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RESUMO 

O propósito deste artigo teórico é realizar uma breve apreciação sobre a importância da 
Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental, fazendo alusão a alguns 
apontamentos sobre a história da Educação Física no Brasil, sobre um breve panorama da 
Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental e algumas metodologias 
emergentes consideradas relevantes no processo de aprendizagem. Numa visão geral podemos 
dizer que o ensino da Educação Física sofreu várias alterações e ainda precisa das condições 
necessárias para que o ensino aconteça de forma eficiente e eficaz, ocupando seu lugar de 
importância entre as demais disciplinas, buscando o desenvolvimento integral do educando, 
interligando o corpo e a mente. 

Palavras Chaves: educação física, anos iniciais do ensino fundamental, ensino-

aprendizagem. 

RESUMEN 

El propósito de este artículo es llevar a cabo una breve evaluación de la importancia de la 

educación física en los primeros años de la escuela primaria, en referencia a algunas notas 

sobre la historia de la Educación Física en Brasil, en una breve reseña de la Educación Física 

en los primeros años de la escuela primaria y algunas de las metodologías emergentes se 

consideran importantes en el proceso de aprendizaje. Desde una perspectiva general podemos 

decir que la enseñanza de la educación física ha sufrido varios cambios y todavía necesitan las 

condiciones necesarias para aprender a pasar de manera eficiente y eficaz, teniendo su lugar 

de importancia entre las otras disciplinas, buscando el desarrollo integral del estudiante, la 

conexión cuerpo y mente. 

 



Palabras clave: educación física, los primeros años de educación primaria, de enseñanza-

aprendizaje 

1. Introdução 

“A Educação Física, na sua especificidade, tem certamente um papel na construção da justiça, 

da igualdade e da felicidade que se entrelaçam com as dimensões culturais e corpóreas” 

(BRITO, 1997, p. 117). O autor, com essas palavras, vem afirmar que a Educação Física tem 

um papel importante na formação do cidadão, a partir do protagonismo do mesmo, 

articulando cultura, corpo e movimento. 

Os PCNs de Educação Física (BRASIL, 1997), estabelecem os objetivos gerais de Educação 
Física no Ensino Fundamental:  

• participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e 
construtivas com os outros, reconhecendo e respeitando características 
físicas e de desempenho de si próprio e dos outros, sem discriminar por 
características pessoais, físicas, sexuais ou sociais; 
• adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações 
lúdicas e esportivas, repudiando qualquer espécie de violência; 
• conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações 
de cultura corporal do Brasil e do mundo, percebendo-as como recurso 
valioso para a integração entre pessoas e entre diferentes grupos sociais; 
• reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos 
saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os 
com os efeitos sobre a própria saúde e de recuperação, manutenção e 
melhoria da saúde coletiva; 
• solucionar problemas de ordem corporal em diferentes contextos, 
regulando e dosando o esforço em um nível compatível com as 
possibilidades, considerando que o aperfeiçoamento e o desenvolvimento 
das competências corporais decorrem de perseverança e regularidade e 
devem ocorrer de modo saudável e equilibrado; 
• reconhecer condições de trabalho que comprometam os processos de 
crescimento e desenvolvimento, não as aceitando para si nem para os outros, 
reivindicando condições de vida dignas; 
• conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal que 
existem nos diferentes grupos sociais, compreendendo sua inserção dentro 
da cultura em que são produzidos, analisando criticamente os padrões 
divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito; 
• conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como 
reivindicar locais adequados para promover atividades corporais de lazer, 
reconhecendo-as como uma necessidade básica do ser humano e um direito 
do cidadão (BRASIL, 1997, p. 28). 

Os PCN vêm elucidar, com esses objetivos a importância da prática de Educação Física 

fazendo com que haja uma relação ampla igualitária e acima de tudo, respeito entre as 

diferenças, sejam elas étnicas, físicas, ou sociais trazendo consigo solidariedade, 

cooperativismo abonando qualquer tipo de violência, valorizando assim, as virtudes que cada 

um traz consigo das diversas culturas para que possam vivenciar e integrar fazendo parte de 

seu dia-a-dia, hábitos benéficos para manutenção da saúde, mantendo seu corpo em equilíbrio 



não exacerbando na dosagem de esforços para que possa manter um ambiente de trabalho 

favorável e assíduo, conhecendo também os padrões de beleza e estética para que não possa 

ser consumido de maneira desconhecida e nem recriminando pessoas desfavorecida desta 

estética que muitas das vezes é imposta pelos meios midiáticos: um padrão de beleza, então, 

por fim é de suma importância conhecer o contexto em que se vai trabalhar atividades 

corporais e exigir de forma ética e profissional um local adequado, se não existir, pois é um 

direito de todos. 

Neste artigo teórico iremos destacar determinados pontos básicos: A Educação Física no 

Brasil, alguns apontamentos; A Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental, um 

breve panorama; A Educação Física e algumas metodologias emergentes e por fim as 

considerações finais.  

O objetivo principal é apresentar uma análise do ensino de Educação Física nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, apontando tópicos que destaquem possibilidades relevantes no 

contexto educacional nos dias atuais. 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) define saúde em bem-estar físico, mental e social, 

podendo ressaltar ainda, que o profissional da área da Educação Física está interligado a saúde 

dando sua parcela de contribuição para uma vida saudável à população através de suas 

intervenções, então, partindo deste pressuposto citado acima podemos relacionar o quanto a 

Educação física é de suma importância para vivencia e a pratica dos alunos nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. 

A ginástica, como era conhecido à Educação Física foi por um longo tempo comandada pelos 

militares e os higienistas, assim, também recriminada devido seus objetivos, eugênicos e pré-

militares, posteriormente dando o lugar para os higienistas que visavam dentro de um 

conscientização educacional o zelo pela saúde prevenindo-se contra doenças. 

Atualmente o Ministério da Saúde gasta bilhões de reais anualmente com doenças, uma das 

mais alarmantes são as cardiovasculares inclusive em crianças aumentando a cada dia por 

motivos de maus hábitos em sua alimentação e a falta de um dos requisitos que os médicos 

mais recomendam exercício físico, que por sinal se diferencia de atividade física, onde, 

exercício físico é atividade física planejada estruturada e repetitiva que tem um objetivo final, 

já atividade física qualquer movimento corporal, produzido pelo músculo esquelético que 

resulta em gasto energético maior que os níveis de repouso. 

Compete ao profissional de Educação Física elaborar maneiras aplicáveis nos anos iniciais de 

primeira a quarta serie, para que seus alunos possam brincar e ao mesmo tempoaprender de 

forma dinâmica a importância de suas relações pessoais não deixando de lado a parte cultural 



implícita muitas vezes na brincadeira mais que o professor tem o dever de saber qual seu 

objetivo, e que por trás existem crenças e valores a serem passadas para os dissentes. 

Em muitos casos por falta de um profissional especializado na área da Educação Física, 

professores não preparados tão quão os profissionais de fato, não consigam identificar as 

dificuldades de seus alunos desde, um desvio postural, aplicar o cálculo do IMC (Índice de 

Massa Corpórea), são coisas minuciosas como estas que passam despercebidas, embora não 

seja de responsabilidade de professores de outras áreas, mais que compete ao professor de 

Educação Física intervir não como médico, e sim alertar e encaminhar seu aluno para uma 

avaliação medica podendo evitar complicações futuras. 

 

2. Educação Física no Brasil: alguns apontamentos 

Para se falar de Educação Física é preciso que compreendamos todo seu contexto na sua historicidade 

que se complementa dentro da conjunção na qual o Brasil passou. E de acordo com a necessidade foi 

vista como algo complementar vinculada as instituições militares e a classe médica, com o intuito de 

manter a disciplina e formar indivíduos fortes e saudáveis, capazes de defender a pátria. Quanto a 

classe médica a referência era para a obtenção da boa saúde, educação do corpo para que não fosse 

sucessível  às doenças. (BRASIL, 1997). 

Outro momento da evolução histórica da Educação Física, no início do século, foi com a inclusão no 

currículo de alguns estados, mesmo com o nome de Ginástica. E com a escola-novista, da mesma 

época, passou-se a ter uma visão da Educação Física (E. F.) no desenvolvimento integral do ser 

humano e em 1929 na III Conferência Nacional de Educação passou-se a discutir os métodos, práticas 

e problemas relativos a E. F. (BRASIL, 1997). 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961 é que foi estabelecida a obrigatoriedade da 

Educação Física para o primário e médio.  Na Lei 5692/71 a Educação Física passou a ser uma 

atividade prática, voltada para o desempenho técnico e físico do aluno (BRASIL, 1997). 

Podemos perceber grandes modificações, porém ainda não satisfatória, pois estava voltada a atender 

aos objetivos da classe dominante. Como acontece nos anos 70, que para manter a Ordem e o 

Progresso, o governo militar investiu na E. F. pautadas no nacionalismo e na segurança nacional. 

Em relação ao âmbito escolar, a partir do Decreto n. 69.450, de 1971, considerou-se a Educação Física 

como “a atividade que, por seus meios, processos e técnicas, desenvolve e aprimora forças físicas, 

morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando”. A falta de especificidade do decreto manteve a 

ênfase na aptidão física, tanto na organização das atividades como no seu controle e avaliação. A 

iniciação esportiva, a partir da quinta série, tornou-se um dos eixos fundamentais de ensino; buscava-

se a descoberta de novos talentos que pudessem participar de competições internacionais, 

representando a pátria. Nesse período, o chamado “modelo piramidal” norteou as diretrizes políticas 



para a Educação Física: a Educação Física escolar, a melhoria da aptidão física da população urbana e 

o empreendimento da iniciativa privada na organização desportiva para a comunidade comporiam o 

desporto de massa que se desenvolveria, tornando-se um desporto de elite, com a seleção de 

indivíduos aptos para competir dentro e fora do país. (BRASIL, 1997, p. 21) 

Dentro das Pedagogias Progressistas, a Educação Física perde sua ênfase no caráter meramente 

esportivo, e começa a ganhar características de nível histórico, crítico e social, com a introdução de 

elementos como aulas teóricas sobre os conteúdos, aulas de história e filosofia da Educação Física, 

além de contextualizações, discussões e análise de textos sobre os conteúdos programados. 

A década de oitenta também foi palco de um intenso debate acadêmico sobre o ensino da Educação 

Física Escolar, contextualizando-o no sistema educacional, e este, na sociedade capitalista brasileira. A 

crítica recaiu, sobretudo nas práticas educativas corporais que priorizavam o desenvolvimento da 

aptidão física e de habilidades motoras relacionadas ao esporte competitivo e a caserna. Na maioria 

das vezes partindo de um referencial teórico de orientação marxista, exercitaram a crítica contundente 

e a partir de diferentes abordagens ampliaram a reflexão sobre a Educação Física e sua interação com a 

sociedade. 

Coloca-se como necessidade a compreensão da Educação Física enquanto processo educacional no 

interior do processo histórico de desenvolvimento da sociedade; e, a partir deste entendimento, 

estabelecer quais os limites e possibilidades de atuação da Educação Física no processo de 

transformação social. 

Observa-se a elaboração da Política Nacional de Educação Física e Desportos para o período de 1980 

a 1985 onde era enfatizada a necessidade de se expandir o ensino da Educação física no ensino 

fundamental, com ênfase nas séries iniciais, isto é, de 1ª à 4ª séries. A ideia era de que as aulas 

gerassem uma ação formativo-educativa que motivasse o aluno para a prática regular permanente e a 

utilização das horas de laser em atividades físicas. Por outro lado, a formação profissional necessitava 

ser adequada e aprimorada nos cursos superiores de Educação Física visando atender às necessidades 

prioritárias do ensino fundamental. A Educação Física escolar, elemento indissociável da educação 

voltado para o ensino de crianças de quinta a oitava série, passou a priorizar o segmento de primeira à 

quarta série do ensino fundamental, como também, a educação infantil. O enfoque foi, então, 

centralizado no desenvolvimento psicomotor da criança, retirando-se da escola a função de promover 

os esportes de alto rendimento. 

As ações desportivas que seriam iniciadas na escola, a partir da 5ª série do Ensino Fundamental, tinha 

como finalidade assegurar o interesse e a participação de um número crescente de brasileiros em todas 

as modalidades desportivas, através de programação e de incentivos adequados à prática de tais 

atividades. Certamente, esperava-se que, a partir desse modelo desportivo, o Brasil se projetasse 

internacionalmente no campo dos esportes. Entretanto, a ideia de se ter a Educação Física Escolar 

como a causa e o esporte de alto rendimento seu efeito, tendo como intermediário o esporte 



participação, envolvendo a população, não atingiu ao objetivo almejado, isto é, gerar atletas de alto 

rendimento, nessa década. 

Através das abordagens desenvolvidas na década de 1980, as relações entre a Educação Física e a 

sociedade passaram a ser discutidas sob a influência das teorias críticas da Educação através do 

questionamento do seu papel e a sua dimensão política. O aspecto biológico foi reavaliado e as 

dimensões psicológicas, sociais, cognitivas e afetivas foram enfatizadas, concebendo-se o aluno como 

ser humano integral. Por outro lado, os objetivos educacionais tornaram-se mais amplos, isto é, não 

apenas voltados para a formação de um físico que pudesse sustentar a atividade intelectual. Eram 

aconselhados conteúdos mais diversificados, além dos exercícios físicos e dos esportes e pressupostos 

pedagógicos voltados mais para o aspecto humano do que para o adestramento. 

A abordagem psicomotora de Lê Boulch é a vertente educativa da psicomotricidade, cujo objetivo é 

favorecer o desenvolvimento da criança preparando-a para interagir num mundo em constante 

transformação, através de um melhor conhecimento e aceitação de si mesmo, melhor ajuste de sua 

conduta e de sua autêntica autonomia e acesso à responsabilidade em sua vida social. A educação 

psicomotora, por intermédio da ação sobre os movimentos corporais, busca formar um ser total já que 

o ato motor não é um processo isolado. 

No Brasil, a educação psicomotora surgiu em clínicas privadas de reeducação motora, tendo sido 

incorporada aos currículos dos cursos superiores de Educação Física através de disciplinas 

relacionadas às crianças como a Educação Física infantil, dado à influência que os autores franceses, 

que defendiam a corrente da Psicomotricidade, tiveram sobre os professores desses cursos. Assim, o 

método psicocinético de Jean Lê Boulch e os princípios psicomotores propostos por Pierre Vayer e 

Lapierre (1971) influenciaram significativamente a Educação Física Infantil no Brasil. 

Passa-se a discutir as relações entre Educação Física e sociedade sob a influencia das teorias críticas 

da educação, sobre o seu papel e sua dimensão política. Há uma mudança de enfoque, amplia-se á 

visão da área biológica, enfatizando as dimensões psicológicas, sociais, cognitivas e afetivas, 

concebendo o aluno como um ser humano integral. Os objetivos da disciplina se embasam em 

objetivos educacionais mais amplos, o conteúdo torna-se diversificado e os pressupostos pedagógicos 

mais humanos, opondo-se á visão comportamentalista expressa no ensino esportivo. Nessa época, 

vários outros autores ganharam destaque com suas produções de cunho filosófico, sociológico, 

histórico, antropológico e pedagógico. 

 

3. A Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental: um breve 

panorama. 

A Educação Física na escola terá um papel muito importante para o aluno na busca da 

compreensão do que está acontecendo em sua volta e consigo mesmo, pois o processo de 



aprendizagem deve ocorrer de forma em que o aluno compreenda sua realidade e seja capaz 

de refleti-la e pensando o educando na sua totalidade, não poderíamos separar corpo e mente. 

A prática do movimento nas séries iniciais é um caminho para que a criança compreenda 

melhor suas habilidades e consiga adaptá-las a outras atividades dentro e fora da escola. 

Segundo Canfield (2000), não se pode negar a importância de o aspecto motor ser trabalhado 

no decorrer da infância do ser humano; desta forma a escola, enquanto meio educacional, é 

responsável por oferecer a oportunidade de uma ótima vivência motora, pois ela será 

determinante no processo de desenvolvimento da criança. 

Para Zabala (1998), a atuação educacional sempre será o resultado de uma maneira 

determinada de entender a sociedade e o papel das pessoas nela. Educar quer dizer formar 

cidadãos e cidadãs não parcelados em compartimentos estanques, em capacidades isoladas. A 

determinação das finalidades e objetivos da educação, sejam eles explícitos ou não, é o ponto 

de partida de qualquer análise da prática.  

Santin (1992) aborda a Educação Física como uma disciplina que ainda não encontrou sua 

própria identidade. A história da Educação Física parece arrastar-se de maneira secundária, 

recebendo de outras instâncias o aval de suas funções. A Educação Física precisa ser 

‘inventada’, pois atualmente possui um perfil deficiente, parcial, instrumental e serviçal, e até 

agora foi encarregada de desenvolver corpos saudáveis, fortes, higienizados, disciplinados, 

dóceis e submissos. 

Segundo Etchepare (2000), a escola possui hoje a tarefa de desenvolver no aluno as 

características que lhe permitirão viver de forma eficiente numa sociedade complexa. A 

Educação Física deve desenvolver a consciência da importância do movimento humano, suas 

causas e objetivos, e criar condições para que o aluno possa vivenciar o movimento de 

diferentes formas, tendo cada uma um significado e uma relação com seu cotidiano. Para que 

se valorize mais a Educação Física na escola é preciso ainda que o professor tenha 

consciência da sua importância na escola à na vida dos alunos. 

Também cabe ressaltar que um projeto pedagógico de qualidade contribui de forma 

significativa com os professores no planejamento das aulas e para que haja uma sequência 

lógica dos conteúdos nas diferentes séries. Na Educação Física esta relação ainda é mais 

importante, já que a disciplina muitas vezes carece de objetivos claros, o que dificulta atarefa 

dos professores na determinação dos conteúdos a serem ministrados. Percebe-se muitas vezes 

uma grande diferença nas aptidões de alunos de uma mesma série, tornando-se necessário o 

professor retomar conteúdos que já deveriam estar dominados. 



Segundo Tani (2001), comprovadamente,crianças sedentárias são potenciais adultos 

sedentários, e desta forma são plenamente justificados todos os esforços no sentido de garantir 

um estilo de vida mais ativo e, por conseguinte, uma melhor qualidade de vida às crianças. 

Assim, podemos perceber a importância do profissional de Educação Física,principalmente 

nas séries inicias, atuando de maneira a incentivar as crianças a permanecerem ativas e 

praticarem exercícios nos anos escolares a também fora do meio escolar. 

Uma situação problemática quanto à disciplina de Educação Física na escola é que, ao 

contrário das outras disciplinas, não existe nela uma sequência de conteúdos que acompanhe o 

desenvolvimento da atividade curricular do aluno nas diversas séries, acontecendo que os 

mesmos conteúdos, procedimentos de ensino e objetivos são vivenciados por alunos de 

diferentes faixas etárias e séries (MOREIRA, 1995). 

Para Piccolo (1995), embora muitos professores busquem resultados imediatos, um programa 

de ensino adequado para as crianças é um processo contínuo e prolongado. Poucas escolas 

seguem um programa de atividades realmente condizente com a faixa etária da criança, e isto 

ocorre por várias razões, entre elas a falta de condições de espaço e materiais das escolas e até 

mesmo a falta de conhecimento do professor sobre o assunto. 

 

4. Reflexão sobre a prática pedagógica e metodologias 

Quando falamos de metodologias, estamos nos referindo a procedimentos metodológicos que 

devem nortear o fazer pedagógico, atividades que de forma sistemática pode fazer com que a 

aprendizagem aconteça como afirma Libâneo (1994, p. 149): 

O processo de ensino se caracteriza pela combinação de atividades do 
professor e dos alunos. Estes, pelo estudo das matérias, sob a direção 
do professor, vão atingindo progressivamente o desenvolvimento de 
suas capacidades mentais. A direção eficaz desse processo depende do 
trabalho sistematizado do professor que, tanto no planejamento como 
no desenvolvimento das aulas, conjuga objetivos, conteúdos, métodos 
e formas organizativas do ensino. 

 

Os aspectos metodológicos em Educação Física não diferem das demais disciplinas, no que 

diz respeito ao fazer pedagógico. E que a busca constante de novos métodos que venham 

possibilitar a aprendizagem é uma constância. 

Ghiraldelli Jr. (1989) destaca cinco tendências ao longo da história da Educação Física, e que 

a mais aplicada é a competitivista, focada no fim e não no meio. Isto, por conta da falta de 

preparo que têm os professores para o enfrentamento de novas estratégias metodológicas, da 

falta de interesse em vivenciar novas abordagens metodológicas, comodismo, a condição de 



refratário do conhecimento que os docentes assumem no ensino, o medo da instabilidade 

frente a novos conteúdos e estratégias metodológicas, pois seria um risco assumir a dúvida 

frente ao aluno, quando no entendimento tradicional o professor tem de saber e o aluno 

apenas aprender. 

Assumir uma nova postura educacional, estar aberto a novos entendimentos e práticas 

pedagógicas, aceitar o aluno como participante e não como objeto a ser lapidado e, aceitar ser 

também um aprendiz dentro da sala de aula não é uma tarefa fácil de se conseguir. Uma 

mudança de entendimentos, conceitos e hábitos demandam tempo, muita dedicação e, acima 

de tudo, muita coragem. Acreditar nesse processo de transformação é acreditar que uma 

mudança só se dará de forma gradativa e a longo prazo. Esperar mudanças repentinas no 

processo educacional é ignorar o processo de amadurecimento que cada participante tem de 

elaborar individualmente e que deve começar no seu próprio interior, para daí poder enxergar-

se e enxergar o processo social como um todo. 

Entretanto, mesmo frente a este quadro de dificuldades e de incertezas na apresentação de 

propostas metodológicas, a área da Educação Física tem, nos últimos anos, procurado criar 

estratégias e apresentar novas formas reflexivas do entendimento e da aplicação da Educação 

Física na escola. Este esforço, mais uma vez, vemos que tem sido pequeno, frente aos 

problemas gerais que a área possui em relação ao entendimento de toda a comunidade sobre a 

Educação Física. Infelizmente, a Educação Física é entendida como atividade dentro do 

processo educacional, é resolvida como uma prática sem interesse para a formação integral 

dos educandos e assim por diante. Uma prova bastante evidente deste fato foi a última medida 

adotada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo que retirou a Educação Física 

das séries iniciais, através de regulamentação estadual (1995). Isso é prova, mais do que 

evidente, de que o trabalho que temos pela frente é muito grande e necessita de muita força de 

vontade, de persistência e, acima de tudo, de competência profissional. E é contando com a 

competência profissional que poderemos vir a legitimar a Educação Física dentro do sistema 

educacional. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – lei 9.394/96) expõe a 

Educação Física como “componente curricular”, dando- lhe uma posição há muito pleiteada 

pela área. Não é interesse deste estudo discutir a LDB, entretanto, vale comentar que a mesma 

pode ser lida e interpretada de acordo com certas conveniências(ditatoriais, financeiras, etc.) 

sucumbindo com interesses da cidadania. Estar atentos a esses riscos é condição fundamental 

na conquista deum melhor ensino, onde os participantes sejam plenamente respeitados em 

seus direitos de cidadãos. 



Mas, como dito anteriormente, a área tem criado estratégias e encaminhamentos 

metodológicos diversificados dentro da Educação Física. Podemos dizer diversificados, 

porém não distantes frente ao objetivo traçado, que seria o de oferecer uma “disciplina” de 

Educação Física no sistema escolar com enfoque à formação integral dos sujeitos do processo, 

assim como com um corpo de conhecimentos historicamente produzidos e útil a todos, 

visando à autonomia no trato com os mesmos. 

Hoje, a Educação Física conta com várias propostas metodológicas de destaque. Porém,para o 

presente estudo destacamos: metodologia do ensino aberta; metodologia crítico-superadora; 

metodologia construtivista e metodologia crítico-emancipadora. 

 

5. Considerações Finais 

Podemos, diante de toda esta trajetória, definir que o Ensino de Educação Física é de suma 

importância para o desenvolvimento integral do educando, e que o mesmo sofreu diversas 

alterações ao longo da história. E que ainda necessita uma mobilização social e cultural para 

que o reconhecimento da importância da Educação Física aconteça de forma capaz de ajudar 

no equilíbrio do corpo e da mente. 

No que diz respeito aos aspectos históricos a disciplina Educação Física necessita ser 

enfatizada com o mesmo grau de relevância das demais disciplinas e que nos anos iniciais as 

aulas devem ser lecionadas por pessoas habilitadas, graduadas para tal função, não 

menosprezando o papel dos pedagogos, que muito tem se esforçado para que a recreação, 

como assim chamam, possa acontecer da melhor forma dentro das condições possíveis. 

A disciplina de Educação Física deve proporcionar um espaço democrático, adaptando as 

atividades a todos os alunos, possibilitando para que todos desenvolvam suas potencialidades, 

devendo considerar as características dos discentes em todas as suas dimensões: cognitiva, 

corporal, afetiva, ética, estética, relação interpessoal, e inserção social. 

Outro fator relevante é sobre as condições que na maioria das escolas não são favoráveis para 

uma boa prática, porém não deve ser o motivo para não se desenvolver de forma eficaz, para 

isso, deve-se utilizar meios alternativos e metodologias que venham facilitar a aprendizagem. 

Neste contexto podemos afirmar que o professor-educador é aquele que proporciona aos 

alunos a possibilidade de se tornarem protagonistas em situações que favoreçam serem atores 

principais no processo da aprendizagem. É preciso que o professor seja um facilitador e os 

alunos descobridores e construtores neste processo da busca do saber. 



Ser professor de Educação Física é ser aquele que deve em todo momento estar buscando uma 

formação continuada, estar na busca do conhecimento e se adequando no processo, buscando 

uma atualização permanente, tendo o conhecimento dos alunos em primeiro lugar. 
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