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RESUMO 

A pesquisa objetivou verificar as contribuições da didática para a formação dos 

professores da área de educação física. Dentre as definições de didática atenta-se 

neste estudo a sua função como disciplina no sentido de compreender sua aplicação 

no curso de formação de professores em questão. Parte-se do pressuposto que a 

partir das discussões acerca das teorias que permeiam a didática esses 

apontamentos se tornem saberes aplicados à prática pedagógica. Realizou-se uma 

revisão da literatura abordando a didática e suas definições, a formação de 

professores, o papel da didática na prática pedagógica de docentes do campo em 

questão, os saberes docentes e o professor reflexivo. Constatou-se que a didática 

tem suas primeiras citações na Grécia e chegou ao Brasil com os jesuítas na 

catequização dos índios, no estabelecimento de um ensino tradicional. 

Posteriormente, a didática segue as correntes pedagógicas escolanovista, tecnicista 

e progressista, cujas características perpassam respectivamente, pelo aluno como 

centro do processo de ensino, ênfase na relação produtiva e nos recursos 

pedagógicos e, relação dialógica considerando as experiências e a história de vida 

do educando. A didática definiu-se como saber docente necessário na organização 

do processo de ensino, pois é a ciência que estuda os objetivos, os meios e os 

conteúdos de forma educativa através de fatores extrínsecos (políticos, cognitivos e 

sociais) fornecendo o direcionamento sobre o que fazer, como fazer e para que 

fazer. Evidenciou-se que no Brasil a matriz curricular do curso de educação física 

acrescenta a didática somente na década de 60 pertencendo até os dias atuais 

como disciplina integrante da formação docente.  Os professores de educação física 

iniciaram suas atividades com enfoque higienista, eugenista, militarista e esportivista 

obtendo somente no ano de 1937 a obrigatoriedade de sua aplicação no âmbito 
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escolar. Inicialmente a formação era técnica tornando-se graduação em 1941 e 

afirmação como área de conhecimento em 1980 quando houve a divisão dos cursos 

de licenciatura, que continuou a visar à educação formal e, o bacharelado para 

atender as novas demandas do mercado de trabalho relacionadas à saúde, esporte 

e lazer. Somente em 1998 a educação física foi regulamentada como profissão. O 

exercício da profissão docente requer a aplicação de saberes referentes a prática 

pedagógica presentes na articulação professor, aluno e objeto de estudo e, que 

envolvem conhecimentos culturais, cognitivos, sociais e pedagógicos. Desse modo, 

os saberes docentes emergem da formação inicial e continuada e das experiências 

como alunos, estagiários e professores. Compreendendo a didática como uma 

disciplina de cunho educacional responsável por organizar e articular teoria e prática 

facilitando o processo ensino-aprendizagem, entende-se que é sua função 

extrapolar a condição instrumental e partir para a fundamental, na qual o professor 

deve refletir antes, durante e depois de sua práxis. Concluiu-se que há necessidade 

de considerar a didática num contexto multidimensional que abrange as dimensões 

técnica, política e humana na tentativa de gerar propostas inovadoras que estimulem 

as capacidades coletivas e individuais de seus alunos associadas à autoconfiança, 

de modo a desconstruir e reconstruir concepções ainda presentes de que as aulas 

de Educação Física abrangem apenas o aprendizado de esportes e jogos 

desintegrados da formação integral do aluno. 

 

Palavras-chave: Didática. Formação de Professores. Educação Física. Saberes 

docentes. Professor Reflexivo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao pensar sobre a disciplina didática como componente curricular do Curso 

de Licenciatura em Educação Física questiona-se qual a sua contribuição e 

aplicação na formação de professores uma vez que é ministrada com discussões 

teóricas acerca da prática pedagógica. 

Entendendo que teoria e prática devem ter uma relação dialética, pressupõe-

se que de fato as discussões evidenciadas durante a disciplina permitirão ao futuro 
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professor a percepção, aplicação e reflexão acerca das estratégias mais adequadas 

a sua prática pedagógica. 

Entretanto, Borges et alli (2009) apontam que a didática ainda apresenta seu 

maior entendimento como procedimental, fato que não define totalmente as 

referências da didática ao longo do seu percurso histórico. 

Neste sentido, pretende-se fundamentar as contribuições da didática quanto 

ao seu papel na formação de professores de educação física na tentativa de 

esclarecer os caminhos percorridos pela disciplina que se aplicam ao campo 

educacional em questão. 

O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa bibliográfica com 

levantamento e análise de dissertações, teses, livros e artigos relacionados à 

didática, pedagogia e formação de professores com foco destinado a área de 

educação física. 

Objetivou-se nesta pesquisa analisar o papel da disciplina de didática para a 

formação dos professores de educação física. Para responder a este objetivo geral a 

pesquisa estabeleceu como objetivos específicos a contextualização da didática 

considerando suas influências; a identificação da educação física como área de 

conhecimento mapeando a formação de professores deste campo; e, a análise das 

contribuições da didática na formação de professores da área estudada. 

 

Didática 

 

Antes de iniciar a discussão sobre didática é preciso deixar claro o significado 

de pedagogia e de didática para que não haja confusão sobre um termo e outro. De 

acordo com Haydt (2006:13) a pedagogia “é o estudo sistemático da educação. É a 

reflexão sobre as doutrinas e os sistemas de educação”, enquanto que a didática “é 

uma seção ou ramo específico da Pedagogia e se refere aos conteúdos do ensino e 

aos processos próprios para a construção do conhecimento”. 

Para a autora, a diferença encontra-se nos objetos de estudo quando afirma 

que “enquanto a Pedagogia pode ser conceituada como a ciência e a arte da 

educação, a didática é definida como a ciência e a arte do ensino” (HAYDT, 

2006:13). 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2011 

As primeiras citações sobre didática aparecem na Grécia Antiga (didaskw) se 

referindo à instrução e posteriormente, no século XIV, marcada pela Reforma 

Protestante iniciada por Lutero e na Contra Reforma da Igreja Católica (CASTRO, 

1991). 

No Brasil ela foi direcionada ao ensino religioso na catequese de índios e 

negros e nas colônias de nível financeiro elevado. Somente em 1890 foi introduzida 

no currículo escolar. Em 1934 com a criação da USP foram introduzidos os cursos 

de licenciatura no ensino superior com o objetivo de fornecer as influências 

pedagógicas aos bacharéis do ensino. 

Em 1941 passou-se a ser um curso independente ao bacharel podendo ser 

cursado em um ano para aqueles que já obtinham o título. Em 1962 com o Parecer 

no. 292 do Conselho Federal de Educação, CFE, fixou-se os currículos mínimos 

estabelecendo dentre as disciplinas de caráter pedagógico a “Didática e a Prática de 

Ensino” extinguindo a “Didática Geral” e “Didática Especial” (VEIGA, 1988:54). 

Quatro anos depois o Curso de Didática para bacharéis foi substituído pela 

“Prática de Ensino” conforme o Decreto-Lei no. 9.053/66 e os alunos matriculados 

neste curso cursariam a disciplina no Ginásio de Aplicação. 

Para Borges et alli (2009) e Pimenta;Anastasiou (2004) a didática é 

conceituada como área de estudos e técnicas de ensino no sentido de dirigir e 

orientar os alunos no processo ensino-aprendizagem ou ensinagem (PIMENTA, 

2002) associada às questões sócio- morais (NÉRICI, 1983). Como área de estudos 

é entendida como “a área da Pedagogia que tem por objetivo de estudo o ensino” 

(PIMENTA; ANASTASIOU, 2002:42). 

Castro (1991) afirma que a didática é um método de rendimento de ensino 

que visa educar a todos de maneira a favorecer procedimentos naturais, este 

pensamento segue o ideal de Comênio, Ratque e Rosseau. 

Já para Nérici (1983:47): 

 
Didática é o estudo do conjunto de recursos técnicos que tem 
em mira dirigir a aprendizagem do educando, tendo em vista 
levá-lo a atingir um estado de maturidade que lhe permitirá 
encontrar-se com a realidade de maneira eficiente e 
responsável, pra nela atuar como um cidadão participante e 
responsável. 
 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2011 

Libanêo (1994:70) afirma que “A didática tem como objetivo a direção do 

processo de ensinar, tendo em vista finalidades sócio-políticas e pedagógicas e as 

condições e meios formativos”. 

A educação física, por sua vez, embora não tendo definição universal, 

legitimou-se como área de conhecimento e possui como objeto de estudo o 

movimento humano. Nesse sentido, entende-se que a didática da educação física 

tem o objetivo de ensinar e fazer ser compreendido o movimento humano em sua 

totalidade. 

Afirma-se que o objetivo específico da didática da educação física tem a 

intenção de educar indivíduos por etapas evolutivas e através dos conhecimentos 

técnicos adquiridos ao cursar o nível superior e tratar de meios que facilitem um 

procedimento de aprendizagem (CAMPOS, 2009). 

E ao se utilizar da didática permite que ela se aproprie de determinadas áreas 

pedagógicas. É deste modo que a didática deve ser vista e praticada pelos 

educadores, uma disciplina acadêmica que permita vincular as relações da teoria e 

da prática em um processo de transformação, na qual exista auxílio entre um e outro 

para alcançar o objetivo proposto. 

 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A formação de professores inicialmente referia-se a preparação docente 

voltada para a alfabetização. Aproximadamente em 1830 foi criada a primeira escola 

para o magistério no Rio de Janeiro (TANURI, 2000). 

Este fato levou a influenciar o professor a considerar a trajetória de 

construção dos conhecimentos para adquirir as práticas pedagógicas e mobilizar no 

compreender sobre a pedagogia do professor (NUNES, 2001). 

De acordo com Betti; Zuliani (2002) a expressão educação física surgiu no 

século XVIII assim denominada por filósofos da educação que se preocupavam em 

integrar a educação do corpo, mente e espírito. Desse modo, somaria a educação 

intelectual e moral com a finalidade de formar o homem como cidadão. No Brasil 

seus principais objetivos eram as aplicações no treinamento militar, na eugenia, no 

nacionalismo e na formação de atletas. 
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Souza Neto et alli (2004) afirma que o primeiro programa civil de educação 

física foi iniciado na Escola de Educação Física do Estado de São Paulo, no ano de 

1934, na qual obtinha o programa de estudos envolvendo os aspectos motores, 

processo pedagógico e desenvolvimento do aluno, aspectos celular, anatômico, 

funcional e mecânico sobre a vida humana, crescimento e desenvolvimento humano, 

exercícios motores artísticos, atividades lúdicas e agnósticas e, costumes 

relacionados a diferentes tradições nos exercícios físicos motores. 

Em 1939 acrescentou-se ao currículo os processos pedagógicos da 

psicologia e legislação e organização do ensino. 

Paralelo à nova proposta de currículo mínimo de 1939 esteve o Decreto-Lei 

de 1941 que exigiu o diploma de graduação para profissionais em exercício. E entre 

1945 e 1968 foi criada a Lei de Diretrizes e Bases para Educação Nacional, LDBEN, 

no. 4.024/61 que exigiu o currículo mínimo para a formação cultural e profissional, 

mudando mais uma vez a proposta curricular (SOUZA NETO et alli, 2004) 

Em 1945 a proposta acrescentou o estudo do comportamento humano e dos 

exercícios físicos. A formação vista a partir da década de 60 permitia a formação no 

curso de educação física e técnico esportivo, porém não havia disciplinas 

pedagógicas e o Decreto-Lei no. 3.1969 exigiu que os cursos deveriam ter carga 

horaria mínima de 1.800 horas distribuídas em (3) três anos de curso onde deveria 

incluir a didática na matriz curricular (SOUZA NETO et alli, 2004; JUNIOR et alli, 

2001). 

As propostas de 1969 apresentaram os estudos dos movimentos gímnicos e 

desportivos e disciplinas pedagógicas como a “Didática”,  

“Estrutura e Funcionamento do Ensino”, “Psicologia da Educação” e “Prática de 

Ensino”. 

A educação física constituiu-se como área de conhecimento no ensino 

superior desde 1980, mantendo até os dias atuais uma breve discussão como deve 

ser o currículo nas instituições de ensino ao formar o profissional da educação física 

(NUNES, 2001). 

Após este período de identidade da educação física o Decreto-Lei no. 4.1987 

dividiu os cursos criando bacharelado e licenciatura. Nesta configuração ficou o 

bacharelado responsável pelos conteúdos extra-escolares e da saúde, enquanto a 
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licenciatura objetivasse a perspectiva humanista dentro da escola (SOUZA NETO et 

alli, 2004). 

Com esta expansão existiu a necessidade de formular a grade curricular 

permanecendo mais parecida com a apresentada nos dias atuais, apresentando 

separação entre os saberes curriculares discriminados em conhecimentos 

filosóficos, técnicos, da sociedade e do ser humano. 

Somente apos 1996 com a LDBEN n.9.394/96 e a  LDBEN de n.9.696/98  que 

regulamentou a profissão de educador físico mantendo seus princípios e campos de 

atuação até os dias atuais (SOUZA NETO et alli, 2004; JUNIOR et alli, 2001). 

Tardif (2002) entende três considerações importantes da formação 

profissional docente. Primeiro o professor deve reconhecer seus conhecimentos e 

ser capaz de introduzir informações a respeito de sua própria formação de forma 

competente abrangendo conteúdos políticos e práticos. Segundo, o professor deve 

abordar em seus próprios conhecimentos, pois somente os conteúdos disciplinares 

não evidenciam atividades de seu cotidiano. Terceiro, o professor não enraíza em 

sua pratica de atuação as disciplinas lógicas como a filosofia, psicologia ou a 

didática dificultando sua desenvoltura e este deve focar na lógica da formação 

profissional para evidenciar seus trabalhos. 

 

O PAPEL DA DIDÁTICA NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

A didática permite entender os vínculos que a didática tem com a pedagogia, 

generalizando os processos que investigam materiais específicos da ciência e que 

fundamentam a aprendizagem e a prática docente (LIBÂNEO, 1994). 

Com essa generalização fundamenta-se o quão é importante a didática para a 

educação física tendo em vista como disciplina de cunho educacional. 

Quando se trata de uma formação profissional do professor aborda-se um 

processo pedagógico intencional e organizado de preparação teórico-científica e 

técnico-prática a fim de contemplá-lo a dirigir a prática pedagógica. Neste processo 

a formação teórico-científica tem sua especificidade nas disciplinas pedagógicas e a 

formação técnico-prática visa à preparação profissional específica da docência que 

inclui a didática (LIBÂNEO, 1994). 
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A didática é um elemento articulador entre teoria e prática que objetiva uma 

boa condução de um processo ensino-aprendizagem, na qual o professor tem 

instrumentos para objetivar conhecimentos ao aluno (BARBOSA, 2010). 

Desse modo os educadores devem ser orientados por meio da didática a 

manter objetivos envolventes ao ensino de conhecimentos e atitudes e sentimentos 

que visem, de maneira geral, a formação de cidadãos para a sociedade indiferente 

de suas características étnicas, políticas e sociais para ir ao encontro destas 

determinantes. 

Barbosa (2010) afirma que: 

 

[...] entender o educador como um profissional que, de maneira 
proposital, procura criar condições adequadas para o 
desenvolvimento de condutas desejáveis no educando, ou, 
ainda, movimentos desejáveis. Educador seria aquele que usa 
determinados métodos para trabalhar conteúdos, visando 
alcançar um objetivo preestabelecido. 

 

Portanto, para adquirir tal conhecimento e dar sentidos aos métodos se faz 

necessário ser um profissional no sentido de refletir antes, durante e após sua 

prática pedagógica. Sendo assim a didática é parte integrante da educação física 

por se tratar de uma disciplina pedagógica e de um profissional que a aplica. 

A didática para a educação física extrapola o âmbito escolar uma vez que a 

metodologia e o processo de ensino não ocorrem apenas na educação formal. Neste 

sentido, a relação professor-aluno será determinada e repensada a partir da 

metodologia que se orienta por uma concepção de mundo, sociedade e homem 

(LIBÂNEO, 1994; MIZUKAMI, 1986). 

E nesta disciplina denominada didática que foram depositados os principais 

instrumentos para a ação escolar imaginando que seus objetivos se refletem 

diretamente na sociedade. A educação física, portanto, é parte deste contexto de 

formação do aluno e as concepções presentes na ação pedagógica do docente 

podem interferir no resultado deste processo. 

Segundo Candau (2009) a didática aparece como parte da preparação do 

educador para facilitar a busca de resultados nos discentes com maior facilidade. 

 A autora ainda acrescenta o quão importante é a didática no currículo de 

formação de todo e qualquer profissional da área educacional sendo necessário 
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entender que conteúdos teórico-práticos são essenciais, pois neles estão respostas 

para acontecimentos dos atos de como pensar e agir da pratica pedagógica 

(CANDAU, 1999). 

Para Campos (2009) a didática inclui os elementos do planejamento de 

ensino considerando-se princípios educacionais, objetivos educacionais, objetivo 

geral, objetivos específicos, conteúdo programático, recursos, método de ensino e, 

conteúdos essenciais para que um bom profissional adquira conhecimento o 

bastante para que o educador possa ser inovador e reflexivo. Desse modo o docente 

não utilizará exercícios prontos como receita e o docente só será capaz de ensinar, 

quando for capaz de planejar. 

Hunger (2004) considera que o currículo de graduação em educação física 

deve garantir aos docentes, conhecimentos filosóficos, históricos, científicos, 

socioculturais, técnicos e pedagógicos para atuarem com as sociedades existentes. 

Para Tardif (2002) os saberes de um professor são divididos em quatro grupos: 

saberes profissionais, saberes disciplinares, saberes curricular e saberes 

experienciais. 

Enquanto para Alarcão (2010) os professores têm conhecimentos: científico-

pedagógico; dos conteúdos disciplinares; do currículo; dos alunos e suas 

características; dos contextos; dos fins educativos; de si mesmo; de filiação 

profissional; pedagógico em geral. 

Almeida (1991) afirma que um professor de educação física deve possuir 

conhecimentos analíticos e didáticos. Os conhecimentos analíticos se referem à 

interação para facilitar o processo de ensino aprendizagem e, os didáticos para 

saber como realizar este processo, pois estes seriam procedimentos para uma boa 

aula. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A discussão acerca do papel da didática na formação do professor de 

educação física perpassa pela questão do entendimento de seus significados e 

trajetórias que antecedem a conduta do professor e que apresentam uma concepção 

de mundo e sociedade. 
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É essencial considerar a didática num contexto multidimensional que abrange 

as dimensões técnica, política e humana na tentativa de gerar propostas inovadoras 

que estimulem as capacidades coletivas e individuais de seus alunos associadas à 

autoconfiança. 

Ressalta-se os estímulos para desconstruir e reconstruir concepções ainda 

presentes de que as aulas de Educação Física abrangem apenas o aprendizado de 

esportes e jogos ou ainda que levem em conta apenas o “saber fazer”, 

desintegrados da formação integral do aluno. 
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