as 
duas únicas alternativas de formação possíveis em Educação Física, a 
licenciatura e bacharelado, não havendo uma terceira opção. Ambos 
os títulos (Bacharel ou Licenciado) requerem uma formação 
acadêmica com conteúdo comum referente ao campo de Educação 
Física. O comando curricular é único e indissociável. A única 
diferença relativa à formação dos Licenciados em educação Física 
reside no fato de que, além de atender à Resolução nº 7/2004, deve 
também atender ao dispositivo na Resolução CNE/CP nº 01/2002, que 
institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação dos 
Professores da Educação Básica em nível superior. Conclui-se, 
portanto, que os licenciados em Educação Física possuem formação 
acadêmica com conteúdo comum à dos bacharéis em Educação Física 
no que se refere a este campo de conhecimento. (BRASIL, 2013). 

Onde reside a diferença entre a formação em licenciatura e bacharelado? Se as 

questões didáticas e pedagógicas, tratadas como insuficientes pelos acadêmicos de 

bacharelado, migrassem para o interior deste curso, o mesmo se tornaria algo próximo a 

um curso de licenciatura? Seria o bacharel um indivíduo com a formação mutilada? 

Mas a gente é professor. A gente tem que trabalhar isso. Acho que mesmo no 
bacharelado deveriam ter cadeiras voltadas a isso. E outra coisa que a gente 
colocou ali, faltou um melhor embasamento teórico e prática nessa área, que é a 
área da didática. (Grupo 1 - Faculdade Anhanguera - Bacharelado). 

Já que são apontadas pelos participantes desta pesquisa relações de proximidade 

entre as formações de licenciatura e bacharelado, e determinados campos de atuação são 

alvos de disputa, é relevante cogitarmos certa proximidade, também, na atuação de 

licenciados e de bacharéis. Mesmo com a restrição de atuação do bacharel em relação 

aos espaços escolares, sua atuação em outros espaços não acaba por exercer nenhuma 

semelhança com a atuação de um professor? 
Na Área da Educação Física, que trabalha com o homem em 
movimento, e não com tubos de ensaio, pipetas, reações químicas e 
físicas, ou verificações eminentemente teóricas, comuns aos Bacharéis 
em Química, Física e Biologia, esta diferença torna-se ainda mais 
evidente. E voltamos a perguntar: em que local da sociedade o 
"Bacharel" pretendido não trabalhara com o homem em movimento? 
Quantos e quais são os "centros de pesquisas" existentes no Brasil que 
contratam "Bacharéis" em Educação Física somente como 
pesquisadores? (DO CARMO, 1988, p. 76). 
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Tal proximidade de formações e atuação aqui tratadas parecem refletir 

diretamente na maneira com alguns acadêmicos de cursos de bacharelado participantes 

da pesquisa se veem, ou seja, como professores. Em um dos cursos de licenciatura, 

porém, o entendimento foi bastante similar.  

Eu tenho uma visão que o cara que é bacharel também é professor. Ele ta 
ensinando lá dentro da academia, dentro do clube, dentro da piscina. Ele precisa 
ter embasamento teórico e pedagógico pra passar aquilo pros seus alunos. Ele é 
um professor também. Só que não é tratado como professor. (ESEF – UFPel - 
Grupo 2 – Licenciatura). 

Assim, dedico-me a direcionar o pensamento a partir dos seguintes 

questionamentos: o que é ser professor? O ato de ensinar torna alguém, 

automaticamente, professor? Todo o indivíduo egresso de um curso de Educação Física, 

seja ele de licenciatura ou bacharelado, pode ser considerado um professor? Dentre os 

diversos espaços de atuação possíveis a esses indivíduos, todos o configuram como 

professor? Por exemplo: um indivíduo que atua com avaliação física de pessoas é um 

professor? Um coordenador de esportes é um professor? Um fiscal do CONFEF é um 

professor? As três áreas de atuação citadas como exemplo necessitam de formação 

inicial em Educação Física. 

Em uma segunda aproximação, tomei como norteadora a ideia da formação em 

Educação Física a partir da licenciatura plena, modelo que esteve em vigor no país 

durante um longo período. Tal formação possibilitava atuação em ambientes escolares e 

não escolares.  

No período em que esteve em vigor, pouco se discutia sobre a atuação dos 

egressos desse modelo de curso. A licenciatura plena prometia em seu egresso alguém 

com capacidades relacionadas à atuação escolar e não escolar. Isso acontecia na prática? 

Os currículos da época conseguiam dar conta disso? Os egressos de cursos de 

licenciatura plena eram denominados professores. Se pensarmos a partir das atribuições 

do conselho referentes à nomenclatura que atualmente estão em vigor (professor para os 

licenciados), esse indivíduo ainda assim poderia ser tratado como professor? 

Os currículos de licenciatura plena Educação Física pautavam-se, 

consideravelmente, no modelo tradicional esportivo. O esporte exercia centralidade 

nesse modelo de formação. Como um dos resultados disso, a Educação Física escolar, 
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em muitos casos, passava a ser uma reprodução do esporte de rendimento, e os aspectos 

didáticos e pedagógicos pouco eram tratados em comparação ao que é visto hoje em um 

curso de licenciatura em Educação Física. 
O currículo tradicional e esportivo difundido fortemente nas décadas 
de 60, 70, 80 do século passado, e também, com menor intensidade, 
mas ainda assim, exercendo sua influência até o final da década 
seguinte. Estabeleceu laços de proximidade com o espaço de atuação 
pertencente, hoje, ao bacharelado; devido à concepção de formação 
estar vinculada a uma prática desportiva. (CONTREIRA, 2014, p. 10).  

Sendo as licenciaturas encarregadas de formar professores, e tendo em vista que 

esses licenciados plenos atuavam e ainda atuam dentro da educação básica, alguns 

apontamentos em forma de questão podem ser feitos. Mesmo com o afastamento 

demonstrado entre o currículo de licenciatura plena e as questões ligadas à escola, essa 

licenciatura realmente formava professores? Mesmo que tal formação propiciasse a 

atuação em ambos ambientes, um maior enfoque era dado para aqueles saberes que hoje 

são centrais nos cursos de bacharelado. Como se dava a atuação escolar do egresso de 

um curso que parece se aproximar dos atuais moldes do bacharelado em Educação 

Física? 

Com a divisão dos cursos, algo que pode ser constatado é o fato de que os cursos 

de licenciatura passaram a dar um maior enfoque para questões que anteriormente não 

exerciam tanta importância nos currículos de licenciatura plena, questões essas que 

estão diretamente ligadas ao ambiente escolar.  

Em relação ao antigo modelo de formação, a divisão dos cursos em licenciatura 

e bacharelado parece ter acarretado em um aprofundamento maior da licenciatura em 

relação às questões escolares, assim como uma maior aproximação de seu acadêmico 

com a escola. A divisão dos cursos me parece ter sido benéfica à Educação Física 

escolar em termos de melhor formação e atuação de seus professores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa aqui apresentada tomou como problema central a potência da 

formação inicial em Educação Física em relação à atuação em espaços não escolares, 

tomando como objetivo a ser perseguido a identificação e a problematização das 

relações entre os currículos voltados a essa formação e à atuação nesses espaços. 

Ao mesmo tempo em que a investigação adotou a perspectiva de currículo pós-

crítica como ferramenta operatória, tomando-o como o percurso que leva um indivíduo 

a se tornar professor, a partir de um recorte, com o intuito de produzir dados, utilizou os 

PPC de determinados cursos de formação inicial em Educação Física, documentos esses 

que são compreendidos como parte importante de um currículo de formação inicial em 

nível superior. Tal recorte se constituiu a partir da região sul do Rio Grande do Sul, 

onde foi realizado um mapeamento das instituições que ofereciam cursos de formação 

inicial em Educação Física. Assim procedendo, foram encontrados dezoito (18) cursos 

em funcionamento em seis (6) instituições diferentes, quatorze (14) de licenciatura e 

quatro (4) de bacharelado, distribuídos em regimes presenciais e à distância. A diferença 

na quantidade de cursos de licenciatura e bacharelado pode ser direcionada para o 

problema que aqui apresento acerca dos campos de atuação, visto que, de certa forma, o 

curso de licenciatura ainda é compreendido como uma formação mais ampla em termos 

de atuação. Entendo que se determinada instituição oferece cada uma dessas 

modalidades, isso se dá a partir de uma demanda existente na região que passei a 

delimitar.  

Entender a formação em licenciatura a partir de uma correspondente noção 

ampla, em termos de atuação, foi algo que por diversas vezes foi encontrado nesta 

investigação. Entretanto, trata-se de uma compreensão permeada por disputas. Tal 

compreensão foi identificada, inicialmente, a partir do trato dos currículos de formação 

inicial em Educação Física da região, onde foi possível identificar a maneira com que os 

mesmos se organizavam em relação a esses espaços de atuação. Logo depois, a mesma 

compreensão foi problematizada a partir dos resultados produzidos pelos laboratórios de 

problematização realizados. Em torno disso, diversas disputas passaram a ser 
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identificadas, demonstrando que o campo da Educação Física é permeado por conflitos, 

principalmente no sentido de sua atuação profissional. 

O trato dos currículos concentrou-se no perfil de egresso, compreendido aqui 

como componente que exerce caráter norteador nos PPC dos cursos. O processo de 

problematização desses se deu a partir da busca por questões que fossem capazes de 

demonstrar a potência da formação proposta por determinado curso e a sua relação com 

os campos de atuação não escolares. Foi possível identificar que o problema de atuação 

não escolar reside majoritariamente nos cursos de licenciatura, mas não exclusivamente 

nesses. Também identifiquei que o único curso de licenciatura componente da pesquisa 

a apresentar em seu perfil de egresso os espaços não escolares como possíveis campos 

de atuação a seus futuros egressos é o curso da FURG. Isso se torna um problema, visto 

que diferentes exigências legais são atribuídas em relação à atuação nesses espaços pelo 

CONFEF, resultando nesta singularidade que parece ser central àquilo que me dediquei 

a problematizar. 

O entendimento da licenciatura como uma formação ampla foi demonstrado, em 

termos curriculares, em apenas um dos quatro perfis de egresso dos cursos de 

licenciatura componentes dessa fase da pesquisa. Em contrapartida, tal noção se 

materializou, com mais força, nas produções oriundas do laboratório de 

problematização.  

O laboratório foi um instrumento utilizado visando produzir e registrar 

significados por parte dos acadêmicos sobre a temática da formação inicial em 

Educação Física e os campos de atuação. A produção de dados se deu a partir da 

produção de banners digitais e de uma posterior apresentação desses. Os laboratórios 

foram realizados em quatro (4) turmas de acadêmicos concluintes, duas (2) delas de 

licenciatura e duas (2) de bacharelado, dos cursos presenciais encontrados no 

mapeamento e que tiveram turma de concluintes no ano de 2017. 

Uma considerável parcela dos acadêmicos dos cursos de licenciatura 

participantes dos laboratórios se posicionou de maneira problematizadora sobre as 

restrições em relação aos espaços não escolares que hoje cercam sua formação, ao 

mesmo tempo em que se colocaram de maneira interessada em relação à atuação nestes 

ambientes. Mais do que isso, até mesmo os acadêmicos de um curso que em seu PPC 
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restringia a atuação de seus egressos à escola, demonstraram-se incomodados em 

relação a tais atribuições, afirmando que a licenciatura se trata de uma formação potente 

em relação a todos os espaços que compõem a atuação da Educação Física. 

A partir da formulação do problema, dos objetivos e das decisões de método 

tomadas, uma temática passou a adquirir centralidade nesta investigação, sendo eixo 

central de todo processo de problematização aqui realizado: a divisão do curso em 

licenciatura e bacharelado. 

A posição demonstrada por grande parte dos participantes dos laboratórios de 

problematização foi pela unificação dos cursos de Educação Física a partir de 

apontamentos problemáticos acerca da atual divisão em bacharelado e licenciatura. 

Acadêmicos concluintes de cursos de licenciatura e bacharelado colocaram-se contra a 

divisão, principalmente quando passaram a apontar diversas insuficiências em seus 

currículos em relação à atuação em determinados espaços.  

Considero que os currículos dos cursos tratados nesta pesquisa só foram vistos 

como problemáticos em função das restrições acerca dos possíveis campos de atuação. 

Foi demonstrado que o problema central para estes acadêmicos não é o currículo de seus 

cursos e determinados arranjos, mas sim, a atuação que se tornou limitada a partir do 

momento da divisão dos cursos. Isso acaba por fortalecer e mostrar o quanto é 

problemático aquilo que tomo como central nesta pesquisa: a formação inicial em 

Educação Física e os campos de atuação. 

Em relação aos espaços de atuação que delimitei como centrais a esta pesquisa – 

os não escolares –, foi possível verificar a existência de um cruzamento. Tal cruzamento 

caracterizou-se a partir de alguns fatores apontados pelos participantes dos laboratórios. 

O currículo, enquanto conjunto de disciplinas arranjadas que compreendem o curso, foi 

um deles, visto a existência de um corpo de conhecimento comum entre os cursos de 

licenciatura e bacharelado. Além disso, a proximidade entre os cursos em instituições 

que ofertam as duas modalidades é um fator que demonstrou contribuição para que 

licenciados estejam ocupando o espaço de bacharéis.  

Em contrapartida, foram constatadas inconsistências em relação a tais espaços 

serem verdadeiramente de atuação exclusiva dos bacharéis, visto as constantes disputas 
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entre aqueles que tomam diferentes atribuições legais como norteadoras a esse embate. 

Ao mesmo tempo em que alguns licenciados buscam através das atribuições do 

Conselho Nacional de Educação atuar nesses espaços que entendem serem são seus por 

direito, as atribuições do CONFEF delimitam tais espaços à atuação dos bacharéis, 

demonstrando relação direta entre tais conflitos e o tema desta pesquisa. 

Ainda no sentido da relação entre o currículo e a atuação em Educação Física, 

foi demonstrado nos quatro laboratórios de problematização realizados, que aquilo que é 

tratado como insuficiente pelos bacharéis em relação aos conhecimentos contidos na 

grade curricular de seus cursos é extremamente próximo daquilo que é visto pelos 

licenciados como algo de ênfase excessiva em seus cursos. Por outro lado, aquilo que os 

licenciados relataram como carência é algo que, no entendimento dos bacharéis, tem um 

trato que vai além daquilo que entendem ser necessário. 

Nesse sentido, de uma maneira geral, aquilo que foi destacado como insuficiente 

pelos acadêmicos dos cursos de licenciatura participantes são conhecimentos 

relacionados diretamente aos espaços não escolares (que por diversas vezes foi reduzido 

ao esporte de rendimento), conhecimentos tratados por eles como específicos. Por sua 

vez, os apontamentos dos acadêmicos de bacharelado remeteram aos conhecimentos 

que se aproximam dos ambientes escolares, tratado pelos mesmos como conhecimentos 

didáticos/pedagógicos. 

Até certo ponto do andamento desta pesquisa, o problema das relações potentes 

entre a formação inicial em Educação Física e os espaços de atuação não escolares 

parecia apontar para algo ligado exclusivamente ao curso de licenciatura, visto as 

restrições e embates encontrados ao longo do desenvolvimento desta dissertação. Além 

disso, o curso de bacharelado foi apresentado como pouco problemático no sentido da 

atuação não escolar, visto que foi colocado em funcionamento visando restringir seus 

egressos à atuação nesses ambientes. No entanto, constatações produzidas 

posteriormente surgiram, direcionando para outro aspecto que ganhou força dentro das 

produções oriundas do laboratório de problematização e que acabou por ir ao encontro 

do tema e problema desta pesquisa: a relação do ―ser ou não ser‖ professor. Trata-se da 

relação que pôde ser verificada a partir do trato de grande parte de acadêmicos 

participantes da pesquisa em relação a essa questão. 
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Enquanto o termo professor é algo pacificado em relação aos egressos de cursos 

de licenciatura dentro de qualquer área do conhecimento, concluintes de cursos de 

bacharelado em Educação Física autodenominam-se professores ou, pelo menos, acatam 

tal denominação. Mais do que isso, alguns acadêmicos de licenciatura participantes 

também demonstraram enxergar os bacharéis em Educação Física de maneira similar. 

Tal confusão acerca de quem realmente pode ser nomeado de professor, além de 

ser oriunda do processo de divisão dos cursos, exerce ligação direta com a proximidade 

que pode ser verificada entre currículos de licenciatura e bacharelado. O processo de 

formação desses acadêmicos e os diferentes tratos que os currículos dão para os 

possíveis campos de atuação também acabam por resultar na indiferenciação, que 

atualmente é alvo de polêmicas na área. 

Com essas considerações, ao demonstrar a centralidade que a divisão dos cursos 

tomou ao longo do processo de problematização, não pretendo afirmar que não esperava 

tocar nesse tema dentro desta investigação, pois ele é bastante próximo daquele que 

assumi para este estudo, tampouco dizer que todas as discussões que cercam a Educação 

Física se dão a partir do início do processo de divisão do curso. Todavia, tratando 

diretamente dos resultados obtidos nesta pesquisa, a divisão dos cursos assumiu ênfase 

em praticamente tudo aquilo que foi pensado, problematizado e produzido. 

Posso afirmar que as discussões acerca da divisão do curso permeiam todos os 

espaços onde tive a oportunidade de circular durante a realização desta pesquisa. A 

divisão é, também, tema recorrente nas produções científicas no país. A divisão dos 

cursos está pulverizada dentro de diversos ambientes que cercam a Educação Física, 

desde os embates judiciais com o CONFEF até as conversas informais entre 

acadêmicos. Quem está inserido nesta área do conhecimento com muita frequência tem 

algo a dizer sobre a divisão. 

Não estaríamos desperdiçando um valoroso tempo nesta discussão acerca da 

divisão ter sido benéfica ou não, mesmo quatorze (14) anos depois dela ter sido 

concretizada? Já que a divisão está estabelecida, não poderíamos usar um pouco desta 

energia para refletir acerca de aperfeiçoamentos nos cursos de licenciatura e 

bacharelado em Educação Física no país? Ao longo do processo de realização desta 
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pesquisa pude perceber que a divisão dos cursos parece ter sofrido uma demonização ao 

longo dos tempos.  

Demonstro tal demonização tomando como base o princípio de funcionamento 

da formação inicial em Educação Física que por décadas esteve em vigor no país, essa 

que tornava seu egresso apto a atuar em ambientes escolares e não escolares. A divisão 

me parece ter sido positiva para a Educação Física escolar. É notável a consequente 

aproximação da Educação Física com as questões escolares a partir da divisão dos 

cursos e a criação do curso de licenciatura em Educação Física, pois o modelo de 

formação unificada encaminhava para uma formação de professores que pouco tratavam 

de questões relacionadas à escola no período de suas formações inicias. 

Dentro dos espaços onde tive a oportunidade de inserção ao longo desta 

pesquisa, pouco foi visto no sentido de um diálogo entre aqueles que são contra e a 

favor. Há apenas disputa e essa ocorre no nível da polêmica, onde um quer derrotar o 

outro. Em contrapartida, o CONFEF, que exerceu grande força para concretizar a 

divisão e segue exercendo para que a mesma siga em vigor, não foi visto de maneira 

positiva por nenhum dos participantes dos quatro laboratórios de problematização 

realizados. Além de não se colocarem a favor das atribuições do CONFEF, ninguém se 

colocou a favor da divisão em si. A partir de diferentes causas, todos os acadêmicos 

participantes compreendiam o processo de divisão como algo negativo, até mesmo os 

acadêmicos concluintes dos cursos de bacharelado em Educação Física, curso esse que é 

oriundo do processo de divisão em duas modalidades. Isso demonstra o quanto é 

problemático esse processo de divisão, assim como os ditames do conselho que o 

estabelece, principalmente, quando se trata dos possíveis campos de atuação. 

Por fim, concluo esta dissertação afirmando que sim, existem relações potentes 

entre a formação inicial em Educação Física e os espaços de atuação não escolares e 

essas são múltiplas. Identifico que tais relações poderiam ser ainda mais potentes, 

principalmente pela verificação de uma resistência apresentada pelos acadêmicos 

licenciados no sentido das atribuições restritivas que lhes são feitas em relação a estes 

ambientes.  

Os indivíduos participantes desta pesquisa demonstraram interesse por uma 

formação inicial em Educação Física única, demonstrando que mesmo que existam 
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relações potentes, as ações de restrição relacionadas aos diferentes espaços acabam por, 

cada vez mais, se infiltrar no campo da Educação Física, desde a forma de currículo até 

as ações impeditivas da prática profissional daqueles que não se enquadram nas 

atribuições do conselho. 

As discussões e polêmicas do campo da Educação Física aqui apresentadas 

acabam por se cruzar com os problemas de décadas passadas. Parece-me que alguns 

daqueles problemas ainda não foram solucionados, pelo contrário, foram somando a 

novos problemas no sentido de um progressivo crescimento, resultando em novas 

polêmicas e discussões. Épocas diferentes, contextos diferentes, disputas iguais. Nunca 

houve paz! Um dia haverá? Parece que estamos condenados a permanecer entre o bem e 

o mal. 
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