
Resumo Como os cursos de Educação Física interpretam as Diretri-
zes Curriculares Nacionais? Quais práticas discursivas dão base para 
a elaboração dos currículos dos cursos de licenciatura e bacharelado? 
Essas são as duas perguntas que orientaram a problematização des-
te trabalho, e com base nelas foram investigadas cinco instituições 
privadas na região Centro-Oeste de Minas Gerais que oferecem o 
referido curso. Levamos em conta que todo currículo deve ser ana-
lisado como um espaço perpassado por relações de poder. Além dis-
so, discutimos como as interpretações das Diretrizes são pautadas 
por relações de poder que dão forma aos currículos, forma adquirida 
em uma arena social de luta. Para a coleta de dados, utilizamos de 
pesquisa bibliográfica e entrevistas semiestruturadas e, para proble-
matizar as Diretrizes, trabalhamos com análise documental. Analiti-
camente falando, na medida em que pesquisamos os históricos das 
reformas nos cursos de Educação Física, percebemos certa ênfase na 
estabilidade e na harmonia, não exatamente na mudança. As institui-
ções pesquisadas optaram por manter uma estrutura curricular mais 
abrangente, sem se definirem claramente por uma das diplomações 
possíveis: licenciatura e bacharelado (em primeiro momento) e licen-
ciatura e graduação (em segundo momento), não fazendo, assim, 
alterações e mudanças consideráveis em seus currículos.
Palavras-chave bacharelado; currículo; educação física; li-
cenciatura.

Abstract How do the Physical Education courses interpret the Na-
tional Curriculum Guidelines? What discursive practices underlie the 
curricula development for the bachelor and associated degrees? 
These are the two questions that guided this work, and based on 
them five private institutions in the Midwest region of Minas Gerais 
were investigated. We take into account that the whole curriculum 
should be seen as a space permeated by power relations. In addi-
tion, we discuss how the Guidelines’s interpretations are under-
pinned by power relations that shape the curriculum, as acquired 
in a social arena of struggle. The data collection was performed 
through literature review and semi-structured interviews and, to 
discuss the Guidelines, we worked with document analysis. Analyti-
cally speaking, while researching the history of educational reforms 
in Physical Education courses, we noticed a certain emphasis on sta-
bility and harmony, not exactly in change. The surveyed institutions 
have chosen to maintain a more comprehensive curriculum struc-
ture, without clearly choosing one of the possible degrees, thus 
not making considerable changes in their curricula.
Keywords bachelor’s degree; curriculum; Physical Educa-
tion; Associated degree.
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Introdução

Como os cursos de Educação Física in-
terpretam as Diretrizes Curriculares 
Nacionais? Quais práticas discursivas 

dão base para a elaboração dos currículos dos 
cursos de licenciatura e bacharelado? Essas 
são as duas perguntas que orientaram a pro-
blematização deste trabalho, em razão do qual 
foram investigadas cinco instituições de ensino 
superior privadas na região Centro-Oeste de 
Minas Gerais, Brasil, que oferecem o referido 
curso. Levamos em conta que todo currículo 
deve ser analisado como um espaço perpas-
sado por relações de poder, constituídas em 
momentos sociais específicos que refletem 
diferentes interesses. Além disso, discutimos 
como as interpretações das Diretrizes são pau-
tadas por estratégias de poder que dão forma 
aos currículos, a qual é adquirida em um campo 
de luta, em uma arena social de luta.

Partimos do princípio de que as refor-
mas educacionais são mecanismos sociais e 
políticos, entremeados por disputas pela he-
gemonia de suas práticas discursivas1. Assim, 
arena social é uma possibilidade de explicação 
do espaço social, em que buscas de diferentes 
formas de saber são estruturadas e pautadas 
em distintas relações de poder, construindo, 
de maneira dinâmica, relações sociais. Ou 
seja, arena não é um espaço simplesmente 
ocupado por quem (ou o que) supostamente 
detém o poder, mas sim é “um espaço onde 
se viabilizaram (e inviabilizaram) ações políti-

1 Inspirados em algumas discussões foucautianas 
(FOUCAULT, 1996, 1997, 2001) e em um de seus 
comentadores (CASTRO, 2009), empregamos neste 
texto o termo “prática discursiva”. Como Foucault, 
em vários momentos de sua obra, partimos do 
princípio de que a linguagem é uma prática – uma 
prática discursiva – que busca “um modo de abordar 
a linguagem em sua historicidade, em sua dispersão, 
em sua materialidade, isto é, sem referi-la nem à 
sistematicidade formal de uma estrutura, nem à 
pletora interpretativa do significado” (CASTRO, 2009, 
p. 251). Preocupamo-nos em descrever e analisar o que 
o discurso, como uma prática, propõe e produz, e não 
em sua estrutura formal em termos de enunciados, 
enunciações, formas, ou mesmo, em seus supostos 
critérios internos de controle.

cas coletivas”2, tecendo configurações espe-
cíficas de conhecimento.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) de 1996 trouxe a proposta de serem 
firmadas diretrizes curriculares básicas, que 
viessem a interferir em toda a configuração 
do conhecimento em torno da educação no 
Brasil. A partir da LDB, especificamente no 
Ensino Superior, buscou-se a flexibilização 
na elaboração dos currículos dos cursos de 
graduação, retirando-lhes as amarras da con-
centração e a inflexibilidade dos currículos 
mínimos, propostas pela Lei nº 5.540/1968. As 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do 
Conselho Nacional de Educação (CNE) defi-
nem as orientações para a organização curri-
cular e institucional dos cursos de graduação 
plena, bem como, os mecanismos para a ava-
liação dos cursos a ser realizada pelas institui-
ções formadoras e pelo sistema educacional.

Mais especificamente, para os cursos de 
Educação Física, duas DCNs distintas balizam 
a organização curricular: as Diretrizes Curri-
culares Nacionais para a Formação de Profes-
sores da Educação Básica, em nível superior, 
curso de licenciatura, de graduação plena, 
(Resolução CNE/CP nº 1/2002) e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os cursos de gra-
duação em Educação Física, em nível superior 
de graduação plena (Resolução CNE/CES nº 
7/2004). Com base nessas Diretrizes, o licen-
ciado em Educação Física deverá ser prepa-
rado para atuar como professor da Educação 
Básica. Já o graduado (antigo bacharel) será 
formado para atuar no campo não escolar, 
em lugares como clubes, academias e outros 
campos que oportunizem práticas de ativida-
des físicas, recreativas e esportivas. 

Após essas promulgações, importantes 
reformulações aconteceram nos currículos 
dos cursos de Educação Física. Depois da Re-
solução CNE/CP nº 1/2002, as formações em 
licenciatura e bacharelado/graduação3 não 

2  POPKEWITZ; PEREYRA, 1992, p. 25.
3 A partir da Resolução CNE/CES nº 7/2004, a nomenclatura 

de bacharelado caiu em desuso, passando a ser 
chamado de graduação. Mas, durante este trabalho, 
optamos por utilizar as duas nomenclaturas, da 
seguinte maneira: bacharelado/graduação.
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poderiam mais ocorrer por meio de um currí-
culo comum (o conhecido 3 + 1), como acon-
tecia em grande parte das instituições de 
ensino, desde a Resolução nº 3/19874. Sendo 
assim, diante desse quadro colocado a par-
tir de 2002, todas as IES em Educação Física 
deveriam reestruturar seus currículos tendo 
como base as novas DCNs.

Cientes do desdobramento citado, 
acompanhando toda essa discussão há algum 
tempo – e levando em conta que um currículo 
se constrói por meio de conflitos, lutas de in-
teresses e posições5 –, surgiu o nosso interes-
se pelo tema. Somando-se a tudo isso – tra-
balhando em IES –, tivemos a oportunidade 
de participar de algumas discussões informais 
embasadas nas resoluções CNE/CP nº 1/2002 
e CNE/CES nº 7/2004 sobre esse processo de 
reestruturação curricular.

Algumas reflexões levantadas nesse 
período, somadas às teorizações curricula-
res consultadas, levaram-nos a perceber que 
não é apenas reestruturando e modificando 
a composição, a ordem ou a carga horária de 
uma matriz curricular que se produzirá uma 
nova mentalidade curricular. É importante 
compreender o currículo como uma práxis 
que sofre intervenção de distintas ações, 
sendo estabelecida no interior de diferentes 
interações culturais e sociais. Em decorrência 
dessas inquietações, definimos como objeto 
de estudo o currículo dos cursos de Educação 
Física, levando em consideração as normati-
zações do CNE e as práticas discursivas reor-
ganizadas em torno dessas normatizações.

Metodologia
Por reconhecer a importância do currí-

culo na formação é que se torna necessário 

4 A Resolução nº 3/1987 tratava do “perfil 
profissiográfico” do licenciado, do bacharel e do 
técnico desportivo, apresentando uma proposta de 
currículo mínimo que buscava caracterizar o perfil 
profissional, definia área de abrangência do currículo 
e a duração mínima do curso (quatro anos). Indicava 
também como devia ser a parte de formação geral 
(Humanista e Técnica) e a parte de Aprofundamento 
de Conhecimentos Específicos (BORGES, 1996).

5 SILVA, 1999.

conhecê-lo. Para tanto, examinamos o currí-
culo dos cursos de Educação Física da região 
Centro-Oeste de Minas Gerais, por meio de 
uma análise qualitativa, em um processo que 
focalizou o contexto da forma mais completa 
possível. Essa tarefa não é simples, porque não 
há nada mais complexo que descrever propósi-
tos não explicitados dos comportamentos dos 
indivíduos e dos papéis das instituições em de-
terminada realidade social e cultural.

Para isso, este estudo – metodologica-
mente com características de uma pesquisa 
qualitativa – pretendeu “[...] descrever [...] 
os fatos e fenômenos [...]”6 da realidade es-
tudada. A pesquisa qualitativa não admite 
visões isoladas, parceladas, estanques. Ela 
se transforma em uma “interação dinâmica 
retroalimentando-se, reformulando-se cons-
tantemente, de maneira que, por exemplo, a 
coleta de dados num instante deixa de ser tal 
e é análise de dados, em seguida, veículo para 
nova busca de informações”.7

Para a coleta de dados, utilizamos de 
pesquisa bibliográfica e entrevistas semies-
truturadas e, para problematizar as DCNs, tra-
balhamos com análise documental. Ao anali-
sarmos os dados coletados, pudemos apontar 
incoerências acerca da formação e atuação do 
profissional, especialmente porque existem 
aqueles que defendem a separação dos cur-
sos de Educação Física em licenciatura e em 
bacharelado/graduação e os que a criticam. 
Mais especificamente, a pesquisa bibliográ-
fica estimulou a busca do referencial teórico 
para fazer a análise dos dados coletados, por 
meio de determinadas fontes bibliográficas, 
com o objetivo de se obter uma compreensão 
melhor do currículo, das interpretações das 
DCNs e das relações de poder envolvidas em 
alguns espaços.

A análise documental serviu tanto para 
dar informações sobre a técnica de elabora-
ção das entrevistas quanto para a confronta-
ção e a comparação dos dados. Iniciamos pela 
análise da Resolução CNE/CP n. 1/2002 e da 

6  TRIVIÑOS, 1987, p. 110.
7  Idem, p. 137.
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Resolução CNE/CES n. 7/2004, bases normati-
vas para a elaboração dos currículos de Edu-
cação Física no País. Além disso, levantamos 
outros documentos que auxiliaram na leitura 
do cotidiano estudado, como pareceres e re-
soluções do campo do referido curso, proje-
tos pedagógicos e seus currículos, relatos de 
experiências e outras fontes cabíveis encon-
tradas nas instituições pesquisadas.

Sem dúvida, os documentos são fon-
tes estáveis, que podem ser consultados 
várias vezes, constituindo um item valioso 
na abordagem de dados qualitativos. Em 
suas diferentes formas, “são ricos em da-
dos que apenas esperam pela atenção dos 
investigadores”8, podendo “[...] nos dizer 
muita coisa sobre os princípios e as normas 
que regem o comportamento de um grupo e 
sobre as relações que se estabelecem entre 
diferentes subgrupos”9. No entanto, para me-
lhor exploração dos documentos e devido à 
complexidade do problema, também utiliza-
mos entrevistas semiestruturadas.

Tais entrevistas – com durações entre 45 
minutos e 1 hora e 30 minutos – foram reali-
zadas nas próprias instituições, com exceção 
de duas, cujos coordenadores preferiram, por 
inviabilidade de tempo, marcá-las em outros 
locais. Elas foram gravadas em áudio e, poste-
riormente, transcritas na íntegra. Com essas 
entrevistas, buscamos quais são as interpre-
tações feitas das DCNs (CNE/CP n. 1/2002 e 
CNE/CES nº 7/2004) e quais práticas discursi-
vas são reelaboradas em torno dessas DCNs 
pelos sujeitos pesquisados, tendo como base 
um roteiro pré-estabelecido.

Esse tipo de roteiro é um instrumento 
fundamental quando se tem em vista captar 
os significados que os sujeitos constroem 
sobre a sua realidade, pois frequentemente 
o entrevistado fala livremente sobre o tema 
proposto. Além disso, possui um caráter de 
interação muito grande entre o pesquisa-
dor e o pesquisado, eliminando a hierarquia 
existente em outras técnicas de obtenção de 

8  CAMPENHOUDT, 1998, p. 201.
9  ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 169.

dados. Vale ressaltar que a entrevista permite 
a “captação imediata e coerente da informação 
desejada, praticamente com todo tipo de infor-
mante e sobre os mais variados tópicos” 10.

A coleta de dados ocorreu em cinco 
instituições privadas de Ensino Superior de 
Educação Física da região Centro-Oeste de 
Minas Gerais. Faz-se necessária uma análise 
particular de uma situação ocorrida em uma 
delas, tendo em vista algumas dificuldades 
encontradas no momento da entrevista. Em 
primeiro lugar, ao agendarmos a entrevista 
por telefone, como vínhamos fazendo com as 
outras instituições, a coordenadora nos infor-
mou que tal entrevista seria liberada se hou-
vesse a participação de uma supervisora para 
o controle do que seria abordado. Além disso, 
nos foi pedido o roteiro da entrevista semies-
truturada para uma avaliação da diretoria.

Todo o procedimento foi feito, mas, du-
rante a entrevista, na primeira questão, sur-
giu uma indagação da nossa parte que não 
constava no roteiro e, como a entrevista era 
semiestruturada, não víamos problema em 
questionar algo que seria primordial para fu-
turas reflexões. A supervisora, que a princípio 
participaria como ouvinte, tomou a frente 
da situação intervindo com a seguinte frase: 
“Esta pergunta não consta no roteiro. Nós só 
responderemos as perguntas que estiverem 
no roteiro. Você pode se sentir à vontade para 
reformular o roteiro e passar novamente para 
a aprovação da direção”.

Esclarecemos que era apenas um rotei-
ro de entrevista semiestruturada, que outras 
questões poderiam surgir ao longo da en-
trevista, mas ela não concordou a princípio. 
Continuamos a entrevista com a coordena-
dora, sempre com interrupções da supervi-
sora. Com o passar do tempo, a supervisora 
se tornou um pouco mais flexível e passou a 
responder às perguntas que não constavam 
no roteiro, e a entrevista foi encerrada sem 
maiores transtornos.

Para analisar a situação exposta, vamos 
nos remeter a Foucault (1996) quando nos diz 

10  LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34.
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que as práticas discursivas têm regras sociais 
e históricas que liberam e ao mesmo tempo 
restringem as condições de seu funcionamen-
to. Para o autor, não se pode dizer qualquer 
coisa, em qualquer lugar ou em qualquer tem-
po. Há regras de uso do discurso. Ninguém 
entra na ordem do discurso se não satisfizer a 
certas exigências,  ou se não for de início qua-
lificado para fazê-lo, como pôde ser observa-
do durante o caso descrito.

Vale ressaltar que, como procedimen-
to ético e por não ser considerado relevante 
para o contexto estudado, durante a apre-
sentação e interpretação dos resultados, os 
nomes das instituições pesquisadas foram 
preservados, optando-se simplesmente por 
denominá-las Instituição 1 (I1), Instituição 2 
(I2), e assim por diante.

Foram entrevistados os coordenadores 
dos cursos, identificando quais são suas inter-
pretações sobre as DCNs do CNE nos respecti-
vos cursos, pois, de uma maneira ou de outra, 
tais interpretações estão presentes nas pro-
postas curriculares. Mesmo sendo cinco insti-
tuições, foram entrevistadas seis pessoas, uma 
delas sendo a supervisora pedagógica já citada.

Dos cinco coordenadores, apenas um 
era do sexo feminino. O tempo de coorde-
nação deles variava de um a três anos. Todos 
eram formados em Educação Física, sendo 
um com a titulação de doutor, dois mestres e 
dois especialistas. Conforme combinado com 
os entrevistados, utilizamos uma denomina-
ção para as falas, evitando suas identifica-
ções. Optamos por simplesmente denominá-
-los como Coordenador 1 (C1), Coordenador 
2 (C2), etc., exceção da referida supervisora 
pedagógica de uma das instituições, que de-
nominamos Supervisora 1 (S1).

Uma questão antiga, novos 
problemas

A Educação Física brasileira, a partir da 
década de 90, vem sendo marcada por dis-
putas político-intelectuais, assinaladas por 
diferentes projetos que propõem caminhos 
distintos para a formação do profissional. 
A configuração dos processos de formação 

estabelecida pelas DCNs do CNE (CNE/CP nº 
1/2002 e CNE/CES nº 7/2004 – políticas para o 
Ensino Superior) e a criação do sistema CON-
FEF/CREFs11 (que regulamentam a profissão) 
têm apresentado algumas tendências que 
vão nortear – e também deixar algumas ques-
tões ambíguas – o processo de formação em 
Educação Física.

Tratando-se especificamente dos deba-
tes em relação à polêmica bacharelado/gra-
duação versus licenciatura, encontramos duas 
vertentes: os que defendem e os que criticam 
a separação dessas modalidades. Por um lado, 
para aqueles a defenderem, a separação trará 
contribuições para a qualificação dos profis-
sionais do campo, ajudando a construir uma 
produção científica, elevando, assim, o seu 
reconhecimento na comunidade acadêmica e 
social, e, por outro lado, aqueles a criticarem, 
embora reconheçam a fragilidade dos cursos 
de formação de professores em Educação 
Física, acreditam que estarão fragmentando 
ainda mais a formação desses profissionais, 
promovendo a divisão entre os que produzem 
e os que transmitem conhecimento12.

Note-se que os argumentos de Borges da-
tam de meados da década de 90, nos mostran-
do que esse assunto não é de hoje. Portanto, 
tratando-se especificamente dos entrevista-
dos, também encontramos essas duas verten-
tes, expressas nas práticas discursivas abaixo.

Se a gente for ver o histórico de 
como foi feito isso, eu sou bem a 
favor de ter essa diferenciação. Mas 
acaba existindo a formação nas duas 
áreas! Acho necessária a regulamen-
tação de cada modalidade, tendo 
a Universidade a opção de poder 
formar os dois ao mesmo tempo. 
Usar o currículo único, ter disciplinas 
comuns aos dois cursos, e poder for-
mar os dois ao mesmo tempo (C5).

11 O Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) e os 
respectivos Conselhos Regionais de Educação Física 
(CREFs) foram criados em 1998, pela Lei 9.696, a qual 
também regulamentou a profissão de Educação Física 
no Brasil.

12 BORGES, 1995.
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Contra. Totalmente contra. Nós 
não formamos cidadãos diferentes. 
Nós vamos trabalhar com o mesmo 
indivíduo. Eu posso trabalhar com 
o aluno na escola, e depois ele vai 
para a academia, e eu não posso dar 
aula para ele? Em um campeonato, 
eu não posso dirigir a minha equi-
pe porque é uma competição? O 
profissional de Educação Física tem 
duas saídas, o ideal vai ser voltar à 
licenciatura plena (C4).

Nesse caso específico, mesmo um entre-
vistado sendo contra e o outro a favor, eles 
utilizam práticas discursivas similares para jus-
tificar os argumentos, sendo a favor das duas 
modalidades serem contempladas em um úni-
co curso, concomitantemente. Ambos defen-
dem a manutenção da licenciatura nos moldes 
de licenciatura ampliada, de formação genera-
lista. Isso evidencia uma ambiguidade não só 
nas práticas discursivas descritas, mas tam-
bém no campo da Educação Física brasileira.

Pesquisas mostram alguns problemas 
relativos à licenciatura e ao bacharelado (gra-
duação): quando comparamos suas matrizes 
curriculares notamos que elas são praticamen-
te idênticas, explicitando uma não diferencia-
ção de conteúdos entre as modalidades. Nes-
se caso, autores propõem que se diferencie 
realmente uma formação da outra, com currí-
culos e campos de atuações distintos, ou que 
se faça uma só modalidade, abarcando todos 
os campos de atuações possíveis na área de 
Educação Física. De qualquer modo, indepen-
dentemente da opção seguida, não há muita 
clareza do que seria a formação em gradua-
ção/bacharelado e em licenciatura, não ape-
nas distinguindo essas duas modalidades nos 
seus possíveis campos de atuação, mas, igual-
mente, em suas formações13.

Discussões mais consistentes sobre a 
formação em Educação Física são relativa-
mente recentes. No fim da década de 80 e

13 Cf. SOUSA et ali, 1995; BRUGNEROTTO; SIMÕES, 
2009; LÜDORF, 2009.

durante a década de 90, outros espaços de 
atuação para o graduado em Educação Físi-
ca surgiram ou foram requeridos. Nesse ca-
minho, o aparecimento do bacharelado vem 
preencher essa possível lacuna. Basicamente, 
a intenção com essa modalidade era garantir 
maior mercado de trabalho para os formados 
da área e, concomitantemente, ter legitimi-
dade para além da escola. Entretanto, essas 
posições não foram suficientes para localizar 
a licenciatura e o bacharelado nas propostas 
curriculares, sem conflitos e sem disputas. Gru-
pos de professores não tinham (e nos parece 
que ainda não têm) clareza do motivo da mo-
dalidade de bacharelado (graduação) constar 
no currículo, principalmente porque não havia 
diferenciação entre o bacharelado e a licencia-
tura no currículo de formação, mas, pretensa-
mente, apenas em seus campos de atuação14.

Durante essas duas décadas, outras re-
lações de poder puderam ser constatadas, re-
forçando a presença da modalidade de bacha-
relado nos currículos. Uma primeira relação 
de poder referia-se ao discurso oficial expres-
so pela Resolução n. 3/1987, com grande força 
de interferência em instituições burocráticas, 
diretamente ligadas a órgãos centrais de deci-
são, em especial ao antigo Conselho Federal 
de Educação. Um segundo fator traduzia-se 
na possibilidade de garantir um mercado de 
trabalho mais amplo e assim também reafir-
mar outros espaços de legitimidade para a 
Educação Física15. Um terceiro ponto carac-
teriza-se pelo maior status atribuído ao ba-
charelado, em comparação à licenciatura nas 
IES em geral, propiciando a oportunidade aos 
discentes participarem de iniciação científica, 
e não de estágio de docência, atividade com 
menor status no meio acadêmico16.
14 MENDES, 2005.
15 MENDES, 1999.
16 MENDES, 2010. No caso da Educação Física, o 

bacharelado não necessariamente está ligado 
apenas à pesquisa. Desde as suas discussões iniciais 
na Educação Física, por um lado, essa modalidade 
teve uma conotação fortemente de diferenciação 
no campo de atuação profissional: licenciatura para 
atuar na docência, no espaço escolar; bacharelado 
para atuar em todos os outros espaços: academias, 
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Como já falado, existem posições con-
trárias em relação à polêmica licenciatura ver-
sus graduação/bacharelado. Entre os entrevis-
tados desta pesquisa, isso não foi diferente. 
Ao contrário dos coordenadores 4 e 5, os 
coordenadores 1 e 2 acreditam que a diferen-
ciação deva existir e se pautam nos seguintes 
argumentos:

Acho que as áreas de atuação são 
bem diferenciadas. Como as áre-
as são diferenciadas, a formação 
também é muito diferente. É claro 
que as áreas vão se interligar, mas 
a abordagem é diferente por causa 
da área de atuação do profissional. 
Eu acho que só vem a contribuir. O 
profissional que quiser ser licencia-
do e bacharel, ele tem esse direito, 
nada impede que esse profissional 
tenha as duas modalidades, con-
tanto que ele cumpra todos os ob-
jetivos para a formação de um pro-
fessor e todos os objetivos para a 
formação de um bacharel (C1).

Eu sou a favor porque os campos de 
atuação têm que ser bem definidos. 
Se for licenciatura e está voltada 
para a escola, a grade curricular tem 
que estar voltada para isso. Agora 
você fazer um pouco de cada coisa 
fica muito superficial (C2).

Nesses dois casos estão presentes al-
guns aspectos em torno do currículo que 
exemplificaremos com três questões: quais 
conhecimentos são válidos para cada moda-
lidade? Que tipo de profissional se pretende 

clubes, atividades de alto desempenho, etc. Por outro 
lado, essas diferenciações sempre foram contestadas 
e, muitas vezes, colocadas sem sentido ou apenas 
como uma diferenciação com cunho político e 
ideológico. Neste trabalho, procuramos evidenciar as 
ambiguidades e confusões em torno dessas questões 
nos espaços e currículos pesquisados. Não analisamos 
a pertinência e aplicação dessas diferenciações em 
seu sentido de mercado, de atuação profissional, 
normativo ou legal.

formar? Qual é o campo de atuação desse pro-
fissional?

Em primeiro lugar, sobre a primeira per-
gunta (quais conhecimentos são válidos para 
cada modalidade?), trazemos uma indagação 
com a qual concordamos:

[...] Admitindo-se que um corpus 
de conhecimento é concernen-
te com ideias, conceitos, crenças 
básicas e entendimentos relacio-
nados com um dado objeto de es-
tudo e que a Educação Física teria 
um corpus próprio de conhecimen-
to, poder-se-ia perguntar se um 
mesmo corpus de conhecimento 
poderia formar a base para duas 
[formações] distintas – licenciatu-
ra e bacharelado [/graduação] em 
Educação Física, ou, contraditoria-
mente, existiriam dois corpora de 
conhecimento, um corresponden-
do à licenciatura e outro ao bacha-
relado em Educação Física?17

Em se tratando dessas inquietações, 
um dos coordenadores afirma ser necessário 
“[...] um olhar diferenciado para cada moda-
lidade” (C3). Entretanto, assegura que a “es-
sência” das modalidades é a mesma, sendo o 
campo de conhecimento idêntico. Sendo as-
sim, idealiza um curso de Educação Física com

[...] entradas únicas, núcleo co-
mum, e um desmembramento ao 
longo do curso. O que não pode 
acontecer é você casar essas possi-
bilidades. É você matricular em um 
curso e obrigatoriamente sair com 
duas modalidades. A pessoa tem 
que optar. A área que eu quero é 
licenciatura, então eu tenho que ter 
uma especificidade para isso. Não, 
a área que eu quero é treinamento, 
então eu tenho que ter uma especi-
ficidade para isso (C3).

17 FARIA JR., 1987, p. 269, grifo na obra.
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Esse curso, a princípio, possuiria um 
núcleo comum para as duas modalidades e 
a partir de um determinado período haveria 
uma mudança de enfoque, buscando caracte-
rizar e diferenciar as modalidades. Contudo, o 
interessado em obter os dois títulos deveria 
cumprir a carga horária relativa à distinção das 
duas. Caso contrário, a formação diferenciada 
– proposta pelas novas DCNs – seria, confor-
me seu entendimento, descaracterizada.

Em segundo lugar, vamos nos ater às 
questões restantes: que tipo de profissio-
nal se pretende formar? Qual é o campo de 
atuação dos profissionais dessas diferentes 
modalidades? Para iniciarmos essa reflexão, 
utilizamos uma passagem da entrevista do 
coordenador 3.

Hoje temos restrições legais para 
o graduado/bacharel, ele não tem 
licença para lecionar. Mas nós não 
temos restrições para o licenciado. 
Embora o CREF esteja em uma bri-
ga para que seja determinado isso, 
quem regula é o mercado. Se eu es-
tou licenciado em Educação Física e 
estou credenciado junto ao conse-
lho, quer dizer que não tem nada 
que me impeça de atuar nas duas 
áreas (C3).

Vale frisar que o argumento em torno da 
licenciatura vai contra a normatização em vigor 
apresentada pelo próprio CREF. Ela possibilita 
duas vertentes de formação distintas para a 
licenciatura e para o bacharelado/graduação. 
Portanto, é impreciso divulgar que a licencia-
tura permita atuar em todos os espaços de in-
tervenção profissional, levando-se em conta as 
normatizações do sistema CREF/CONFEF.

Ao retomarmos as DCNs, nos depara-
mos com o curso de formação de professo-
res, sob a orientação da Resolução CNE/CP n. 
1/2002, e o curso de bacharelado/graduação 
em Educação Física, instituído pela Resolução 
CNE/CES n. 7/2004. Consequentemente po-
demos destacar que ambos os cursos são em 
nível superior de graduação plena, que ofere-

cem conhecimentos e habilidades distintas, 
com intervenções específicas e modalidades 
diferenciadas uma em relação à outra.

Em síntese, até 1998 nos deparávamos 
com a noção de licenciatura plena, que dava 
base para o licenciado atuar em todos os es-
paços de intervenção da Educação Física – ou, 
pelo menos, não limitava tal atuação ao es-
paço escolar. A partir de 1998 até 2001, en-
contrávamos no campo da Educação Física a 
possibilidade de termos habilitação em licen-
ciatura plena e bacharelado nos moldes do 3 + 
1, oportunizando a formação dos profissionais 
de Educação Física em curso de graduação, 
com duração mínima de quatro anos, confe-
rindo o título de licenciado e/ou bacharel.

De 2002 a 2004, a determinação do CNE, 
por meio da atual legislação, é que existem 
dois cursos de graduação plena, sendo um de 
formação de professores/licenciatura e outro 
de bacharelado/graduação. A palavra plena 
passou a ser utilizada para toda e qualquer 
graduação, caracterizando a formação em 
nível superior, diferenciando-se da graduação 
sequencial e da graduação tecnológica. Por-
tanto, em relação à aplicação da legislação, 
é possível constatar que o Parecer CNE/CP nº 
9/2001 e as Resoluções CNE/CP números 1 e 2 
/2002 e CNE/CES nº 7/2004 derrogaram o con-
tido na Resolução CFE nº 3/1987, que possibili-
tava a obtenção de diploma de bacharelado e 
licenciatura simultaneamente.

O que vem descrito nas Diretrizes é que 
o licenciado estará habilitado para atuar ex-
clusivamente na Educação Física como com-
ponente curricular da Educação Básica, não 
tendo uma formação orientada para intervir 
no espaço não-escolar. Em contraste, o ba-
charel ou graduado estará habilitado para 
trabalhar em todos os outros campos de in-
tervenção da Educação Física, não tendo for-
mação para atuar como docente da Educação 
Básica. Em síntese, são duas formações distin-
tas, com intervenções profissionais suposta-
mente separadas.

Outro aspecto relevante, encontrado na 
fala do coordenador 2, é a nomenclatura utili-
zada. Ele emprega licenciatura plena, ao invés 
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de licenciatura. Nessa instituição, o curso de 
formação de professores ainda é entendido 
como um curso de licenciatura plena nos mol-
des antigos da licenciatura ampliada, caracte-
rizada pelo sentido amplo da palavra plena, 
dando direito ao graduado de atuar nas duas 
modalidades de formação em Educação Física 
– licenciatura e graduação/bacharelado. Essa 
interpretação fica expressa também em um 
documento impresso apresentado pelo mes-
mo coordenador18, no qual eram justificados os 
motivos que levaram à alteração de modalida-
de do curso – que se iniciou como graduação/
bacharelado e foi alterado para licenciatura.

[...] os graduados em Educação 
Física no momento atual, e, regio-
nalmente, por um longo tempo, 
serão impedidos de atuar em esco-
las estaduais, municipais e outras, 
se se graduarem, sendo livres para 
atuarem em outra miríade de mer-
cado de trabalho oferecida. Mas 
se licenciarem-se, serão livres para 
atuar tanto nas escolas quanto no 
restante do campo reservado ao 
profissional de Educação Física. 
Isso porque as resoluções do CNE 
não deixam claras as atuações, se-
não limitar ao graduado de atuar 
em Educação Física Escolar. Digo 
isso porque, pragmaticamente, o 
profissional de Educação Física li-
cenciado não terá restrição para 
atuar em clubes, academias, esco-
linhas de esporte, como personal 
trainer ou tantos outros, como 
serão limitados os graduandos a 
exercerem sua função dentro da 
escola. Além disso, os licenciados 
têm a possibilidade de se forma-
rem em um prazo atenuado para 
três anos, em detrimento de cum-
prirem quatro anos para se gradu-

18 E-mail direcionado a todos os professores, com 
o resumo de uma das discussões feitas em prol 
da alteração curricular, justificando a opção por 
licenciatura em vez de bacharelado. 

arem. O que faz com que se possi-
bilite a um maior número de alunos 
a conclusão do Ensino Superior, 
mesmo tendo em conta possíveis 
dificuldades financeiras, cronoló-
gicas, motivacionais ou outra (C2).

Em relação ao aspecto citado, desde a 
promulgação da Lei n. 9.394/1996, todos os 
cursos de licenciatura são de graduação ple-
na, que conduzem o estudante a colar grau 
e consequentemente receber o diploma de 
licenciado. O licenciado é aquele que tem li-
cença para lecionar na Educação Básica, como 
está claramente descrito na normatização vi-
gente. O termo licenciatura plena foi utilizado 
durante muito tempo para diferenciá-la da li-
cenciatura curta, extinta com a promulgação 
da Lei n. 9.394/1996.

Portanto, diante desse desdobramento, 
podemos apontar incoerências acerca da for-
mação e, a partir daí, onde atuará o formado 
em cada modalidade, haja vista que essa pro-
blemática vem sendo denunciada por muitos 
autores do campo, desde os que defendem a 
separação dos cursos de Educação Física em li-
cenciatura e bacharelado até os que a criticam. 
Contudo, não há um pensamento consensual 
no que se refere à separação ou não das duas 
modalidades, como pode ser visto nas práticas 
discursivas dos entrevistados e nas discussões 
conceituais no campo da Educação Física.

Algumas considerações
Quais práticas discursivas dão base para 

a elaboração dos currículos dos cursos de li-
cenciatura e de bacharelado? Ao longo deste 
texto, mais especificamente, buscamos res-
ponder a essa pergunta. Na educação brasi-
leira, a licenciatura e o bacharelado são abor-
dados por diferentes autores. Eles criticam 
a atenção dada ao bacharelado – voltado à 
pesquisa –, deixando a licenciatura em segun-
do plano. Esse é um problema dos cursos de 
formação em geral, nos quais a licenciatura 
aparece com menor status, por trabalhar com 
o ensino, tendo o bacharelado maior status, 
por estar orientado à pesquisa.
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Ressaltamos que, apesar de ser uma 
questão confusa, são poucas as pessoas que 
realmente se preocupam com isso. Nesse 
aspecto, cabe salientar que a naturalização 
desse contexto no campo da Educação Física 
vem acontecendo com bastante simplicidade, 
como se os problemas dessa temática já esti-
vessem resolvidos. Entretanto, sabemos que 
essa discussão sobre o que dá base para os 
currículos de formação de professores está 
longe de ser esgotada e, ao repensá-la, obri-
gatoriamente devemos rever os próprios cur-
rículos dos cursos de Educação Física, sempre 
refletindo que eles (os currículos) têm sido 
construídos e influenciados pelos contextos 
produzidos ao longo de suas histórias.

Consequentemente, o atual pensamen-
to curricular do curso de Educação Física no 
Brasil tem sido influenciado por contribuições 
de vários campos de conhecimento como o 
da teoria curricular, formação de professo-
res, política educacional, entre outros. Dentro 
dessa discussão e considerando o currículo 
como o centro da atividade educacional, acre-
ditamos que ele se constitua como um campo 
de conhecimento profundamente engajado 
nas relações de poder que se manifestam na 
sociedade. O currículo, sendo o núcleo da re-
lação educativa “[...] corporifica os nexos en-
tre saber, poder e identidade”19. Como iden-
tidade, é um documento que representa um 
papel fundamental na constituição da subjeti-
vidade20 de alunos e professores.

Como o currículo nunca é neutro, ele 
não pode “[...] ser visto como uma listagem 
de conteúdos planejados para serem cumpri-
dos durante uma determinada etapa do tem-
po escolar ou somente como uma proposta 
de grade curricular apresentada pelo poder 
público”21. Nessas circunstâncias, buscamos

19  SILVA, 1999, p. 10. 
20  A noção de subjetividade é aqui entendida como 

“aquelas conexões que nos ligam a outros humanos, 
a saberes e a relações de poder que nos rodeiam, 
constituindo a nós como tipos específicos de sujeitos” 
(MENDES, 2005, p. 40).

21  MENDES, 2005, p. 39. 

entender o currículo como um artefato so-
cial e cultural, construído historicamente em 
meio a processos de mudanças e transforma-
ções relacionadas às “formas específicas e 
contingentes de organização da sociedade e 
da educação” 22.

É por meio do currículo, concebido 
como elemento discursivo da política educa-
cional, que os diferentes grupos sociais, es-
pecialmente os dominantes, expressam sua 
visão de mundo, seu projeto social, seus prin-
cípios23; os mais variados grupos sociais signi-
ficam suas visões de mundo, suas verdades24.

O currículo tem uma posição privilegia-
da nas reformas, por ser ele o espaço em que 
se agrupam e se desdobram as divergências 
em torno dos mais diversos significados sobre 
o social e sobre o político. O currículo é visto 
como um dos principais elementos das rees-
truturações e das reformas educacionais que, 
em busca de uma eficácia econômica, conti-
nuam sendo sugeridas em diversos países25.

Especialmente no Brasil e no campo da 
Educação Física, após a promulgação das Dire-
trizes (CNE/CP nº 1/2002 e CNE/CES nº 7/2004), 
as mudanças curriculares têm acontecido 
para adaptar as IES à legislação vigente. O 
maior problema por trás dessas mudanças é 
“como e por que algumas formas de verdade 
vêm a prevalecer e, em pontos diferentes, são 
historicamente desafiadas” 26.

Na medida em que pesquisamos os his-
tóricos das reformas nos cursos de Educação 
Física, percebemos certa ênfase na estabilida-
de e na harmonia, e não exatamente na mu-
dança. Apesar de a reforma ocorrida após a 
Resolução nº 3/1987 trazer uma organização 
curricular mais objetiva e moderna, vanguar-
dista em termos de superação do currículo 
mínimo, pesquisas de Faria Jr. (1987), Men-
des (1999), Gonçalves Jr., Ramos e Machado 
(2001) e CONFEF (2009) constataram que 
22  MOREIRA; SILVA, 1994, p. 8. 
23  Cf. MACEDO; ARAÚJO, 2009. 
24  SILVA, 1999. 
25  SILVA, 2001. 
26  POPKEWITZ, 1997, p. 51. 
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muitas IES não fizeram mudanças significati-
vas nos currículos dos seus cursos. As mesmas 
obras nos mostram que essas instituições op-
taram por manter uma estrutura curricular 
mais abrangente, sem se definir claramente 
por uma das diplomações possíveis: licencia-
tura e bacharelado (em primeiro momento) 
e licenciatura e graduação (em segundo mo-
mento), não fazendo, assim, alterações e mu-
danças consideráveis em seus currículos.

Entretanto, apesar de os conceitos de 
reforma e mudança serem aplicados de modo 
corriqueiro, com o mesmo significado, não há 
uma ligação linear entre esses elementos. A pa-

lavra reforma “[...] não possui um significado 
ou definição essencial. Nem tampouco signi-
fica progresso [...]”27. As reformas estão dire-
cionadas para uma melhoria na eficiência das 
formas de ensino que predominam, tornando 
menos aparentes as formas de regulação so-
cial. Nesse sentido, tais formas se relacionam 
com o poder, na medida em que ele passa a ser 
exercido sem atos de repressão ou violência, 
mas por meio da construção de uma identida-
de social. Esta busca estabilidade e continui-
dade de acordos institucionais já existentes, 
construindo processos de controle mais sutis 
e, muitas vezes, difíceis de serem combatidos.

27  Idem, p. 12.
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