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RESUMO 

Buscamos com esse trabalho relatar a partir de um resgate histórico, parte do percurso de um curso de 

Licenciatura em Educação Física, através de uma investigação sobre os projetos de pesquisa e 

extensão desenvolvidos nas últimas duas décadas. Para tanto, analisamos nesse estudo os documentos 

e registros disponibilizados pelos Decanatos de Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão da 

Universidade, além de algumas atas disponíveis pelo Departamento de Educação Física, responsável 

pela organização do curso. Todos esses dados foram entendidos como fontes importantes de 

compreensão a propósito de um curso que vem sofrendo modificações ao longo da sua implantação.  
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INTRODUÇÃO 

 

Na tentativa de analisar um curso de Licenciatura em Educação Física entendemos ser 

fundamental compreender a amplitude desse componente curricular e suas possibilidades de atuação 

em outros espaços, num esforço teórico que transita, necessariamente, pelo campo da história da 

educação física. Assim, nos parece importante uma compreensão sobre a sua conjuntura histórica e o 

seu processo de constituição tanto como área, quanto como curso de uma instituição de ensino 

superior. Entendemos ser necessária além da abrangência teórico-metodológica da área, uma 

contextualização sobre o quadro social, político e econômico em que ela está mergulhada. Nesse 

sentido, não podemos deixar de pôr em evidência o entendimento e a apropriação dos diferentes 

processos e formas de organização ocorridas no ambiente que cerca a Educação Física, no momento 

de sua construção e transformação, ao longo dos anos.   

Adotamos o estudo com o uso de resgates históricos que auxiliam a compreensão de diferentes 

modelos expostos em um determinado contexto e também, contribuem para melhor pensar e dar 

sentido a sociedade, a partir de diferentes observações.  

Para registrar qualquer aspecto dessa natureza, é importante também nos reportarmos as 

circunstâncias em que estamos inseridos, o espaço de onde falamos e as características representadas 

na construção de novas identidades e perspectivas sobre a área nomeada, tão complexificada em 

termos de significados e interpretações.  

Embasadas pelas reconstruções e modificações que a Educação Física sofreu ao longo de sua 

efetivação, podemos considerar diferentes pressupostos pedagógicos de ensino e aprendizagem criados 

e reelaborados, a fim de ratificar, apoiar e, ao mesmo tempo, refutar ou criticar os antigos modelos de 

aula vigentes. Entretanto, é preciso sempre relacionar qualquer proposta ao momento e local em que a 

mesma esteja inserida, sem perder de vista os agentes influenciadores.  
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O emprego de arquivos como fontes, auxilia na formulação de ideias mais 

esclarecidas, o que remete a uma nova interpretação sobre a história de um determinado fato e a 

compreensão de determinadas construções teórico-metodológicas (NUNES, 1993; CARVALHO, 

1993).  

Diante desses aspectos e para que possamos definir as nossas concepções e entendimentos em 

torno das diferentes possibilidades e abrangências da Educação Física, é preciso ainda, uma exposição 

teórica em torno dos diferentes elementos que compõem a presente área e a sua manifestação enquanto 

disciplina. Nesse contexto, a maior contribuição se dá, quando a mesma é elencada como componente 

curricular de um sistema de ensino superior, a partir dos pressupostos que a compõe e que são 

apresentados durante o período de formação. 

Pelo contexto mencionado, consideramos a universidade como o espaço de constituição e 

efetivação da  disciplina Educação Física escolar, através do investimento na construção do saber. Por 

potencializar a democratização de oportunidades, de expansão da autonomia e de construção da 

cidadania, como parte da formação integral do ser humano, a sua fundamentação se caracteriza na 

amplitude circunscrita no tripé ensino, pesquisa e extensão.    

Apresentamos assim, como objetivo do estudo proposto, alguns dos caminhos e investimentos 

feitos pela universidade sobre o curso de educação física, no que diz respeito ao seu envolvimento e 

ampliação em projetos de pesquisa e extensão, de acordo com as condições e particularidades da 

instituição e do próprio curso.  

É de se considerar que o presente trabalho, faz parte de uma pesquisa desenvolvida sobre a 

história da educação física como curso de graduação da instituição de ensino superior, Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro. A mesma almejou refletir os diferentes modelos, processos e 

interferências feitas àquela área e as diferentes representações reordenadas por ela.  

 Dessa maneira, apresentaremos a seguir, a história da consolidação do curso de educação 

física na instituição, seus avanços no campo da pesquisa e da extensão e como essas vertentes podem 

contribuir e influenciar na formação dos estudantes.  

  

METODOLOGIA  

 

Como meio a integrar o recorte, consideramos de grande importância o estudo de cunho 

descritivo e interpretativo em torno das informações coletadas. Sobre essa perspectiva, utilizamos 

como fontes de pesquisa, parte dos acervos documentais da instituição, tais como atas e decretos de 

Colegiados e Departamento, de forma a contextualizar e clarificar as compreensões a respeito da 

implantação do curso, além de livros sobre a consolidação da universidade.  

Acrescentamos também como fonte, a relação de projetos de iniciação científica dos 

programas de financiamento disponíveis na instituição. Entre eles, damos destaque para o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (PIBIC/CNPq) e o programa da instituição, Programa de Iniciação Científica da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (PROIC/UFRRJ). Para compor a investigação sobre o 

investimento do curso, em termos de projetos de extensão, tomamos como base, o acervo documental 

registrado no Decanato de Extensão da Universidade e algumas atas departamentais. 

Pelo fato dos primeiros projetos de pesquisa serem datados a partir dos anos de 1990, no 

Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação e os projetos de extensão terem seus primeiros registros no 

Decanato de Extensão no ano de 1998, delimitamos para a referida pesquisa, o período temporal entre 

1990 e 2011.  

Por fazer parte de nossa formação e construção profissional, tomamos como objeto de estudo, 

a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e o seu curso de Licenciatura em Educação 

Física, formado desde 1975. 

 

 

DESENVOLVIMENTO   

 

Iniciamos pela importância de se fazer uma pesquisa histórica, a qual deve ser entendida em 

um espaço que vai além da catalogação de dados e fatos. Porém, a mesma não pode ser entendida 

como algo a justificar o contexto presente de um determinado assunto apenas, mas como um resgate 
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da sua dimensão histórica, a partir de novas expectativas, de modo a focalizar e 

visibilizar, a partir de nossos olhares, certos acontecimentos do passado e seus elementos e 

particularidades.  

Compete ao historiador, a partir de determinados dados encontrados, observar as lacunas e 

fazer uma crítica documental sobre o que está investigando (NUNES, 1993; CARVALHO, 1993), uma 

vez que os dados por si só podem trazer, na maioria das vezes, informações singulares e ao mesmo 

tempo paralelas ao que nos propomos a indagar. Nesse sentido, é sempre necessário colocar os dados 

em diálogo com a conjuntura em que estão inseridos.    

Esses arquivos coletados podem ser de extrema importância por trazer a tona novos 

problemas, objetos e na maioria das vezes esclarecer fatos. Entretanto, os dados devem ser  

trabalhados com perspectivas ampliadas, levando em consideração também, as informações que estão 

ao seu redor, as quais  fazem parte da realidade e que são consideradas como irrelevantes, por 

passarem despercebidas. Dessa forma, é possível dar voz a elementos pouco notáveis que podem 

trazer pistas para a realidade observada, de modo não estereotipados e utilizados apenas como 

materiais acabados e conclusivos.  

Se a história, nesse sentido, é compreendida como inacabada, os acontecimentos são tomados 

como fragmentados, possíveis de reinterpretações e incessantemente se transformam e se aperfeiçoam. 

Comporta-se assim, o conhecimento histórico como um processo, ou seja, um fato em constante 

mudança, passível de verdades condicionais e aberto permanentemente a novos e diferentes olhares e 

interpretações. Mesmo assim, tem-se em vista consequentemente, que compreender não significa ter 

uma postura de passividade (BLOCK, 2001, p.128).  

Nesse sentido, para fazermos um levantamento histórico é preciso também, estar alerta para 

algumas problemáticas inerentes a tais investigações. Ao interpretar e criar novas propostas, a partir do 

que foram encontrados nos dados e levantamentos, é necessário ter cautela em não aceitar 

passivamente qualquer relato, ou seja, é importante estar atento a possíveis críticas. 

Para complementar as fontes documentais e ampliar o conhecimento sobre elas, é preciso 

ainda, fazer uso de detalhes e de eventos que ocorrem no entorno dos acontecimentos. Assumimos 

esses vestígios como indícios, símbolos, sinais e objetos, os quais podem parecer insignificantes em 

um primeiro momento, mas que contribuem para a compreensão dos fatos e, consequentemente, para a 

construção de uma história.  

 Esse aspecto é tratado como um paradigma indiciário (GINZBURG, 1989), em que a partir do 

inesperado são realizadas interpretações através de indícios que se repetem cotidianamente, podendo 

descrever um determinado aspecto ou fato.  

Para tanto, utilizamos compreensões teóricas e determinados modelos, mas também os 

acontecimentos diários expostos nos contextos em que estamos inseridos. Assim, torna-se relevante 

considerar os fatos, costumes, detalhes, acontecimentos e demais registros realizados em torno do 

problema relatado considerando, portanto, a historicidade dos documentos.  

Essa preocupação com o que ocorre em torno dos fatos documentais contribui para a 

construção do diálogo entre fontes e teorias, de modo a problematizá-las e criar representações que 

caracterizam determinado momento histórico. “É evidente que tais representações não são apenas 

criações do espírito, mas produtos da mentalidade de uma certa época, de certas categorias sociais e de 

determinados grupos” (NUNES, 1993; CARVALHO, 1993).  

Cabe aqui entender as representações como expressão das práticas de determinada realidade e 

contexto, construídas, pensadas e apresentadas por diferentes atores. Nessa circunstância, os discursos 

proferidos nos documentos podem ser compreendidos, não apenas como um vazio, mas também, como 

discursos carregados de sentidos e informações de lutas de representações que faziam distinguir a 

existência de grupos com formas diferenciadas de classificar, demarcar e dizer um modo de impor 

certa concepção do mundo, seus valores e seu domínio. 

Segundo Chartier (1990, p.16), a representação designa a forma como em diferentes lugares e 

períodos, uma realidade específica é construída, imaginada e compreendida por variados grupos. Já o 

consumo cultural a respeito das ideias que nos são impostas é chamado por ele de apropriação.   

Trabalhamos com a história, ao fazermos a seleção de um determinado objeto e sobre o que 

nele está inteligível e distribuído, de forma diferenciada. É possível assim, transformar um documento 

de modo a construir história, de acordo com suas particularidades percebidas na sociedade 

(CERTEAU, 1988). 
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Nesse sentido, retratamos o curso de Licenciatura em Educação Física e as 

diferentes representações que podem ser extraídas por seus alunos, através do processo de formação 

no nível de pesquisa e extensão.  

 De acordo com Barros (1974, p.3), no ano de 1974 foi aprovada em reunião de colegiado, a 

criação do curso de Licenciatura em Educação Física, tendo a primeira turma iniciado em 1975, o 

curso completa na presente data, 35 anos. Apesar da origem dessa instituição ser de base agrária, 

podemos perceber, de acordo com os materiais disponibilizados pelo Núcleo de Pesquisa e Pós-

Graduação, do Decanato de Graduação e do Departamento de Educação Física da Universidade, uma 

crescente valorização do curso ao longo dos anos, no que diz respeito aos projetos de extensão e o seu 

caráter sócio-cultural. A partir da década de 90
4
, especialmente, observa-se um significativo aumento 

da pesquisa na área, com um grande quantitativo de estudantes na iniciação científica. 

Durante as duas décadas de pesquisas desenvolvidas na área da Educação Física foram 

contabilizados 99 trabalhos distribuídos em diferentes áreas, 48 na parte pedagógica da Educação 

Física, 37 no campo da fisiologia, 4 na área de treinamento desportivo e alguns trabalhos nas 

diferentes áreas da educação como: 2 na história, 2 na sociologia, 1 na filosofia e 5 na psicologia.  

Dentre todos os projetos investigados, podemos constatar que de 1990 a 2005, a grande 

maioria dos estudos desenvolvidos pelos alunos da Educação Física, eram relacionados à área 

fisiológica, contabilizando 37 trabalhos e 1 na área de treinamento desportivo. A partir desse ano, 

dentro do programa de bolsa PIBIC, nenhum trabalho naquela área foi desenvolvido. Em contra 

partida, até 2005, haviam sido realizados apenas 5 estudos na área pedagógica. A partir desse ano até a 

presente data, houve um aumento de 18 trabalhos, distribuídos entre a parte pedagógica da educação 

física e outras áreas da educação. 

No que corresponde ao Programa de Iniciação Científica (PROIC), iniciado em 2003, notamos 

a predominância de pesquisas de cunho qualitativo. 

Já no que corresponde a área de pesquisa, observamos a parte pedagógica da área Educação 

Física com 25 trabalhos e outros âmbitos da educação, como filosofia com 1 trabalho e 1 estudo na 

psicologia, totalizando 27 trabalhos. Já a área fisiológica, desenvolveu apenas 1 trabalho durante esses 

8 anos e 3 estudos na parte de treinamento desportivo. 

Relacionando esses enunciados ao momento vivido pelo curso e pela instituição com diferentes 

problemáticas, podemos destacar que desde sua consolidação até meados da década de 90, o curso 

sofreu uma forte influência do caráter esportivista e militar como conteúdo de suas disciplinas, o qual 

tinha como objetivo principal o desenvolvimento da aptidão física e a disciplinarização corporal. 

Ademais, existiam nessa época, de acordo com os registros do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação 

professores especializados e reconhecidos, em nível nacional, por amplas pesquisas na área fisiológica. 

Esse quadro é característico do cenário nacional, em que o fortalecimento do nacionalismo e o 

incremento da mercantilização do sistema esportivo, utilizavam o rendimento e a competição, através 

do esporte-espetáculo, como importantes fatores de estabelecimento da ordem social capitalista.  A 

Educação Física escolar se sustentou por grande parte do período militar, delimitado entre 1964 e 

1985, tendo como parâmetro pedagógico e de conteúdo o esporte competitivo, daí a terminologia 

“Tendência Competitivista” para designar a concepção pedagógica hegemônica do período. 

(GHIRALDELLI JÚNIOR, 1988). 

Existiam ainda, nessa época, de acordo com os registros do Decanato de Pesquisa e Pós-

Graduação, professores especializados e reconhecidos, em nível nacional, por amplas pesquisas na área 

fisiológica. 

Nessa perspectiva, tais características, de maneira geral, proporcionaram uma influência nas 

pesquisas da área, de modo a despertar o interesse nos estudos sobre os aspectos fisiológicos e de 

treinamento desportivo.  

                                                 
4
 Os projetos de iniciação científica na área de Educação Física tiveram início em 1993, com 12 projetos e nos 

anos posteriores diminuíram, até passar por um período sem projetos. Não houveram projetos PIBIC/CNPq 

desenvolvidos por alunos de Educação Física no período de 1999 a 2003, de acordo com os registros do 

Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRRJ. Em relação ao Programa Interno de Iniciação Científica – 

PROIC / UFRRJ, só ocorreram projetos de Educação Física a partir de 2002. No ano seguinte, reiniciaram 

também os projetos do PIBIC/CNPq na área. 
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Para além da relevância de um resgate histórico da Educação Física, 

incorporada ao contexto geral, pelos aspectos marco sociais, políticos, econômicos e culturais, é 

importante também resgatar as peculiaridades dessa área, possíveis de serem percebidas pelos micro 

contextos cotidianos.  Através das variadas tramas tecidas no interior da universidade, a área se 

consolida, por meio dos atores que nela estão inseridos e têm interesses. Assim, é possível interpretar 

as possíveis intencionalidades, na construção histórica do referido curso, a partir também de 

inferências particulares.   

 

A escolha de per si de marcos reconhecidamente tradicionais 

não seria um problema desde que o período estudado fosse ele 

próprio objeto. Mas atrelada a uma certa predisposição do 

historiador de encaixar determinadas explicações sobre um 

tema específico no movimento da política ou da economia, essa 

operação acaba por elidir a possibilidade de fazermos uma 

história que parta de problemas que obedecem a uma lógica 

temporal própria, não necessariamente afeita aos tempos da 

política, por exemplo (OLIVEIRA, 2007,  p. 123). 

 

A partir de 1990, muitos professores graduados já continham em sua formação aspectos 

teórico-metodológicos resultantes de diferentes reflexões críticas, características dos debates que 

circulavam a área naquela época, o que tornou favorável a apropriação desses referenciais por parte 

dos docentes, em suas intervenções pedagógicas e em diferentes pesquisas.  

É valido alertar que o curso de Educação Física, também agrega alunos com projetos de 

pesquisa financiados pelo programa da FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro. Entretanto, esses projetos não foram contabilizados no estudo pelo fato de não estarem 

registrados no Núcleo de Pesquisa e Pós-Graduação, do Decanato Pesquisa e Pós-Graduação da 

instituição.  

De modo a apoiar as pesquisas, ocorre todos os anos na instituição a Jornada de Iniciação 

Científica (JIC), a qual no ano de 2010 completou a sua 20ª edição e teve como tema “a diversidade na 

pesquisa”. Esse evento é promovido pelo Decanato de Pesquisa e Pós Graduação (DPPG). 

Segundo o DPPG (2010), a JIC tem como objetivo “[...] a divulgação de pesquisas 

desenvolvidas por alunos de graduação, estagiários e bolsistas (PIBIC, Balcão do CNPq, FAPERJ, 

PROIC e outros).”  

Além de divulgar os trabalhos e estudos de alunos realizados durante o período de um ano e 

promover o apoio a pesquisa, o evento tem consequências na amplitude da formação dos alunos da 

graduação. 

 

Esse evento possibilita também a identificação de aptidões nos 

estudantes dos cursos de graduação e os incentiva nos trabalhos 

de investigações científicas, que poderão ter repercussão 

altamente significativa para o direcionamento de diversas 

atividades de extensão, contribuindo fortemente para elevar os 

padrões de qualidade acadêmica. 

(DPPG, 2010) 

 

Os documentos consultados no Decanato de Extensão são datados a partir de 1998, visto que 

em um período anterior, muitos dos projetos não transitavam por esse Decanato. Além disso, muitos 

arquivos resgatados no Departamento de Educação Física da universidade foram perdidos em função 

dos incidentes e incêndios ocorridos na década de 90, o que restringiu, ainda mais, o acervo de 

arquivos para a investigação a um período inicial datado a partir de 1990. 

Ainda assim, é possível observar um ganho no que diz respeito aos cursos de extensão e 

simpósios abrangendo as diferentes áreas de intervenção da Educação Física a partir desse quadro 

temporal. Nessa ocasião, observamos, a partir dos documentos encontrados e consultados, um 

aumento de torneios desportivos organizados por alunos, como parte integrante de algumas 

disciplinas. Ademais, houve um prestígio na mesma época, em função dos projetos de escolinhas de 
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desporto (voleibol, handebol, basquetebol, natação, futsal, tênis e judô), além de 

projetos de capoeira e hidroginástica, complementando assim a formação dos graduandos, no que diz 

respeito a estágio e atuações profissionais. Esses fatos podem ser expressos no final do ano de 2001 e 

início de 2002. 

Isso parece representar uma mudança de perspectivas, expectativas, intenções e formas de 

trabalho existente entre os docentes, desencadeando para os estudantes que se graduaram pela 

universidade processos de reordenamente de sua própria formação.  

O presente delineamento aparenta também, a partir do que indicamos como indiciário, um 

investimento no cunho pedagógico dessas atividades, característicos das mudanças de concepções 

propiciadas, com os desenvolvimentos ocorridos na área, como foram expostos acima.   

 

CONCLUSÃO  

 

Nessa perspectiva, é possível descrever que parte das pesquisas desenvolvidas no curso de 

Educação Física girou em torno da área fisiológica e pedagógica e que atualmente, essa última parece 

prevalecer. Entretanto, mais importante nessa investigação é compreendermos a dimensão histórica da 

área. Nossas análises sugerem que o curso de Licenciatura em Educação Física na Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro deve estar ligado ainda as diferentes interpretações que fazemos 

dessas dimensões, enquanto professores formados por essa instituição e as distintas perspectivas que a 

universidade exerce sobre esse curso.   

Não obstante, é possível relatar a mudança de aspecto encontrada nesse recorte temporal, no 

que diz respeito às áreas de atuação da Educação Física com um aumento das pesquisas pedagógicas, 

em relação as pesquisas no campo do treinamento e aptidão física. Para os estudantes de Educação 

Física a presente modificação pode representar um avanço na formação, devido as discussões que 

giram em torno das propostas pedagógicas, expressas de maneira mais reflexiva.  

Nesse sentido, esse trabalho sendo parte de um estudo que foi realizado de forma mais 

aprofundada sobre o curso de Educação Física, é parte também de algumas problematizações e 

redefinições que fazemos sobre a estruturação de um curso e que ainda estão sujeitas a outras 

interpretações e reajustes, de acordo com os diferentes relatos e documentos que compõem esse 

resgate. Para tanto, acreditamos ser possível outras reflexões e investigações de diferente documentos 

e experiências como forma a ampliar nossas compreensões em torno dessas e outras características 

sobre a estruturação dos projetos de extensão e pesquisa do curso e o próprio processo de consolidação 

da Educação Física. 
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