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RESUMO  

A identidade da Educação Física escolar vem sendo moldada por várias décadas, tendo 
a mesma passado por diversas fases no campo pedagógico e cientifico. Sabe-se que 
atualmente na área da Educação Física escolar existe várias concepções que visam em 
comum o rompimento com o modelo mecanicista, esportista e tradicional na prática 
pedagógica. Este estudo objetivou analisar se a concepção de Educação Física utilizada 
pelos professores contribui para a formação dos alunos. Assim, realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica e empírica, com uma abordagem qualitativa, procurando 
identificar a concepção de Educação Física usada pelos professores da SEME para o 
Ensino Fundamental I, verificando a relevância da concepção utilizada pelos 
professores no processo de ensino e aprendizagem, caracterizando as concepções 
utilizadas por eles à luz da literatura. 
 
Palavras-chave: educação; educação física; concepções pedagógicas.  
 

ABSTRACT 

 

The identity of school physical education has been shaped by several decades, having 
gone through the same stages in the educational and scientific field. It is known that 
currently in the area of school physical education exist various concepts aimed at the 
common break with the mechanistic model, sportsman and traditional pedagogical 
practice. This study aimed to analyze whether the design used by physical education 
teachers contributes to the development of students. Thus, there was a literature and 
empirical, with a qualitative approach, seeking to identify the design used by physical 
education teachers for SEME Elementary School, noting the relevance of the design 
used by teachers in the teaching and learning, featuring the concepts used by them in the 
light of literature. 
 
Keywords: education, physical education, pedagogical assumptions. 
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INTRODUÇÃO 

 

A relação da educação Física Escolar e o seu papel social tem sido discutida 

quanto a sua influência na educação dos educandos, principalmente devido aos novos 

pressupostos pedagógicos de ensino aprendizagem, iniciados nos anos 80 do século 

passado, ampliando para além da visão biológica, enfatizando também as dimensões 

psicológicas, sociais, cognitivas, culturais e afetivas, reconhecendo o aluno como ser 

humano integral. 

A relevância da temática motivou a elaboração deste estudo, realizado a partir de 

observações vivenciadas na prática profissional em escolas municipais de Estância/SE, 

que possibilitou identificar as formas como são trabalhadas as aulas de Educação Física 

escolar no Ensino Fundamental I, objetivando analisar se a concepção de Educação 

Física utilizada pelos professores contribui para a formação dos alunos; procurou-se, 

para tanto, identificar a concepção de Educação Física usada pelos professores da 

SEME para o Ensino Fundamental I, verificando a relevância da concepção utilizada 

pelos professores no processo de ensino e aprendizagem, caracterizando as concepções 

utilizadas por eles à luz da literatura.  

Para a concretização dos objetivos algumas questões norteadoras foram 

levantadas: quais são as abordagens pedagógicas vigentes para as aulas de Educação 

Física? Que conteúdos programáticos são ministrados nas aulas de educação física no 

ensino fundamental I? Qual é a relação entre as abordagens pedagógicas e a prática 

cotidiana do professor de educação física? 

Por último, os procedimentos metodológicos foram selecionados. Então, 

realizou-se um estudo de caráter de caráter bibliográfico, mediante uma revisão da 

literatura, e empírico, com uma abordagem qualitativa. Segundo Gil (2002), a 

abordagem qualitativa não pode pretender o alcance da verdade, com o que é certo ou 

errado; deve ter como preocupação a compreensão da lógica que permeia a prática que 

se dá na realidade, onde o nível de realidade que não pode ser quantificado. A pesquisa 

qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes.  

No tocante aos objetivos a pesquisa foi descritiva. De acordo com Gil (2002), a 

pesquisa descritiva tem como principal objetivo a descrição de características de 

determinada população ou fenômeno.  
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Em relação à obtenção de informações, a pesquisa empírica foi o resultado em 

termos de técnica de coleta, da observação direta intensiva, a observação propriamente 

dita, realizada de forma não estruturada, em relação às práticas pedagógicas dos 

professores de Educação Física de acordo como ocorrem na realidade, o que permitiu 

realizar uma análise e interpretação dos dados, com base na fundamentação teórica, que 

compreende e explica o problema objeto do estudo.  

O método de abordagem utilizado foi o dialético, por permitir perceber as 

aproximações e/ou contradições existentes nas práticas educativas dos professores de 

educação física em relação às abordagens pedagógicas e aos seus planejamentos 

realizados; os métodos histórico e comparativo, enquanto procedimento, foram 

privilegiados por se adequarem ao método de abordagem. 

Enquanto universo a pesquisa englobou os professores de educação física do 

Ensino Fundamental I, de escolas do município de Estância/SE, e teve como 

amostragem a Escola Municipal “Senador Júlio César Leite”.  

Os dados obtidos foram transformados em categorias empíricas para possibilitar 

uma análise confrontando-os com as orientações teóricas obtidas na revisão da 

literatura. 

 

 

A EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL, UMA ABORDAGEM GERAL 

 

A Educação Física no Brasil vem alcançando avanços, em sua trajetória. Assim, 

historicamente o seu ponto de partida deu-se no segundo Império, com a 

obrigatoriedade da disciplina ser ministrada nas escolas do município da corte (Lei n. 

630 de 17/09/1851). Além disso, o Projeto n. 224, intitulado “Reforma de Leôncio de 

Carvalho” ou “Reforma do Ensino Livre”, através do decreto n. 7.241 de 19 de abril de 

1879, previa a Reforma do ensino primário e secundário da Instituição Pública no 

Município da Corte e o ensino superior em todo Império. O decreto recebeu pareceres 

de Rui Barbosa, que assinala a primeira tentativa para solucionar o problema da 

Educação Física no Brasil. O fato representou a primeira vez que cogitou-se dos 

detalhes técnicos na introdução da programação da Educação Física no currículo 

escolar. 

O ensino da Educação Física após o marco de implantação nas escolas do Brasil 

Colônia foi sofrendo modificações como as formas de ensino da pedagogia tradicional, 
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e do método alemão de ginástica. Posteriormente, houve a criação do Ministério da 

Educação e Saúde, em seguida a criação da Escola de Educação Física do Exército. 

Nesta época, o ensino da educação física era proposto para a formação de atletas com a 

metodologia de ensino mecanicista.  

Na década de 1960 surgiu a primeira Lei de Diretrizes e Bases, que deu suporte 

para a Educação Física. 

A partir do final dos anos 70 e no início da década de 80 construíram-se na 

educação física brasileira um conjunto de Abordagens/ Tendências/ Concepções 

Pedagógicas, que buscavam visualizar outros motivos justificadores da presença da 

educação física na escola, que não aquele centrado no eixo paradigmático da aptidão 

física (GONÇALVES, 2005). 

O novo modelo didático provocou alterações nos envolvidos com o ensino da 

Educação Física, fazendo surgir mudanças na escola, no professor, aluno e no currículo. 

O professor assume um novo papel, devendo estar mais aberto às transformações. 

As abordagens pedagógicas foram criadas como a tentativa de romper com o 

modelo mecanicista, fruto de uma etapa recente da Educação Física, no dizer de Darido 

(2005). Elas representam mais um mecanismo para os profissionais da área da educação 

física trabalhar na escola, com um conjunto de modelos de metodologias diferenciadas 

das vertentes comuns da educação física tradicional, tais como: higienista, militarista, 

tcnicista, esportivista, biológica e recreacionista. 

O surgimento das abordagens pedagógicas foi realizado por alguns pensadores e 

profissionais da área da educação e educação física, com o intento de transformar e 

enriquecer as práticas educacionais da educação física escolar. 

As abordagens pedagógicas criadas foram muitas, a saber: a Desenvolvimentista, 

Construtivista-Interacionista, Crítico-Superadora, Sistêmica, Psicomotricidade, Crítico-

Emancipatória, Cultural, uma apoiada nos Jogos Cooperativos, uma que segue um 

Modelo de Saúde Renovada, a Aptidão Física, a de Aulas Abertas, uma ligada aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, dentre outras. Ressalta-se, que todas dão 

contribuições para a prática pedagógica, porém algumas delas apresentam um maior 

destaque por serem mais utilizadas e aplicadas nas escolas ou por oferecerem uma 

expressiva contribuição educacional na área da Educação Física Escolar.. 

A abordagem Desenvolvimentista, criada por Go Tani frisa o desenvolvimento 

fisiológico, motor, cognitivo e afetivo-social, a aprendizagem motora. O modelo foi 

implementado no Brasil em 1987, através das investigações do professor Go Tani e 
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elaboradores, tendo o movimento como o principal meio e fim da Educação Física, pois 

é através dele que o indivíduo interage com o meio ambiente para alcançar os seus 

objetivos ou satisfazer as suas necessidades. A importância dos movimentos não se 

restringe apenas ao aspecto biológico, acrescenta-se também a sua relevância social e 

cultural. A comunicação, e expressão da criatividade e a dos estímulos são 

concretizadas através dos movimentos. A abordagem desenvolvimentista preconizada 

por Go Tani está direcionada a crianças de quatro a quatorze anos. 

A Costrutivista-Interacionista, desenvolvida por João Batista Freire em 1989, 

ressalta que a intenção é construção do conhecimento, a partir da interação do sujeito 

com o mundo, numa relação que extrapola o simples exercício de ensinar e aprender. 

Está fundamentada nos estudos de Jean Piaget e tem o jogo como um instrumento 

pedagógico, já que enquanto a criança joga ou brinca, ela aprende, ao valorizar a 

experiências e sua cultura.  

A abordagem Crítico-Emancipatória, de Elenor Kunz, defende o ensino 

crítico, pois é a partir disto que os alunos passam a compreender a estrutura autoritária 

dos processos institucionalizados da sociedade e que formam as falsas convicções, 

interesses e desejos. 

As Aulas Abertas proposta por dois autores alemães, Hildebrandt e Langing, 

estão baseadas na co-particiação dos alunos nas decisões didáticas que configuram as 

aulas. A concepção aberta de ensino proporciona uma abertura para a construção de um 

indivíduo autônomo e crítico. A autonomia e a educação é o caminho para se ter 

educandos mais autônomos, partindo da valorização e respeito à cultura e aos 

conhecimentos adquiridos de maneira relativa e que estão ligados a sua individualidade, 

também são características importantes a reflexão crítica, a construção ética dos 

educadores e a conscientização em relação à realidade assim como a valorização da 

simplicidade, humanismo, ética, bom senso e esperança. 

A Psicomotricidade de Lê Boulch é a vertente educativa 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. 
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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 Infantil, dado à 

influência que os autores franceses que defendiam a corrente Psicomotora tiveram sobre 

os professores desses cursos. Assim, o método psicocinético de Jean Lê Boulch e os 

princípios psicomotores propostos por Pierre Vayer & Lapierre (1971) influenciaram 

significativamente a Educação Física Infantil no Brasil. 

A Saude Renovada, criada por Nahas, trabalha com a criança em uma 

perspectiva biológica, buscando incorporar no indivíduo o hábito saudável de vida 

através das práticas corporais, assim conscientizando o mesmo a uma adoção de 

qualidade de vida ao longo da vida.  

Em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais eles são documentos que têm 

como função primordial subsidiar a elaboração ou versão curricular dos estados e 

municípios. Os textos publicados auxiliam na organização desses conhecimentos, 

articulando-os nas várias dimensões. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000, p. 24): 

 

 
A lei de Diretrizes e Bases promulgada em 20 de dezembro de 1996 
busca transformar o caráter que a Educação Física assumirá nos 
últimos anos ao explicitar no art. 26 que ‘a Educação Física integrada 
à proposta pedagógica da escola é componente curricular da 
Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da 
população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos’. Desta 
forma a Educação Física deve ser exercida em toda a escolaridade de 
primeira a oitava séries, não somente de quinta a oitava séries, como 
era anteriormente. 
 
 
 

  
O campo da educação requer do educador um amplo cabedal de conhecimento 

técnico-prático acerca da área a ser trabalhada. As abordagens pedagógicas 

anteriormente apontadas são uma ferramenta que auxiliam o professor na Educação 

Física Escolar. 

As abordagens desenvolvidas na década de 1980 e as relações entre a Educação 

Física Escolar e a sociedade passaram a ser discutidas sob influência das teorias críticas 

da educação através do questionamento do seu papel e a de sua dimensão política. O 

aspecto biológico foi reavaliado e as dimensões psicológicas, sociais, cognitivas e 
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afetivas foram enfatizadas, concebendo-se o aluno como um 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. Na década de 1990 o esporte recebeu uma nova legislação que instituiu 

normas gerais sobre esta matéria. A Lei n. 8.672, de 6 de junho de 1993, mais conhecida 

como Lei Zico, proporcionou uma nova leitura ao chamado Desporto Educacional. 

A educação brasileira, tal como estabelece a Constituição Federal de 1988, nos 

arts. 205 e 206, visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o 

exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho.  

 
 
A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS PROFESSORES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I E OS SEUS IMPACTOS NA FORMAÇÃO DOS 
EDUCANDOS 
 
 

 A legislação da educação pode ser considerada como o corpo ou conjunto de leis 

referentes à educação, seja ela estritamente voltada ao ensino ou às questões 

relacionadas com matéria educacional, como, por exemplo, a profissão de professor, a 

democratização de ensino ou às mensalidades escolares. É um complexo de leis cujo 

destinatário é o homem trabalhador ou o homem consumidor. Este deve ser o sentido da 

legislação. 

 Cury (2002), em seu livro “Legislação Educacional Brasileira”, procura 

despertar em o interesse e o reconhecimento da importância de se conhecer a legislação 

educacional vigente no país, retirando para tanto, o ordenamento jurídico de sua 

aparente aridez, tratando concomitantemente a legislação educacional não só como um 

instrumento de conhecimento como também de promoção da cidadania e da ação, posto 

que, a consciência – o conhecimento – da legislação é entendida pelo autor como uma 

forma de apropriar-se da realidade política por meio de regras declaradas tornadas 

públicas, regras essas que regem a convivência social e suscitam o sentimento e a ação 

da cidadania, partindo deste pressuposto, a não apropriação do conhecimento em 

relação às leis configura-se de certo modo, em uma renúncia à autonomia e a um dos 

atos constitutivos da cidadania. 
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 Ainda de acordo com o mesmo autor (op.cit.), as leis fazem parte substantiva de 

um complexo jurídico que media, pelo Direito, permanentemente, as relações entre 

Estado e sociedade, considerando-se o contorno legal como o indicador de determinados 

limites nos quais o indivíduo atua. 

 Na busca de respostas aos questionamentos elencados buscou-se encontrar na 

Secretaria da Educação do Município de Estância documentação legal que estabeleça as 

diretrizes essenciais em termos de normatização para o ensino de Educação Física, 

tendo em vista a importância que a vivência de atividades exerce no processo de 

educacional e de formação do estudante cidadão.  Contudo, não foi possível encontrar 

uma Resolução e/ou Portaria que estabeleça as diretrizes para o ensino da disciplina, 

que é componente curricular obrigatório da educação básica, cujo objetivo principal 

deve ser o de socializar os conhecimentos da cultura corporal – as diversas formas de 

atividades expressivas corporais construídas historicamente como jogos, esportes, lutas, 

dança e ginástica – que devem ser abordados na perspectiva sócio-histórico-cultural, 

para proporcionar ao aluno a sua apreensão e reconstrução, com vistas à aquisição da 

autonomia. 

 O Governo de Sergipe através da Secretaria de Estado da Educação lançou em 

2007 a Portaria nº 5130, que “Estabelece novas diretrizes sobre a normatização do 

ensino da Educação Física para a Rede Pública do Estado”. O artigo 3º da Portaria reza:  

 
 
 
Art. 3º - A Educação Física deverá caracterizar-se na Educação Básica 
por uma ação pedagógica inserida no Projeto Político Pedagógico da 
Escola, norteando-se por uma proposta curricular. 
 
Parágrafo Único - A proposta curricular deverá especificar os aspectos 
físicos, biológicos, psíquicos, culturais, sociais e históricos incluindo a 
formação ética, o pensamento crítico e a cidadania. 
 
I - A Educação Física enquanto componente curricular: 
[...] 
 
b) deverá ser desenvolvida em todos os níveis e modalidades de ensino 
por professor portador de Licenciatura Plena específica na respectiva 
disciplina, e, excepcionalmente, na ausência deste, por professor 
"generalista" em se tratando da Educação Infantil e do 1o 
segmento do Ensino Fundamental (1ª a 4a series ou 1o ao 5º ano) 
[grifo nosso]; 
 
c) as aulas de Educação Física, ministradas por professor portador de 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 9 

Licenciatura Plena específica, na Educação Infantil e no 1o segmento 
do Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries ou 1o ao 5o ano), podem ser 
acompanhadas pelo professor "generalista" [grifo nosso]; 
 
[...]  

 
 
 

Diante da citação colocada, nota-se, pelos grifos, que o próprio Estado de 

Sergipe admite que o(a) professor(a) “generalista” seja o responsável por ministrar as 

aulas de educação física, no ensino fundamental I. Observa-se, contudo, que o 

profissional da educação básica, em sua primeira fase é licenciado em Pedagogia, mas 

que não tem a formação específica para o exercício da disciplina educação física.  

Ao observar a prática pedagógica dos pedagogos com a Educação Física no 

Ensino Fundamental I, da rede pública municipal de ensino, para a obtenção dos dados 

essenciais às análises em relação ao objeto de estudo, percebeu-se que os mesmos, em 

sua maioria, desconhecem as concepções pedagógicas e a relevância das mesmas, como 

foram demonstradas na fundamentação teórica. Acredita-se, inclusive, que os mesmos 

não têm conhecimento se a Secretaria Municipal de Educação do município possui 

proposta curricular de Educação Física Escolar para as séries do Ensino Fundamental I. 

As observações realizadas corroboraram a hipótese implícita de que a falta de 

formação específica na disciplina educação física contribui para que o pedagogo exerça 

a função sem conhecimento das concepções pedagógicas e, que, por isso, não 

contribuem para o desenvolvimento pleno das crianças. Tal assertiva foi confirmada ao 

perceber que os(as) professores(as) limitam-se a fazer no horário reservado para a 

educação física, brincadeiras livres sem nenhum trato pedagógico. Como resultado, as 

crianças saem da escola com a mesma experiência que elas têm fora da instituição, 

apenas realizam brincadeiras espontâneas sem nenhuma preocupação, por parte dos 

professores, com o seu desenvolvimento. 

Em suma, os(as) pedagogos(as) não realizam um planejamento, desconhecem as 

concepções pedagógicas, não ensinam às crianças o suficiente para que elas entendam 

seus próprios corpos através das brincadeiras e atividades que executam, pois falta-lhes 

uma fundamentação teórica, afinal, apesar de licenciados, são leigos em termos de 

educação física educacional. Portanto, as atividades de educação física no ensino 

fundamental I apresentam apenas contradições entre a teoria e a prática, carecendo de 
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fundamentação para que possam vir a contribuir para o engrandecimento sadio das 

crianças. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A Educação Física educacional na contemporaneidade tem como preocupação 

precípua desenvolver o ser humano em toda a sua plenitude, englobando aspectos 

biológicos, psicológicos, sociológicos e culturais e a relação existente entre eles, a fim 

de que possa vir a possibilitar ao educando uma conscientização plena em relação à sua 

posição no mundo.  

O professor de educação física não se preocupa apenas, como era antigamente, 

em fazer com que os seus educandos movimentem os seus corpos. A preocupação agora 

gira em torno de orientar e verificar se os alunos estão realizando as atividades 

adequadamente, se eles estão motivados, se participam nas aulas, se as atividades 

propostas atendem a suas necessidades e, principalmente, se algum aluno aparenta estar 

com alguma dificuldade que possa estar atrapalhando o processo ensino-aprendizagem. 

É necessário refletir sobre as atividades que foram planejadas e que estão sendo 

executadas estão voltadas para a totalidade que o aluno representa. Noutras palavras, 

faz-se mister que as metas traçadas pelo professor procurem desenvolver o preparo 

físico dos alunos, aspecto biológico, aumentar sua auto-estima através da realização do 

movimento, aspecto psicológico, melhorar sua sociabilização, aspecto sociológico, 

realizar atividades conhecidas e aceitas no cotidiano do educando, ou seja, o seu aspecto 

cultural e, por último, relacionar esses aspectos, lembrando que todos serão trabalhados 

praticamente ao mesmo tempo. 

O abordado não tem sintonia com o encontrado nas escolas municipais de 

Estância/SE, pois os(as) professores(as), pedagogos(as) não têm uma formação 

específica, e, por isso, limitam-se apenas a realizar brincadeiras espontâneas, 

costumeiras para as crianças, sem uma preocupação com o desenvolvimento integral 

para as crianças. Assim, conclui-se, que urge a tomada de medidas urgentes que 

viabilizem ou a formação dos(as) pedagogos(as) no que se refere à educação física ou 

que o poder público resolva instituir normas que favoreçam a presença de um 
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especialista na disciplina para que de fato possa vir a favorecer o desenvolvimento 

pleno dos educandos. 
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