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RESUMO 

 

No ano de 2011, o Estado do Rio de Janeiro após divulgar índices insatisfatórios da educação 

básica, buscou implementar ações imediatas e de longo prazo em diferentes frentes, a fim de 

promover melhorias. Entre as diversas frentes diagnosticadas como deficitárias e carentes de ações 

mais intensivas, o currículo apareceu como importante elemento a ser enfatizado. Assim, a 

Secretaria de Estado de Educação (SEE) definiu como medida de acerto a construção de um 

currículo mínimo a ser apresentado a todas as escolas da rede estadual, com o objetivo de organizar 

as ações, os conteúdos, as metodologias e as avaliações praticadas pelos professores, além de 

oferecer a eles subsídios para a construção de seus planejamentos pedagógicos. Este estudo, 

financiado pelo PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, desenvolvido na 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem como objetivo, compreender as relações que se 

estabelecem entre os professores e as propostas divulgadas pelo Currículo Mínimo na disciplina 

Educação Física. A investigação, em andamento, busca dialogar com autores renomados no campo 

da Educação e da Educação Física, que abordam os temas currículo, competências, habilidade, 

cultura corporal e educação física escolar, a fim de gerar questionamentos quanto à proposta e 

também compreensões mais aprofundadas acerca da temática. Em se tratando do Currículo Mínimo, 

faz-se necessário o conhecimento de que, este documento serve como referência a todas as escolas 

estaduais do Rio de Janeiro, apresentando as competências e habilidades que devem estar nos 

planos de curso e nas aulas. Sua finalidade é orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não 

podem faltar no processo de ensino-aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e 

bimestre. Os termos competências e habilidades nesse caso assumem o caráter polissêmico, uma 

vez que se busca identificar os significados dados a eles, presentes no Currículo Mínimo, bem como 

as possíveis ressignificações com as quais os professores estão trabalhando em seus cotidianos 

escolares. Além disso, destaca-se dentro do campo de conhecimento da Educação Física escolar, a 

necessidade de aprofundamento relacionado ao termo cultura corporal, descrito no documento, a 

fim de compreender a aplicabilidade dos termos, atendendo com eficácia a proposta do Currículo 

Mínimo no cotidiano escolar.  
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Assim, no intuito de abordarmos a temática proposta, fizemos levantamentos de todas as escolas 

estaduais localizadas em Seropédica que possuem professores de Educação Física ministrando aulas 

nos Ensino Fundamental e Médio. A partir daí elaboramos o instrumento para coleta de dados, com 

validação científico-acadêmica. A escolha do município para investigação se deu em função da 

localidade da universidade, tendo como finalidade, levar para o interior da mesma a relevância deste 

debate. O instrumento de avaliação, a priori, constou de um questionário semiaberto, com 10 

questões, destacando o conhecimento e utilização do Currículo Mínimo no cotidiano dos 

professores pesquisados, enfocando suas dificuldades e críticas na implementação da proposta. 

Estamos na fase de aplicação dos questionários e consideramos que o presente estudo poderá trazer 

benefícios acadêmicos e de aperfeiçoamento nas atividades pedagógicas da educação física escolar, 

bem como oferecer material fundamental para discutir a implementação dessa importante política 

pública da rede estadual do Rio de Janeiro. 
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