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RESUMO 
   
A prática pedagógica do professor de educação física escolar pode ser definida para 
a elaboração, participação e avaliação e formação dos alunos para participar 
democraticamente da vida em sociedade. O presente estudo teve como objetivo geral 
analisar o contexto da educação física escolar e prática docente. O estudo é uma 
revisão bibliográfica com abordagem qualitativa. As análises teóricas evidenciam que 
ainda há uma certa insegurança em alguns aspectos para que o professo execute 
suas práticas pedagógicas. Esses aspectos podem estar ligados diretamente as 
vivencias anteriores e até mesmo a sua formação como educador. 
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INTRODUÇÃO  

  

Durante a infância e a adolescência, a educação física nas escolas proporciona 

uma excelente oportunidade para aprender e para colocar em prática competências 

que irão provavelmente favorecer uma boa condição física e saúde ao longo de toda 

a vida. Estas atividades podem compreender a prática cotidiana de atletismo, natação, 

ciclismo e escalada, lutas, danças, ginásticas, esporte, ou outros jogos e desportos 

mais estruturados. O domínio precoce destas aptidões básicas contribui de forma 

primordial para ajudar os jovens a desempenhar e a compreender o valor deste tipo 

de atividade na sua educação posterior ou, enquanto adultos no trabalho ou durante 

o seu tempo de lazer. 

Desta forma, surgiu a problemática como necessidade de compreender como 

é executado essas práticas docentes com os alunos. Desse modo, esse estudo propôs 

fazer uma análise dessa prática docente no desenvolvimento da disciplina com os 

alunos da escola em pesquisa. 

 
1 Formado em Educação física pela UFMT "Universidade Federal De Mato Grosso" maio de 
1992.Especialista em psicopedagogia pela Faculdade de Filosofia ciências e Letras de Araxá, MG julho 
de 1993.Especialista em metodologia do ensino da educação física, pela UFMT "Universidade Federal 
De Mato Grosso" abril de 1998.Atualmente e professor de educação física concursado do IFMT, lotado 
no campus Cel. Octayde Jorge da Silva, no município de Cuiabá. 



Tendo em vista que, nos últimos tempos as práticas pedagógicas têm ganhado 

espaço nos grupos de pesquisa por parte de vários teóricos. Isto é, em decorrência 

dos desafios que está atualmente no campo educacional. Visto que, com as 

consequências da recomposição do capitalismo e os ajustes estruturas, isso tem 

implicado diretamente na formação de profissionais e consequentemente influencia 

diretamente na prática pedagógica do professor. 

No entanto, o professor de educação física, precisa estar aberto a novas 

situações do ensino aprendizagem, e até mesmo do modo como irá transmitir não 

somente os conhecimentos que envolve a realização de movimentos corporais, mas, 

também, saberes que auxiliarão a transpor os próprios limites e possibilidades sociais. 

Nesse contexto, o professor é veiculador de sentidos, significados, valores e 

intenções, tendo em vista, que é influenciador de outros fatores sociais que viabiliza 

ao educando uma vivência harmoniosa com os grupos dos quais faz parte. 

No entanto, o professor ainda trabalha com a necessidade de legitimar sua 

atuação na instituição educacional, utilizando dos recursos metodológicos que é 

inerente de qualquer disciplina escolar, como por exemplo, utilizar as técnicas 

adequadas, conteúdos, diretrizes metodológicas, avaliações e outros meios 

educativos, que visam preparar os educandos tanto no nível escolar formal como sua 

atuação no espaço extraescolar. 

Nesse sentido, o ato de ensinar está vinculado diretamente no que acontece 

dentro e fora do ambiente escolar. Pois é, do conhecimento de todos, que estes 

espaços é parte integrante de uma mesma estrutura, onde acontece as relações, se 

discutem fatos comuns e se constrói uma mesma história. O espaço de discussão que 

gera na escola, permite a inclusão e produção de novos conhecimentos cuja 

sistematização é feita em conjunto pelos sujeitos envolvidos no processo como: 

professores, alunos, e demais profissionais que integra a equipe da escola, para 

construir assim, uma visão acerca da realidade em estudo com possibilidade de 

intervenção para melhorias em todas as áreas, demandando uma articulação entre o 

espaço escolar e a atividade do professor que tem implicância direta na política 

educacional. 

As práticas pedagógicas dos professores é uma legislação que o discipline, 

mesmo assim, não isenta ninguém no contexto escolar de passar por conflitos e 

tensões que é inerente da profissão no Brasil. No entanto, para expor determinado 

modelo de prática pedagógica é necessário fazer uma análise partindo do pressuposto 



da existência de quais conflitos e tensões têm permeado o meio educacional em 

relação a prática pedagógica. Sendo assim, não se pode examinar a questão da 

prática pedagógica no Brasil, sem antes não observar como estão as condições de 

funcionamento do capitalismo e como é considerada por aqui. 

Existem discursos e documentos de programas governamentais que tratam a 

educação, todos tem traços muito comuns, que indicam as características que é 

desejável para o sistema de ensino com apontamento das tendências educacionais. 

Portanto, no Brasil atualmente, esse processo tem levado a educação física a outro 

patamar dentro e fora do ambiente escolar, implicando diretamente no processo de 

formação desse profissional. 

Nesse contexto, os estudos têm apontam uma associação entre as práticas e 

as propostas pedagógicas alinhadas a projetos sociais fundamentais no políticos 

ideológicos, demonstrando que as escolhas pedagógicas se inserem sempre em um 

projeto político educativo mais amplo.  

No entanto, percebe-se ainda uma certa insegurança em alguns aspectos para 

o professor executar suas práticas pedagógicas, Costa (1995) ressalta que esses 

aspectos podem estar ligados as vivências anteriores e até mesmo a sua formação 

como educador. Sendo que, para o autor é, através das vivências que se constrói um 

mundo esportivo, com a própria escola e nas relações com a profissão. 

Contudo, percebe-se, hoje que os movimentos em torno da reorganização da 

educação física, tem voltado ao enfoque biológico como área predominante. Este 

movimento tem sido expresso na reforma da legislação e do currículos nas políticas 

de formação de profissionais, esse movimento também ganhado espaço 

internacionalmente, trazendo à tona a questão da aptidão física, a saúde e da 

qualidade de vida. Desse modo, retoma-se em novas bases o enfoque biológico como 

referencial nas políticas de formação do profissional de educação física. 

 

1. A EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO ESCOLAR  

 

A educação física escolar é um componente curricular, com características 

próprias e modos de fazer diferenciado dentro do contexto escolar. Sendo entendida 

como uma disciplina que versa sobre a cultura corporal do movimento tem como 

finalidade oportunizar aos alunos a vivenciarem um conjunto articulado de 

conhecimentos que incluem jogos, danças, esporte, lutas e ginásticas.  



Com a prática dessas atividades é possível entregar os alunos um universo 

repleto de possibilidades para usufruir os saberes que são benéficos para uma melhor 

qualidade de vida (BETTI, 1994; BRASIL, 1998; VAGO, 1999; DARIDO, 2004; 

DARIDO; SOUZA JÚNIOR, 2007). 

Desta forma, deve-se pensar a educação física como princípio e objetivos 

claros do domínio do corpo e preparo para o trabalho, mediante muito estudo, 

questionamento e debates, para que a disciplina de educação física passa a ser vista 

dentro de um viés educacional com relevância. Mesmo observando as dificuldades 

que a educação física tem percorrido, questões relevantes têm marcado esse 

componente curricular, a própria legislação é uma delas. No entanto, as 

normatizações ainda são marcadas por tensões e conflitos que são reproduzidos nos 

ambientes escolares.  

Ao longo do tempo, a educação física vem passando por processos legais que 

tem resultado em leis, diretrizes e decretos e produzindo significados diferentes à sua 

prática. E os Parâmetros Curriculares Nacionais tem se colocado como norte ao 

pensar na Educação Física escolar. No entanto, mesmo com esses parâmetros ainda 

existem tensões na prática dessa disciplina. 

Por isso, os PCNs (1998) têm como objetivo nortear ações de professores ao 

trabalhar com a disciplina. O documento norteia o seguinte aspecto: 

 

[...] traz uma proposta que procura democratizar, humanizar e diversificar a 
prática pedagógica da área, buscando ampliar, de uma visão apenas 
biológica, para um trabalho que incorpore as dimensões afetivas, cognitivas 
e socioculturais dos alunos. Incorpora, de forma organizada, as principais 
questões que o professor deve considerar no desenvolvimento de seu 
trabalho, subsidiando as discussões, os planejamentos e as avaliações da 
prática da Educação Física nas escolas. (BRASIL, 1998, p.15). 

 

Desse modo, cada vez mais a educação física tem encaminhado para um 

desenvolvimento diferenciado no ambiente escolar. Contudo, ainda existe um modelo 

tradicional que configura nas práticas, principalmente no que se refere ao 

desenvolvimento das modalidades esportivas.   

Porém, já existem práticas que vem mudando esse cenário, com projetos que 

desenvolvem a educação física com finalidades mais amplas, com propostas que 

multiplicam a a interdisciplinaridade como tendência para desenvolver aulas mais 

dinâmicas onde os alunos se interessem mais. 



Segundo Graça (1999), esse interesse do aluno pela aula, está relacionada as 

concepções acerca do conteúdo e de como é trabalhado. Sendo que, se o professor 

possui um olhar diferenciado contribui muito com sua prática pedagógica, implicando 

diretamente na sua forma de trabalhar. Essa contribuição é evidenciada na forma de 

como ensinar como esses conhecimentos que propiciarão atividades dentro de um 

contexto desejado. 

A educação física escolar precisa-se legitimar junto à comunidade escolar, 

independente da legislação. Para isso, existem informações de intelectuais, 

pensadores que já promoveram discussões na construção de uma prática pedagógica 

que seja relevante, com diferentes formas de intervenção para ter uma maior eficácia 

no espaço escolar. 

Nesse contexto, segundo Betti e Zuliane (2002) como a educação física é 

componente curricular da educação básica, deve assumir outra tarefa, introduzir o 

aluno na cultura corporal, para que o aluno usufrui de todas as atividades físicas como 

benefício da qualidade de vida. 

No entanto, em alguns currículos escolares, ainda se obedecem aos critérios 

de transmissão do conteúdo fragmentado, gerando ainda desconforto por parte de 

todos os envolvidos. Contudo, essa fragmentação acontece, pelo fato da disciplina de 

educação física é vista como uma atividade complementar e relativamente isolada das 

outras disciplinas. 

Uma vez que, a fragmentação também implica a perda de sentido dos 

conteúdos, gerando defasagens na aprendizagem dos alunos.  

Nesse sentido, Betti (1994) destaca que: 

 

O questionamento da atual prática pedagógica da Educação Física por parte 
dos próprios alunos que, não vendo mais significado na disciplina, 
desinteressam-se e forçam situações de dispensa. Contudo, valorizam muito 
as práticas corporais realizadas fora da escola. (BETTI, 1994, p.74). 

 

Inclusive, a vida escola foi bastante modificada após a Lei de Diretrizes da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996), com iniciativas das escolas e equipe pedagógica, 

para exigir do professor de educação física uma qualificação para que faça uso de 

conhecimentos práticos e teóricos para planejar as atividades e despertar o interesse 

dos alunos. 



Todavia, nos últimos tempos, houve um encaminhamento diferenciado da 

educação física em relação a sua prática no ambiente escolar. 

Nesse sentido, Kunz (2003) ressalta que: 

 

Se, por um lado, persiste o modelo centrado nas decisões do professor que 
pretende preservar os objetivos tradicionais da disciplina conforme previstos 
em legislações oficiais anteriores, os quais se configuram, basicamente, no 
desenvolvimento das modalidades esportivas e da aptidão física, por outro 
lado, ocorre cada vez mais intensamente o desenvolvimento de projetos para 
uma Educação Física comprometida com finalidades mais amplas, ou seja, 
consecução de metas socioeducacionais como o fomento à saúde e a 
formação da personalidade, buscando se inserir nas propostas político-
educacionais de tendência crítica brasileira (KUNZ, 2003, p.17 ). 

 

 Em decorrência da nova orientação advinda da LDB, o professor deve buscar 

integrar seu trabalho desenvolvido na escola como componente curricular num grau 

de seriedade e compromisso com a formação integral do aluno. No entanto, muitos 

educadores ainda sofrem por ter sua disciplina em segundo plano, em razão do 

desprestigio que a disciplina tem em alguns estabelecimentos de ensino. 

De acordo com Freire e Scaglia (2003) em alguns ambientes escolares, ainda 

se submetem os alunos a espaços reduzidos para movimentação das atividades. 

Entretanto, mesmo que seja educação física, porém, ela faz parte do currículo, desse 

modo, deve apontar soluções para uma vida social e bem estar dos alunos com a 

prática de atividades físicas. 

Os autores destacam que a “importância das tarefas coletivas, e para isso, em 

se tratando de Educação Física, existe diversos recursos, dentre eles o privilégio de 

contar com os jogos, como simulações da vida social, como microuniversos de uma 

sociedade em crisálida” (FREIRE; SCAGLIA, 2003, p.31). 

No entanto, sabe-se do potencial que os jogos educativos evidenciam. 

Contudo, existem críticas em relação à ênfase que dispõe sobre os conteúdos 

esportivos. Para compreender esse contexto, Moreira (in PICCOLO, 1993) ressalta 

em seu trabalho que há uma inclinação automática no desenvolvimento do esporte, 

utilizando até a mesma metodologia ao ensinar, ou seja, com a execução de vivência 

de jogos esportivos.  

Desse modo, percebe-se que em algumas escolas, partindo do entendimento 

do autor, somente acontece à prática de atividades esportivas, sem uma 

fundamentação das concepções das atividades praticadas. Visto que, pela legislação 

vigente nos estabelecimento de ensino, há que se reflita dessas concepções e quais 



os objetivos da educação física na escola, e consequentemente com uma prática que 

vá ao encontro das necessidades dos alunos. 

A este propósito, Betti (1994) ressalta que, na fase do 6º e 7º ano, aprender 

uma habilidade é assunto secundário, sendo que o interessante é que seja um 

ambiente prazeroso, lúdico, que de fato leva ao desenvolvimento psicomotor dos 

alunos. 

O autor defende que as habilidades específicas e aprendizagens de habilidades 

mais complexas, devem-se iniciar no 8º e 9º ano, com um trabalho voltado mais para 

a aptidão física, pois, é nesse momento que o desenvolvimento global das 

capacidades físicas já está mais resistente. 

Partindo desse princípio, Mattos e Neira (2008), salientam que aprender deve 

ser prazeroso, sendo que, quando a aprendizagem é significativa, instruir o aluno fica 

mais fácil, o aluno e professor podem juntos descobrir um problema e estruturar para 

a sua solução, portanto, nessa abordagem, o professor serve de guia para despertar 

a solução para tal problema. 

Nesse sentido, Silva (1996), ressalta que a atuação do professor, não pode ser 

vinculada somente a um instrutor de atividade física e terapeuta corporal, precisa ir 

além desse estereótipo, precisa atuar para alcançar os objetivos que se quer alcançar.  

Pode-se acrescentar nesse contexto, uma prática pedagógica, com a inclusão 

de temas, como sexualidade, ética e pluralidade cultural, antes ausente de propostas 

curriculares. Compreender essa realidade, são aspectos que atribuem valores 

primordiais, assim, podem-se adequar para que aconteçam mudanças necessárias 

nessas aulas.  

Para a autora, Betti (1992) a escola não deve tratar o corpo do aluno como se 

fosse um fardo, se faz necessário haver uma metodologia diferenciada que motivem 

a prática das aulas de educação física.  

Uma vez que, além de possuir o conhecimento, o professor deve saber 

transmitir a informação de forma coerente ao aluno. Dada a importância e relevância 

da Educação Física escolar, sugere-se abordar diferentes dimensões para atribuir as 

múltiplas possibilidade educativa que a disciplina pode proporcionar. 

 Abordar a educação física escolar num contexto pedagógico com objetivos 

claros que áreas de conhecimento poderão contribuir para a formação geral do 

educando. Desse modo, a educação física precisa garantir maior legitimidade e 

importância no contexto pedagógico das escolas.  



Nesse contexto, o professor precisar estar comprometido pedagogicamente e 

politicamente com essa formação geral do aluno. A postura do docente poderá estar 

alicerçada em ações coletivas e individuais para desenvolver um trabalho mais 

efetivado no contexto educativo.  

Tendo uma visão clara que as atitudes profissionais poderão contribuir e muito 

para instrumentalizar os alunos a exercerem a cidadania com os conhecimentos que 

lhes serão transmitidos. Desse modo, exige-se desse profissional uma atuação muito 

mais comprometida com o processo ensino aprendizagem desses alunos. 

 

1.2 O ESPORTE NO ÂMBITO ESCOLAR  

 

Observa-se que o esporte tem se manifestado em diferentes contextos, nesse 

sentido, apresenta variadas modalidades (atletismo, futebol, tênis, natação, entre 

outras que vem sendo construídas) e também uma pluralidade de cenários (local onde 

se pratica) tendo vários personagens que se interagem entre si (os jogadores, os 

técnicos, professores, árbitros, dirigentes) são eles, que dão significados, ou seja, por 

que se joga, dando assim, uma dimensão do esporte como um fenômeno 

sociocultural, objetivo esse que faz parte do estudo da Pedagogia do Esporte. 

Nesse sentido, Pedagogia do Esporte tem sua particularidade, como bem 

enfatiza Bento (1999): 

 

A Pedagogia do Desporto problematiza a ação humana, não na sua 
abrangência ou generalidade, mas restringindo o seu olhar a determinados 
tipos de ação marcados pelo jogo e pelo empenhamento do movimento e da 
corporalidade. Mais concretamente amarra-se ao compromisso de analisar, 
interpretar e compreender as diferentes formas de ação lúdico-desportiva à 
luz de perspectivas pedagógicas. Ostenta, por isso, o atributo de uma ciência 
da ação, obrigando-se ao confronto com a complexidade de questões 
pedagógicas que despontam de prática desportiva. 

 
 

Sendo assim, a Pedagogia do Esporte é considerada linha das Ciências do 

Esporte, que busca relacionar conhecimentos nos mais variados campos de atuação 

para observar a realidade da prática esportiva do processo de ensino aprendizagem 

do esporte, para fazer uma análise da relevância das práticas realizadas e apontar 

propostas de intervenção pedagógica, para potencializar o desenvolvimento esportivo 

do aluno/atleta, ponderando as dimensões físicas, cognitiva e afetiva, com uma 



educação advinda do esporte, tendo em vista também, a contribuição para a formação 

do aluno enquanto cidadão.  

Nesse contexto, Balbino (2007 p. 179) resume a ação pedagógica 

exemplificando que “agir pedagogicamente é estabelecer relações com os diversos 

elementos do sistema em diferentes níveis de relacionamento”. Desse modo, delimitar 

o conceito e a abrangência da Pedagogia do Esporte, é um desafio a ser superado 

todos os dias na prática escolar. 

Segundo Libâneo (2002) preparar o indivíduo para a vida é a essência do 

processo educativo. No entanto, ele faz uma ressalva da ampliação dos conceitos de 

educação, que passou a ser um dos fenômenos mais significativos dos processos 

sociais da contemporaneidade2. 

A Pedagogia do Esporte é muito além de educar o homem para a vitória 

esportiva. O jogo torna-se elemento fundamental, onde as regras podem ser alteradas 

pelos seus jogadores, tendo em vista, que não se tem a obrigação de vencer, mesmo 

com a possibilidade de competir. 

Contudo, a competição de acordo com Paes (2002) se tratada de forma 

adequada, promove alegria e prazer de uma prática que não se repete, sendo a 

incerteza que está presente neste fenômeno que é uma das características que 

podem atuar como fator motivacional, despertando o interesse pelo esporte. 

Como bem destacam Ferreira, Galatti e Paes (2005, p. 128): 

 

[...] o professor deve estar atento em promover intervenções positivas; ter a 
participação, a cooperação, a coeducação, a emancipação e a totalidade 
como princípios; buscando, assim, valer-se da pedagogia do esporte já 
discutido e não da simples administração da prática esportividade 
(FERREIRA; GALATTI; PAES, 2005, p. 128). 

 

Ressaltando o que Paz (2001) chamou de Jogo Possível, sendo este o jogo 

que: 

 

[...] permite adaptações relativas ao espaço físico, ao material, às regras, 
possibilitando a participação de muitos alunos, pois trata-se de uma prática 
de inclusão e não de exclusão; dá oportunidade ao aluno de conhecer e 
compreender a lógica técnica e a tática do jogo coletivo; busca um equilíbrio 

 
2 A Pedagogia do Esporte vem avançando neste sentido, como nos estudos de Balbino (2005), que 

aborda a Pedagogia do Esporte em interface ao esporte profissional; Ferreira, Galatti e Paes, que a 
ampliam a ideia de iniciação esportiva de crianças para jovens, adultos e pessoas de outra 
caracterização etária; Trindade (2005) que aborda a Pedagogia do Esporte e a terceira idade; Santana 
(2005), em sua abordagem sobre a complexidade do Esporte, dentre outros. 



entre a cooperação e a competição; amplia os movimentos dos alunos e 
acentua a ludicidade de sua prática. [...] um facilitador para o resgate da 
cultura infantil (PAES, 2001, p.36). 

 

Desse modo, com a volta do esporte ao jogo, retoma a possibilidade de regras, 

trabalhar com os alunos a prática do esporte coletivo, para que ele inicia sua atuação 

nos JECs, partindo do pressuposto do respeito, partindo de uma pedagogia e métodos 

que valorizam a participação do aluno, onde ele aprende a valorizar os valores que 

estão implícitos ao jogar e competir, até mesmo nas relações com os pais, dirigentes 

esportivos árbitros, resgatando nas aulas de esporte a cultura do jogo (SANTANA, 

2005). 

No contexto escolar, existem duas vertentes do esporte escolar, a primeira é o 

esporte na escola enquanto instituição escolar com uma programação extracurricular 

e o esporte da escola, enquanto disciplina de educação física. Sendo que na primeira, 

ou seja, na escola a manifestação do esporte desde que seja incluída como atividade 

extracurricular.  

No entanto, na segunda vertente, esse esporte é conteúdo da disciplina de 

educação física – aparecem ao lado da ginástica, danças, lutas e jogos (SOARES, 

et.al., 1992), Galatti, Paes e Darido (2010, p. 751) contribuem também com esse 

conceito, ressaltando que “a Educação Física, enquanto disciplina escolar apresenta 

vários conteúdos, que incluem atividades circenses, entre outros que podem ser 

incorporados”. Salientando que o esporte coletivo contribui nos valores educacionais 

e na formação do cidadão tal qual podem sofrer adaptações para que possa atender 

aos interesses do coletivo. 

O esporte em si é um conteúdo tradicional que faz parte do componente 

curricular da disciplina de Educação Física e pelo fato de estar arraigada na 

sociedade, percebe-se aí, a necessidade de ter um tratamento pedagógico adequado.  

Sendo que, ao desenvolver as modalidades esportivas no âmbito escolar, todos 

os envolvidos, professores principalmente, ensinam suas ações voltadas mais para 

gestos técnicos específicos, no entanto, para que o aluno adquira o conhecimento 

desse conteúdo, entende-se que seja primordial a aprendizagem dos movimentos 

esportivos, que aprenda a analisar o porquê de estar realizando tais movimentos, ou 

seja, é ainda aprender a atribuir valores e ter atitudes acertadas nas mais diversas 

práticas esportivas.  



Sendo assim, se faz necessário que se ofereça uma maior abrangência quando 

se refere ao conteúdo esporte nas aulas de educação física escolar. Contudo, para 

que essa abrangência tenha resultado, deve-se buscar estudar a pedagogia do 

esporte e suas formas de desenvolver esse assunto, ou seja, aprender na pedagogia 

do esporte, o que é essencial ensinar e como ensinar (BARROSO; DARIDO, 2009). 

O estudo que trabalha a organização dos conteúdos, tem como base principal 

autores espanhóis como Zabala (1998) e Coll et al., (2000). Todavia, aqui no Brasil a 

primeira obra que trabalhou essa perspectiva de organização foram os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Esse documento apresentou uma proposta 

de aplicação do conteúdo e suas dimensões, que servem de referência para 

desenvolver a educação física (BRASIL, 1997) e aos demais componentes 

curriculares inseridos no âmbito escolar. Além do que, normatizou a produção dos 

denominados temas transversais, para serem aplicados e desenvolvidos com todas 

as disciplinas. 

Quanto a definição, o que precisa ser aprendido e desenvolvido do esporte nas 

aulas de educação física, inicialmente é necessário compreender que este fenômeno 

está presente na sociedade, sendo que a aprendizagem não somente acontece no 

âmbito escolar, mas em diversos ambientes, ligados a família, grupos de amigos, 

praças públicas, clubes e outros (BARROSO; DARIDO, 2009). 

Partindo do ambiente escolar, necessário faz delimitar-se quais conteúdo é 

essencial para a formação do educando. Pois, é impossível abranger todo o universo 

do esporte, por isso, a necessidade e relevância de detectar o que é importante 

ensinar. 

Nesse sentido, Coll et al., (2000, p. 12) ressalta que existe uma interpretação 

equivocada sobre quais conteúdos devem-se desenvolver na maioria dos 

componentes curriculares, sendo que, grande parte desses conteúdos fica restrito a 

uma “concepção transmissiva e cumulativa do ensino e da aprendizagem”. Na 

concepção do autor, acontece uma mera transmissão de dados, definições, conceitos 

etc., sem haver uma conexão do aluno no próprio processo de aprendizagem. 

O próprio autor complementa que, o termo conteúdo, deve ser utilizado num 

sentido amplo, sendo que, “os conteúdos designam o conjunto de conhecimentos ou 

formas culturais cuja assimilação e apropriação pelos alunos e alunas é considerada 

essenciais para o seu desenvolvimento e socialização” (COLL et al., 2000, p. 12). 



Partindo da visão do autor, os conteúdos desenvolvidos no interior da escola, 

precisa eliminar a visão restrita do conceito, pois, para o autor, conteúdos curriculares 

é uma seleção de saberes culturais que já incluem conceitos, explicações, raciocínio, 

habilidades, linguagens, sentimentos, atitudes etc.  

Outro autor que se manifesta contrário a essa visão restrita do conceito de 

conteúdo e Zabala (1998), ele defende que o papel da escola enquanto instituição não 

é somente conteúdo, mas, trabalhar o desenvolvimento das capacidades cognitivas, 

direcionando atenção as demais capacidades como: motoras, afetivas, 

relacionamento interpessoal e inserção social. 

Além disso, Coll et al. (2000) classifica os conteúdos em conceituais, 

procedimentais e atitudinais. Para compreender essa tipologia, Zabala (1998, p. 31) 

clássica elas assim, Dimensão conceitual – o que se deve saber? Dimensão 

procedimental – o que se deve saber fazer? Dimensão atitudinal – como se deve ser?”.  

O autor ressalta que, quando se adota um conceito que abrange todo o 

conteúdo, pode-se incluir no planejamento conhecimentos variados, denominados até 

então como “currículo oculto”, que se realiza na escola, mas, implícitos nos planos de 

ensino.  

A disciplina de educação física apresenta e enfatiza a dimensão procedimental. 

No entanto, Darido (2005), descreve em pesquisa realizada por ela no ano de 2003, 

na qual ela observou professores de educação física do Ensino Fundamental e Médio, 

a autora relata que mesmo elegendo a autonomia como um dos objetivos da disciplina 

de educação física, contudo, os professores não trabalhavam aspectos conceituais, 

que é um conhecimento primordial quando se trabalha a autonomia. 

Para a autora, isso acontece devido à própria trajetória histórica da tradição do 

componente curricular, sendo que os professores direcionam os conteúdos no sentido 

de os alunos aprenderem, a saber, fazer (procedimental) e não trabalham as demais 

dimensões. A autora também defende que para uma perspectiva de educação que 

tenha como eixo norteador formação cidadãos, torna-se relevante uma maior 

abrangência dos conteúdos que forem desenvolvidos nas aulas de educação física 

escolar. 

Nesse contexto, Betti (2001) enfatiza que, não pode ocorrer interpretação 

errada do componente curricular de educação física, com aulas meramente teóricas. 

Em nenhum momento, deve-se abdicar do ensino de movimentos, que é uma 

dimensão procedimental, todavia, percebe-se a necessidade de estruturar as formas 



adequadas para o desenvolvimento das aulas. Defende-se uma ideia de incorporar 

novos aspectos, para ficar claro o porquê de estar realizando determinado movimento, 

tendo uma visão clara do fenômeno esporte, discutindo as atitudes as condutas de 

comportamentos. 

Segundo Barroso e Darido (2009) na iniciação esportiva, a dimensão 

procedimental é parte importante, pois: 

 

Entende-se que é no ambiente escolar que os alunos terão os primeiros 
contatos com modalidades esportivas de uma maneira pedagogicamente 
estruturada para a aprendizagem destes conteúdos, embora, pelo fato de a 
cultura do país destinar ao futebol uma especial importância, boa parte das 
crianças tenha os primeiros contatos com esta modalidade mesmo antes de 
estar inserida na escola (BARROSO; DARIDO, 2009, p. 283). 

 

No entanto, o fenômeno esporte está inserido como um dos conteúdos do 

componente curricular Educação Física, que está interligado com os objetivos 

propostos da prática esportiva com ênfase na formação do aluno. Percebe-se assim, 

para que esses conteúdos serem significativos se faz necessário contextualizar obras 

referentes à pedagogia do esporte, para se ter uma forma mais adequada de 

relacionar a iniciação esportiva. 

No trabalho desenvolvido para a formação humana a dimensão conceitual e 

atitudinal direciona os alunos na formação para o pleno exercício da cidadania. E 

como os autores da pedagogia do esporte desenvolvem estudos nesse contexto. 

Segundo Freire (2003), em relação ao futebol há uma necessidade dar um 

cunho pedagógico quando for trabalhado na escola. Podendo elencar quatro 

princípios pedagógicos norteadores, com destaque para “ensinar mais que futebol a 

todos”, ou seja, não ensinar somente as habilidades que são próprias do futebol, mas 

ensinar aspectos que irão contribuir para a formação do aluno, como a convivência 

em grupo, os questionamentos, as discussões e as próprias construções de regras.  

O outro princípio é “ensinar a gostar de esporte”, que trabalha a ideia de 

proporcionar uma vivência prazerosa, com maior possibilidade de apropriar-se dessa 

prática é fazer dela um hábito na vida. No entanto, observam-se, essas práticas não 

é exclusividade do futebol, mas, está relacionada a todo tipo de esporte.  

De acordo com Mesquita (2006), a participação e socialização esportiva, 

desenvolve o caráter cooperativo dos participantes na elaboração e organização de 

tarefas, enfatizando a questão do desenvolvimento do senso de responsabilidade. 



Nesse sentido, a autora ressalta que, respeitar as diferenças individuais 

propicia igualdade de possibilidades, com destaque para o processo de aprendizagem 

que não fica restrito a competência motora, mas sim, trabalha todo o comportamento 

ético e social dos alunos, com ressalva maior aos aspectos de superação e da 

gratificação pessoal. 

Para Greco e Benda (2006), os benefícios que as atividades esportivas 

promovem, tem como objetivo principal trabalhar a formação humana com 

pressupostos de uma prática esportiva consciente. Com destaque para, mais que 

formar atletas para alto rendimento pretende-se formar cidadão, que sejam capazes 

de construir conhecimentos e viver em interação com o meio.  

Desse modo, além dos fatores compreensão de quem prática, as intenções dos 

praticantes e o planejamento de conteúdo, métodos, objetivos e avaliação, é 

necessario que se considere aspectos éticos, morais e normativos (BARROSO; 

DARIDO, 2009). 

Existe uma aproximação dos ideais de Freire e Scaglia (2003), para eles tanto 

o esporte como qualquer outro conteúdo da educação física escolar, deverão ser 

trabalhados para estimular o aluno a tomar decisões consciente, definida como a 

“presença interna de qualquer acontecimento externo” (FREIRE; SCAGLIA, 2003, 

p.119).  

No entendimento dos autores, o esporte deverá auxiliar o educando a percorrer 

um caminho com mais leveza e autonomia, no entanto, para que funcione somente 

será possível se ele compreender sua própria prática. 

Numa compreensão mais clara das dimensões, Darido (2007) ressalta a 

importância de a componente curricular educação física abordar o ensino de 

movimentos (dimensão procedimental), contudo, indica que se deve incluir atitudes 

onde os alunos pratiquem atividades corporais (dimensão atitudinal), mostrando 

também para o aluno o porquê de estar realizando determinado movimento (dimensão 

conceitual). 

Nesse contexto, a autora explica que a intenção não dividir as dimensões dos 

conteúdos durante a prática docente, mas, que elas se manifestam de forma inter-

relacionada, muito embora, em alguns momentos possam dar ênfase em determinada 

dimensão. Inclusive no Brasil (1998), já tem um trabalho direcionado para que se faça 

uma coligação entre as dimensões conceituais e procedimentais, mas, que se 



estabeleça um diálogo constante entre o fazer, pensar, sentir em todas as áreas que 

envolvem a cultura corporal de movimento. 

 Zabala (1998) defende também que aconteça uma integração das dimensões, 

caso contrário o ensino fica fragmentado, podendo tomar um rumo diferente. Contudo, 

ele adverte ser essencial elaborar o planejamento, para que os conteúdos sejam 

identificados nas dimensões apresentadas e as formas de como trabalhar elas. 

Quando se faz uma análise das propostas dos teóricos da pedagogia do 

esporte, percebe-se uma tendência forte para utilizá-lo o jogo como importante recurso 

pedagógico. Sendo que há uma, definição de o que e como ensinar quando os teóricos 

abordam a iniciação esportiva constituída, essencialmente de modalidades que são 

coletivas. 

Nesse entendimento, a visibilidade somente acontece em razão das dimensões 

do conteúdo, ser a procedimental, mostrando com evidencia a identificação do que o 

aluno deve aprender a fazer. 

Dessa maneira, torna-se importante salientar que toda e qualquer proposta 

metodológica para trabalhar o ensino do esporte no âmbito escolar ao longo da 

escolarização, há uma necessidade de tempo para ser realizada para possibilitar um 

adequado processo de ensino e aprendizagem. Sabe-se que o esporte é apenas um 

dos conteúdos que compõe a grade curricular das aulas de educação física, sendo 

que existem muitos outros conteúdos que são pertinentes a este importante 

componente curricular, que podem ser trabalhadas de forma contextualizadas para 

uma melhor formação do aluno. Portanto, almeja-se que a barreira de ensinar não 

seja somente realizar gestos motores, mas, sim que tenha um cunho qualitativo nas 

aulas de educação física no contexto escolar. 

 

1.3 AS COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA  

 

 No âmbito escolar, atualmente há um consenso que o profissional de educação 

física tem como tarefa na escola, elaborar, implementar e avaliar programas de ensino 

voltados para o didático-pedagógico como: jogos, esportes, lutas, ginásticas, danças 

e exercícios físicos, tendo propósitos explícitos e implícitos podendo influenciar a 

formação do sujeito e sua participação democrática em sociedade. No entanto, esse 



consenso dessa aplicabilidade acaba por se diluir quando aplicado ao campo do 

currículo e da formação do professor. 

Portanto, quando parte para o campo do currículo escolar, reconhecer que o 

tema didático pedagógico somente faz sentido culturalmente falando, quando as 

potencialidades de estimulação do organismo humano apresentar as manifestações 

culturais ligadas à tradição da educação física. Desse modo, a intencionalidade e a 

organização curricular sistematizaram conhecimentos que podem divergir e modicar 

o papel do componente curricular na escolarização básica (BETTI; FERRAZ; 

DANTAS, 2011). 

Em relação a formação docente Azanha (2000) e Carvalho (1997) defendem 

que a instituição escolar, juntamente com os aspectos específicos que são inerentes 

as práticas das disciplinas curriculares, devem ser objeto fundamental de estudo e 

reflexão dos cursos de licenciatura de um modo geral. 

De acordo com os autores, a formação do professor não pode ser simplesmente 

voltada para um saber teórico, ou seja, diferente das outras profissões, o exercício da 

formação docente somente é possível a partir das ações da escola. Desse modo, do 

ponto de vista pedagógico, para compreender a vida escolar, não é somente a soma 

de parcelas dos saberes teóricos, dotados de determinadas qualidades, sendo 

necessario ir além do que aprendeu na sua formação para colocar em prática no 

exercício da profissão. 

A educação física tem sua importância como componente curricular, pois, sua 

presença está sustentada desde o século XIX. Desse modo, pode indicar que o 

conhecimento que está contido no componente curricular tem eficácia no âmbito 

social, contribuindo na dialética escola e sociedade. 

Ao longo do tempo e do processo evolutivo das práticas sustentadas pelos 

professores de educação física, percebe-se que essas práticas foram alicerçadas por 

diferentes matrizes conceituais e práticas sociais que, de alguma forma, produziram 

controvérsias em relação aos propósitos educacionais. 

A pesquisa realizada por Darido (1996), em que esta tinha por propósito a 

análise das ações dos profissionais formados na perspectiva científica, modelo 

curricular adotado principalmente nas universidades públicas e nos programas de 

mestrado das faculdades de Educação Física, confirma, por sua vez, que esses 

profissionais não modificaram o seu campo de trabalho, mas, procuraram ajustar-se 

a ele, ao que parece, como os demais profissionais, que não receberam o mesmo 



processo de formação. Este é o comportamento típico do profissional não reflexivo, 

conforme Zeichner e Liston (1996). 

Nesse sentido, para que a mudança na prática pedagógica do professor de fato 

aconteça se faz necessário fazer uma releitura da sua função enquanto profissional 

da escola e como agente transformador do processo de desenvolvimento educativo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, a discussão em torno da relevância da disciplina de educação física 

sugere diferentes dimensões, as quais atribui-se múltiplas possibilidades educativas. 

Desse modo, a análise do modo como é trabalhado, a parte pedagógica, ou seja, 

como é desenvolvido as atividades que são pertinentes as áreas de educação física 

na escola podem contribuir para a formação geral do aluno. 

Partindo dessa perspectiva, exige do educador da área uma postura docente 

comprometida com a parte pedagógica proposta pela escola e consequente com a 

legislação em vigor. Visto que, a legitimação do trabalho do professor no campo 

escolar, somente poderá ser efetivada partindo de ações coletivas de todos os sujeitos 

envolvidos no processo educativo.  

Tendo em vista que, necessita-se também uma ação implicada no projeto 

político-pedagógica para o fortalecimento dessas ações no ambiente escolar. No 

entanto, é necessário que o professor de educação física tenha claro também suas 

atitudes profissionais para instrumentalizar os alunos a serem futuros cidadãos, 

utilizando seus conhecimentos, é claro. 
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