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RESUMO:  
 
Atualmente temos acompanhado um novo direcionamento no que se refere aos 
conteúdos da Educação Física escolar. Agora não somente o esporte faz parte do 
universo das aulas de Educação Física, mas também, como nos aponta os PCN´S, 
(1997) e Coletivos de Autores (1992), a Cultura Corporal: Jogos, Brincadeiras, 
Esportes, Danças, Ginástica e as Lutas, todas essas são atividades que significam a 
cultura corporal humana. Este estudo analisou quais critérios os professores do 
município de Estância-se adotam para selecionar os conteúdos a serem trabalhados nas 
aulas de Educação Física do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Com esse estudo, 
pôde-se perceber uma grande divergência entre todos no tangente aos critérios de 
seleção dos conteúdos. 
 

PALAVRAS – CHAVE: Educação Física – Conteúdos – Professores. 

 

ABSTRAT: 
 
Currently we have followed a new direction with regard to the content of school 
physical education. Now not only the sport is part of the universe of physical education 
classes, but also shows us how the PCN'S (1997) and Collective of Authors (1992), 
Body Culture: Games, Games, Sports, Dance, Gymnastics and the struggles, all these 
are activities that mean the human body culture. This study examined what criteria the 
teachers of the county office to adopt to select the content to be worked in physical 
education classes from 1st to 9th grade of elementary school. With this study, we could 
see a big difference between all the tangent to the selection criteria of content. 
 
KEY - WORDS: Physical Education - Content - Teaching. 
 

 

 

 

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

2 

INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a prática do movimento, em qualquer etapa da educação básica, é 

um caminho essencial para que os educadores possam compreender/melhorar suas 

habilidades e conseguir a partir de então adapta-las a outras atividades e vivências 

dentro e fora da escola. Desta forma a escola e a Educação Física em especial são 

responsáveis por oferecer a oportunidade de uma ótima vivencia motora, pois ela será 

determinante no processo de desenvolvimento dos educadores. 

Para Etchepor (2003) ambas (Escola e Educação Física) possuem tarefa de 

desenvolver no aluno as características que lhe permitirão viver de forma eficiente 

dentro da sociedade, que hoje se encontra cada vez mais completa. Nesse sentido a 

Educação Física deve desenvolver a consciência da importância da seleção dos 

conteúdos, ao tempo que deve criar condições para que o aluno possa vivenciar 

diferentes situações de movimento corporal. 

 

Os PCN´s (1997) aponta que a Educação Física escolar deve ser vista e entendida 

como uma disciplina que conduz e entrega o aluno na cultura corporal de movimento 

formando um cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transforma-la, 

instrumentalizando-o para usufruir dos jogos, dos esportes das danças, das lutas e das 

ginásticas em beneficio do exercício critico da cidadania e da melhoria da qualidade de 

vida. 

Diante deste paradigma percebe-se que a Educação Física escolar deve dar 

oportunidade a todos os alunos para que estes desenvolvam suas potencialidades de 

forma democrática e não seletiva, visando seu aproveitamento como seres humanos. 

Para isso, os conteúdos que trata a cultura corporal são essenciais na formação do 

individuo, já que a finalidade é a formação global destes em todos os seus aspectos. 

 

 

 ABORDAGENS QUE PERMEIAM AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR. 

 

 Sabe-se que permeiam a Educação Física escolar algumas abordagens cujo intuito 

é tirar das aulas (de Educação Física)  o esporte de alto rendimento.  

Podendo aqui destacar: 
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PSICOMOTORA: Estudos nos revelam que esta abordagem foi divulgada 

inicialmente em programas de escola especiais para alunos portadores de deficiência 

física e mental. 

Podemos aqui enfatizar que a psicomotricidade é o primeiro movimento mais 

articulado que surge a partir da década de 70, em contraposição aos modelos anteriores 

(esportivista - militar e higienistas). 

Segundo Darido (2005) o objetivo central é contribuir no e para o 

desenvolvimento psicomotor das crianças, ou seja, ajudar a criança a chegar a uma 

imagem do corpo operatório. 

O autor acima citado elucida a importância de se trabalhar com jogos, visto que é 

através deste mecanismo que iremos estruturar as aulas de Educação Física, procurando 

aproximar/imitar o máximo a realidade das crianças. 

Continuando Darido (2005) acrescenta que: 

 

(...) o trabalho psicomotor beneficia a criança no controle de sua 
motricidade utilizando de maneiras privilegiada a base rítmica associada a 
um trabalho de controle tônico de relaxação cautelosamente conduzida. É 
importante que o professor saiba que um trabalho corporal, a não punição 
constitui a melhor ajuda a uma criança incapaz de controlar-se. (p.09) 
 
 

Dentro da perspectiva psicomotora é interessante trabalharemos com jogos livres e 

atividades de expressão visto que, segundo Darido (2005) a experiência do corpo em 

confrontação com o objeto perante o esboço do esquema corporal, assegurando um 

desembaraço global do corpo em relação com seu meio de comportamento. 

Podemos perceber que ele esclarece-nos que, na escola as atividades a serem 

desenvolvidas pelo professor devem levar em considerações as experiências anteriores e 

as motivações do individuo, ou seja, as situações e/ou as atividades devem ter um 

sentido para as crianças devendo, portanto desenvolver atividades que partam do real, 

do concreto, caso contrario não se consegue despertar o interesse pelas crianças a estas 

situações. Por outro lado, se o grau de complexidade dos exercícios for grande, poderá 

tornar impossível o processo de assimilação ocasionando também o desinteresse. 

 

CONSTRUTIVISTA, atrelada à perspectiva dos PCN`s (1998) deve trazer “uma 

proposta de ensino para a área que abrange principalmente crianças na faixa etária até os 

10-11anos”. 
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(...) a intenção é a construção do conhecimento a partir da interação do 
sujeito com o mundo. (...) também procurou alertar os professores sobre a 
importância da participação ativa dos alunos na seleção de problemas. ( 
PCN`s 1998, p.24). 
 

 

Darido (2005) enfatiza que esta abordagem considera o conhecimento que o aluno 

já possui, aproveitando as brincadeiras de rua, os jogos com regras, as rodas contadas e 

outras atividades que compõem o universo cultural dos alunos. 

João Batista Freire em seu livro “Educação de Corpo Inteiro” aponta como papel 

fundamental de Educação Física garantir que as ações físicas e a noção lógica 

matemáticas sejam priorizadas no interior das aulas. 

Para tanto devemos trabalhar com jogos, brinquedos, sempre respeitando o 

conhecimento da criança. 

 

Diante do exposto  acrescenta-se que as atividades desenvolvidas nas aulas de 

Educação Física dentro desta abordagem devem garantir o interesse e a motivação das 

crianças. 

Nesta abordagem o jogo enquanto conteúdo/estratégia tem o papel privilegiado. É 

considerado o principal modo de ensino-aprendizagem, um instrumento pedagógico, 

pois enquanto joga a criança brinca e aprende. Sendo que este aprender deve ocorrer 

num ambiente lúdico e prazeroso para a criança. 

Dentro desta abordagem segundo os estudos de Freire (1997), é papel da Educação 

Física: 

 
(...) atuar como qualquer outra disciplina da escola e não desintegrada 
dela. (...) sem se tornar uma disciplina auxiliar das outras. As atividades 
nas aulas de Educação Física precisam garantir que, de fato, as ações 
físicas e as variações lógico-matemática, que a criança usará nas 
atividades escolares e fora da escola, passam estreitar-se adequadamente. 
(p.24). 
 

Dentro desse contexto se faz necessário entender que as habilidades motoras 

presentes nos jogos, no brinquedo atrelado ao conhecimento que a criança já possui, 

desempenham um importante papel, pois poderá garantir um bom desenvolvimento das 

habilidades motoras sem precisar impor as crianças uma linguagem corporal que lhes é 

estranha. 
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Podemos por tanto salientar que a adoção de atividades da cultura infantil como 

conteúdo pedagógico nas aulas de Educação Física garante o interesse e a motivação 

das crianças e consequentemente á aprendizagem em todos os seus aspectos, enfim 

estaremos proporcionando a estas crianças uma educação de corpo inteiro. 

 

 DESENVOLVIMENTISTA, a preocupação básica é o movimento. Tendo como 

um dos principais fatores contribuírem para a educação global da criança. 

O principal defensor desta abordagem é GOTANI. Para este autor a Educação 

Física escola deve ser dirigida, em sua maioria, para crianças dos quatro aos quatorze 

anos de idade. 

“A Educação Física pretende atender ás reais necessidade s e expectativas da 

criança”. (GOTANI, 1988, p.2). Para tanto as experiências devem partir de movimentos 

reflexos para movimentos voluntários. Nesse caso, “sugere-se que na Educação Física 

deva explorar diferentes meios para o mesmo fim, assim como o mesmo meio para 

diferentes adjetivos.” ( GOTANI, 1988, p.91). 

Nesse aspecto devemos contemplar as mais variedades experiências, esta é uma 

possibilidade desejável para atender ao processo de desenvolvimento. 

Os conteúdos na visão de Darido (2005) devem ser desenvolvidos segundo uma 

ordem de habilidades básicas e específicas. Entre as habilidades básicas podem ser 

classificadas em habilidades locomotoras (andar, correr e saltar), manipulativas 

(arremessar, chutar e rebater) e de estabilização (girar, rolar e realizar posições 

invertidas) e as especificas são mais influenciadas pela cultura e estão relacionadas á 

pratica do esporte, do jogo, da dança e das atividades industriais. 

Darido (2005) sugere que os professores na sua prática cotidiana observem 

sistematicamente o comportamento dos seus alunos, no sentido de verificar em que fase 

eles se encontram. 

Notamos que os autores que defendem esta abordagem, mostram-se preocupados 

com a valorização do processo de aquisição de habilidades, evitando o que denominam 

imediatismo e a busca do produto. 

Gotani (1988) defende também a idéia de que com o processo de 

desenvolvimento, a criança tende a adquirir, a refinar formas de movimento, e também 

de usar os movimentos adquiridos numa variedade de situações. Por isso é que esta 

abordagem respeita e valoriza a faixa etária das crianças. Pois a cada faixa etária, esta 
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ocorrendo padrões de desenvolvimento diferenciados, conforme veremos na tabela 

abaixo. 

 
MOVIMENTOS DETERMINADOS 

CULTURALMENTE 
 

 
HABILIDADES DESPORTIVAS A 

PARTIR DE 12 ANOS 

 
COMBINAÇÃO DE MOVIMENTOS 

FUNDAMENTAIS 
 

 
7-12 ANOS 

 
 

MOVIMENTOS FUNDAMENTAIS 

 
CORRER SALTAR AREMESAR 

RECEBER 
2 – 7 ANOS 

 
 

MOVIMENTOS RUDIMENTARES 
 

 
1 A 2 ANOS 

 
MOVIMENTOS REFLEXOS 

 

 
VIDA INTER-UTERINA HÁ 04 
MESES APÓS O NASCIMENTO 

 

FONTE: GOTANI (1988, P.69). 
 

Como podemos perceber, o desenvolvimento da criança parte de diferentes 

movimentos, dos reflexos para movimentos voluntários. 

Diante do exposto e concordando com Gotani (1988) podemos dizer que nesse 

aspecto a Educação Física deve explorar diferentes movimentos. Visto que o 

oferecimento das mais variedades experiências é uma possibilidade desejável para 

atender ao processo de desenvolvimento. 

 

CRITÍCA-SUPERADORA: Tomando como referência Coletivo de Autores 

(1992), podemos dizer que se trata de uma abordagem que estabelece critérios para a 

sistematização da Educação Física no âmbito da escola. Apresenta-se pautado num 

projeto histórico de sociedade que tem como princípio a superação da sociedade 

capitalista  

As suas atribuições estão ligadas a uma leitura critica do movimento humano no 

sentido de perceber a sociedade e suas contribuições, as classes sociais e os seus 

interesses antagônicos. Dentro desse contexto, segundo esta abordagem, a Educação 

Física teria o papel de contribuir, através de praticas corporais, designados como cultura 

corporal, (jogos, luta, dança, ginástica e o esporte), com o processo de formação do 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

7 

cidadão para que se possa estabelecer uma nova hegemonia, a hegemonia da classe 

trabalhadora. Diante desse  pressuposto a Educação Física deve ser entendida, dentro de 

seu contexto sócio – político – econômico e cultural, como fruto da construção humana 

durante o seu percurso ao longo da historia, favorecendo a uma compreensão de mundo 

e uma tomada de consciência no sentido de colaborar com a transformação da realidade 

social. 

Dentro desta abordagem pode-se dizer que o professor é um educador, que 

baseado no seu projeto político - pedagógico orienta suas ações em sala de aula, escolhe 

os conteúdos com o qual vai trabalhar, mantêm uma relação de respeito, compromisso e 

reciprocidade com os alunos e a educação. 

No que tange e esta abordagem Darido (2005) aponta que essa proposta tem 

representantes nas principais universidades do País e apresenta também um grande 

numero de publicação na área. 

Quanto à seleção de conteúdos, seus defensores propõem que se considera a 

relevância social dos conteúdos, sua contemporaneidade e sua adaptação ás 

características sociais e cognitivas dos alunos, ou seja, busca possibilitar a 

compreensão, por parte do aluno, de que a produção cultural da humanidade expressa 

uma determinada fase e que houve mudança ao longo do tempo. 

Além disso, sugere também que os conteúdos selecionados para as aulas de 

Educação Física devem propiciar uma melhor leitura da realidade pelos alunos e 

possibilitar, assim sua inserção transformadora nessa realidade. 

Vale ressaltar que esta abordagem possibilita através da Educação Física a 

participação do sujeito nas transformações com o mundo, ou seja, com o meio social 

onde está inserido. 

 

CRITÍCO – EMANCIPATORIA: É um dos desdobramentos da tendência 

crítico e valorizar a compreensão crítico do mundo, da sociedade e de suas relações, 

sem a pretensão de transformar esses elementos por meio escolar. Esta abordagem se 

propõe em aumentar os graus de liberdade do raciocínio critico e autônomo dos alunos.  

 

Nesta abordagem o professor confronta os alunos com a realidade do ensinar, 

num processo de questionamento e libertação. 

São elementos culturais que constituem os conteúdos desta abordagem. Ela propõe 

que esses conteúdos sejam inseridos por meio de uma seqüência de estratégias, com as 
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seguintes etapas: encenação, problematização, ampliação e reconstrução coletiva do 

conhecimento. 

Darido (2005) nos aponta que é a partir do ensino critico que os alunos passam a 

compreender a estrutura autoritária dos processos institucionalizados da sociedade.  

Dentro desse paradigma, é tarefa da Educação Física promover condições para que 

as estruturas autoritárias sejam suspensas e o ensino encaminhado para uma 

emancipação. 

 

SAÚDE – RENOVADORA: Tem por paradigma a aptidão física relacionada à 

saúde e por objetivos: informar, mudar atitudes e promover a prática sistematizada de 

exercícios. 

Podemos perceber que essa abordagem propõe para a Educação Física escolar, que 

esta proporcione aos alunos a elaboração de conhecimento sobre atividades físicas para 

o bem estar e a saúde, além de oportunizar a escolha e a pratica regular de atividades 

que passam ser continuadas após os anos escolares. Seus conteúdos trazem como 

sugestões programas de Educação Física escolar direcionado a promoção da saúde. 

Os percussores desta abordagem defendem a idéia de que, a escola de forma geral 

e a Educação Física de forma especifica, devem criar mecanismos alternativos que 

levem os educandos / alunos a perceber a importância de se adotar um estilo de vida 

saudável. 

  Os conteúdos para a Educação Física escolar, dentro da perspectiva da Saúde 

Renovada,  no ensino fundamental, devem ter elementos que deverão nortear a atuação 

do professor em unidades de ensino. Nestas unidades o professor, em princípio, deverá 

ser capaz de diagnosticar e acompanhar os níveis de crescimento, composição corporal 

e desempenho motor dos alunos, assim, como também, deve ser detentor de 

conhecimento sobre o funcionamento funcional do organismo humano. 

Diante do que foi abordado podemos acrescentar que atualmente no interior das 

aulas de Educação Física podemos perceber a presença de algumas das abordagens se 

correlacionando e se interagindo na prática pedagógica dos professores que atuam com 

a disciplina em estudo. 

Concordando com os PCN´s (1997) acredita-se que é fundamentalmente 

importante o papel da Educação Física visto que ela irá possibilitar aos alunos, desde 

cedo, a oportunidade de desenvolver habilidades corporais e participar de atividades 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

9 

culturais, como, jogos, esportes, lutas, ginásticas e dança oportunizando-os ao 

envolvimento com o mundo que os cerca. 

 

CONSIDERACÕES FINAIS: 

 

 No tangente aos professores de 1ª a 4ª ( pedagogos) que também ministram a 

disciplina Educação Física, acredita-se que se faz necessário que esses busquem e 

aprofundem seus conhecimentos no que se refere a esta disciplina curricular, para que a 

partir de então possam melhor fundamentar suas práticas pedagógicas. Pois  a falta de 

clareza contata nos resultados, prejudica não só a legitimação da Educação Física 

enquanto componente curricular, mas todo o processo ensino-aprendizagem em todos os 

seus aspectos (cognitivo, afetivo, motor, etc.). 

 Já com relação aos professores (de 5ª a 8ª série) que trabalham com a disciplina e 

que são graduados na área, no tangente aos critérios de seleção dos conteúdos  notou-se  

uma certa divergência entre todos, ou seja, não ocorreu uma unificação/ uma 

sistematização desses conteúdos, pois apresentaram conteúdos muito dispersos um dos 

outras, ou seja, nos deparamos com os mais variados conteúdos, desde a perspectiva 

esportiva, praticamente presente na pratica pedagógica de todos, aos que defendem ma 

Educação Física dentro da perspectiva de cultura corporal, tratando dos conteúdos 

apontados pelos PCN´s (1998), coletivo de Autores e Darido (2005).  

Trazendo esta realidade para uma visão maior, pode-se salientar que esta situação 

é problemática quanto á disciplina Educação Física na escola, pois ao contrário das 

outras (disciplinas) não existe nela uma seqüência de conteúdos que acompanhe o 

desenvolvimento das atividades curriculares e/ou motoras dos alunos nas diversas 

séries, acontecendo que os mesmos conteúdos, procedimentos de ensino e objetivos são 

vivenciados por alunos de diferentes faixas etárias e séries.  

Finalizando, é salutar enfatizar  que dentro da sociedade contemporânea é papel da 

escola desenvolver no aluno as características que lhe permitirão viver de forma 

eficiente numa sociedade complexa. Dentro desse paradigma, a Educação Física deve 

desenvolver a consciência da importância do movimento humano, suas causas e 

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

diferentes formas, tendo cada 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 de sua importância na escola e na vida dos alunos. 
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 Só assim estaremos contribuindo positivamente para uma sociedade mais justa e 

democrática. Caso contrário poderemos correr o risco de sermos e/ou continuar  sendo 

os telespectadores e não os atores da nossa própria vida. 
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