
Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2009 

CONCURSOS PÚBLICOS COMO TERRITÓRIO CONTESTADO: A EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR SOB A ÓTICA DOS ESTUDOS CULTURAIS 

Rubens Antonio Gurgel Vieira¹ 

 

Os concursos públicos formam um caminho considerável para a carreira profissional de muitos 

professores de Educação Física. O foco deste estudo está relacionado com os requisitos para se 

ingressar na carreira de docente, mais especificamente com a bibliografia sugerida e referenciais 

teóricos fornecidos pelos órgãos públicos que ministram os testes qualificatórios. Para tanto, a análise 

foi realizada sob a ótica dos Estudos Culturais, para compreender como a elaboração dos testes está 

inserida em um contexto maior, onde as relações de poder estabelecem lógicas particulares para a 

manutenção de uma assimetria nas possibilidades sociais dos diversos grupos culturais Os concursos 

públicos para as vagas de professor de Educação Física, como processos culturais, estão estreitamente 

imbricados em relações sociais opressoras. Todo processo cultural envolve de alguma maneira o 

poder, ou seja, o ato de selecionar, classificar, categorizar, afirmar, o que pode acarretar diferenças 

significativas nas capacidades dos indivíduos e dos grupos sociais para definir e atender aos seus 

desejos e necessidades. Esta compreensão é uma das premissas básicas dos Estudos Culturais, onde a 

cultura não é um campo autônomo nem externamente determinado, mas um local de diferenças e de 

lutas sociais. O reforço das assimetrias de poder através dos concursos públicos ocorre através da 

seleção dos conteúdos a serem avaliados nos testes qualificatórios. Através das análises sociais pós-

estruturalistas, enfatiza-se o papel do discurso na formação de novos objetos sociais. Ou seja, ao 

selecionar determinados conteúdos para serem avaliados em detrimento de outros, se valida um 

discurso que busca um projeto de sociedade específico. Para exemplificarmos a conexão entre os 

conhecimentos considerados válidos, com o projeto de sociedade desejado e a Educação Física Escolar 

e seu cotidiano, analisou-se o edital de concursos públicos realizados recentemente nas prefeituras do 

Estado de São Paulo, como as cidades de Itapetininga, Itu, Iperó, Campinas, Sorocaba, Barueri, 

Sumaré, Itanhaem e Alumínio. Concluiu-se que ainda predominam em tais testes conhecimentos 

valorizados pelas abordagens da Educação Física Escolar consideradas reducionistas pelos Estudos 

Culturais, como as abordagens desenvolvimentista, globalizante ou psicomotora, saudável e 

esportivista. Todas essas visões da Educação Física Escolar não consideram o aspecto cultural da 

Educação Física, pois o seu objeto de estudo é o movimento humano, e não a cultura corporal de 

movimento. Em poucos editais havia referências a obras consideradas críticas, e mesmo assim eram 

multiculturais essencialistas, que na visão dos Estudos Culturais não concebem toda a amplitude do 

problema da diversidade cultural nas escolas do século que se inicia. Como conseqüência, acreditamos 

que o processo seletivo dos concursos públicos é o primeiro passo para gerar identidades de 

professores com respectivos saberes docentes que não contestem as normas educacionais vigentes, que 

são incapazes de fornecer as ferramentas necessárias para que os alunos transcendam suas condições 
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de vida, gerando um cotidiano educacional adequado para os objetivos da manutenção de uma ordem 

injusta. 

 

Palavras-chave: concursos públicos; estudos culturais; identidade docente. 

 

Referências bibliográficas 

 

BECKER H. Métodos de pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Editora Hucitec; 1994. 

BRACHT, V. Educação Física no 1º grau: conhecimento e especificidade. Revista Paulista de 

Educação Física. São Paulo, supl.2, p.23-28, 1996. 

ECOSTEGUY, A. C. Estudos Culturais: uma introdução. In SILVA, T. T. (Org.). O que é, 

afinal, Estudos Culturais?. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A. 6ª edição, 2001. 

_______. Da diáspora: Identidade e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG. Brasília: 

Representação da Unesco no Brasil, 2003. 

JOHNSON, R. C. O que é, afinal, Estudos Culturais? In SILVA, T. T. (Org.). O que é, afinal, 

Estudos Culturais? Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

NEIRA, M. G. Ensino de Educação Física. São Paulo: Thomson Learning, 2007. 

___________.; NUNES, M. L. F. Pedagogia da cultura corporal. São Paulo: Phorte, 2008. 

NUNES, M. L. F. Educação Física e esporte escolar: poder, identidade e diferença. 

Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Educação da USP. São Paulo, 2006. 

SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007. 

WOODWARD, K. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, 

T. T. Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. 


