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RESUMO 

A educação física como componente curricular busca constantemente maior valorização e 
reconhecimento no currículo escolar e perante a sociedade, seus principais representantes, os 
professores, podem e devem colaborar efetivamente neste processo. Amparado em constatações 
anteriores que apontam para a necessidade de diversificação e adequação na aplicação de 
conteúdos (BETTI, 1991,1992; RANGEL-BETTI, 1995; KUNZ, 1994; DARIDO, 2003, 2005) o 
objetivo deste estudo foi analisar os fatores que influenciam o professor na seleção de conteúdos e 
identificar perspectivas que possam contribuir para a melhoria na qualidade da formação do 
professor de educação física e conseqüentemente do ensino oferecido pela área. 

 
ABSTRACT 

The physical education as curriculum component searches constantly higher valuing and 
recognition in the school resume and before the society, its main representatives, the teachers, can 
and must collaborate effectively in this process. Supported in previous observations that point with 
respect to the necessity of diversification and adequacy in the application of contents (BETTI, 
1991,1992; RANGEL-BETTI, 1995; KUNZ, 1994; DARIDO, 2003, 2005) the objective of this study was 
to analyze the factors that influence the teacher in the election of contents and to identify perspectives 
that can contribute for the improvement in the quality of the formation of the physical education 
teacher and consequently of the education offered for the area. 

 
 

INTRODUÇÃO 
A área da educação física escolar, historicamente foi marcada pelo questionamento de sua 

real necessidade, de quais seriam seus objetivos, e qual seria seu objeto de estudo. As finalidades, 
os conteúdos, os métodos e o próprio conceito de educação física são condicionados pelo grau de 
consciência individual e coletiva dos que trabalham nesta área da atividade humana, ou seja, os 
próprios professores. Nos demais componentes curriculares como a matemática ou a história, por 
exemplo, é possível visualizarmos com relativa clareza a delimitação quanto aos seus objetivos e 
conteúdos, entretanto, na educação física observa-se uma discrepância acerca do quê, como e para 
quê ensinar. Essa situação mostra que os profissionais da área têm dificuldades em justificar ou em 
atribuir uma identidade a educação física, e por conseqüência não conseguem defini-la 
satisfatoriamente. 

 
OBJETIVOS 

O objetivo do presente estudo foi analisar tendências e perspectivas em aulas de educação 
física, observando os conteúdos aplicados pelos professores e buscando compreender: fatores 
determinantes na seleção dos conteúdos, perspectiva dos professores quanto ao tema e propostas 
existentes na literatura específica.     

 
METODOLOGIA 

Este trabalho constou de uma pesquisa bibliográfica e de uma pesquisa descritiva qualitativa. 
Na pesquisa bibliográfica traz uma breve discussão das características da educação física 

nas Leis de Diretrizes e Bases e nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Mostra também, as 
principais colaborações de algumas propostas pedagógicas para a educação física escolar como a 
Interacionista-Construtivista, a Desenvolvimentista a Sistêmica e a Crítico-Superadora, além de trazer 
a visão de diferentes autores, quanto à importância da diversificação de conteúdos e, sobretudo 
quanto à maneira de articular esses conteúdos em sua proposta pedagógica.  

Para a coleta de dados foi estruturado um roteiro de entrevistas contendo questões fechadas 
e abertas, onde os professores foram questionados essencialmente quanto a: aspectos de sua 
formação, estudos complementares, influência na escolha pelo curso de educação física, objetivos da 
educação física, conteúdos que ele julga importantes, conteúdos trabalhados, conteúdos e a questão 
de gênero, influência da coordenação/direção na seleção dos conteúdos, razões para a não utilização 
de determinados conteúdos, o que ensinar de cada conteúdo e adoção de referencial teórico no 
estabelecimento do programa de educação física.  
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O grupo investigado constituiu-se de dez professores de educação física que ministram aulas 
em instituições privadas de ensino no município de São Paulo no terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental, ou seja, de 5ª à 8ª séries. O critério para seleção da amostra foi que tais professores 
não apontassem remuneração baixa ou falta de estrutura material como fatores determinantes no 
desenvolvimento de seu programa.   

 
RESULTADOS 

As entrevistas foram interpretadas mostrando algumas tendências, ou seja, fatores 
determinantes na seleção dos conteúdos, além de proporcionar uma análise acerca da perspectiva 
dos professores frente à questão dos conteúdos, desse modo, os resultados indicam: 

 Dificuldades dos professores em identificar com clareza e firmeza os objetivos das aulas de 
educação física. 

 Contradição quanto aos conteúdos que os professores colocam como sendo importantes, e 
os conteúdos que eles trabalham de fato em suas aulas. 

 Ausência de um referencial bibliográfico consistente na elaboração das propostas. 

 Resistência dos alunos. 

 Carência de capacitação específica para o desenvolvimento de atividades como: aulas de 
circo ou das modalidades praticadas em academias. 

 Predominância da atribuição da escolha pelo curso de educação física à vivência esportiva 
anterior, ou seja, ex-atletas. 

 Predominância da utilização do esporte em suas aulas, mesmo tendo sido jogos e 
brincadeiras o conteúdo que os próprios professores julgaram como mais significativo. 

 Distorção quanto aos tipos de conteúdos: procedimentais, conceituais e atitudinais. 

 Predominância na aplicação de conteúdos procedimentais. 

 Supremacia no desenvolvimento de regras ao se trabalhar conceitos. 

 Limitação a interferências na resolução de conflitos ao se trabalhar atitudes. 
 

Analisando este quadro, podemos apontar como razões para tal problemática: 

 Falta de motivação do professor. 

 Fragilidade teórica dos entrevistados. 

 Falta de método ao planejar suas ações educativas. 

 Influência exercida pela vivência esportiva dos ex-atletas que atuam na área de ensino. 

 Influência estabelecida pela mídia e pela sociedade em favor de conteúdos esportivos. 

 Desconhecimento da organização de tipologia tripla dos conteúdos. 
 
CONCLUSÕES 

A educação física escolar em determinados contextos ainda apresenta desprestígio no 
currículo escolar, entre outros fatores, pela imensa dificuldade que os professores de educação física 
manifestam em definir claramente os objetivos de sua área e os conteúdos que deverão ser aplicados 
para se alcançar tais objetivos, fato que se evidenciou na análise das entrevistas. 

Maior consenso entre os profissionais da área em relação a objetivos e conteúdos poderia 
auxiliar a educação física no sentido de alcançar mais credibilidade na escola e perante a sociedade, 
na medida em que a partir daí, esse conhecimento poderia ser disseminado, ou seja, todos os 
cidadãos teriam a possibilidade de compreender o porque e para que serve a educação física, 
reconhecendo dessa forma o seu real valor. 

Selecionar a amostra com o critério utilizado teve a finalidade de minimizar argumentos 
relacionados à baixa remuneração e condições inadequadas de trabalho, ou seja, os professores 
analisados relataram condições de trabalho satisfatórias e favoráveis, entretanto, observou-se que 
tais condições por si só, não garantem sequer um professor estimulado a estabelecer um programa 
adequado e comprometido com o projeto pedagógico da escola, do ponto de vista de que foram 
observadas dificuldades conceituais e práticas na ação dos professores. 

O esporte apresentou dois fatores relevantes na determinação de sua veiculação como 
conteúdo primordial da educação física, a saber: vivências prévias dos professores com o fenômeno 
e prestígio de determinadas modalidades na exposição televisiva, entretanto, a formação inicial dos 
professores investigados não apresentou determinações consideráveis na escolha pelos conteúdos 
desenvolvidos. Nos cursos de formação podemos perceber disciplinas como: dança, atividades 
expressivas, capoeira, entre outras, portanto, não se justifica a prática de educação física vinculada 
apenas a uma parcela da cultura corporal de movimentos. 
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Considerando e entendendo o conceito de conteúdos como o conjunto de conhecimentos, 
habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social, organizados 
pedagogicamente, visando a assimilação ativa e utilização pelos alunos em sua vida diária, torna-se 
necessário não só diversificar os conteúdos da educação física na escola, mas também aprofundar 
os conhecimentos, oferecendo um tratamento nas três dimensões de conteúdo e buscando sentido e 
significado nas práticas corporais oferecidas. 

O distanciamento entre a crescente produção científica da área de educação física e a 
prática educativa oferecida nas escolas já é bem conhecida, entretanto, constitui-se ainda em um 
problema a ser minimizado. A formação inicial dos professores de acordo com os resultados também 
necessita ser repensada em sua forma e conteúdo, com a finalidade de representar maior influência 
na prática pedagógica dos professores. Em contrapartida, buscar especializações e possivelmente 
envolver-se em programas de formação continuada se apresentam como iniciativas importantes e 
desejáveis a serem buscadas pelos próprios professores.    
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