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Resumo 

O objetivo deste estudo quantitativo foi analisar a percepção dos professores de educação física 
sobre o currículo e a sobre formação continuada, através de um questionário junto a 73 professores 
de escolas de Cuiabá-MT, Brasil. A análise descritiva revelou que os professores têm uma percepção 
positiva da formação continuada e do currículo. Os docentes utilizam o currículo para planejar o 
ensino, mas o adaptam e usam outros recursos teóricos e suas próprias experiências para fazer o 
planejamento. Os fatores que dificultam a implementação do currículo são, em maior grau, a falta 
de materiais e as instalações inadequadas, e em menor grau, a dificuldade dos professores em 
abordar todos os conteúdos e a resistência dos alunos em relação a alguns desses conteúdos. Os 
resultados apontam para a necessidade de ajustar a formação inicial e a formação continuada de 
professores, e, sobretudo melhorar as condições do trabalho docente. 

Palavras-chave: Currículo, Professores, Educação física, Formação continuada. 

 

 

Abstract 
The goal of this quantitative study was to analyze the perception of physical education teachers 
about curriculum and continuing teacher training through a survey with 73 teachers from schools in 
Cuiabá-MT, Brazil. The descriptive analysis revealed that teachers have a positive perception of in-
service teacher training and curriculum. Teachers use the curriculum to plan teaching, but adapt it 
and use other theoretical and their own experiences to do the planning. The factors that hinder the 
implementation of the curriculum are, to a greater degree, the lack of materials and inadequate 
facilities, and to a lesser extend, the difficulty of teachers in addressing all content and the resistance 
of students in relation to some of these contents. The results point to the need to adjust initial and 
continuing teacher training, and above all to improve the conditions of teaching work. 

Keywords: Curriculum,School teachers; Physical education; Continuing teacher training. 
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Introdução 
 

O currículo é um instrumento fundamental que visa organizar e orientar a prática 
pedagógica dos docentes. Porém, além de ser um elemento central do trabalho dos 
professores na escola, ele é um artefato social, um produto cultural, sujeito a transformações. 
Assim, o currículo pode ser considerado um instrumento semântico e pragmático, devendo 
ser lido, interpretado e colocado em prática na interação com os alunos (BORGES; 
LESSARD, 2008). 

Ao longo das últimas décadas, em vários países, os sistemas educativos implementaram 
novos currículos, seja mudando: as matérias, os conteúdos, as abordagens metodológicas, a 
maneira de avaliar, a forma de progressão dos alunos, ou ainda, introduzindo temas 
transversais ou ciclos de ensino. Deste modo, quando as reformas chegam ao terreno escolar, 
os professores são confrontados pelas mudanças engendradas pelos novos currículos 
prescritos. 

No Brasil, depois da LDB de 1996, os sistemas educacionais estaduais e municipais têm 
uma autonomia relativa para montar seus currículos escolares. Desde então, vários 
movimentos de reformulação curricular emergiram em todo o país1, tal como nas escolas 
municipais de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Em 1997, a Secretaria Municipal de Educação 
(SME) lançou o primeiro currículo de educação física, apoiado na perspectiva crítico-
superadora. No ano 2012, outra proposta curricular municipal de educação física (PCMEF) 
foi implantada nas escolas municipais. Estes dois documentos curriculares foram elaborados 
numa parceria da SME com a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e envolveu a 
participação dos professores das escolas municipais no processo de elaboração dos mesmos. 

A atual PCMEF é centrada nos conteúdos de jogos e brincadeiras, conhecimentos sobre 
o corpo, dança, ginástica, esportes e lutas, sendo destinada à Educação Infantil e ao Ensino 
Fundamental (MOREIRA, 2012). A grosso modo, essa proposta pode ser considerada como 
um currículo híbrido (DUSSEL, 2002), isto é, caracterizado pela mescla de várias teorias 
pedagógicas da educação física2.  

Para apoiar os professores na implementação curricular, a SME ofereceu uma formação 
continuada em parceria com a UFMT, a qual consistiu em encontros quinzenais, com a 
realização de palestras, ateliers, leitura e discussão da proposta curricular, exercícios de 
planejamento coletivo, relatos de experiência e oficinas ministradas por alguns professores 
que se destacaram no ensino de determinados conteúdos. 

Depois de mais de 20 anos que a LDB de 1996 foi sancionada, poucas investigações 
foram realizadas buscando conhecer como os professores vêm se relacionando com os 
documentos curriculares em curso no Brasil (GATTI, BARRETO; ANDRÉ, 2011). No 
campo da educação física, existem poucos estudos empíricos que abordam a construção 
curricular do ponto de vista do trabalho docente (LENZEN, 2012; MALDONADO; SILVA; 
MIRANDA, 2014; MOLINA NETO, 2018). 

Por exemplo, a revisão da literatura de Maldonado, Silva e Miranda (2014), que 
abrangeu pesquisas publicadas no período de 1975 a 2013, constatou que entre os 697 artigos 
empíricos revisados3, apenas 11 (1,6%), tratavam a experiência de professores de educação 
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física na construção curricular. Por sua vez, Tavares, Wittizorecki e Molina Neto (2018) 
ressaltam que no campo da educação física, a questão curricular está sendo abordada 
sobretudo através de ensaios. 

No entanto, tais estudos não permitem compreender o que está sendo pensado e realizado 
nas escolas. Nenhuma investigação sobre a implementação da PCMEF foi realizada junto 
aos professores das escolas municipais de Cuiabá. Nesse sentido, como esses professores 
percebem este currículo e o integram ao seu ensino? Qual o impacto deste currículo sobre o 
trabalho pedagógico desses profissionais? 

É importante ressaltar que uma mudança curricular é um empreendimento humano 
complexo. Perrenoud (1999), por exemplo, explica que em educação, existem reformas de 
estrutura, de currículo e de práticas pedagógicas. As reformas de estrutura – construir um 
novo modelo de escola por exemplo –, podem não afetar diretamente os professores, tanto 
que muitas vezes, eles não precisam engajar-se pessoalmente. Quanto às reformas de 
currículo, se os docentes não estiverem convencidos do mesmo, isto não afetará suas práticas. 
Em relação às mudanças de práticas pedagógicas, estas não podem ser decretadas, ao 
contrário, elas precisam passar por uma evolução das representações, das identidades, das 
competências, dos gestos profissionais e da organização do trabalho pedagógico. 

Parafraseando Cuban e Tyack (1995), se o currículo muda, mas as concepções dos 
professores não, quais são as chances de sua implementação? Sem conhecer a percepção dos 
docentes sobre o currículo, de sua utilização, de sua contribuição efetiva para melhorar suas 
práticas, dos fatores que dificultam a implementação curricular, toda reforma educativa não 
estará condenada ao fracasso? Deste modo, a percepção que os professores têm do currículo 
da educação física e da formação continuada é fundamental no processo de apropriação da 
proposta curricular. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi analisar a percepção dos 
docentes sobre a PCMEF e a formação continuada para os docentes das escolas municipais 
de Cuiabá. 

Este texto está organizado da seguinte forma: primeiro apresentamos uma revisão de 
literatura, abordando como o tema do currículo vem sendo tratado no campo da educação 
física. Em seguida, explicamos a metodologia do estudo. Na sequência, apresentamos os 
resultados oriundos de nossa análise descritiva do questionário e em seguida, a discussão dos 
resultados. Enfim, na conclusão destacamos os principais resultados e oferecemos algumas 
pistas de reflexão sobre a implementação de propostas curriculares no campo da educação 
física. 
 
 
Revisão da literatura 
 

Na literatura da área, seja nacional ou internacional, encontramos frequentemente 
estudos sobre os currículos prescritos ou oficiais, que são analisados através de diferentes 
teorias ou abordagens curriculares. Há também, em menor número, estudos empíricos que 
investigam a percepção, opinião, orientação de valores dos professores em relação ao 
currículo ou ainda estudos de caso que utilizam diferentes instrumentos e procedimentos de 
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pesquisa (entrevista, análise de documentos), e principalmente, a observação das práticas 
curriculares dos docentes. 

A pesquisa de Ennis (1995), realizada em 10 escolas do Ensino Médio nos EUA – com 
muitos alunos de minorias étnicas e professores euro-americanos –, investigou como os 
contextos escolares influenciavam as conceptualizações de metas realistas para o currículo 
de educação física. O currículo prescrito baseado em habilidades foi considerado irrealista 
pelos professores nas situações de ensino. Os docentes relataram mudanças substanciais nos 
seus currículos ao longo de suas carreiras. Eles iniciaram ensinando habilidades e currículos 
baseados no esporte, mas a diversidade e as dificuldades do ensino em escolas urbanas, 
incentivaram-nos a passar de um currículo de habilidades para um currículo de motivação 
que dependia de recompensas extrínsecas e um currículo de ordem, no qual os professores 
negociavam o comportamento compatível dos alunos com estratégias como o “jogo livre”, 
no final da aula ou o “dia livre”, no final da semana. 

Segundo Ennis (1995), os professores sentiram que tinham sido forçados a mudar de um 
currículo respeitado para outro em que os alunos moldavam o conteúdo curricular. Se os 
alunos estivessem interessados na atividade esportiva, como basquete (meninos) e dança 
(meninas), eles participavam, mas se não considerassem significativo, não se vestiam 
apropriadamente para a aula, não se envolviam e não se esforçavam. Os professores 
empenharam-se em confrontar seus alunos a uma variedade de esportes individuais e de 
equipes, porém os alunos afro-americanos ditavam o conteúdo (basquete) e a forma do jogo 
(dominância orientada pelos jogadores mais habilidosos). Enfim, a autora destaca que muitos 
dos currículos observados exibiram características elitistas, discriminatórias e não 
contextuais. 

Em Hong Kong, a pesquisa de Ha et al. (2004), avaliou a eficácia de um programa de 
formação continuada em apoio à implementação do novo currículo de educação física, bem 
como, buscou compreender a receptividade de 183 professores em relação à mudança 
curricular. Os resultados indicaram que os docentes julgaram que a formação continuada era 
necessária para ajudá-los na implementação do novo currículo e que este processo contribuiu 
para o desenvolvimento profissional deles. Além disso, após a formação continuada os 
professores demonstraram mais adaptabilidade diante da mudança.  

Por sua vez, MacPhail (2004), analisou a interpretação do currículo de educação física 
por 151 professores escoceses e as suas tomadas de decisão curricular. Os fatores que mais 
influenciaram a implementação do currículo foram: a crença de que o currículo aumentou o 
nível de interesse dos alunos; as instalações esportivas adequadas; os recursos humanos 
adequados e o entusiasmo dos próprios professores em relação ao novo currículo. Os fatores 
que dificultaram a implementação do novo currículo foram: a falta de interesse de alguns 
alunos; a falta de tempo dos docentes para engajarem-se na preparação e desenvolvimento 
profissional. Enfim, essa autora conclui seu estudo defendendo que a formação continuada é 
essencial para apoiar o desenvolvimento curricular na prática. 

Um estudo etnográfico realizado em duas escolas, de uma grande cidade portuguesa, as 
quais atendiam comunidades multiculturais, Neira (2008) concluiu que o currículo uniforme 
impedia que os professores e alunos atuassem em direção a uma reflexão crítica da realidade. 
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As aulas de educação física pareciam priorizar o aprendizado da obediência e da submissão; 
os conteúdos ensinados eram descontextualizados e fragmentados, com o foco no 
desempenho idealizado. Os conhecimentos da cultura dominante e a não consideração de 
outras culturas (ciganos e imigrantes) no currículo, aumentava o distanciamento e reforçava 
preconceitos. Porém, os alunos resistiam a esta prática curricular. 

Na Irlanda, Halbert e MacPhail (2010) interrogaram 13 diretores de escola e 12 
professores afim de compreender as interpretações do novo currículo de educação física, 
como também as condições que fortalecem ou enfraquecem o desejo de ensiná-lo. O 
problema mais recorrente nas escolas foi a falta de infraestrutura e de recursos suficientes 
para apoiar a implementação curricular, transferindo essa responsabilidade para as escolas e 
para os professores interessados em seguir a reforma. Assim mesmo, os docentes foram 
encorajados a refletir e a melhorar suas práticas, trabalhando em comunidades de 
aprendizagem profissional para se apoiarem, mutuamente, na gestão da inovação curricular. 

O estudo de Dyson et al. (2011), investigou a produção, interpretação e contestação dos 
professores em relação ao novo currículo de educação física nos Estados do Mississippi e do 
Tennessee. Os pesquisadores conduziram 73 entrevistas ao todo, com agentes 
administrativos, diretores de escola, professores e alunos, além de observar aulas e atividades 
escolares. Estes pesquisadores constataram falhas na implementação do currículo, tais como: 
as novas políticas foram estabelecidas sem objetivos e sem mecanismos de financiamento e 
os professores, diretores e alunos não foram implicados e consultados sobre a implementação 
do mesmo.  

Nesta reforma, um movimento de resistência à mudança instaurou-se devido à 
perpetuação do status quo, da falta de recursos nas escolas e da burocracia. As escolas 
pesquisadas influenciaram os alunos a serem mais ativos fisicamente. Porém, a equipe 
escolar estava mais preocupada com os testes padronizados e com as performances 
esportivas. Além disso, os professores indicaram problemas de marginalização da educação 
física na escola, de instalações fora das normas, de turmas superlotadas, de falta e má 
utilização dos recursos. 

Pasco, Le Bot e Kermarrec (2012) estudaram a compatibilidade entre a introdução de 
objetivos de desenvolvimento pessoal no novo currículo de educação física dos liceus na 
França e as orientações de valores (OVs)3 de 96 professores. Os autores constataram que os 
professores rejeitavam a ideia de centrar os objetivos da educação física sobre a realização e 
bem-estar pessoal dos alunos. Este resultado interroga a abordagem top-down do novo 
currículo, provocando reações negativas nos professores. Essa pesquisa concluiu que os 
docentes deveriam ser preparados para as evoluções desejadas a partir de uma clarificação 
de suas próprias orientações de valores, seguida de formações específicas em relação às 
mudanças visadas. 

Em uma pesquisa realizada na China, Jin (2013) buscou identificar como 18 professores 
interpretaram a reforma do currículo nacional na China, bem como os fatores que 
dificultaram a implementação do mesmo. Os resultados mostraram que a sobrecarga de 
trabalho e o baixo status da educação física no currículo escolar, minavam a vontade dos 
professores para enfrentar os desafios propostos. A desvalorização da educação física nas 
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escolas era causada por um sistema que valoriza mais os resultados escolares que o 
desenvolvimento pessoal dos alunos. Além disto, os professores queixavam-se que a direção 
das escolas não proporcionava as condições necessárias para apoiá-los. Enfim, o novo 
currículo demandava a eles uma maior polivalência nas suas práticas. Para isso, no entanto, 
seria necessário um melhor alinhamento entre o currículo e os cursos de formação 
continuada. 

No contexto brasileiro, Marani, Sanches Neto e Freire (2017) analisaram as percepções 
de 14 professores brasileiros sobre a implementação do currículo municipal de Barueri-SP. 
Os resultados mostraram que as concepções e práticas pedagógicas propostas por esse 
currículo não representavam integralmente as aspirações dos docentes, mesmo que eles 
tenham participado de sua elaboração, pois as diferentes concepções de educação física 
desses profissionais nem sempre eram convergentes.  

Os aspectos positivos dessa implementação curricular foram: a oportunidade de 
participar da elaboração do currículo; a padronização de conteúdos a ensinar, facilitando o 
trabalho dos professores iniciantes; a diversificação e a sequência de conteúdos. Os aspectos 
negativos foram: a valorização excessiva do esporte; a incoerência entre a concepção do 
currículo, seus objetivos e conteúdos; a inflexibilidade e inadequação às características dos 
alunos e às sequências de conteúdos; a interferência dos eventos escolares nas aulas de 
educação física; a falta de formação continuada; de recursos pedagógicos e as tarefas 
burocráticas que ocupavam o tempo que poderia ser melhor investido na elaboração das 
aulas. 

Outra pesquisa, também no Brasil, analisou as decisões e interações de 10 professores 
sobre o currículo de educação física para as escolas municipais de Camaragibe-PE 
(TENÓRIO et al., 2017). Esse estudo revelou que o documento curricular foi construído com 
a participação dos docentes, que o perceberam como uma orientação que auxilia na 
organização dos conteúdos e na legitimação da educação física na escola. Porém, os autores 
notaram que os docentes tiveram dificuldades com a identificação dos temas/eixos abordados 
pela perspectiva crítico-superadora, com a epistemologia subjacente à noção de cultura 
corporal, bem como com as fusões de diferentes recursos teóricos na condução da prática 
pedagógica, que ora se aproximavam e ora se distanciavam da proposta curricular. 

Como se pode notar, os resultados dos estudos permitem observar que apesar das 
diferenças contextuais e culturais entre os diferentes países, existem pontos em comum em 
relação à percepção dos professores sobre a implementação de um novo currículo de 
educação física. Vários aspectos em comum foram apontados, como: as mudanças de cima 
para baixo (top-down); a falta de recursos e de materiais; as instalações inadequadas para as 
aulas; a necessidade da formação continuada e a melhor compreensão da proposta curricular; 
o importante papel do diretor para apoiar a mudança curricular e a necessidade de que os 
conteúdos sejam significativos para os alunos.  

De fato, como destaca Fullan (2001 apud JIN, 2013), introduzir mudanças significativas 
em um currículo poder ser considerado como um empreendimento complexo, e isto, em todo 
o mundo. Como também, é sempre necessário um certo nível de envolvimento pessoal da 
parte dos professores em relação às mudanças curriculares. Dando continuidade, na próxima 
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seção, apresentamos a metodologia na base de nosso estudo, que buscou colocar em 
evidência a percepção dos professores das escolas municipais de Cuiabá sobre a PCMEF e 
sobre a formação continuada em apoio a implementação do currículo.  
 
 
Metodologia 
 

Este estudo quantitativo insere-se numa pesquisa mais ampla, de tipo mista (NÚÑEZ-
MOSCOSO, 2017), numa lógica de sequencialidade. A primeira fase objetivava oferecer 
uma visão panorâmica e quantitativa da percepção dos professores sobre o currículo e a 
formação continuada. A segunda fase, de natureza qualitativa, foi apoiada em um estudo 
multicasos (YIN, 2015) sobre as práticas curriculares dos professores. Entretanto, o ângulo 
priorizado na pesquisa é QUALI/quanti, ou seja, a fase qualitativa da pesquisa é 
predominante (NÚÑEZ-MOSCOSO, 2017), pois os dados qualitativos são mais numerosos 
e oriundos de diversos instrumentos e procedimentos de pesquisa. 

Todavia, cabe notar, que neste artigo centramo-nos na apresentação e discussão da fase 
quantitativa do estudo, que se apoiou no questionário sobre a percepção dos professores sobre 
a PCMEF e sobre a formação continuada, com questões fechadas, fazendo uso de uma escala 
de Likert para as respostas com três itens: concordo, neutro e discordo; e sempre ou quase 
sempre, neutro e quase nunca ou nunca. 

A amostra aleatória foi composta por 73 professores de educação física (34,9% da 
população), de um total de 209 docentes que atuavam nas escolas municipais de Cuiabá em 
2015, sendo 54,8% mulheres e 45,2% homens; 56,2% iniciantes e 43,8% experientes com 
mais de seis anos no magistério. O critério de inclusão foi de ter ao menos um ano de 
experiência com o ensino dessa proposta curricular. 

A coleta de dados aconteceu em 2015, os professores assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido e participaram voluntariamente. Os dados foram coletados 
via on-line, por meio do Survey Monkey, e, também, de maneira presencial, na ocasião de um 
dos encontros de formação continuada. A análise dos dados foi realizada através de 
estatísticas descritivas com ajuda do programa SPSS. Essa pesquisa teve a aprovação do 
comitê de ética da universidade a qual estamos vinculados. 
 
 
Resultados 
 

Os resultados que apresentamos e discutimos, abaixo, são oriundos de uma análise 
descritiva. Eles abordam a percepção geral que os docentes têm do currículo, do apoio 
recebido nas escolas, da utilização da PCMEF e de outros recursos para planejar, dos aspectos 
que dificultam a implementação da proposta curricular e da formação contínua. Cabe 
salientar que a apresentação dos resultados é sobretudo descritiva. Na seção seguinte 
realizamos a interpretação e a discussão dos mesmos. 
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Em relação à percepção geral da PCMEF, os docentes consideram que é vantajoso 
ensiná-la, tanto do seu ponto de vista como professor (82,2%), quanto do ponto de vista do 
interesse dos seus alunos (72,6%). Além disto, como indica a tabela 1 que segue, na opinião 
da maioria dos participantes (91,8%), a PCMEF contribui para o desenvolvimento 
profissional dos docentes. 

 
Tabela 1 – Percepção geral da PCMEF 
 Concordo Neutro Discordo TOTAL

 É vantajoso ensiná-la 82,2% 15,1% 2,7% 100% 

Considerando o interesse dos alunos, é vantajoso 
ensiná-la 

72,6% 21,9% 5,5% 100% 

Ela contribui para o meu desenvolvimento profissional 91,8% 6,8% 1,4% 100% 

 
Quanto ao apoio escolar para a implementação do currículo, na tabela 2, abaixo, os 

resultados indicam que pedir conselhos aos colegas da área da educação física é mais 
frequente que tirar dúvidas e receber apoio da coordenação pedagógica. 

 
Tabela 2 – Percepção do apoio na escola 

 Concordo Neutro Discordo TOTAL

 Eu tiro dúvidas sobre a PCMEF com a coordenação 
pedagógica 

64,4% 23,3% 12,4% 100% 

Eu peço conselhos para outros professores de educação 
física na escola 

74% 20,5% 5,5% 100% 

Sou apoiado na escola pelo/a coordenador/a quando 
tenho algum problema com o ensino da PCMEF 

47,9% 31,5% 20,6% 100% 

 
Os resultados parecem indicar também, que a PCMEF é funcional, pois como se pode 

ver na tabela 3, um percentual expressivo dos docentes (79,5%) utiliza a proposta sempre ou 
quase sempre para planejar o ensino. Porém, 72,6% dos docentes admitiram fazer adaptações 
de conteúdos, metodologias ou nos objetivos da PCMEF, durante as aulas ou no ano escolar. 

 
Tabela 3 – A utilização da PCMEF 

 
Nunca ou 

quase nunca Às vezes 
Sempre ou 

quase sempre TOTAL 

 Eu utilizo para elaborar o plano anual 2,7% 17,8% 79,5% 100% 

Eu utilizo para elaborar o plano diário 2,7% 20,5% 76,8% 100% 
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Eu utilizo, mas eu adapto os conteúdos, 
metodologias ou objetivos durante as aulas 

ou do ano escolar 
5,5% 21,9% 72,6% 100% 

 
Por outro lado, é importante notar que a PCMEF não é o único recurso que os docentes 

dispõem para planejar. Existem outras referências, tais como os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, as concepções de ensino dos professores, as informações da formação continuada 
e outros livros da educação física. A tabela 4, a seguir, traz uma síntese da utilização pelos 
professores desses outros recursos no planejamento do ensino. 
 

Tabela 4 – Utilização de outros recursos para planejar 

 
Nunca ou 

quase nunca Às vezes 
Sempre ou 

quase sempre TOTAL

 

 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 5,5% 31,5% 63% 100% 

PPP da escola 4,1% 26% 69,9% 100% 

Minhas concepções de ensino -- 20,6% 79,4% 100% 

Informações da formação continuada -- 17,8% 82,2% 100% 

 Outros livros da educação física 1,4% 9,6% 89% 100% 

 
Em relação às dificuldades encontradas para utilizar a PCMEF, conforme a tabela 5, que 

segue, os aspectos que mais dificultam a implementação da PCMEF são a falta de material 
pedagógico e as instalações inadequadas para as aulas de educação física. Em seguida, a 
resistência dos alunos em relação à certos conteúdos, e enfim a dificuldade dos professores 
em abordar todos os conteúdos curriculares. 

 
Tabela 5 – Aspectos que dificultam a implementação da PCMEF 

 Concordo Neutro Discordo TOTAL

 Dificuldade em cobrir todos os conteúdos 27,4% 32,9% 39,7% 100% 

Os alunos têm resistência à alguns conteúdos 28,8% 32,9% 38,4% 100% 

Falta material pedagógico na escola 41,1% 21,9% 37% 100% 

Instalações inadequadas 34,2% 17,8% 48% 100% 

 
No que se refere a percepção da formação continuada, como indica a tabela 6 a seguir, 

um percentual elevado de docentes acredita que ela ofereceu um apoio suficiente para a 
implementação do currículo, que essa formação propôs sugestões de atividades práticas e que 
permitiu uma a reflexão sobre o currículo. 

 



MARCOS GODOI e CECILIA BORGES 
 

 
388 

Tabela 6 – Percepção em relação a formação continuada 
 Concordo Neutro Discordo TOTAL

 Oferece apoio suficiente para a implantação da PCMEF 74% 24,6% 1,4% 100% 

Apresenta sugestões de atividades práticas para as aulas 89% 11% -- 100% 

Permite a troca de experiências entre os professores e a 
reflexão sobre o currículo 

86,3% 12,3% 1,4% 100% 

 
Em síntese, constatamos, no conjunto dos resultados apresentados, que os professores 

têm uma boa percepção da PCMEF e da formação continuada. Eles utilizam essa proposta 
curricular para planejar o ensino, mas fazem adaptações e usam também outros recursos para 
planejar o ensino. Os fatores que mais dificultam a implementação da PCMEF são a falta de 
matérias e as instalações inadequadas. A seguir apresentamos nossa discussão dos resultados, 
com base na literatura da área. 
 
 
Discussão 
 

Os professores participantes deste estudo consideram que é vantajoso ensinar a PCMEF, 
tanto em relação aos seus pontos de vista (82,2%), quanto do ponto de vista do interesse dos 
seus alunos (72,60%), e indicam que ela contribui para o desenvolvimento profissional 
docente (91,8%). Corroborando com estes resultados, alguns estudos já mostraram que o 
entusiasmo, as crenças e o desejo de melhoria (CURTNER-SMITH, 1999; MCPHAIL, 2004; 
THORBURN et al., 2011; OH et al., 2013), assim como a preocupação com o interesse dos 
alunos (COTHRAN, 2001;  COTHRAN et al., 2006; THORBURN et al., 2011) são fatores 
que influenciam o ensino de um novo currículo de educação física. Além disso, o estudo de 
Ha et al. (2004), constatou que o processo de implementação curricular contribui para o 
desenvolvimento professional dos docentes. 

Nossos resultados indicam também que os colegas professores de educação física são as 
pessoas mais solicitadas em casos de dúvidas ou de conselhos em relação a PCMEF, mais 
que as coordenadoras pedagógicas. Isto porque, provavelmente, as coordenadoras não têm 
formação específica em educação física, ou ainda, o receio dos professores em mostrar suas 
fragilidades diante da coordenadora. Ademais, quase 50% afirmam que a coordenação apoia 
os docentes no processo de implementação curricular, mas 20,6% não recebem esse apoio. 

Esses resultados parecem um pouco ambivalentes e são corroborados por outros estudos, 
os quais evidenciaram que a liderança do diretor ou do supervisor/coordenador pedagógico 
é fundamental no processo de mudança curricular (COTHRAN, 2001; WIRZSYLA, 2002; 
HA et al., 2004; COTHRAN et al., 2006; HALBERT; MACPHAIL, 2010). Outros estudos 
colocam em evidência o papel da colaboração entre os pares ou o “efeito equipe de educação 
física” como um fator importante no processo de implementação curricular (PERRITAZ; 
MUSARD, 2010; THORBURN et al., 2011; LENZEN, 2012).  
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Quanto à utilização do currículo, mais de três quartos dos professores utilizam a PCMEF 
sempre ou quase sempre para fazer seus planejamentos anual ou diários. Porém, 72,6% 
admitiram fazer adaptações nos conteúdos, metodologias ou objetivos da proposta curricular. 
A esse respeito, Curtner-Smith (1999), também constatou que os professores adaptam, 
recriam e modificam o currículo para responder suas próprias interpretações e concepções do 
currículo de educação física. Além disso, ele identificou diferentes usos do currículo pelos 
professores, sendo que esses estão divididos em três grupos: o conservador, o inovador e o 
eclético. 

O grupo conservador preocupava-se em melhorar o desempenho esportivo e produzir 
equipes de sucesso, usavam métodos diretivos para ensinar as habilidades e estratégias dos 
esportes tradicionais. O grupo inovador era mais favorável e entusiasta em relação ao novo 
currículo: diversificava o estilo de ensino, abordava atividades tradicionais e não tradicionais 
para desenvolver o interesse dos alunos e para atingir os objetivos do currículo. O grupo 
eclético, incorporava elementos dos grupos conservador e inovador, buscando ensinar uma 
ampla gama de atividades para todos os alunos desenvolverem um interesse pelo lazer, mas 
concentravam-se na melhoria do desempenho esportivo, com um estilo de ensino mais 
diretivo. 

Outros estudos também constataram que os professores adaptam, recriam e modificam 
o currículo de educação física para responder as suas próprias interpretações e concepções 
curriculares ou para adaptarem-se ao contexto, mas sem deixar de considerar o currículo 
prescrito (LENZEN, 2012; OH et al., 2013; MARANI; SANCHES NETO; FREIRE, 2017). 

Quando comparamos o resultado da utilização da PCMEF para o planejamento com o 
resultado do emprego de recursos para planejar, constatamos que as respostas dos 
participantes indicam que esses utilizam a PCMEF (plano anual 79,5% e plano diário 76,8%) 
e que ela é um pouco mais utilizada para planejar o ensino que os PCNs (63,89%). Porém, 
os professores usam outros livros da educação física (89%) e as informações da formação 
continuada (82,2%) em maior grau que a própria PCMEF. Além disso, as concepções de 
ensino dos professores (79,4%) pesam tanto quanto a mobilização da PCMEF no seu 
planejamento. 

A esse respeito, um estudo, no Brasil, mostrou que os professores desejam planejar e 
ensinar o currículo de acordo com as suas concepções, necessidades e preferências de seus 
alunos (MARANI; SANCHES NETO; FREIRE, 2017). Além disso, como denota um estudo 
suíço, os professores tendem a privilegiar nas suas decisões curriculares, as concepções e 
referências curriculares mais locais, como os projetos pedagógicos das escolas, o “efeito 
equipe de educação física” e as informações da formação continuada (LENZEN, 2012). 

Em relação aos fatores que dificultam a implementação da PCMEF, segundo os 
professores de nosso estudo, são a falta de material pedagógico (41,1%) e as instalações 
inadequadas (34,2%); e em menor grau a dificuldade em abordar todos os conteúdos (27,4%) 
e a resistência dos alunos em relação a alguns conteúdos (28,8%). Corroborando com outros 
estudos, entre os problemas frequentes na implementação dos currículos de educação física 
encontram-se a falta de materiais, a infraestrutura inadequada e os recursos financeiros 
insuficientes (CURTNER-SMITH, 1999; HALBERT; MACPHAIL, 2010; DYSON et al. 
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2011; PASCO; LE BOT; KERMARREC, 2012; MARANI; SANCHES NETO; FREIRE, 
2017).  

Os fatores políticos e econômicos que influenciam a destinação dos recursos são assim 
essenciais à implementação de mudanças curriculares (CURTNER-SMITH, 1999; 
HALBERT; MACPHAIL, 2010). Esse tipo de dificuldade é enfrentado mesmo em países 
desenvolvidos como os EUA, onde os pesquisadores constataram a falta de apoio, de 
recursos, de dinheiro e de aperfeiçoamento profissional para a implantação de um novo 
currículo da educação física (DYSON et al., 2011). 

No que tange à dificuldade em abordar todos os conteúdos, uma pesquisa, realizada com 
professores experientes em São Paulo, constatou que o esporte e os jogos são os conteúdos 
do currículo da educação física mais tratados pelos docentes nas suas aulas (ROSÁRIO; 
DARIDO, 2005). Este mesmo estudo pôs em evidência que os professores têm dificuldades 
para lidar com a diversificação de conteúdos adequadamente4, tanto pela falta de preparo e 
domínio de certos conteúdos, quanto pela falta de adesão e resistência dos alunos – em função 
da idade e gênero –, a alguns conteúdos, como lutas e dança. Cabe destacar ainda, mesmo 
que a literatura da área e os documentos curriculares advoguem a diversificação de conteúdos 
no currículo da educação física nas escolas, as disciplinas que abordam as danças e as lutas 
nos cursos de formação de professores de educação física, são ofertadas em menor grau do 
que as disciplinas esportivas.  

Em relação à resistência dos alunos a alguns conteúdos, as pesquisas de Ennis (1995), 
Rosário e Darido (2005) e Neira (2008), colocaram em evidência que os alunos não são 
receptores passivos do currículo formal ou ensinado pelos professores, eles podem tanto 
engajarem-se e participarem das aulas, mas também podem resistir de diversas formas, se os 
conteúdos e práticas pedagógicas não forem significativas para eles. 

Enfim, os professores pesquisados têm uma boa percepção da formação continuada que 
foi ofertada. Quase três quartos dos professores (74%) consideram que a mesma apoia 
suficientemente a implementação curricular, quase 90% estimam que a formação apresentou 
sugestões de atividades práticas e 86,3% dos professores concordam que ela permitiu a troca 
de experiências e a reflexão sobre o currículo.  

Essas constatações vão ao encontro de pesquisas em educação física as quais mostraram 
que os professores apreciam e necessitam de programas de formação continuada para apoiá-
los nos processos de implementação de uma mudança curricular (WIRZSYLA, 2002; 
MACPHAIL, 2004; HA et al., 2004; MACPHAIL, 2010; JIN, 2013). Além disso, estudos 
indicam que professores devem ter a oportunidade de reunirem-se regularmente, de adquirir 
conhecimentos novos e de refletir sobre o currículo (COTHRAN, 2001). Finalmente, como 
constataram Cothran et al. (2006), os professores avaliam se as informações e atividades da 
formação continuada funcionam em seus contextos de trabalho. 
 
 
Conclusão 
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Em geral, os resultados deste estudo indicam que os docentes têm uma percepção 
positiva da formação contínua e da PCMEF. Porém, é preciso interpretar esse resultado com 
prudência, ter uma boa percepção sobre o currículo, não quer dizer integrá-lo na prática 
pedagógica. Como lembra Sparkes (1987 apud CURTNER-SMITH, 1999), é comum se 
observar um tipo de “retórica estratégica”, em que os professores mudam o que dizem sobre 
o currículo, mas não mudam o que fazem.  

Ademais, a pesquisa aconteceu em 2015, três anos após o lançamento da PCMEF, 
momento em que acontecia um processo de formação continuada para apoiar os professores 
na implementação curricular. Assim, esse contexto pode ter contribuído para uma apreciação 
positiva dos professores. Seria interessante continuar a interrogar os professores sobre suas 
percepções do currículo após a realização do primeiro survey, já que muitos estudos destacam 
que as reformas educacionais perdem a força com o tempo (FALKNER; REEVES, 2000; 
ST-PIERRE, 2000 apud LÈBE, 2005).  

Além disso, a PCMEF é uma reformulação da educação física, e não uma mudança 
curricular que envolve todas as disciplinas escolares. Isso coloca a educação física numa 
posição de vanguarda, mas pode enfraquecer a proposta quando “descolada” da política 
curricular mais ampla e caso a SME deixe de apoiá-la. Tal fenômeno já foi notado 
anteriormente na própria rede municipal de educação de Cuiabá (MENDES; GODOI, 2017), 
o que aponta para a necessidade de apoio e sustentação do currículo, permanentemente, por 
parte da administração das escolas municipais, tanto através da formação continuada, da 
melhoria de infraestrutura e a disponibilização de materiais pedagógicos, quanto do trabalho 
de supervisão realizado pelos coordenadores pedagógicos nas escolas. 

A falta de materiais e a infraestrutura inadequada são os aspectos que mais dificultam a 
implementação da PCMEF, na opinião dos professores, o que depende de investimentos 
públicos. Em tempos de políticas neoliberais, de austeridade e de ataque aos direitos sociais, 
tais como os que estamos vivendo no Brasil, os materiais e as instalações das escolas podem 
tornar-se cada vez mais precários. Tal como Tardif (2005), acreditamos que é importante 
mudar as condições de trabalho docente, pois se reformamos a organização escolar, os 
currículos, a formação dos professores, e se as condições de trabalho continuam as mesmas, 
as reformas escolares e da profissão docente parecem condenadas ao fracasso. 

Outros fatores que influenciam em menor grau a implementação da proposta são a 
dificuldade de abordar todos os conteúdos e a resistência dos alunos. Todavia, consideramos 
que tais dificuldades podem ser superadas através de uma revisão dos currículos de formação 
inicial e continuada, para atender essa demanda, mas requer também a disposição dos 
docentes em experimentar o novo. Ora, se as mudanças não conseguem incorporar o 
entusiasmo e os propósitos dos professores, elas terão sérios problemas para se sustentar e se 
generalizar (GOODSON, 2008).  

No que tange aos limites deste estudo, destacamos que a apresentação de resultados 
quantitativos permite uma visão panorâmica da percepção dos professores sobre o currículo 
e sobre a formação continuada. Porém, não mostra pontos de vistas mais detalhados e 
aprofundados da percepção dos docentes, como é possível obter através de entrevistas 
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individuais ou de grupo focal. Lembramos, mais uma vez, que no nosso estudo mais amplo, 
dispomos destas informações e esperamos apresentá-las numa outra oportunidade. 

Em relação as pistas para pesquisas futuras, acreditamos que seria interessante 
desenvolver estudos longitudinais sobre o processo de implementação curricular na educação 
física, assim como realizar entrevistas individuais ou em grupos focais com os professores 
para ter acesso às informações mais qualitativas. Num outro nível, seria importante realizar 
estudos de casos múltiplos para acompanhar a prática curricular dos docentes, verificando 
em que medida essas aproximam-se, distanciam-se e transformam o currículo prescrito em 
currículo real no trabalho pedagógico com seus alunos. 

O campo da educação física também se beneficiaria com investigações sobre as 
mudanças curriculares numa lógica de baixo para cima (bottom-up), procurando saber como 
os contextos escolares específicos ou como as equipes de professores de educação física 
elaboram e desenvolvem seus próprios currículos, com lógicas outsiders, marginais, e por 
quê não, subversivas. Outra frente de pesquisa interessante são os estudos implicando os 
próprios alunos, pois se acreditamos que o currículo, no nível da sala de aula, é fruto de uma 
co-construção contínua entre professor e alunos, vale considerar de que maneira os alunos se 
engajam (ou não) e contribuem para essa construção curricular. 

Enfim, consideramos que o campo de estudos sobre o currículo, principalmente, na 
educação física, vem produzindo investigações interessantes, mas que ainda tem muitas 
possibilidades e lacunas que precisam ser examinadas e supridas. Mais do que isso, 
estimamos que os gestores político-educacionais precisam também aprender com as 
pesquisas sobre a implementação curricular, senão corremos o risco de repetir os erros do 
passado. Afinal, tal como destaca Perrenoud (2005), se convidamos os docentes a serem 
reflexivos e a aprenderem com a experiência, evitando reproduzir os mesmos erros e 
hesitações, do mesmo modo, não podemos desejar que os reformadores de currículos também 
sejam reflexivos? 
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Notas 
 
1. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi homologada em 2017 e tem um caráter normativo. Isto desencadeará 

um novo processo de reestruturação curricular.  struturação curricular. Ela não será objeto deste artigo, mas entendemos 
que este trabalho pode apontar elementos importantes para compreensão do processo de implementação curricular. 
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2. A PCMEF convoca referências bibliográficas oriundas de diversas abordagens pedagógicas da educação física, como: 
a desenvolvimentista (baseada no desenvolvimento motor); o construtivismo; a crítico-superadora (baseada na 
pedagogia histórico-crítica) e cita também os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

3. As orientações de valores designam os princípios de verdadeiro e falso que são aceitos por indivíduos ou grupos. Na 
educação, as orientações de valores refletem concepções filosóficas sobre a escolaridade e fornecem a base para decisões 
pedagógicas. Em educação física, foram identificadas: domínio da disciplina; o processo de aprendizagem; auto-
atualização; responsabilização social e integração ecológica (PASCO; LE BOT; KERMARREC, 2012). 

4. Apesar da dificuldade dos professores na diversificação de conteúdos, na literatura da área podemos encontrar estudos 
e relatos de experiência sobre práticas pedagógicas inovadoras e que diversificam os conteúdos ou experimentam a 
inserção de novos conteúdos no currículo da educação física. Tais pesquisas e relatos são muito importantes, mas o seu 
impacto nos contextos pedagógicos é limitado e longe de ser generalizado.  
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