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Resumo 
Com a intenção de produzir um estudo acerca do trato com o conteúdo esporte na Educação 
Física elegeu-se como objetivo geral: analisar se ao conteúdo esporte é proposto um trato 
pedagógico para a sua inserção na escola dentro da disciplina Educação Física na rede pública 
estadual de ensino do município de Aracaju. Para cumprir tal tarefa utilizou-se o método 
descritivo com abordagem qualitativa. Os sujeitos participantes da pesquisa foram três 
professores da rede estadual de Aracaju, tem-se como instrumento de coleta de dados a 
entrevista. Pode-se constatar após a pesquisa que os professores entrevistados tratam o 
conteúdo esporte de forma a apresentá-lo com características lúdicas ou recreativas.  
Palavras-chaves: Educação Física, Esporte, conteúdo. 
 
Abstract 
 With the intention of producing a study dealing with the content of sport in physical 
education had as general objective: to examine whether the content is offered a sport 
pedagogical change for their inclusion within the discipline in school physical education in 
public schools statewide education in the city of Aracaju. To accomplish this task we used the 
descriptive method with qualitative approach. Participants were three teachers from the state 
of Aracaju, was used as a tool for data collection interview. We can see after the research that 
teachers interviewed treat sports content in order to present you with entertaining features or 
recreational. 
Keywords: Physical Education, Sports, content. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Monografia apresentada como exigência parcial para obtenção do grau de licenciada em Educação Física, à 
comissão julgadora da Universidade Federal de Sergipe. Aprovada em 20/01/2009. 
2 Professora da rede particular de ensino do município de Aracaju-Sergipe 
3 Professor Adjunto IV do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso- Campus de 
Sinop. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O esporte é um dos inúmeros conteúdos que a área da educação física pode dispor. Mas, 

parece que mais perigosa é a constatação de uma situação já inquestionável: a de que se deva 

atribuir um papel preponderante a este conteúdo no sistema educativo e no campo da 

Educação Física de modo geral. Neste sentido, fica a emergência em estudar: qual é o 

tratamento pedagógico que o esporte ganha na operacionalização deste elemento como 

conteúdo das aulas de Educação Física escolar nas escolas públicas estaduais do município de 

Aracaju? 

Assim, para responder a tal pergunta elegeu-se como objetivo geral: analisar se ao 

conteúdo esporte é proposto um trato pedagógico para a sua inserção na escola dentro da 

disciplina Educação Física na rede pública estadual de ensino do município de Aracaju.  

Fazer a análise de como a Educação Física trata o conteúdo esporte é imperativo, 

pois frente à necessidade de se buscar uma prática pedagógica coerente com o processo 

educativo, tem-se um importante meio de afirmar que a Educação Física não é somente uma 

prática recreativa, um espaço de intervenção para a aptidão ou para as atividades 

esportivizadas, ela é componente curricular e como tal tem compromisso com a formação do 

aluno.  

 

2 TRATO COM O CONHECIMENTO PELA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Se formos indagar ou investigar sobre as concepções ou teorias de aprendizagem, 

observaremos que estas foram evoluindo gradativamente tendo características ora similares 

ora distintas, na forma de entender a aprendizagem. Grande parte das teorias de aprendizagens 

foi iniciada a partir da recusa do processo mecânico de aprendizagem e, consequentemente da 

forma de ver o aluno, sujeito que deixa de ser passivo e torna-se protagonista do processo de 

sua aprendizagem. Vê-se também que estas mudanças interferiram na prática do professor e 

na maneira de definir os conteúdos e tratá-los, bem como admitir que estruturas externas e 

internas interferem na aprendizagem do aluno. 

Na área da Educação Física a mudança de ver a aprendizagem como processo 

mecânico vai ser posto em debate no início dos anos de 1980 e início da década de 1990. As 

formas de legitimar a Educação Física na escola neste período perpassam, desde a 

contribuição para o desenvolvimento da aptidão física, a que coopera para a massificação 

esportiva, nela estava incluída a tão discutida base da pirâmide e, finalmente, encontra-se a 
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Educação Física tratando de dimensões do comportamento humano: o jogo e o movimento 

(BRACHT, 1992). 

Este movimento não só questionou a função da Educação Física como também 

favoreceu a mudança para uma pedagogia distinta da pedagogia tradicional4 quando favorece 

a participação de forma ativa e crítica dos alunos. Pois a pedagogia tradicional entende o 

professor como o conhecedor do saber e o aluno como um receptor deste saber. 

A função da Educação Física segundo a perspectiva crítica: 

 

[…] educaria no sentido de instrumentalizar o indivíduo para ocupar de 
forma autônoma seu tempo livre também com atividades corporais de 
movimento (com as conseqüências orgânicas, motoras psíquicas e de 
qualidade de vida postuladas para as atividades corporais de movimento), de 
instrumentalizar o indivíduo para atender e se posicionar criticamente frente 
à nossa cultura corporal/movimento, e educaria no sentido de desenvolver 
uma sociabilidade composta de valores que permitam um enfrentamento 
critico com os valores dominantes (BRACHT, 1992, p.52). 
 

Na Educação Física, vários autores contribuíram para inaugurar novas perspectivas e 

procuraram novas formas de entender tanto a didática quanto o processo de ensino e 

aprendizagem numa concepção crítica. Estes estudos foram de extrema importância para a 

área da Educação Física.  

Sabemos que mais do que visualizar cada perspectiva ou proposta de ensino na 

Educação Física, é necessário visualizar a concepção de ensino que a Educação Física recebe 

junto à nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996. Posto que a Lei que rege a educação na 

contemporaneidade também difere das anteriores, percebe-se então que as complexas 

questões do cotidiano escolar que envolvem o processo ensino-aprendizagem dão vazão a 

diferentes perspectivas epistemológicas. 

 

2.1 A Educação Física sob a nova Lei de Diretrizes e Bases da educação: da atividade à 
disciplina curricular  

 

Segundo Arantes (2008), a segunda LDB de Nº 5692/71 torna a Educação Física 

obrigatória, mas ela segundo esta lei era denominada de atividade, pois suas aulas eram de 

cunho prático, sem reprovação exceto por faltas. Já de acordo com a LDB 9394/96 a 

                                                 
4 Na pedagogia tradicional, “a atividade de ensinar é centrada no professor que expõe e interpreta a matéria”. 
Aos alunos cabe ouvir e fazer exercícios repetitivos para gravar a matéria e, posteriormente reproduzi-la, seja por 
meio de provas ou interrogações feitas pelo professor. “A aprendizagem é receptiva, automática, não 
mobilizando a atividade mental do aluno e o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais” (LIBÂNEO, 
1994, p. 64-65). 
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Educação Física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular e como 

componente ela deve:  

 

[…] buscar explicar sua importância a partir de fundamentos e princípios 
explicativos; objetivos; metodologia e conteúdos, próprios do sistema de 
ensino escolar. Sendo assim, ao constatar o campo de abrangência dos 
conhecimentos vinculados à Educação Física Escolar enquanto disciplina, 
acredita-se que seus diferentes conteúdos e procedimentos não podem ser 
mais trabalhados como aspectos isolados, nem como uma mera atividade 
complementar (SANTOS, 2008, p. 73). 
 

De acordo com o autor acima citado entendemos que as aulas Educação Física não 

podem ser mais espaços para atividades livres ou recreações sem uma responsabilidade com a 

educação. Assim, através de conteúdos ou temas ela terá que proporcionar aos alunos uma 

vivência com significados e sentidos educacionais.  

Campos (2007, p.18), confirma que a disciplina Educação Física deverá assumir 

responsabilidades no processo educacional, ou seja, de contribuir para com as finalidades 

educacionais.  A LDB 9394/96 em art. 22 indica que “a educação básica tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar-lhe formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Desta 

forma, a Educação Física integrada à proposta da escola terá como os demais componentes 

curriculares a função de contribuir com o desenvolvimento do educando para exercer a 

cidadania. 

Considerada a contribuição da nova LDB em conceber a Educação Física como 

componente, é preciso ler a realidade da Educação Física em grande parte das escolas 

públicas. Existem textos variados sobre o porquê que a Educação Física não conseguiu 

legitimar ainda sua prática de forma universal.  

Melo (2008, p. 54), discute que existem duas situações empíricas que são associadas 

à Educação Física em grande parte das escolas. A primeira é que as aulas de Educação Física 

“limitam-se às atividades recreativas de forma livre” esta constatação é evidenciada pela falta 

de planejamento entre os sujeitos, professor e comunidade escolar, que possibilitem um novo 

status no currículo escolar diferente. A segunda é que a visão que ainda permanece a respeito 

dos professores de Educação Física é que estes são organizadores de festas ou celebrações 

dentro da escola, durante um espaço do calendário escolar.  

Segundo os autores percebemos a importância de organizar o processo de ensino, 

bem como alterar a posição do aluno frente ao conteúdo. Este deixa de ter uma posição apenas 
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passiva para apresentar-se de forma crítica, autônoma, dentre outras características, 

contribuindo para uma aprendizagem mais significativa. Assim, percebe-se também que a 

Educação Física não pode ficar somente responsável pelo ensino de habilidades e 

movimentos.  

Neste sentido o esporte, um dos conteúdos da Educação Física, precisará modificar-

se por meio de uma nova forma de ensino proporcionada pelo professor, ou seja, para além 

dos movimentos técnicos e incorporação de regras.  

Hildebrandt-Stradmann (2009, p.26), relata que o exercício esportivo é pobre de 

experiência corporal, pois segundo ele “a aprendizagem de disciplinas esportivas e de seus 

movimentos técnicos e táticas orienta-se em ideais objetivados do esporte de alto 

rendimento”. Segundo ele, as técnicas se impuseram como soluções para os problemas de 

movimento. Nesta perspectiva, na escola seriam transmitidos ideais de movimentos para 

serem copiados, sem nenhuma reflexão ou questionamentos sobre a tarefa apresentada.  

Para Campos (2007, p. 27),  

 

Espera-se que se supere a prática de ensino em Educação Física com fins à 
execução de tarefas, entendendo que o aluno deve ser estimulado pelo 
professor a refletir sobre suas próprias ações, criar formas de manifestar-se 
corporalmente e, enfim, exercitar a autonomia diante do fenômeno da cultura 
corporal, apropriando-se dela e transformando-a nas aulas.  

 

Entende-se que é preciso atualmente investigar as escolas para vermos uma possível 

evolução na forma em que se ensinam os conteúdos. Para a partir daí não situarmos a 

Educação Física de hoje sob os mesmos referenciais e exigências da Educação Física de 

épocas passadas. Talvez a realidade possa nos surpreender ao demonstrar mudanças 

significativas na área. 

Sob tais evidências é preciso abordar o contexto escolar com certo cuidado.  Por um 

lado, sabemos que o ensino/aprendizagem de dado conteúdo não pode e não permanece 

indiferente aos materiais, sujeitos e espaços necessários para sua aprendizagem. Sabemos 

também que a formação do professor determina a maneira como ele tratará o conteúdo em 

suas aulas, quais os conteúdos que ele se sente à vontade para ensinar. E, por último, mas não 

esgotado as interferências na prática cotidiana, sabemos também que existem influências 

externas, que corresponde à mídia televisiva, ao esporte de rendimento e os jogos 

extracurriculares ou os jogos internos interferindo no processo da aula. 

A partir da literatura vê-se que o esporte, conteúdo da Educação Física, pode ser 

orientado sobre nova perspectiva. Sob orientação de uma perspectiva crítica o professor 
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poderá conduzir seus alunos a um aprendizado ativo, consciente e criativo sobre o esporte, 

assim significante. Mas essa nova leitura somente é possível se houver organização e 

planejamento. 

Podemos afirmar que um ambiente organizado poderá oferecer uma aprendizagem 

ativa e significativa. Do contrario tem-se uma aprendizagem aleatória e descontextualizada da 

realidade escolar e social.  

Nas discussões dos resultados tratou-se de discutir mais especificamente a questão do 

esporte, pois fica a necessidade de não tornar o texto demasiado repetitivo. 

  

3 MÉTODOS E MATERIAIS 

 

Para realizar o presente trabalho de pesquisa sobre qual o trato pedagógico que o 

conteúdo esporte recebe pelos professores nas aulas de Educação Física, privilegiou-se o 

método descritivo com abordagem qualitativa. 

 Segundo Gil (2006), a pesquisa descritiva tem como objetivo descrever as 

características de determinada população, fenômeno ou estabelecimento de variáveis, pode-se 

também com ela determinar a natureza das relações entre as variáveis. 

A pesquisa qualitativa em educação segundo Bogdan e Bilklen (1982 apud Lüdke 

1986), tem como algumas das características o contato direto com o ambiente natural a ser 

investigado, sendo assim, os dados obtidos são ricos em descrições, situações, 

acontecimentos, entre outros.  

 

3.1 Sujeitos Colaboradores da Pesquisa 

 

A pesquisa contou com a participação de três professores de Educação Física de 

Escolas Públicas Estaduais de Aracaju que trabalham com a disciplina Educação Física no 

ensino fundamental.  

Os professores que demonstraram interesse em participar dos questionários tiveram 

as identidades preservadas e receberam símbolos fictícios para os identificarem. Assim estes 

são denominados de: Professor P1; Professor P2 e Professor P3. 

Quanto ao tempo de atuação dos professores das escolas visitadas, temos:  

• P1 - 10 anos na escola, 21 anos de atuação;  

• P2 - 6 anos de escola, 27 anos de atuação;  
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• P3 - 4 anos na escola, 32 anos de atuação; 

Quanto à formação todos são graduados pela Universidade Federal de Sergipe. Os 

professores lecionam aulas de Educação Física nas escolas e têm projetos de modalidade 

esportiva de base nas mesmas. Estes professores fazem a distinção entre a modalidade e a aula 

de Educação Física, bem como entendem que o esporte trabalhado nas aulas de Educação 

Física como conteúdo, difere do que é promovido no projeto de modalidade.  

 

3.2 Instrumento de Coleta dos Dados 

 

De acordo com a realidade desta pesquisa foi utilizado como método de coleta de 

dados a entrevista. Para a coleta de dados a entrevista foi organizada com perguntas abertas, 

seguindo-se de um roteiro de perguntas planejadas divididas por temáticas, as respostas das 

entrevistas foram transcritas para posterior análise e interpretação.  

De acordo com (Oliveira, 2005), a coleta através de entrevista é um excelente meio 

de pesquisa devido à interação entre pesquisador e entrevistado para a obtenção detalhada 

sobre o que esta sendo pesquisado.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com as entrevistas transcritas e dispostas em blocos de perguntas, optou-se pela 

interpretação dos dados e pela transcrição de partes de entrevistas para a análise das mesmas. 

As respostas foram interpretadas respeitando as características próprias de cada professor, 

sendo assim a análise se caracterizou por tentar explicar em profundidade “o significado e as 

características do resultado das informações obtidas” (OLIVEIRA, 2005, p.66). 

Estas opções devem-se a tentativa de compreender o fenômeno em sentido amplo, 

dentro do contexto em que ela surge. Sendo assim, as temáticas a seguir seguem os 

pressupostos do campo teórico e investigativo. 

 

4.1 Entrevistas 

 

Foi interrogado aos professores como eles desenvolvem o conteúdo esporte nas aulas 

de Educação Física, na tentativa de verificar qual o tratamento pedagógico que cada professor 

entende e materializa em suas aulas com o esporte. 
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O professor P1 desenvolve o conteúdo esporte de forma lúdica por meio de jogos e 

brincadeiras, neste sentido ele entende que desta forma o aluno tem uma noção e 

conhecimento do que seja o esporte, ele ainda pronuncia que trabalha de uma forma geral não 

específica a um determinado esporte, utilizando-se também de temas transversais.  

Tendemos a acreditar, com base em resposta posterior, que o professor P1, em suas 

aulas com o conteúdo esporte, procura o diálogo com seus alunos, os chamando a intervirem e 

a participarem, por meio da abertura de espaços para eles refletirem sobre seu cotidiano, ou 

seja, aproximando o conteúdo para a realidade dos alunos.  

Já o professor P2 revela que quando faz aulas práticas com o esporte faz no sentido 

de recreação e não de competição, de acordo com este professor ele separa a competição das 

aulas de Educação Física. Para professor P2 “[…] na Educação Física não me interessa 

trabalhar o esporte como competição ou como disputa entre time A, time B, time C”. 

Para o professor P2 “[…] o esporte fica lá para os anos 1980” em que a Educação 

Física trabalhava este conteúdo por meio dos militares5. Não ficou claro a partir da posição 

deste professor se ele ao se deparar com o conteúdo esporte o concebe como conteúdo a ser 

tratado metodologicamente. Um trato que ofereça subsídios aos alunos, por meio de uma 

reflexão crítica utilizando os elementos deste esporte, tais como os códigos6 e os valores da 

instituição esportiva, para que os alunos compreendam, percebam, e mudem o sentido 

esportivo de acordo com a realidade da comunidade, ele apenas transparece que nega alguns 

paradigmas.  

Com relação ao desenvolvimento do esporte pelo professor P3, ele em sua fala nos 

diz que o esporte é uma mentira, “[…] não existe, mesmo porque na escola pública você não 

encontra condições nenhuma de material”. Não ficou claro se ele concebe que não existe na 

escola o esporte dito ‘rendimento’, por isso sua inexistência. Já que na escola não é 

estruturalmente possível fazê-lo, é possível fazer apenas o esporte adaptado à realidade da 

escola, assim fica imprescindível conceituar o que é esporte para este professor, algo que não 

foi possível nesta pesquisa. 

Entendeu-se que os professores entrevistados não trabalham o conteúdo esporte de 

forma que este seja o conteúdo único, como também, não concebem este como o meio para se 

alcançar à aptidão ou o rendimento esportivo, eles trabalham o lado lúdico que o esporte 

                                                 
5 Apesar de ser apresentada pelo professor esta temática, ela não será discutida, pois não queremos fazer 
interpretações reducionistas sobre um tema tão amplo e delicado. 
6 Quando falamos em códigos e valores da instituição esportiva entendemos por serem: princípio do rendimento 
atlético-desportivo, competição, comparação de rendimentos e recordes, regulamentação rígida, sucesso 
esportivo e sinônimo de vitória, racionalização de meios e técnicas (BRACHT, 1992, p. 22). 
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proporciona. Entretanto, a confirmação somente pode ser feita com a aproximação do 

pesquisador ao campo de estudo.  

Trabalhar o esporte com um contorno lúdico é uma das possibilidades demonstradas 

por alguns autores. Mas convêm lembrar o que Vago (1996) propõe não é apenas transformá-

lo, é problematizá-lo, reconstruí-lo, produzi-lo a partir da realidade específica da escola. 

Proporcionar o lúdico pelo lúdico não garante que este esporte seja desmistificado, é preciso 

trabalhar o esporte contextualizando-o com o mundo vivido das crianças em sociedade. 

Para Assis de oliveira (2005, p. 199-200) um avanço para se alcançar o lúdico na 

escola é “brincar de esportes, para tornar lúdica a tensão do esporte, para transformar o 

compromisso com a vitória em compromisso com a alegria e o prazer para todos”. Assim, 

neste ponto os professores P2 e P1 estão corretos, quanto à diferença não há elementos que 

nos posicionem neste momento sem um devido acompanhamento da prática destes 

professores. 

Não é percebido claramente se os professores trabalham a transposição do 

conhecimento sobre o esporte de forma crítica. O que aproxima mais é o professor P1 dentro 

de todo contexto das respostas. Mas nenhum dos professores citou termos que possibilitem 

um entendimento de resignificação do esporte. Ressalto que, não queremos dizer que não 

exista, a prioridade entende-se, é transformar o esporte para algo lúdico, amenizando o caráter 

competitivo. De modo que elementos de competição e cooperação concorrem numa relação 

dialética, intra-equipes e inter equipes para a configuração de um jogo futebol e de voleibol 

ou noutras contendas esportivas. 

Com o objetivo de confirmar as respostas anteriores sobre como os professores 

desenvolvem o esporte, indagamos sobre o método de ensino empregado para este 

desenvolvimento nas aulas de Educação Física. Todos respondem de alguma forma que o 

método é recreativo.  

Professor P1 utiliza-se como recurso metodológico os jogos recreativos, pois de 

acordo com a concepção deste fica mais fácil dos alunos assimilarem e aprenderem certos 

conteúdos característicos do esporte. De acordo com o professor ele “[…] trabalha o esporte 

da escola, não o esporte de alto rendimento, tentando uma performance que eles (os alunos) 

não têm”. 

De acordo com a resposta do professor P1 concebemos que o professor se utiliza de 

pequenos jogos, que têm características do esporte a fim de aproximar o conteúdo dos alunos 

como também têm a preocupação em trabalhar o esporte segundo as características do aluno e 

da escola, assim fazendo a intermediação do conteúdo por meio de um recurso atrativo.  
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Quando o professor P2 foi questionado sobre o método de ensino que ele se utiliza 

propriamente para aplicar o esporte, ele informou que ele procura trabalhar a parte recreativa 

e que em hipótese nenhuma trabalha a parte competitiva. Segundo este isso já está superado 

de acordo com a nova LDB, que não tem a visão de competição.  

Apesar de ser ressaltado pelo professor P2 que com a nova LDB o caráter 

competitivo foi superado, acreditamos que o aparato jurídico-formal existe, mas não garante 

que na prática não esteja acontecendo o que sempre aconteceu. Ainda percebemos que a lei 

por ser nova não está incorporada na prática. Assim corroboramos com Ibernón abaixo citado. 

 

[...]. É verdade que, quando elaboramos uma teoria, exercemos uma ação de 
prática política, mas necessitamos, além disso, aplicá-la no terreno da práxis 
educativa em instituições concretas, que se convertam em experiências 
comunicáveis e/ou transferíveis (IMBERNÓN, 2000 apud CAPARROZ, 
2001, p. 42). 
 

Apesar de ser humanista7, onde o homem é entendido como um ser total e indivisível 

o professor P2 afirma que nas aulas de Educação Física “[…] interessa mais o intelectual do 

que o próprio físico, o físico deixa lá para a questão da modalidade”. Da forma que ele expõe 

fica a impressão de que há uma pequena divisão de homem, pois o físico ele deixa para ser 

trabalhado na modalidade esportiva do projeto extra-escolar, é neste momento que se trabalha 

o rendimento físico e a competição. Se a preocupação é com a formação integral, está 

implícito que esta engloba também o aspecto físico, não somente o intelectual e o moral. 

Ainda de acordo com professor P2, ele não trabalha iniciação com o handebol, 

voleibol, dentre outros esportes. Sua aula de acordo com professor P2 é 

 

[…] esporte recreativo a gente vai brincar de voleibol, se você souber a 
gente vai brincar de voleibol, de futebol. Regras não, pode jogar menino e 
menina, nada de clube do bolinha turma da Xuxa, regra da não sei o quê, 
para mim na Educação Física não funciona não, trabalho como recreação. 
Assim as regras são criadas por eles, quem vai está marcando ou apitando o 
jogo é o próprio aluno, ele tem as suas responsabilidades sem, contudo, está 
atrelado à regra A, B ou C da Federação, regra é para ser criada por nós. Não 
o esporte como algo sistematizado nada disso, movimento, do handebol, do 
futebol, chute com a parte externa do pé, nada disso, na aula de Educação 
Física não existe isso, não na minha, já na modalidade é diferente. 

 

Fazendo uma interlocução com os dados, percebe-se que o professor P2 não trabalha 

com o ensino de movimentos esportivos, “[...] chute com a parte interna do pé, movimento do 

                                                 
7 Em entrevista o professor P2 disse claramente e repetidas vezes que ele era da corrente pedagógica humanista. 
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handebol, entre outros, o propósito é brincar, se o aluno souber, ele brinca”. Parece-nos 

estranho esta concepção, brincar de esporte ou fazer as próprias regras é aceitável posto que é 

recomendável. Entretanto, parece que o professor nega o esporte como conteúdo e como meio 

para aprendizagem motora, não nos referimos à especialização e nem em fazer por fazer. 

Aprender como se joga e como é o movimento é um passo para a compreensão do esporte 

como um todo.  

É importante o aluno vivenciar por meio de orientação do professor os movimentos 

que lhes são possíveis incorporar, posto que o professor pode ainda pedir a sua transformação, 

interpretação e produção de outros movimentos possíveis. Sem esta orientação o aluno 

aprende ou copia por meio da mídia um movimento criado por um ídolo. Ou ainda aprende no 

cotidiano das brincadeiras de rua com seus colegas, que podem também ser influenciados 

pelos ídolos. O professor que nega a intervenção pelo movimento, nega fascinantes 

possibilidades para se trabalhar em sala de aula o conteúdo esporte. 

Segundo Bracht (2000 apud Caparroz, 2001, p. 39) a crítica ao ensino de técnicas 

está centrada na “[...] subordinação inconsciente não à técnica enquanto tal, mas à finalidade a 

qual determinada técnica está a serviço”. Assim o ensino de técnicas do esporte não remete 

automaticamente à pedagogia tecnicista, mas quando se adota uma pedagogia crítica para o 

este tratamento têm-se uma pedagogia distinta de uma pedagogia conservadora de educação. 

Já para o professor P3 as aulas de Educação Física é recreação, de acordo com este 

professor na aula prática os alunos devem ficar a vontade para escolher que modalidades 

querem fazer. Assim, para este professor a aula é uma coisa lúdica, que não pode ser dirigida. 

Ainda segundo o professor P3: 

 

[…] a aula de Educação Física deve ser uma coisa que o aluno deva fazer 
com vontade com gosto ela tem que ser alegre, ser participativa. Para ser 
participativa você não pode fazer: um dois, um dois. O aquecimento é 
preciso antes de fazer uma atividade física? É. Mas ele deve ser bem 
qualificado e rápido depois coloca o aluno para fazer atividades recreativas, 
estas atividades eles escolhem que tipo de esporte que eles querem fazer e a 
gente negocia o espaço com eles, para que o espaço seja coletivo. Eles 
formam grupos de voleibol, geralmente é futebol, outros pulam cordas, 
grupos para brincar de bambolê. Eu faço de minha aula prática uma 
brincadeira. 

 

Apoiamos Santos (2008, p.79),quando ele diz que “se os alunos fizerem nas aulas 

apenas atividades que gostam ou que querem, não se justifica a presença do professor”. 

 Acredita-se que o papel do professor nas aulas de Educação Física não se limita a 

fazer alongamento ou aquecimento ou planejar passeios. Ele como professor da disciplina 
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Educação Física deve não somente elaborar seu plano de ensino, mas também aplicá-lo. Se 

existem conteúdos a serem aplicados estes devem de acordo com a realidade ser articulados 

na relação teoria e prática para os alunos. Vemos então que o plano adquiriu o sentido de 

cumprimento burocrático na escola e não o sentido de intervenção pedagógica. 

Entende-se que aula dentro do contexto educacional remete a um espaço em que é 

proposto o processo de ensino e aprendizagem que acontece com a mediação de um professor 

na elaboração e organização de conhecimentos a fim de que seja oportunizado ao educando o 

contato com um saber. Saber este que de acordo com a área de ensino deva ser proporcionado 

de forma organizada para possibilitar ao aluno o acesso à sua cultura e as culturas exteriores 

aos alunos.  

Mas, o que talvez aconteça com as turmas que tem P3 possa ser o reflexo da sua 

formação acadêmica. Pois durante o período desta a Educação Física era atividade. Este 

professor poderia com estes materiais confrontar os alunos para uma experiência nova, não 

para atividades isoladas em grupos como acontece. Mas para atividades que permitisse a 

cooperação, socialização ou a interação a partir de um tema da cultura dos alunos. Mas as 

aulas não podem ser somente atividades, elas precisam constar na proposta curricular ou dos 

objetivos presentes nela.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Antes de qualquer diálogo conclusivo acerca das respostas dos professores, 

esclarecemos que o objetivo a partir deste ponto foi ratificar algumas reflexões já realizadas 

anteriormente no confronto com os dados das entrevistas. Procurou-se também estabelecer um 

diálogo com o referencial teórico que subsidiou a pesquisa. Vale ressaltar que o objetivo 

principal da pesquisa foi investigar se ao conteúdo esporte é proposto um trato pedagógico 

para a sua inserção na escola dentro da disciplina Educação Física. 

Os dados encontrados nos levam a discutir vários pontos a respeito do conteúdo 

esporte, mas também sobre a Educação Física. Com relação à Educação Física, constatamos 

que a finalidade atribuída pelo professor à disciplina ainda não está definida em caso 

específico, em que encontramos o perfil de aula que remete à Educação Física o caráter de 

atividade com o professor P3. 

No que se refere ao desenvolvimento do esporte como conteúdo da Educação Física, 

percebemos que mesmo com a utilização do esporte com características lúdicas seria salutar 

para os professores, um aprofundamento teórico, a fim de, proporcionar aos educandos 
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maiores vivências significativas. Assim, como proporcioná-los um posicionamento crítico 

frente ao esporte, não no sentido de negá-lo, mas de transformá-lo e recriá-lo a partir do 

específico da realidade do aluno e da escola.  

Podemos observar que teoricamente as aulas de Educação Física que corresponde aos 

professores entrevistados, não remetem ao treino de habilidades esportivas. Essa realidade 

talvez possa ser afirmada devido ao próprio afastamento previsto na Portaria n° 5130/2007, 

em que estabelece diretrizes sobre a normalização do ensino da Educação Física para a Rede 

Pública Estadual de Sergipe. Esta portaria distingue disciplina Educação Física e Projetos de 

Práticas Esportivas de Base, assim delimitando e estabelecendo critérios para a inserção destas 

no ambiente escolar (SERGIPE, 2007).  

Constatamos que as “marcas” da formação profissional e a concepção filosófica de 

ensino sobrepõe à nova Lei de Diretrizes e Bases da educação 9394/96 e aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Haja vista que a lei ainda é nova para professores que iniciaram sua 

vida docente há trinta ou há vinte anos atrás. No entanto, encontramos professores em 

consonância com a LDB/96, quanto experimentam os parâmetros (PCNs) e as propostas 

curriculares locais de ensino.  

Como os professores entrevistados têm o tempo de atuação que diferem, ou seja, os 

professores P1, P2, e P3, têm respectivamente 21 anos, 27 anos e 32 anos de atuação, verifica-

se que a distinção de uma resposta para outra aparecerá a variável formação. Não foi possível 

investigar por meio de documentos, devido ao pouco tempo, o que cada formação acadêmica 

concebia como conteúdo, função, objetivo ou metodologia. Cremos que um estudo mais 

específico daria conta de investigar tal fato. 

No entanto, muitos questionamentos ainda precisam de um estudo mais aprofundado, 

deve-se ampliar a amostra, com observações de aulas e discussões com os professores 

envolvidos. Algo que infelizmente não pode ser feio com maior precisão. São as respostas dos 

professores, principalmente, que precisam ser confirmadas. Pois sabemos que a fala pode se 

distanciar da prática docente.  
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