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O presente trabalho trata-se de uma investigação de natureza qualitativa, sob o viés da 

etnográfia, na qual busca-se compreender processo de mediação da seleção e desenvolvimento dos 

conteúdos de ensino construídos pelos professores de Educação Física em suas aulas no Ensino 

Fundamental e Ensino Médio de uma escola da Rede Estadual de Ensino do município de Guarani das 

Missões (RS). O problema de pesquisa visa responder a seguinte pergunta: Como os professores de 

Educação Física que atuam junto ao Ensino Fundamental (EF) e Ensino Médio (EM) de uma 

escola da rede pública estadual de Guarani das Missões (RS) pensam a seleção e desenvolvimento 

dos conteúdos de ensino nas aulas de Educação Física?  

Deste modo nos propomos a descrever o processo de seleção dos conteúdos como construto dos 

professores nos níveis de EF e EM, a partir de uma análise dos elementos da cultura docente particular 

destes professores e que configuram o processo de ensino e aprendizagem destes conteúdos, e ainda 

identificar se ocorrem a inclusão de saberes que circulam na cultura corporal local e de que forma eles 

são tematizados nas aulas de Educação Física Escolar.  

A utilização da etnografia como desenho teórico metodológico foca a mediação da cultura dos 

sujeitos envolvidos com a interpretação das situações cotidianas e que constituem o arcabouço cultural 

dos sujeitos, bem como símbolos e crenças que configuram e determinam o porquê de as pessoas/sujeitos 

fazem o que fazem e qual a relação deste fazer com a cultura dos mesmos. 

A pesquisa etnográfica consiste em descrever práticas e saberes de sujeitos e grupos sociais, 

utilizando para isto observações, conversações no seio onde os fatos acontecem (ECKER e ROCHA, 

2003), da mesma forma Geertz (1989) afirma que ela deve ser baseada na captura de sentido das ações 

dos sujeitos, exatamente onde elas realmente acontecem, no contexto social em que estes sujeitos estão 

inseridos. 
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A partir de um estudo preliminar chegamos a uma categoria de análise que demonstra o 

tratamento que vem sendo dado aos conteúdos de ensino, na qual podemos citar uma representação de 

esportes nos contextos escolares e principalmente de uma monocultura esportiva determinada a partir 

do gosto dos alunos, das características regionais, pelo gênero e pelo deslocamento de autoridade. 

Todavia, a partir das primeiras análises podemos concluir que os docentes ao selecionarem os 

conteúdos de ensino, pautam suas decisões em conteúdos que dizem respeito a área biológica, dando 

ênfase ao ensino de esportes, principalmente os de ordem coletiva em alguns casos raros há a abordagem 

de esportes individuais (atletismo: abordando a parte prática de corridas ou salto em distância). 

Então, partimos da ideia de que o docente assume relevante papel no trato com os saberes e 

conteúdos da educação física na escola, assim, entendemos que a compreensão de como é realizado este 

processo de mediação da seleção e desenvolvimento dos conteúdos segundo uma lógica de onde os 

conteúdos de ensino possuem as dimensões conceituais ou fatuais, procedimentais e atitudinais (COLL, 

1992; 2002) e que assim seria a melhor forma destes serem abordados no espaço escolar. Ainda vamos 

além, na tentativa de reconhecer aspectos que demonstram que do Ensino Fundamental para o Ensino 

Médio possam acontecer tratamentos diferenciados em nível de complexidade e tratamento dos 

conteúdos de ensino. 
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