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RESUMO 

 

 

 

As Abordagens Pedagógicas da Educação Física podem ser definidas como 

movimentos que buscam uma renovação teórica prática e com o objetivo de 

estruturação do campo de conhecimentos que são específicos da Educação Física, 

estes movimentos surgem na busca de uma nova dimensão. Tais proposições 

sugerem desde o que entendem como elemento específico (objetivo de estudo) da 

Educação Física, passando por operacionalização de conteúdos do ponto de vista 

pedagógico, indo até o entendimento de como avaliar em Educação Física. 

Utilizamos uma revisão de literatura, onde buscamos artigos que tratassem da 

Educação Física Escolar. O objetivo foi identificar as abordagens pedagógicas que 

norteiam às práticas de ensino da Educação Física Escolar, historiar como as 

Abordagens se desenvolveram no Brasil, analisar as principais Abordagens 

Pedagógicas e indicar se há alguma predominância de alguma Abordagem 

Pedagógica. Constamos que não existe mais predominância como antigamente e 

que cabe ao professor de Educação Física Escolar, se apropriar das Abordagens 

Pedagógicas no intuito de nortear e buscar uma renovação teórica e prática, 

fazendo-o traçar seu perfil. O referido estudo é de suma importãncia em nosso meio 

acadêmico, pois esta temática ainda carece de um maior aprofundamento, o que o 

torna imprescindível para futuros trabalhos que venham contribuir com essa 

perspectiva norteadora no trato pedagógico do Licenciado em Educação Física.  

 

Palavras-chave: Educação Física Escolar. Abordagens Pedagógicas. Formação 

Profissional.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

Pedagogical Approaches of Physical Education can be defined as movements that 

seek a theoretical practice and renovation with the aim of structuring the knowledge 

field that are specific to physical education, these movements arise in the search for 

a new dimension. Such statements suggest from what they perceive as a specific 

element (study objective) of Physical Education, through operation of the 

pedagogical point of view content by going to the understanding of how to evaluate in 

Physical Education. We use a literature review, where we seek articles that 

addressed the School Physical Education. The objective was to identify pedagogical 

approaches that guide the teaching practice of physical education, storying as the 

approaches developed in Brazil, analyze the main Pedagogical Approaches and 

indicate if there are any predominance of any pedagogical approach. We noticed that 

by no longer exists predominantly as before and that it is the teacher of physical 

education, take ownership of Pedagogical approaches in order to guide and seek a 

theoretical and practical renovation, making him trace his profile. The study is of 

paramount importance in our academic environment because this issue still needs 

further clarification, making it essential for further work that may contribute to this 

guiding perspective in teaching tract degree in Physical Education 

 

Keywords: Physical Education. Pedagogical Approaches. Vocational Training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo surgiu a partir das minhas experiências vividas no contexto 

da Educação Física Escolar (EFE), onde a falta de sistematização de conteúdos e 

carência de bases pedagógicas, vieram a empobrecê-la. O referido estudo é de 

suma importãncia em nosso meio acadêmico, pois esta temática ainda carece de um 

maior aprofundamento, sendo imprescindível para futuros trabalhos que venham 

contribuir sobre essa perspectiva. 

A Educação Física possui um vasto conteúdo formado pelas diversas 

manifestações corporais criadas pelo ser humano ao longo dos anos. São eles 

jogos, brincadeiras, danças, esportes, ginásticas, lutas, etc. Este conjunto de 

práticas tem sido chamado de cultura corporal de movimento, cultura corporal, 

cultura de movimento, (SOARES, et AL, 1992). Por se tratar de um conjunto de 

saberes diversificado e riquíssimo, existe a possibilidade de transmiti-lo na escola, 

porém não é o que se observa na maioria das aulas de Educação Física. 

Contudo, mais recentemente, observam-se também alguns docentes mais 

Preocupados com os novos rumos da EFE, os quais que vêm se atualizando e 

buscando construir propostas pedagógicas que considerem esse novo papel 

atribuído à Educação Física, qual seja, a integração do aluno na esfera da cultura 

corporal de movimento (BETTI, 1991). 

Alguns movimentos na EFE vem numa constante busca de romper com os 

modelos tradicionais que permearam esta área de estudo até meados dos anos de 

1980. É nesse momento que a Educação Física passa por um período de 

valorização dos conhecimentos produzidos pela ciência (DARIDO, 2003). 

As Abordagens Pedagógicas (AP) tem algumas divergências, mas possui um 

ponto em comum, todas estão em oposição à vertente tecnicista, esportivista e 

biologicista até então predominantes na EFE. Dentro dessas abordagens há vários 

discursos tentando justificar a importância da Educação Física na escola, outros se 

apoiando em áreas diversas como a Antropologia, a Psicologia, a Sociologia e 

também a Biologia. Embora com embasamentos teóricos diferentes, todas as 

abordagens apresentam significativas contribuições para a Educação Física Escolar 

(DARIDO, 2003). 
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Outro ponto comum entre algumas AP é a referida busca pela autonomia dos 

alunos nas aulas de Educação Física, autonomia esta que não deve ficar somente 

nas aulas e sim formar o indivíduo que vai usufruir dos conteúdos aprendidos nas 

aulas de Educação Física para toda a vida. 

Essas AP possuem visões um tanto quanto diferentes com relação à 

aquisição da autonomia, sendo que esse trabalho não se aterá a discutir quais 

dessas abordagens devem ser consideradas como ideais, e sim, considerar as 

múltiplas possibilidades (SOUZA JUNIOR, 1999). 

Para tal, surgem as AP da Educação Física. Essas são definidas como 

movimentos que buscam uma renovação teórico-prático e com o objetivo de 

estruturação do campo de conhecimentos que são específicos da Educação Física. 

Tais proposições levam em consideração tanto o que entendem como 

elemento específico (objetivo de estudo) da Educação Física, passando por 

operacionalização de conteúdos do ponto de vista pedagógico, quanto ao 

entendimento de como se avaliar na Educação Física (SOUZA JUNIOR, 1999). 

Existem disputas pela hegemonia no pensamento pedagógico e científico, 

como também a construção do seu campo acadêmico, provocando uma diversidade 

de abordagens norteadoras da Educação Física Brasileira. Analisaremos as que se 

consideram de maior expressão no cenário nacional e também como base 

referencial para este estudo. 

A esse respeito, veremos no primeiro capítulo a História da Educação Física 

no Brasil, trazendo uma breve discussão sobre as principais modificações ocorridas 

desde o Brasil Império até os dias atuais. 

No segundo capítulo trataremos sobre algumas questões relacionadas à 

formação profissional dos professores de Educação Física no Brasil, e 

desenvolvimento do professor perante a sociedade. 

No terceiro capítulo detalharemos as características das principais 

abordagens pedagógicas no ensino da Educação Física. 

Por fim, no quarto capítulo, analisaremos e discutiremos se há prevalência 

das AP no ensino da Educação Física escolar.  
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2 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL 

 

A atividade física está presente no mundo desde os primórdios da 

humanidade. O ser humano pode ser considerado uma raça ativa por natureza, pois 

os nossos ancestrais utilizavam o corpo como meio de sobrevivência. Com o 

surgimento das primeiras comunidades organizadas, o homem passou por muitas 

mudanças de hábitos que o fizeram abdicar de atividades que supriam essa 

necessidade fisiológica de estar sempre ativo. Assim, como consequência do novo 

modo de vida, o ser humano passou a se dedicar a outras atividades cotidianas 

(MARINHO, 1971). 

A necessidade de defender suas terras, seus suprimentos e sua comunidade 

fez com que o homem se preparasse para confrontar outros seres humanos 

surgindo, assim, os princípios da guerra. Durante séculos, os princípios das 

civilizações e a preparação do homem para a vida, tiveram que passar por 

fundamentos guerreiros e, desta forma, a relação da sociedade com a atividade 

física ficou centrada nesse contexto (MARINHO, 1971).  

No contexto escolar, por meio de uma análise histórica, constatamos que a 

Educação Física está presente desde o início da Proclamação da República, ainda 

sob o nome de ginástica. Dessa forma, o presente trabalho faz uma breve discussão 

sobre as principais modificações ocorridas na EFE desde o Brasil Império até os 

dias atuais. 

 

2.1  Brasil Império  

 

A Educação Física aparece na história da educação brasileira desde o 

período do Brasil Império. Os fatos referentes à inclusão da Educação Física no 

contexto escolar nessa época, se mostram relativamente obscuros devido a 

escassez de relatos oficiais e bibliografias pertinentes.  

 A partir da proclamação da independência, o interesse pela criação de 

propostas pedagógicas para uma reformulação da educação começaram a ser 

discutidas, e nelas já se encontrava citada a Educação Física como componente. 

Porém, a pedagogia era comandada restritamente por pessoas das áreas religiosa, 
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médica ou militar, não havendo uma área específica para os educadores, menos 

ainda para a Educação Física (MARINHO, 1971). 

A Educação Física foi durante quase todos os anos do Brasil como império 

português, negligenciada e afastada do cenário escolar civil, assim sendo 

desenvolvida exclusivamente pelas instituições militares, descaracterizada de seus 

benefícios pedagógicos e entendida erroneamente como sinônimo de ginástica e/ou 

treinamento militar (MARINHO, 1971). 

 

2.2  República Velha e Estado Novo 

 

No início do século XX, mudanças e reformas no âmbito educacional 

começaram a ser constatadas, principalmente, a partir da década de 1920. Com a 

chegada da década de 1930, a educação no Brasil começa a sofrer verdadeiras 

revoluções, fomentadas pelas Revoluções de 1930 e 1932, pela promulgação da 

nova Constituição Federal de 1934, pelo fim da República Velha e início do período 

conhecido como Estado Novo (MARINHO, 1971; BETTI, 1991). 

O ano de 1937, já na Era Vargas, é definido como a data referência para a 

mudança no desenvolvimento da Educação Física. Foi nesse momento que ela 

sofreu transformações que foram primordiais para a sua consolidação dentro das 

instituições de ensino por toda a nação (MARINHO, 1971; BETTI, 1991). Os 

mesmos autores afirmam que, antes desse período, havia uma dependência de 

outras áreas de conhecimento para que fosse possível definir uma concepção para a 

Educação Física, porém, não era nem concreta, nem suficiente. 

Somente a partir das transformações ocorridas nessa época que a Educação 

Física começou a ser tratada de forma individualizada como área específica e co-

relacionada com as demais áreas da educação formal. Fato que vem confirmar isso 

é a criação da Divisão de Educação Física, subordinada ao Departamento Nacional 

de Educação, e que foi o primeiro órgão governamental destinado exclusivamente à 

administração da Educação Física em âmbito nacional (MARINHO, 1971). 

 

2.3  Ditadura militar 

 

No período da ditadura militar Brasileira, a Educação Física pelo mundo sofria 

forte influência dos padrões europeus, que naquela época se focavam nos sistemas 
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desportivos como base da cultura corporal. Tal influência transcendeu também para 

o contexto escolar, fazendo com que as práticas pedagógicas para a Educação 

Física ficassem voltadas exclusivamente aos conteúdos esportivos (SOARES et. al, 

1992). 

Como consequência desse processo, a metodologia utilizada pelos 

profissionais no desenvolvimento de seu trabalho passou a restringir-se ao uso da 

pedagogia tecnicista, que com o passar dos anos, em uma crescente, predominou 

na EFE, tentando reproduzir nas escolas um cenário em menor escala dos esportes 

de alto rendimento, buscando obter futuros atletas de sucesso, ou seja, a escola se 

tornou um seleiro em busca de atletas. 

Os anos 1970 foram o auge para a Educação Física nesse formato tecno-

desportiva. Devido a expansão e massificação dos cursos superiores de formação 

de professores para o trabalho com a Educação Física no ambiente escolar, alem do 

envolvimento do governo em se obter visibilidade mundial em relação aos esportes.

 Porém, assim como a EFE estava destituída de seu real sentido educacional, 

também os cursos superiores de formação estavam afetados pelos interesses 

governamentais, levando a Educação Física, anos mais tarde a uma crise existencial 

(BETTI, 1991). 

 

2.4  Década de 1980  

 

O fator sócio-político foi novamente essencial para que a Educação Física 

sofresse uma nova revolução. No cenário mundial a guerra fria começava a se 

desintegrar, concretizando a supremacia dos capitalistas liderados pelos norte-

americanos, culminando na queda do muro de Berlim em 1989, que deflagrou 

oficialmente o fim da guerra fria (SOARES et. al, 1992). 

O Brasil começava a passar por seu processo de redemocratização, com o 

fim do regime militar em 1985, consolidado pela eleição de um presidente civil. A 

década de 80 aponta os primeiros elementos de uma crítica a função sócio-política 

conservadora da EFE. Esse movimento de crítica visava buscar um real sentido 

pedagógico, buscando processos que levassem a Educação Física a atuar na 

formação integral do ser humano, modificando sua característica restrita de 

educação do físico (SOARES et. al, 1992).  
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Dessa forma, surgiram diferentes AP para promover a Educação Física na 

escola, entre elas temos a psicomotricidade, a desenvolvimentista, a construtivista, a 

crítico-superadora, a crítico-emancipatória e a sáude renovada (DARIDO; SANCHES 

NETO, 2005). 

Foi essa necessidade de se criar uma estruturação, que fez com que a área 

sofresse essa reflexão sobre sua definição, sua intencionalidade, seus objetivos e 

funções e, principalmente, seu verdadeiro papel social e educacional. Onde mais 

tarde desencadearia a crise existencial, porem, tudo isso veio ajudar a delimitar o 

espaço onde a Educação Física se enquadra, tentando trilhar os caminhos em 

busca dessa tal identidade (DAÓLIO, 1998; BETTI, 1991). 
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3 FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NO BRASIL 

 

O termo formação profissional tem o sentido de preparação de Mão de obra 

especializada em nível superior, com capacidade de estudar, entender e 

desenvolver questões referentes à área de conhecimento, de prestação e 

desenvolvimento de atuação na sociedade. No entanto, no inicio dos anos 1980, a 

formação que era ofertada nos cursos de Licenciatura em Educação Física não se 

levava em conta nenhuma especificidade de um objeto de estudo, muito menos nas 

necessidades e individualidades de aprendizagem de cada aluno perante a 

sociedade (TOJAL,1997). 

Neste sentido, a formação de recursos humanos para Educação Física é 

bastante deficiente no Brasil. Os cursos de formação funcionam de forma precária e 

com currículos defasados e não condizente a necessidade do setor. Muitos desses 

problemas estão relacionados à formação do professor, onde somado a baixa 

solicitação durante os cursos de licenciatura, das categorias intelectuais de 

conhecimento, impede que o aluno utilize as informações recebidas, trabalhe com 

elaborações pessoais, faça análises, detecte e resolva situações problemáticas 

(OLIVEIRA, 1990). 

O perfil do licenciado em Educação Física é muitas vezes tomado pelas 

abordagens mais desenvolvimentista, onde os conteúdos são usados meramente 

vislumbrando a técnica. Esse tipo de formação, voltada para a tecnicidade de 

atividade motora, tem contribuído para a massificação do perfil do docente, o 

tornando pouco comprometido com o processo educacional. A formação profissional 

inadequada resulta em características indesejadas dos professores de educação 

física, o tornando incapaz de identificar e explicar o objetivo da educação física 

escolar, deixando com uma visão esportiva onde se preza pela supervalorização da 

vitória e é deixado o coletivismo (DARIDO, 2001). 

Os currículos das Universidades são, de modo geral, preparados por 

disciplinas técnico-esportivas, o que levam os profissionais a falta de embasamento 

teórico, a qual dificulta a transformação da prática dos professores. Essa é chamada 

de formação tradicional-esportiva, que são vestígios da década de 70 e 80, cujo 

currículo enfatiza a prática, o saber fazer para ensinar, distinguindo a teoria da 
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prática. Tentando romper com o modelo tradicional, na década de 80 algumas 

instituições implementaram novas propostas curriculares e surgiram algumas 

abordagens de ensino, onde procurava ver o aluno no sentido mais amplo. A 

formação profissional passou das práticas desportivas para a teoria (DARIDO, 

2001). 

Contudo, isso já vem mudando, pois pensadores e pesquisadores 

preocupados com o rumo da EFE no nosso País estão cada vez mais 

desenvolvendo métodos para que o trato pedagógico venha a prevalecer,  dando 

uma nova perspectiva  e um novo olhar para todos os docentes. 

 

3.1 Desenvolvimento profissional na carreira docente 

 

Diversas pesquisas tem se preocupado com o percurso do profissional e os 

ciclos da carreira docente. Tal preocupação é bem pertinente, pois o percurso do 

profissional é feito de altos e baixo onde a esfera pessoal pode refletir no campo 

profissional, tanto em fatores positivos quanto não tão positivos assim (FARIAS, 

2000). 

É afetada por experiências pessoais e influências organizacionais que 
determinam muitas vezes a sua descontinuidade e ocorrência de respostas 
distintas por indivíduos em cada ciclo de carreira. Por outro lado, a 
participação num programa de desenvolvimento profissional ou o próprio 
desenvolvimento de um novo papel profissional pode ser revitalizante para 
um professor que se encontra numa posição de acomodação na carreira, 
ingressando ou retornando novamente um período de crescimento pessoal, 

de entusiasmo e de geratividade. (OLIVEIRA, 1985) 

 

O trajeto ou o percurso profissional, conforme Gonçalves (1990, p. 17) está 

firmado em dois planos de análise: a construção da identidade do professor e o 

desenvolvimento profissional, pois:  

 

Enquanto que o desenvolvimento profissional compreende as perspectivas 
de crescimento pessoal (que compreende o crescimento individual), 
profissionalização (que e resultado do processo de aquisição de 
competência, eficácia de ensino e da organização do processo de ensino-
aprendizagem) e a sociabilização profissional ou sociabilização do professor 
(que é a adaptação do professor com o seu meio profissional em termos 
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normativos e interativos), a identidade pessoal compreende a relação que o 
docente estabelece com a sua profissão e o seu grupo de pares. 

Shigunov, Farias e Nascimento (2002) argumentam que os estudos de 

Huberman (1995) e de Nascimento e Graça (1998), ao possibilitarem um maior 

entendimento e compreensão da trajetória profissional dos professores em 

diferentes ciclos da carreira docente, podem ser adaptados para a investigação com 

docentes brasileiros. 

Nascimento e Graça (1988) realizaram uma investigação com professores 

portugueses de Educação Física, classificando os professores em quatro ciclos de 

desenvolvimento profissional: entrada ou sobrevivência, consolidação, diversificação 

ou renovação e maturidade ou estabilização. 

O ciclo de entrada ou sobrevivência é caracterizado nos três primeiros anos 

de prática docente, consistindo no período de transição entre a formação inicial e a 

atividade profissional. 

A consolidação é o ciclo que compreende entre o quarto e o sexto ano da 

carreira profissional. Neste momento acontece a consolidação das competências 

pedagógicas e conhecimentos curriculares. 

A diversificação ou renovação representa o ciclo ou (período entre o 7º e 19º 

ano) o momento do percurso profissional onde os docentes buscam novas 

estratégias, novos métodos para o processo ensino-aprendizagem. Estabilização ou 

maturidade é o ciclo que ocorre entre o 20º e 35º ano de experiência docente e 

caracteriza-se por fases de questionamentos sobre si próprio. 
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4 CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS ABORDAGENS PEDAGÓGICAS NO 

ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

4.1.1 Abordagem Psicomotricista 

 

Utiliza-se da atividade lúdica como impulsionadora dos processos de 

desenvolvimento e aprendizagem. Trata das aprendizagens espontâneas e 

exploratórias da criança e de suas relações interpessoais. Focaliza-se na criança 

pré-escolar, destacando sua pré-história como fator de adoção de estratégias 

pedagógicas. Busca analisar e interpretar o jogo infantil e seus significados. 

Aproxima a história da Psicomotricidade a da Educação Física. Seus objetivos são 

os mecanismos de regulação entre o sujeito e seu meio, permitem o jogo da 

adaptação que implica nos processos de: assimilação e acomodação. Onde a 

assimilação, é a transformação das estruturas próprias em função das variáveis do 

meio exterior (LE BOULCH, 1992). 

A Educação psicomotora deve ser considerada como uma educação de base 

na escola primária. Ela condiciona todos os aprendizados escolares, leva a criança a 

tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar 

seu tempo, a adquirir a coordenação de seus movimentos (BRASIL, 1998). 

A importância do brincar como ferramenta principal para a aquisição das 

capacidades intelectuais do indivíduo. A abordagem psicomotora acredita que a EFE 

deve estar envolvida com o desenvolvimento da criança, com os processos 

cognitivos, afetivos e psicomotores, buscando garantir a formação integral do aluno. 

É preciso lembrar que, no âmbito da Educação Física, a psicomotricidade influenciou 

a busca da formação integral, ao incluir as dimensões afetivas e cognitivas ao 

movimento humano (BRASIL, 1998). 

Novas vertentes surgiram em oposição à ala mais tecnicista, esportivista e 

biologicista da EFE, entre elas a abordagem psicomotora. Nela o envolvimento da 

EF, o desenvolvimento da criança, com o ato de aprender, com os processos 

cognitivos, afetivos e psicomotores, ou seja, buscando garantir a formação integral 

do aluno (BRASIL, 1998). 
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A prática da Educação Física sob a influência da psicomotricidade lança o 

profissional da disciplina a possuir responsabilidades pedagógicas, valoriza o 

processo de aprendizagem e não apenas o ato motor no que diz respeito às 

habilidades motoras. O trabalho com as habilidades motoras e capacidades físicas 

deve estar contextualizado em situações significativas e não ser transformado em 

exercícios mecânicos e automatizado (BRASIL, 1998). 

A Abordagem Psicomotora fica evidente que além de habilidades motoras 

voltadas exclusivamente ao esporte é possível e necessário que para o pleno 

desenvolvimento das crianças deve existir a interação entre os aspectos 

psicológicos, afetivos e motores. 

“Menosprezar a influência de um bom desenvolvimento psicomotor, seria 

limitar a importância da educação do corpo e recair numa atitude intelectualista” (LE 

BOUL1992 p. 26). 
 

4.1.2  Abordagem Desenvolvimentista 

 

Tem como meio e fim principal da Educação Física o movimento, orienta-se 

especialmente às crianças e adolescentes, e busca nos processos de aprendizagem 

e desenvolvimento uma fundamentação para EFE. 

É uma tentativa de caracterizar e padronizar a progressão normal do 

crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo-social, 

na aprendizagem motora, busca em função destas características sugerir elementos 

para essa estruturação. Todo comportamento humano pertence a um dos três 

domínios: domínio cognitivo, domínio afetivo-social e domínio sendo que a maioria 

dos comportamentos existe a participação dos três domínios (TANI, 1988). 

Ao mencionar o posicionamento dessa abordagem na EFE, o autor nos afirma 

que: se a Educação Física pretende atender as reais necessidades e expectativas 

da criança, ela necessita, antes de qualquer coisa, compreender as suas 

características em termos de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem, visto 

que a não observância destas características conduz frequentemente ao 

estabelecimento de objetivos, métodos e conteúdos de ensino inapropriados. 

Para evitar os problemas de ordem motora, o patrimônio cultural da 

humanidade manifestado pelo esporte e a dança e outras habilidades, deve ser 
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adaptado ao nível de desenvolvimento do aluno, sendo que o conhecimento da 

sequência de desenvolvimento motor fornece subsídios essenciais para uma 

educação que vise à formação de um ser com autonomia e capacidade integrativa 

na sociedade (MANOEL, 1994). 

Uma importante função da EFE é a transmissão aos alunos de 

conhecimentos relacionados à prática de atividade física quanto à sua função 

biológica, enfatizando que a possibilidade de praticar atividade física 

autonomamente facilita a adoção de um estilo de vida saudável (TANI, 2005). 

No entanto, deve-se tomar o cuidado quando ao tentar padronizar, não 

cometamos o erro de limitar as especificidades que cada um tem, levando em conta 

que o sujeito é um ser único.   

 

4.1.3  Abordagem Construtivista 

 

Baseia-se na construção do conhecimento a partir da interação do sujeito com 

o mundo, respeitar o universo cultural do aluno, explorando as diversas 

possibilidades educativas de atividades lúdicas, propondo tarefas cada vez mais 

complexa e desafiadora com vistas à construção do conhecimento (FREIRE, 1989). 

A EFE deve privilegiar o conhecimento que a criança já possui através do 

resgate da cultura infantil, valorizando as experiências dos alunos e sua cultura. O 

aluno constrói o seu conhecimento a partir da interação com o meio e através da 

resolução de problemas, onde o jogo tem papel privilegiado como conteúdo e 

estratégia de ensino (FREIRE, 1989). 

É impossível estender a autonomia para todos os aspectos da conduta 

humana, admitindo que o fato de alguém ser inteligente em determinado contexto 

não garante que o mesmo aconteça em outros, mesmo assim acreditam que valha a 

pena investir na formação da autonomia, ainda que seja em um único contexto, é 

preciso que a educação das pessoas seja diversificada o suficiente para que elas 

possam ter entre si comportamentos autônomos, de modo que cheguem a uma 

idade madura com uma atitude geral de autonomia (FREIRE; SCAGLIA, 2003). 

A relação entre autonomia e tomada de consciência e a necessidade de que 

essas atitudes possam se estender a outros contextos, pois a tarefa da educação 

não se extingue no plano restrito da escola. Para isso, os professores têm de 
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dominar conhecimentos de metodologia que permitirão a passagem de um contexto 

a outro. A ponte entre a escola e outros ambientes, assim como entre os vários 

ambientes escolares, só pode ser feita por meio da tomada de consciência (FREIRE; 

SCAGLIA, 2003). 

Ao discutir sobre a forma de ensinar e como o conhecimento deve ser 

apropriado pelo aluno, onde se propõe uma forma de educar que produza 

conhecimentos que se incorporem à vida do aluno, abrindo-lhe possibilidade de ser 

livre, de decidir, de integrar aos jovens, recursos que os levem à condição madura 

de cidadãos autônomos (FREIRE, 2005). 

 

4.1.4  Abordagem Crítico-Emancipatória 

 

Está centrada no ensino dos esportes que foi concebida para a EFE. Propõe 

uma ampla reflexão sobre a possibilidade de ensinar os esportes pela sua 

transformação didático-pedagógica e de tornar o ensino escolar em uma educação 

de crianças e jovens para a competência crítica e emancipada. Conforme relata seu 

idealizador (KUNZ, 1994). 

A abordagem Crítico-Emancipatória enfatiza que o ensino nesta concepção 

deve: 

 

Ser um ensino de libertação de falsas ilusões, de falsos interesses, e 
desejos que são construídos nos alunos a partir de conhecimentos 
colocados à disposição pelo contexto sociocultural onde vivem visão esta 
originária de um mundo regido pelo consumo, pelo melhor, mais bonito e 
correto. Assim o ensino deve confrontar-se pela libertação destas falsas 
visões de mundo, libertar-se da coerção imposta por parte do professor e do 
conteúdo que se ensina. Essa libertação no sistema escolar deve ser pelo 
esclarecimento e pelo desenvolvimento de competências como a 
autoreflexão, que possibilita uma libertação livre da coerção (KUNZ, 1991, 
p.115-116). 
 

 

O conteúdo principal do trabalho pedagógico da EFE é o Movimento Humano, 

devendo enquanto estratégia didática passar pelas categorias de trabalho, interação 

e linguagem. Quanto aos objetivos primordiais de ensino propõem o 

desenvolvimento de competências como a competência comunicativa, a 

competência social e a competência objetiva (KUNZ, 1991). 

Na competência social desenvolve-se pela tematização das relações 

socioculturais do contexto em que vivem dos problemas e contradições dessas 
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relações, os diferentes papéis que os indivíduos assumem numa sociedade, no 

esporte e como esses se estabelecem para atender diferentes expectativas sociais 

(KUNZ, 1991). 

Para a competência objetiva vale que o aluno precisa receber conhecimentos 

e informações, precisa treinar destrezas técnicas racionais e eficientes, precisa 

aprender certas estratégias para o agir práticas de forma competente (KUNZ, 1991). 

Na competência comunicativa destaca que a linguagem verbal é apenas uma 

das formas de comunicação do ser humano, sendo que as crianças comunicam-se 

muito pelo seu se - movimentar, pela linguagem do movimento (KUNZ, 1991). 

Quando se ressalta os conteúdos da EFE, não se elimina o interesse do 

movimento que é específico do Esporte, da Aprendizagem motora, da Dança, ou das 

atividades lúdicas enquanto conteúdo específico da área, porém coloca-se o 

estabelecimento dos objetivos para desenvolver a competência da autonomia 

(KUNZ, 1991). 

Toda essa mudança está extremamente ligada à busca do cidadão autônomo, 

autonomia esta que deve ser enfatizada durante as aulas de Educação Física, 

através de situações de ensino onde as aulas não sejam uma mera reprodução do 

esporte de rendimento, e sim vivências que visem a problematização ao invés de um 

interesse técnico que visa exclusivamente o rendimento (KUNZ, 1996). 

 

4.1.5  Abordagem da Concepção de Aulas Abertas 

 

O Modelo de aula aberta prevê uma metodologia direcionada a ampliar o grau 

de possibilidades de codecisão com os alunos, onde o planejamento do professor dá 

lugar a uma orientação dos desejos e interesses dos estudantes, como forma de 

ampliar a sua inserção nas aulas, na sociedade e, sendo assim, no mundo 

(SHIGUNOV, 2002). 

A AP da Concepção de Aulas Abertas está fundamentada na vida de 

movimento das crianças, na história de vida e na construção da biografia esportiva 

dos estudantes de Educação Física na concepção de esporte e movimento que a 

sociedade vem construindo ao longo da história e na realidade das aulas de 

Educação Física Escolar. A concepção de Aulas Abertas em EF considera a 

possibilidade de co-decisão no planejamento, objetivos, conteúdos e formas de 

transmissão e comunicação no ensino (AZEVEDO; SHIGUNOV, 2000). 
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Essa nova visão possibilitaria ao profissional de Educação Física ter sua 

preparação alterada não qual lhe permitiria criar outros sentidos de aulas para as 

crianças, principalmente no que se refere ao jogo, movimento, esporte e prática 

docente (AZEVEDO; SHIGUNOV, 2000). 

 A abordagem das aulas abertas à experiência tem por objetivo o sujeito 

crítico e autônomo. Segundo Bracht “essa proposta indica a abertura das aulas no 

sentido de se conseguir a co-participação dos alunos nas decisões didáticas que 

configuram as aulas” (BRACHT, 1999, p.80). 

A questão do planejamento do professor não se pode ficar engessado, pois o 

enfoque é a coparticipação, porém se deve ter o cuidado para não perder o foco e 

as aulas apenas ficar a critério dos alunos. 

 

4.1.6  Abordagem da atividade física para Promoção da Saúde 

 

Busca a conscientização sobre tudo da população escolar para as pesquisas 

que mostram os benefícios da atividade física. Considera importante a adoção 

pedagógica dos professores de assumirem um novo papel frente à estrutura 

educacional, procurando adotar em suas aulas, não mais uma visão de 

exclusividade a prática desportiva, mas, fundamentalmente, alcançarem metas em 

termos de promoção da saúde, através da seleção, organização e desenvolvimento 

de experiências que possam propiciar aos educandos não apenas situações que os 

tornem crianças e jovens mais ativos fisicamente, mas, sobretudo, que os conduzam 

a optarem por um estilo de vida ativo também quando adultos (GUEDES, 1993). 

A partir da década de 90, ocorre a existência de uma abordagem da EFE 

voltada para as questões da saúde, não apenas repetindo os conceitos da tendência 

higienista, mas ampliando a discussão. Para Darido (2003) os principais teóricos da 

abordagem são Nahas (1992) e Guedes e Guedes (1993). Estes autores passam a 

defender a ideia de uma EFE dentro da perspectiva biológica, para explicar as 

causas e fenômenos da saúde, entretanto não se afastam das questões sociais. 

Discutem o sentido de qualidade de vida e bem estar (GUEDES, 1993). 

A prática da atividade física, através da EFE, na infância e adolescência pode 

estimular uma vida saudável na fase adulta, para tanto o hábito da vida saudável 

deve ser ensinado na escola. É sugerida a reformulação dos programas de EFE, 
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agora como um meio de educação e promoção da saúde (GUEDES; GUEDES, 

1993). 

Essa AP é considerada renovada, pois incorpora os preceitos positivos do 

higienismo, descarta soluções negativas, como o eugenismo e recorre a um enfoque 

mais sociocultural que biológico (DARIDO, 2003).  

O objetivo da EFE é ensinar conceitos básicos da relação atividade física-

saúde, essa perspectiva inclui todos os alunos, principalmente os mais 

necessitados, como sedentários, obesos, portadores de baixa aptidão física e 

especiais (NAHAS, 1992). Tais colocações refletem para alertar a necessidade da 

inclusão de todos os alunos nas aulas de Educação Física (BETTI, 1991). 

A compreensão de saúde e o entendimento dos benefícios que a atividade 

física produz no organismo são informações que não se resumem apenas à prática 

costumeira dos esportes. Estes conceitos devem ser assimilados e, sendo 

incorporados, produzirão futuros adultos conscientes dos hábitos saudáveis ao longo 

da vida (GUEDES; GUEDES, 1993). 

A compreensão de saúde deve envolver temas como: estresse, sedentarismo, 

doenças hipocinéticas, problemas cardíacos, entre outros. Os autores compreendem 

saúde como a capacidade do indivíduo desfrutar a vida com bem estar, e não 

apenas ausência de doença, a saúde não é um estado estável e sim mutável, que é 

construído individualmente ao longo da vida, e para isso, a EFE é fundamental. 

Percebemos que o conceito de saúde aqui está focado no individual e não no social 

(GUEDES; GUEDES, 1996). 

 

4.1.7  Abordagem Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’S 

 

O Ministério da Educação e do Desporto, inspirado no modelo educacional 

espanhol, convidou um grupo de pesquisadores de várias áreas do conhecimento, 

entre elas a Educação Física, para a construção dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais-PCNs (DARIDO, 2001). 

As propostas dos PCNs-Educação Física apresentavam avanços embora 

muitos dos conteúdos do documento já haviam sido discutidos em obras anteriores 

(BETTI,1991; BETTI, 1994; (SOARES, et al, 1992). 

Três aspectos levantados nos PCNs- Educação Física são relevantes: 

princípio da inclusão; as dimensões de conteúdo atitudinais, conceituais e 



26 
 

procedimentais; e, os temas transversais. Reconhecido como uma abordagem no 

livro Educação Física na Escola, de (DARIDO; RANGEL, 2005). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da Educação Física se 

constituem num referencial teórico que busca a reflexão sobre os conteúdos 

curriculares a nível Nacional, Estadual e Municipal. Tendo em vista orientar e 

garantir a coerência das políticas de melhoria da qualidade de ensino, socializando 

discussões, pesquisas e recomendações, além de nortear a prática pedagógica do 

docente desta área, principalmente objetivando mostrar as formas e meios de 

adequação no que se refere à construção do planejamento com vistas no projeto 

político-pedagógico da escola, para que este se efetive de maneira dinâmica e 

concreta (BRASIL, 1998). 

A proposta tem como base a consideração dos aspectos sócio-culturais dos 

educandos, de modo a atender as diferentes realidades encontradas em nosso país, 

haja vista que o referencial tem validade a nível Federal, mesmo que por alguns 

Estados seja contestada a sua aplicabilidade. A proposta enquadra os conteúdos na 

perspectiva da cultura corporal de movimento, de maneira a considerar as 

experiências e manifestações apresentadas pela clientela escolar local (BRASIL, 

1998). 

Foi na Conferência Mundial de Educação para Todos realizada em Jomtien, 

na Tailândia em 1990, com o intuito de estabelecer um princípio educacional que 

norteasse as propostas em questão, de modo a contemplar temáticas relacionadas e 

educação sexual, ética, educação continuada, convívio social entre outros, 

mostrando que a preocupação estava pautada em dar coerência entre a educação e 

as diferentes realidades sociais, com vistas a formar cidadãos capazes de 

desenvolver suas potencialidades (BRASIL, 1998).  

 

Na questão dos conteúdos, principalmente na sua relação com a cultura 

corporal de movimento. 

O primeiro critério trata da questão da relevância social que tem por meta 

selecionar práticas da cultura corporal de movimento que se estreitam com as 

características da sociedade brasileira, com fins de interação sóciocultural, o 

usufruto das possibilidades de lazer, a promoção da saúde pessoal e coletiva 

(BRASIL, 1998). 
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O segundo critério tem relevância extrema na tocante que diz respeito às 

características dos alunos, tendo como base essencial a questão extremamente 

cultural, buscando considerar as diferenças entre regiões, cidades e localidades 

brasileiras e suas respectivas populações, além dos níveis de crescimento e 

desenvolvimento e as possibilidades de aprendizagem dos educandos nesta fase de 

formação educacional. Portanto, por ultimo, procurou-se ater nas especificidades da 

área, com o objetivo de possibilitar a utilização das práticas da cultura corporal de 

movimento de maneira ampla e diferenciada (BRASIL, 1998). 

 

4.1.8  Abordagem Crítico-Superadora 

A proposta crítico-superadora traz consigo a discussão de questões teórico 

metodológicas da Educação Física, esta é um componente do currículo escolar que 

trata de temas da cultura corporal, sendo eles os jogos, a ginástica, as lutas, as 

acrobacias, a mímica, o esporte e outros; todos eles constituem os conteúdos da 

Educação Física. 

Busca-se com esta proposta a abordagem de um currículo escolar que ligado 

a um projeto político pedagógico, problematize elementos da realidade social dentro 

da escola (SOARES, et al, 1992). Sendo o Brasil uma sociedade de classes, estas 

lutam entre si para buscar seus interesses. 

A proposta crítico superadora não aceita que nenhum indivíduo seja submisso 

ao outro em função de sua classe social. A EFE transmite às novas gerações um 

patrimônio cultural muito rico que a humanidade foi construindo há séculos. Estes 

estão ligados aos jogos e esportes, danças e ginásticas (SOARES, et al, 1992). 

Tais práticas são ensinadas, transmitidas e merecem serem passadas de 

geração para geração. A luta (que inclui a capoeira), as práticas circenses, o jogo e 

o esporte, a dança e a ginástica, às práticas corporais alternativas, as atividades 

físicas de aventura e os exercícios físicos são tradição e conhecimentos que estão 

ligados à Educação Física e estes podem ser considerados seus conteúdos na 

escola (DARIDO, 2005). 

Na abordagem dos conteúdos, devem-se considerar alguns elementos para a 

reflexão pedagógica. Esta, por sua vez, possui algumas características especificas 

que devem ser: 1) Diagnóstica - onde o aluno tomará conhecimento dos dados da 

realidade, fará uma interpretação sobre eles, fazendo logo em seguida um 
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julgamento; 2) Judicativa - sendo um sujeito pensante, o aluno fará um juízo de 

valor, sendo que este dependerá da classe que ele pertence, assim, ele fará o 

julgamento representando os interesses de acordo com sua classe social e 3) 

Teleológica - o aluno buscará uma direção, que dependendo da classe que pertence 

e de como a reflete, poderá a preservar a realidade como está ou a transformá-la, 

modificá-la (SOARES, et al, 1992). 

Os conteúdos escolares são realidades exteriores aos alunos que devem ser 

identificados não devendo ser simplesmente criados novamente, pois eles não são 

fechados às realidades sociais. Não basta que os professores apenas transmitam os 

conteúdos das aulas para os alunos. Estes conteúdos devem ter um significado 

humano e social, ou seja, devem estar ligados com a realidade que os alunos vivem, 

com seu dia a dia e devem oferecer auxilio para que se tenha compreensão dos 

determinantes sócios históricos (SOARES, et al, 1992). 

Dentro da perspectiva dialética, os conteúdos que são passados aos alunos 

na escola deveriam ser apresentados de maneira simultânea, tornando clara a 

relação que mantêm entre si, para que se compreenda que estes dados da realidade 

não podem ser explicados isoladamente. O que muda de uma unidade para a outra 

é a amplitude das informações, a dificuldade, a expansão do pensamento sobre 

cada dado, isso porque o conhecimento não é construído por etapas e sim de forma 

espiralada e vai se ampliando (SOARES, et al, 1992). 

 

 

 

4.2 Prevalência Das Abordagens Pedagógicas No Ensino Da Educação Física 

Escolar 

 

Com a preocupação com os rumos em que a nossa EFE andava e com as 

experiências nada boas em relação ao trato pedagógico, observamos uma grande 

ausência de identidade por parte dos professores em se adequar a uma 

determinada AP. Em nosso cotidiano, é comum ver professor com perfis atrelado 

essencialmente a pratica desportiva, ou seja, engajados aos antigos métodos da 

educação do físico. Neste sentido, buscamos entender se realmente existem 

predominância de AP no ensino da EFE. 
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Para tanto, buscamos artigos on line que vislumbrasse a EFE. De acordo com 

o estudo de Barbiere (2010), onde foram analisados apenas artigos que tratassem 

da educação física em âmbito escolar. No total, foram selecionados para análise 

apenas 11 artigos da Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) no ano de 

2009, que é um dos mais tradicionais e importantes periódicos científicos brasileiros 

na área da Educação Física. Logo abaixo a tabela de artigos analisados e 

abordagens/concepções destes. 

 

Quadro 1 – lista de artigos analisados e abordagens/concepções destes.  

Fonte: Barbiere, 2010, p. 13. 

 

Diante da análise dos artigos, (BARBIERI, 2010) chegou a seguinte 

conclusão: podemos entender que a produção bibliográfica de artigos científicos 

 
 

AUTORES 

  

TÍTULO DO ARTIGO 

 

 

 

ABORDAGEM OU PERSPECTIVA 

 
VAGO (2009)  Pensar a Educação Física na Escola: para 

uma formação cultural da infância e da 

juventude 
 

 

Educação Física “Plural” 
 

 
RICHTER (2009)  Dos lugares do Esporte nas aulas de 

Educação Física: algumas possibilidades 

de intervenção pedagógica 
 

 

Abordagem Fenomenológica 
 

NASCIMENTO; VASCONCELOS (2009) 
 

Esporte, Educação Física e Educação 

Infantil: Estabelecendo novos diálogos 
 

 

Abordagem Fenomenológica 
 

 

REZER (2009) 
 

Pressupostos orientadores para o ensino 

dos “Futebóis” na Educação Física Escolar 
 

 

Perspectiva Crítico-Superadora 
 

GOLÇALVES; ABELHA; NOGUEIRA 

(2009) 

 
 

Handebol Educacional e a Organização 

do trabalho pedagógico 

 
 

 

Perspectiva Crítico-Superadora 
 

 

LOPES; VIEIRA (2009) 
 

A construção do saber ensinar caratê nas 

aulas de Educação Física: Enfrentamentos 

e possibilidades na prática pedagógica da 

EMEF “Centro de Jacaraípe”, Serra-ES 
 

 

Perspectiva Crítico-Superadora 
 

 

MELO (2009) 
 

Esporte e Cinema: Relações e 

Possibilidades Pedagógicas 
 

 

Perspectiva da Educação Estética 
 

 

STIGGER (2009) 
 

Lazer, Cultura e Educação: Possíveis 

Articulações 
 

 

Abordagem Sócio-Cultural 
 

 

NASCIMENTO; DANTAS (2009) 
 

O Desenvolvimento Histórico-Cultural Da 

Criança Nas Aulas de Educação Física: 

Possibilidades de Trabalho a Partir da 

Atividade Principal e Dos Temas 
 

 

Perspectiva Crítico-Superadora 
 

FENSTERSEIFER (2009) 
 
 

Epistemologia e Prática Pedagógica 
 

Crítico-Emancipatória 
 
 

 

MENDES; PIRES (2009) 
 

Desvelando a Janela de Vidro: Relato de 

Experiência de Mídia- Educação e 

Educação Física 
 

 

Abordagem “Sociológica” 
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publicados em 2009 na RBCE, encontrou-se muito diversificada em relação às 

abordagens, concepções e perspectivas de Educação Física no que se refere à 

metodologia de ensino, sendo quatro artigos que abordavam a critica superadora, 

duas fenomenológica, um sociológica, um sócio cultural, uma plural, um da 

educação estética e um crítico emancipatório. O que podemos dizer que não existe 

mais uma hegemonia como havia anteriormente a década de 80. 

Em relação as publicações em revistas on line, aparentemente já não existem 

tanta predominância, porem sabemos que na realidade da EFE escolar de modo 

geral, ainda se tem vestígios da era esportiva, mecanicista e biológica, ou seja, 

ainda vivemos um conflito em busca da identidade, o que é reflexo da real situação 

do sistema educacional do Brasil, visto que também não é consolidado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise das perspectivas relacionadas às abordagens em que veem sendo 

produzidos os trabalhos científicos faz-se relevante na medida em que estes 

evidenciam ou, até mesmo, servem de referência à prática pedagógica do professor 

de Educação Física nas escolas. 

Entendemos que o surgimento das diversas concepções, abordagens e 

perspectivas de Educação Física a partir da década de 80 vieram contribuir há um 

grande avanço nessa área de conhecimento. Isso porque estas obras e 

pensamentos trouxeram cada uma à sua maneira, um significado à presença da 

Educação Física naquele momento histórico e serviram de base para o 

desenvolvimento do entendimento de Educação Física quanto à metodologia de 

ensino no espaço escolar que temos atualmente.  

Sabemos também que as Abordagens não são cartilhas de como deve seguir 

o profissional da Educação Física, pois devemos nos orientar e propor mudanças 

para que possamos encontrar essa tal identidade que tanto almejamos. 

Portanto, cabe ao professor de Educação Física, se apropriar das 

Abordagens Pedagógicas no intuito de nortear e buscar uma renovação teórica e 

prática, sendo de suma importãncia em nosso meio acadêmico, pois esta temática 

ainda carece de um maior aprofundamento, o que o torna imprescindível para 

futuros trabalhos que venham contribuir com essa perspectiva norteadora no trato 

pedagógico do Licenciado em Educação Física.  
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