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Resumo: A Educação Física sofreu um processo de construção no Brasil apenas em meados do século 

XIX, na qual foi incluída nas escolas brasileiras em 1851. Porém, inicialmente o que era trabalhado 

era a ginástica e a dança. A ginástica passa a se tornar obrigatória para ambos os sexos, em 1882, por 

uma reforma realizada pelo baiano Rui Barbosa. As reformas educacionais de uma forma nacional 

começam acontecer apenas no século XX, em 1920 com a Educação Física passando a ser chamada de 

ginástica. Todavia, durante 40 anos (1889-1930) influenciando os hábitos de vida dos brasileiros, a 

Educação Física teve como concepção a Educação Física Higienista que tinha como idéia principal a 

higienização dos cidadãos de forma a terem uma “mente sã e corpos são”, assim acabando com os 

problemas sociais e construindo uma sociedade democrática. A Educação Física desde 1889-1980 

aproximadamente teve sua construção e modificações de acordo com as necessidades históricas do 

Governo e da elite brasileira. Desta maneira a disciplina foi pautada por concepções fortemente 

direcionadas à disciplinar e ao tecnicismo, o que permitiu que a partir dos anos 80 despontassem 

inúmeras críticas e ressignificações. A pesquisa bibliográfica concentrou-se nos principais 

pesquisadores e obras que originariamente contribuíram para dar corpo ao Spectrum dos Estilos de 

Ensino e a cada uma das abordagens discutidas e refletidas no contexto pedagógico da disciplina 

atualmente. Assim, em contraposição às abordagens de cunho tecnicista, esportivista e biológico que 

reinavam no País até a década de 70, surgem a partir da década de 80 novos pensamentos pedagógicos 

acerca da Educação Física, como as obras: Educação Física Progressista; Educação Física Escolar: 

uma Abordagem Desenvolvimentista; Educação de Corpo Inteiro; Metodologia do Ensino de 

Educação Física; Educação Física e Sociedade; Educação pelo Movimento; Transformações 

Didático-Pedagógicas do Esporte; Da Cultura do Corpo; Se o importante é competir o fundamental é 

cooperar; PCN’s e La Enseñanza De La Educacion Fisica – La Reforma De Los Estilos De 

Enseñanza - Educación Física & Entrenamiento. Em paralelo as concepções pedagógicas surgem na 

década de 60 uma série de metodologias de ensino com o propósito de melhorar o processo ensino-

aprendizagem. O idealizador Mosston descontente com a forma à qual a Educação Física era 

trabalhada por seus profissionais resolveu propor tal diagrama o qual nomeou de Spectrum dos Estilos 

de Ensino que permite ao professor um planejamento de suas aulas e efetuar um feedback. O Spectrum 

mostra a importância da evolução das aulas de acordo com as decisões tomadas pelos próprios alunos 

no desenvolver destas. O presente estudo tem por objetivo analisar os diferentes estilos e abordagens 

de ensino como suporte metodológico e prático utilizado pelos professores de Educação Física ao 

longo da história e suas influências na sociedade, mas especificamente no ambiente escolar. Assim, 

promovendo a compreensão da base à qual o profissional pode recorrer para guiar suas aulas ou até 

mesmo dispor metodicamente de seu instrumental teórico-metodológico para o planejamento e 

desenvolvimento das aulas. Com efeito, torna-se relevante conhecer a produção científica dos diversos 

especialistas e suas principais obras, pois estas têm orientado a formação inicial e continuada de 

graduandos e docentes da área de educação física escolar. 
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O HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ÂMBITO ESCOLAR 

 A Educação Física sofreu um processo de construção no Brasil apenas em meados do século 

XIX, na qual foi incluída nas escolas em 1851. Porém, inicialmente o que era trabalhado era a 

ginástica e a dança. A ginástica passa a se tornar obrigatória para ambos os sexos, em 1882, por uma 

reforma realizada pelo baiano Rui Barbosa (Darido, p.1, 2008). 

 As reformas educacionais de uma forma nacional começam acontecer apenas no século XX, 

em 1920 com a Educação Física passando a ser chamada de ginástica (BETTI, 1991). Todavia, 

durante 40 anos (1889-1930) influenciando os hábitos de vida dos brasileiros, a Educação Física teve 

como concepção a Educação Física Higienista que tinha como idéia principal a higienização dos 

cidadãos de forma a terem uma “mente sã e corpo são”, assim acabando com os problemas sociais e 

construindo uma sociedade democrática (Ghiraldelli, 1989). 

 A Educação Física Higienista buscava através de suas idéias homens e mulheres bem 

dispostos para tudo, ou seja, fortes e sadios, entre outras palavras, a Educação Física Higienista 

almejava disciplinar os hábitos das pessoas, levando-as a abandonar (ou se afastarem) de hábitos de 

vida que pudessem levar ou conduzir a uma deteriorização da saúde. O modo educacional que aqui se 

instala é o desejo de resolver o problema social da saúde através da “educação corporal”, contribuindo 

assim para a formação de uma sociedade livre de vícios e doenças, “assepsia social”. 

 Em meados de 1920 a concepção Higienista começa a sofrer uma crise e em 1930 surge a 

Educação Física Militar, devido às novas necessidades do Governo e da elite da época no Brasil. Esta 

concepção tinha como objetivo principal através da Educação Física formar cidadãos obedientes e de 

controle do governo, “elites condutoras de poder”, implantar na sociedade um “sentimento forçado de 

patriotismo” corroborando para que o país tivesse cidadãos-soldados preparados para as lutas e 

guerras; eliminar os fracos e premiar os fortes efetuando uma “aceleração do processo de seleção 

natural” de uma forma completamente excludente. 

  Neste modelo de Educação Física há uma grande influência do Facismo (método francês), 

onde o autoritarismo social atuava na formação do cidadão adestrado e obediente. O espírito militar 

comandava a concepção de uma “Educação Física Elitizadora” na formação de uma juventude 

disposta a aceitar ordens, exercendo assim o papel de “máquinas humanas”. Tanto nos ambientes 

escolares como fora deles, a Educação Física Militarista acreditava que seu modelo de ensino era 

benéfico no desenvolvimento social, pois tal concepção acreditava que homens e mulheres fortes e 

dispostos a tudo eram detentores de saúde, mas tal concepção possui o erro gravíssimo de não 

respeitar a individualidade do sujeito, considerando todos como “seres iguais” e os que não se 

adaptassem a este quadro eram excluídos e tidos como mal exemplo para a sociedade. 

 Tanto as concepções Higienista quanto a Militarista tinham a Educação Física como 

disciplinas práticas logo não davam importância para o intelecto. Com o passar dos tempos esta visão 

foi sendo modificada e surge com força pós-guerra uma concepção pautada na educação, na 

pedagogia, cujo nome é Educação Física Pedagogicista e que perdura até a década de 60 quando surge 

a repressão da ditadura militar. 

 A Educação Física Pedagogicista não é somente “instrutiva”, ela é muito mais educativa. É um 

modelo de educação que tem por objetivo formar cidadãos livres e conscientes, onde a disciplina de 

Educação Física deve ser aplicada de forma sistemática e contundente desde a inserção do indivíduo 

na escola ou até mesmo fora dela. É um modelo de Educação Física totalmente educativo, onde a 

visão do “sujeito” não se restringe apenas na obediência, na saúde, mas sim numa visão mais completa 

que permita a formação mais “ampla da juventude” através de programas sociais que incentivem a 

transmissão de valores relacionados ao convívio em sociedade, qualidade de vida, a importância dos 

jogos, das brincadeiras e de práticas esportivas e de lazer. Tal concepção se concentra na 

formação de caráter do homem para que este possa agir com “ética”, tendo consciência de seus 

direitos e deveres na  formação de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos os indivíduos 

possam ser respeitados segundo seus talentos e limitações, promovendo assim a importância da 

Educação Física como uma disciplina que além de cuidar da saúde também educa o homem.   

 Todas as concepções possuem sua formação em uma determinada época, porém só ganham 

espaço décadas após seu surgimento. A Educação Física Competitivista é exemplo clássico deste 

sistema, pois teve sua construção na década de 20 e 30, mas só ganha espaço na década de 60 
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oprimindo o pensamento Pedagogicista. O pensamento desta concepção era a de formação de atletas-

herói de forma a conquistarem medalhas para o Brasil de modo a promover o país mundialmente. 

 É interessante notar que por trás da Educação Física Competitivista há interesses 

governamentais (Ditadura), onde devido à atual situação do Brasil na época, o governo e as elites 

dominantes juntamente com a mídia, ofereciam jogos e competições de alto nível em massa para 

população, com a finalidade de passar uma idéia de progresso com as medalhas que o Brasil ganhava 

em competições, onde na verdade era uma forma ou tentativa de controle e alienação social frente às 

dificuldades pelas quais o país passava. Com a população em casa acompanhando os “espetáculos 

esportivos” pela televisão ou rádio, o risco de aglomerações populares de classes contrárias a atual 

política de desenvolvimento do país era menor, o que favorecia aos interesses das elites dominantes.

  

   O modelo esportivista da concepção Competitivista era duramente criticado pelos meios 

acadêmicos, principalmente a partir da década de 80. Todavia, neste período houve uma valorização 

dos conhecimentos gerados pala ciência, pois era necessário a busca do conhecimento na área: 

fisiológica, biomecânica e à teoria do treinamento (Darido, p.3, 2008).  

 Por fim surge a Educação Física Popular, cujo objetivo era levar a educação física antes 

elitizada às classes pobres do país, vêm atender as necessidades dos trabalhadores e organizar lutas 

contra o poder imposto sobre esta classe. 

No processo de construção e evolução da Educação Física temos claramente que ela segue ao modelo 

educacional, pois possui características de formar um cidadão não pensante, além de ser construída 

para atingir aos interesses governamentais. 

SÉCULO XX E AS NOVAS ABORDAGENS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

ESCOLA 

 Contraria as abordagens de cunho tecnicista, esportivista e biologista que o país possuía até a 

década de 70 e surgem no final da década novos pensamentos pedagógicos em Educação Física. 

 Isto fez com que nos dias atuais tenhamos na área da Educação Física diversas concepções 

pedagógicas, tendo como caráter a tentativa de rompimento do modelo mecanicista que vêm desde o 

início do século XX. 

 Para melhor entendimento das abordagens as apresentarei de uma forma geral e logo as 

definirei com suas especificidades. São elas: Desenvolvimentista, Construtivista-Interacionista, 

Crítico-Superadora, Sistêmica, Psicomotricidade, Crítico-Emancipatória, Cultural, Jogos 

Cooperativos, Saúde Renovada e Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

 

Abordagem Desenvolvimentista 

 O modelo Desenvolvimentista surge com o intuito de estabelecer uma fundamentação teórica 

para a Educação Física Escolar que abrange as crianças de quatro a quatorze anos de idade. Tendo 

como principal objetivo buscar nos processos de crescimento, de desenvolvimento e de aprendizagem 

motora do ser humano tal fundamentação (Tani, Manoel, Kokubun e Proença, p.1, 1998). 

 Os autores do desenvolvimentismo têm como base de estudos a Psicologia e os seguintes 

autores: Gallahue, D. e Cannoly, J., logo trabalham sobre a linha de pesquisa desenvolvimentista 

fisiológica, motora, cognitiva e afetivo-social, na aprendizagem motora e nas interações destes 

processos na vida das crianças de faixa etária citadas e a partir destes estudos foi sugerido aspectos ou 

elementos relevantes para a Educação Física em uma nova abordagem: à Desenvolvimentista. 

 A equipe de autores do Desenvolvimentismo acredita que a Educação Física se desenvolve 

através e pelo movimento demonstrando uma característica tradicional. Tem como característica 

privilegiar a aprendizagem do movimento, tendo a habilidade motora como um dos pontos mais 

importantes, pois a partir disto os seres humanos conseguem se adaptar aos problemas do cotidiano e 

solucioná-los. 

 Darido (2008) fala que “o principal objetivo da Educação Física é oferecer experiências de 

movimento adequadas ao seu nível de crescimento e desenvolvimento, a fim de que a aprendizagem 

das habilidades motoras seja alcançada”. 
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Abordagem Construtivista-Interacionista 

 Tal abordagem tem ganhado espaço considerável em nosso país, Brasil, devido a propostas de 

Educação Física em todo o âmbito escolar com a idéia de quebrar metodologicamente os modelos 

anteriores, principalmente o mecanicista. 

 A abordagem Construtivista-Interacionista possui como autor o Professor Amazonense João 

Batista Freire que teve como base para seus estudos a Psicologia de Piaget, J. com a idéia da 

construção do conhecimento. 

No construtivismo o objetivo é que o sujeito possa interagir com o meio em que está inserido de forma 

a construir o seu próprio mundo, deixando de lado o processo ensino-aprendizagem formal e vivendo 

um mundo muito mais amplo, construindo o seu pensamento, assimilando as coisas e as 

reorganizando. 

 O aluno da abordagem Construtivista-Interacionista deve respeitar o seu conhecimento 

cultural, mas deve explorar tudo o que a educação e a educação física pode lhe oferecer e não apenas 

reproduzir o que lhes é passado. Além disto, deve se deparar com questões que lhe proporcione o 

pensar e a solução de problema de forma a construção do conhecimento. 

 Tem como ponto positivo respeitar os conhecimentos já adquiridos pelas crianças ao longo de 

sua vida, respeitar o individual de cada sujeito, não faz distinção das pessoas, além do que a criança 

possui imaginação e sabe criar/brincar. Logo é interessante trabalhar os jogos com regras, as 

brincadeiras de rua, brincadeiras cantadas e mais atividades de forma a explorar a ludicidade, a 

criatividade e o mundo da cultura; o jogo nesta abordagem é a melhor maneira de ensinar, pois é um 

instrumento pedagógico. 

  

Abordagem Crítico-Superadora 

 A abordagem Crítico-Superadora tem como proposta a quebra do modelo tradicional, 

mecanicista também e para isto vem com um pensamento marxista e neomarxista. Tal abordagem é 

uma das mais bem representadas em nosso país e a que mais recebe trabalhos científicos, publicações, 

além de ter como maiores defensores os educadores: Libaneo e Saviani cujo seus trabalhos estão na 

filosofia política. 

 Pela área de trabalho ser da filosofia política seu objetivos para a abordagem é utilizar o 

discurso da justiça social como cujo transformador da sociedade.  

 Antes de Libaneo e Saviani publicarem sua obra mais significativa para esta abordagem que é 

Metodologia do Ensino da Educação Física, de 1992, surgiram outros educadores que contribuíram 

para tal pensamento, “como, por exemplo, Educação Física Cuida do Corpo...e Mente (Medina, 

1983), ...Educação Física Progressista: a Pedagogia Crítico-social dos conteúdos e da Educação 

Física Brasileira (Ghiraldelli Jr., 1988)...”(Darido, p.8, 2008). 

 Tal abordagem abrange muito mais que a transformação social, esta possibilita o 

questionamento, as críticas, as contestações do povo para temas sociais, políticos, poder, esforço, além 

de resgatar o histórico e mostrar que cada momento da história é construído pela sociedade da época e 

que conseguimos ter uma evolução por menor que seja. É uma abordagem de cujo político e 

pedagógico, pois propõe intervenções em meio a classe social e possibilita a reflexão do sujeito com a 

realidade em que vive. 

 Os defensores da abordagem Crítico-Superadora têm a Educação Física como um meio para 

soluções muito maiores existentes na sociedade do que o restrito as aulas ou a escola. Têm na seleção 

dos conteúdos o cuidado em expor o histórico destes, a sua contemporaneidade, além de levar em 

consideração as características cognitivas do aluno que as adquiriu em tal sociedade, as influências do 

meio no seu cotidiano principalmente escolar, além de dar oportunidades de os alunos terem contato 

com outras realidades, com conhecimentos científicos e assim ampliar seu “leque” de conhecimento. 

 A avaliação do processo ensino-aprendizagem utilizado nas escolas devem ser reestruturados, 

pois estudos mostram que a avaliação tradicional baseada em: freqüência, testes, provas e 

comportamento são ultrapassados para nossa sociedade. Pois este modelo apenas contribui para a 

perpetuação do preconceito, a discriminação, desvalorização do aluno, as evasões nas escolas que se 
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tornaram cada vez mais freqüentes em nosso país, além das expulsões de diversos alunos por causa de 

mau comportamento ou outros.  Segundo o Coletivo de Autores (1992) um exemplo de negligência de 

avaliação na Educação Física é referente às conseqüências pedagógicas quando a refer6encia para 

avaliação é a aptidão física, os critérios vêm do sistema esportivo de alto rendimento.  

 Isto é uma grande injustiça, pois faz com que crianças e jovens sejam analisados o tempo todo, 

comparadas umas com as outras, medidas, comparado seus rendimentos motores e fisiológicos, pois a 

escola serve como ‘caça talentos’ de novos atletas ou de selecionadora dos mais fortes para o mercado 

de trabalho corroborando para um pensamento da escola militarista ou competitivista. 

 

 “A ênfase na busca do talento esportivo e no aprimoramento 

da aptidão física vem condicionando, em parte, a aula e o processo 

avaliativo, transformando a educação física escolar numa atividade 

desestimulante, segregadora e até aterrorizante, principalmente para 

os alunos considerados menos capazes ou não aptos, ou que não 

estejam decididos pelo rendimento esportivo” (Coletivo de Autores, 

p.100-101, 1992). 

 

 Portanto para os defensores desta abordagem o seu objetivo maior é entender o aluno como 

um todo de forma a respeitar o sou individual, a sua classe social, suas limitações, seu cognitivo, seu 

fisiológico, seu corpo e suas possibilidades corporais, utilizando principalmente a cultura corporal para 

seu desenvolvimento, além dos jogos, esporte, dança e ginástica todas possibilitando uma mudança na 

sociedade e sua maneira de pensar e agir.   

 

Abordagem Sistêmica 

 Como principal autor da abordagem Sistêmica tem o professor paulista Mauro Betti, cuja sua 

principal obra nesta temática é Educação Física e Sociedade, publicado em 1991. Dentro do tema 

pesquisado a área para seus estudos vêm: da filosofia, da sociologia e uma pequena parcela da 

psicologia; temos como autores bases: Bertalanffy e Koestker, A. 

 Betti entende a Educação Física como um Sistema hierárquico aberto, pois sofre influência da 

sociedade e a escola sofre influência de níveis superior maiores como é o caso do Governo, da 

Secretaria de Educação. 

 A abordagem tem como objetivo integrar e introduzir o seu aluno através de sua cultura 

física/corporal na sociedade de forma a torná-lo um cidadão possibilitando modificar as práticas do 

corpo, de acordo com sua base de conhecimento trazidos de suas experiências. A transformação social 

se dá através da cultura corporal, dos motivos, das atitudes, do comportamento, das vivências do jogo, 

do esporte, da dança e da ginástica, pois apesar das habilidades motoras serem um dos objetivos da 

Educação Física, esta não é a principal e nem deve ser vista como. 

 O que Betti quer dizer com não priorizar as habilidades motoras nas aulas é o executar as 

atividades, mas saber o que isto pode trazer de bom para sua vida como um todo, de que forma deve 

ser praticado o exercício para que nada de maléfico venha a sua saúde, saber quais os benefícios dos 

exercícios, o tempo de duração ideal, respeitar as regras e o indivíduo adversário de forma a lhe 

proporcionar prazer nas atividades e uma boa convivência em sociedade, Educação Sistêmica é o fazer 

e o saber porque fazer. 

 Segundo Betti a Educação Física não pode de maneira alguma excluir qualquer que seja o 

aluno, tanto na sua prática como em suas avaliações, de forma a proporcionar uma aula que todos 

possam participar respeitando o sujeito. A Educação Física deve quebrar a hegemonia dos esportes ou 

atividades únicas, as quais todo o ano o professor dá os mesmos esportes aos alunos independente da 

série, deve possuir uma diversidade, como: basquete, futebol, vôlei, handebol, natação, queimado, pula 

corda, amarelinha, brinquedos cantados, dança, expressão corporal, teatro, canto, ginástica artística, 

ginástica rítmica e a construção de seus materiais alternativos, etc de forma que possa alcançar o aluno 

mesmo quando fora da escola. 

 Ao longo dos anos a Educação Física procurou bases teóricas para poder se sustentar como 

disciplina de conhecimento, fundamentada pedagogicamente, assim as abordagens pedagógicas 
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surgiram para auxilio dos professores nas aulas de Educação Física e outras abordagens nascem para 

abrangerem as necessidades docentes. Portanto analisaremos em seguida: a Psicomotricidade, a 

Crítico-Superadora, Cultural, Jogos Cooperativos, Saúde Renovada e PCNs. 

  

Abordagem da Pisicomotricidade 

 Primeira abordagem bem articulado da década de 70 que vem com o propósito de contrapor os 

modelos anteriores. A abordagem da Psicmotricidade preocupa-se essencialmente com o 

desenvolvimento da criança, na educação de base das escolas primárias, onde se acredita que a 

“mecanização” dos movimentos na idade infantil é extremamente prejudicial ao desenvolvimento 

psicomotor da criança, pois preocupa-se com o processo de aprendizado através do respeito as funções 

psicomotoras, cognitiva e afetivos na busca da formação integral do sujeito. 

 A psicomotricidade tem base teórica na psicologia, com os autores de base: H. Wallon, Jean 

Piaget, Luria, J. Ajuriaguerra, P. Vayer e Winnicott, porém o Brasil sofreu grande influência de Jean 

Le Bouch, francês, que através de seus livros e sua permanência no nosso país pode contribuir de 

forma significativa para o desenvolvimento de seu pensamento, além de contar com seus seguidores. 

 Tal abordagem foi e é utilizada por diversas áreas: psiquiatrias, neurologistas, orientadores 

educacionais, professores, educação física, entre outras. Na área de Educação Física tal abordagem é 

utilizada na escola, na educação infantil, no ensino superior, artigos e professores buscando cada vez 

mais se atualizar em tal temática. 

 Em, 1966, Jean Le Bouch lança sua principal e mais significativa obra: Educação pelo Movimento, 

dando base teórica para futuros estudos e trabalhos na área, porém esta abordagem ganha força na 

década de 80. 

 A psicomotricidade surge em estudos feitos por Le Bouche verificando os valores do trabalho 

corporal e os fatores de execução que dependem do sistema muscular que influenciam no rendimento 

motor e no sistema nervoso central.  

 O Profissional de Educação Física dentro desta abordagem deve-se preocupar com os 

desenvolvimentos psicológicos, afetivos, fisiológicos e motores da criança de acordo com suas etapas 

de desenvolvimento, onde os movimentos espontâneos devem ser respeitados; além disso, as práticas 

educativas para o desenvolvimento das noções de espaço, tempo, lateralidade, equilíbrio e esquema 

corporal devem estar presente em todas as aulas de Educação Física para que através destes conceitos 

a criança possa vivenciar todas as situações do seu cotidiano de forma lúdica e sadia. O professor deve 

ter conhecimento de suas responsabilidades escolares e pedagógicas. “Busca desatrelar sua atuação na 

escola dos pressupostos da instituição desportiva, valorizando o processo de aprendizagem e não mais 

a execução de um gesto técnico isolado” (Darido, p.14, 2008). 

 

 

Abordagem Crítico-Emancipatória 

 No livro Transformação Didático-Pedagógica do Esporte de Elenor Kunz, cuja base é nos 

pressupostos da teoria crítica da escola de Frankfurt, o professor tenta achar respostas para o desafio 

de fazer do esporte objeto de aprendizagem sistemática e formal intencionada pela escola, uma 

linguagem que vem complementar às demais e por elas ser completada. 

 Assim como em outras abordagens a Crítico-Emancipatória surge na década de 80 em 

denúncia a hegemonia e o modelo de esporte/aptidão física praticado nas aulas de Educação Física. 

“Uma das críticas era fundamentada em modelos teóricos de tendência marxista, que viam no fomento 

do esporte uma seqüência, até mais rigorosa, do processo de alienação e reificação do homem que já 

acontecia na sociedade, especialmente com a classe trabalhadora, na relação com o poder econômico 

de uma elite” (Kunz, p.16, 2001). 

 Tal abordagem pedagógica propôs um modelo de superação das contradições e injustiças 

sociais, entrelaçando a Educação Física de uma forma geral com temas bem abrangentes da sociedade, 

como: a política, a economia, além dos problemas e transformações sociais. 

 Segundo Kunz a concentração de seu trabalho esta pautada na transformação didática dos 

esportes que se modifica para atender a um grande contingente de sujeitos na aula: quadra ou sala, 
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além do seu cotidiano em meio à sociedade. Este pensamento possibilita que o professor entenda o 

aluno de uma forma geral que está inserido em uma sociedade com vários problemas e que ele pode 

ser um agente modificador ou de formação de opinião/senso crítico para trazer transformações na 

sociedade. 

 Nesta abordagem é preciso que os educandos se mantenham em constante interação com os 

professores realizando perguntas sobre determinadas atividades e se questionando sobre quais os 

benefícios e malefícios de uma determinada atividade dentro de um determinado contexto de execução 

de tal prática. É preciso aqui que o aluno seja estimulado a perguntar, indagar para assim poder 

ampliar seus conhecimentos e sua visão de mundo. A Educação Física Crítico-Emancipatória combate 

as falsas ilusões que muitas vezes são acarretadas pelo próprio esporte. Aqui a formação do senso 

crítico, o incentivo as práticas esportivas livres e a busca por um ensino de qualidade e uma sociedade 

mais justa, são fatores essenciais. 

 

Abordagem Cultural  

 A Abordagem Cultural foi sugerida por Jocimar Daólio (1993), em crítica à perspectiva 

biológica que ainda domina a Educação Física no âmbito escolar no Brasil. Esta trabalha o conceito de 

que não existem movimentos certos ou errados, já que cada tipo de movimento é conseqüência da 

bagagem cultural de cada aluno. Um mesmo movimento pode ser realizado de formas diferentes com 

base naquilo que a criança ou o aluno vivenciou ao longo de sua vida. Na verdade o que pode ser feito 

é uma “educação” de determinado movimento para se conseguir uma “melhora” em sua eficiência. A 

Abordagem Cultural crítica a Educação Física voltada somente para a perspectiva biológica e toma por 

base uma discussão sobre esta dimensão, ela possui base na perspectiva antropológica de forma a 

analisar a dimensão biológica vinculada ao surgimento da cultura. Ela busca na antropologia e na 

sociologia ferramentas que demonstrem que cada um é cada um, e a cultura atua não somente na 

realização de um determinado movimento, mas também na formação do homem. 

 Segundo Daólio o profissional de Educação Física está inserido em um contexto cultural 

advinda mundialmente e representada pelo corpo a qual é propagada na sociedade e até mesmo na 

escola. Por isto é necessário o professor entender o aluno e este entender o universo de seu professor. 

 O princípio desta abordagem é a prática da Educação Física na escola respeitando a 

antropologia, pois a humanidade é vista como plural e estuda o sujeito a partir das suas diferenças, não 

a entendendo como inferior, mas com especificidades únicas, pois não somos máquinas e sim seres 

humanos. 

 

Abordagem dos Jogos Cooperativos 

 A Abordagem dos Jogos Cooperativos trabalha com a visão de que o esporte tem por objetivo 

proporcionar um sentimento de prazer e diversão, desenvolvendo um sentimento de solidariedade 

através do jogo, onde o mais importante não é competir e sim participar, valoriza a cooperação em 

detrimento da competição. Aqui a Educação Física busca a formação do cidadão que valoriza a 

cooperação, que através das atividades esportivas juntamente com seus companheiros conseguem 

“absorver” o que o esporte tem de melhor, não ocorrendo nessas práticas esportivas o sentimento de 

derrota ou inferioridade. Infelizmente muitas vezes isso não ocorre devido às influências capitalistas, 

pois o capitalismo traz consigo em suas entranhas o sentimento e o desejo de competição. “O autor 

entende que há um condicionamento, um treinamento na escola, família, mídia, para fazer acreditar 

que as pessoas não têm escolhas e têm que aceitar a competição como opção natural” (Darido, p.17, 

2001).  

 A Educação Física na abordagem dos Jogos Cooperativos tem por conceito lutar contra o 

sentimento constante de competição que ao longo dos anos classificou o esporte de tal forma, 

buscando assim demonstrar que o esporte não é somente competição, mas também uma força 

transformadora. Pois além de os jogos serem divertidos, estes podem ser prazerosos para ambas as 

equipes ou grupos de forma a oferecer maior aceitação em turma pelos alunos. 
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 Já os jogos competitivos possuem o prazer da vitória para uma determinada equipe e o 

desgosto da derrota para outra equipe ou grupo, fazendo com que muitos destes participantes 

perdedores sejam excluídos e se sintam muito mal com a derrota.  

 O objetivo dos Jogos Cooperativos é introduzir novos valores na Educação Física e no 

cotidiano do indivíduo através dos jogos, logo ganha uma proposta coerente com valores pedagógicos 

que deseja transmitir, espaços de criação simbólica do povo, espaços onde, a partir da cooperação, a 

prática a qual realizamos nas aulas ganha um sentido diferente do senso comum. 

 Porém tal abordagem é bem nova e não possui fundamentação teórica bem estruturada apesar 

de a idéia ser bem renovadora e aparentar ter objetivo interessante. 

 

Abordagem da Saúde Renovada 

Temos na Educação Física a área biológica como precursora de produção do conhecimento, 

pois a partir da década de 70 surgem os primeiros laboratórios de avaliação física, fisiológica do 

exercício entre outras. Desta forma esta abordagem ganha significativamente espaço no mercado de 

pesquisa e de produção, como: resistência, flexibilidade, força, juventude obesa, idosos com saúde, 

entre outras. 

A Abordagem da Saúde Renovada busca conscientizar os alunos e toda a sociedade sobre a 

importância da realização de atividades físicas durante toda a vida. Aqui se busca uma melhor 

qualidade de vida através da conscientização de todos, aonde gradativamente os alunos e a sociedade 

de uma forma geral vão modificando os seus hábitos de vida prejudiciais a saúde, passando a adotar 

hábitos mais saudáveis. Diferentemente do modelo Higienista, que pregava uma sociedade saudável 

sem se importar com os meios como tal “conceito de saúde” seria alcançado. Na abordagem da Saúde 

Renovada, a Educação Física escolar busca reflexões dentro de uma perspectiva biológica de como as 

aulas de Educação Física podem ser prazerosas e ao mesmo tempo transmitir valores éticos de saúde 

aos seus alunos. É importante estar atento paro o fato de que a Saúde Renovada não vê o esporte de 

auto nível ou performance como um exemplo a ser seguido para a obtenção da saúde, já que tal prática 

além de excludente, não pode ser alcançada por todos os indivíduos da sociedade, seja por seus 

aspectos físicos ou não.  

 

Abordagem dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNS) 

  Os Parâmetros Curriculares Nacionais são abordagens que nos trazem propostas 

referentes a uma sistematização do ensino (da educação), através do trabalho dos temas transversais 

(Pluralidade Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Ética, Orientação Sexual e Trabalho e Consumo), 

buscando com isso uma interdisciplinaridade entre os vários conteúdos desenvolvidos nas instituições 

de ensino.  

 Tal instrumento foi elaborado a partir de 1994 por um grupo de pesquisadores e professores 

em pedido ao Ministério da Educação e do Desporto. A Educação Física dentro dos PCNs tem por 

objetivo contribuir para a formação de cidadãos críticos, conscientes, responsáveis, solidários, 

prestativos, com respeito mútuo, etc, onde a educação lhes fornecesse todo o conhecimento necessário 

para que fossem capazes de interpretar a realidade que está a sua volta.  

 A perspectiva é voltada para atender ao maior número de alunos, principalmente os que mais 

necessitam os sedentários, os de baixa aptidão física, os obesos e os portadores de deficiências. A 

“valorização do aprender” dentro desta abordagem tem grande importância, pois o aluno precisa saber 

o porquê esta fazendo determinada atividade. A proposta de uma interdisciplinaridade se baseia na 

idéia de que nenhum conhecimento é exclusivamente detentor de um saber “puro”, na visão da 

interdisciplinaridade todas as disciplinas de alguma maneira contribuem para a aquisição de 

conhecimentos que muitas vezes se baseiam em outras. 

  Esta visão é de suma importância, pois possibilita a participação de todos os alunos em aula, 

além de não realizar discriminação ou exclusão. O professor desta abordagem trabalha conteúdos, 

além dos tradicionais desportos o que traz uma vivência maior próximo a sua realidade do cotidiano 

ou lhe proporciona realidades diferentes as quais ainda não havia vivido. Tem como visão que o 
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esporte não é o mais importante para a evolução do ser humano, pois nem todos irão ter uma vida ativa 

em atividades física, mas que conteúdos interdisciplinares têm muito mais a contribuir para a sua 

formação. Desta forma a abordagem do PCNs trabalha a prática, mas também conceitos e princípios 

teóricos que facilitam o entendimento na escola e em contato com o seu cotidiano, assim podem tomar 

decisões a respeito a hábitos saudáveis da prática de atividade física, alimentação, social para toda sua 

vida. 

 Podemos analisar as abordagens pedagógicas como sendo mistas, não de uma forma pura, pois 

cada uma sofre influência das outras linhas pedagógicas, porém possuem características próprias de 

pensamento. As abordagens pedagógicas podem ser comparadas em sua essência com os Estilos de 

Ensino de Mosston, pois assim como nas abordagens não há nenhum estilo que, por si mesmo, possa 

se considerar como o melhor, mas cada um contribui da sua maneira para o melhor desenvolvimento 

das aulas.  

 

ESTILOS DE ENSINO SEGUNDO MOSSTON 

 Na década de 60, o professor israelense Muska Mosston naturalizado nos Estados Unidos, 

descontente com a forma à qual a Educação Física era trabalhada por seus profissionais resolveu 

propor uma série de metodologias de ensino de forma a melhorar o processo ensino-aprendizagem. 

 Mosston (1966) lança um diagrama o qual nomeou de Spectrum dos Estilos de Ensino que 

permite ao professor um planejamento de suas aulas e efetuar um feedback. O Spectrum mostra a 

importância da evolução das aulas de acordo com as decisões tomadas pelos próprios alunos no 

desenvolver destas. 

 “O Spectrum é uma teoria de relações pedagógicas entre o professor e o aluno, as tarefas que 

executam e seus efeitos no desenrolar do aluno, que se centra no que ocorre durante o processo ensino 

e aprendizado” (Mosston e Ashworth, p.13, 1999). 

 O conhecimento do diagrama possibilita que o professor analise as várias maneiras existentes 

para se ensinar e desta forma utilizar em suas aulas o que mais lhe agrada ou mesclá-los. Assim, o 

professor o utiliza para: escolher a metodologia a ser utilizada em suas aulas, estruturar a maneira à 

qual irá demonstrar as tarefas, planejar suas aulas, avaliar seus alunos, se auto avaliar, etc. 

 Mosston afirma que os Estilos de Ensino se completam, sendo que cada um contribui da sua 

maneira para o desenvolvimento das aulas, este é um processo produtivo; “as bases conceituais do 

Spectrum se fundamenta na noção da não controvérsia que cada estilo tem para a consecução dos 

objetivos; assim, não há nenhum estilo que, por si mesmo, possa se considerar como o melhor” 

(Mosston e Ashworth, p.14, 1999). Cada Estilo de Ensino, afeta o desenvolvimento do aluno de uma 

maneira única, uma vez que as decisões influenciam no que acontece com as pessoas. 

 O estudo deste diagrama tem por objetivo dois tipos de capacidades: a de reprodução e a da 

descoberta. Assim, Mosston apresenta o Spectrum de Estilos de Ensino, como: Memória, Descoberta e 

Descoberta/Criatividade e divididos em 11 fases. 

 O Spectrum de Estilos de Ensino apresenta-se caracterizado por ordem alfabética de A até K, 

como demonstrada em seguida, porém com o tempo tais nomenclaturas sofreram alterações e 

ramificações desde sua primeira edição¹: 

A- COMANDO; 

B- TAREFA; 

C- AVALIAÇÃO RECÍPROCO; 

D- PROGRAMAÇÃO INDIVIDUALIZADA OU AUTOCONTROLE; 

E- INCLUSÃO; 

F- DESCOBERTA ORIENTADA OU DIRIGIDA; 

G- SOLUÇÃO DE PROBLEMAS CONVERGENTE; 

H- SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DIVERGENTE; 

I- INDIVIDUAL; 

J- INICIADO PELO ALUNO; 

K- AUTO-ENSINO. 

¹Os Estilos de Ensino em negrito são da base do Spectrum de MusKa Mosston e Sara Ashworth da 

década de 60. 
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O Spectrum de Muska Mosston tem como objetivo principal partir de um modelo de reprodução para 

um modelo de produção de novos conhecimentos, sendo que o processo progressivo dos estilos 

tendem a formação de um indivíduo independente. O diagrama fornece uma estrutura para estudar a 

influência de cada estilo nos domínios: físico ou motor, social, emocional, cognitivo e moral. 

 No estilo de COMANDO podemos verificar uma influência forte dos moldes militares na 

Educação Física. Na qual o professor é quem possui o conhecimento, logo comanda a aula, determina 

os objetivos, escolhe as atividades, corrige os alunos, propõe modificações, retém o controle das aulas 

do início ao fim. 

 Neste estilo o papel do aluno é passivo, apenas o de reprodutor de um modelo pré-determinado 

pelo mestre, além de ter um foco também no conteúdo, logo o canal cognitivo não sofre alterações 

reais por praticamente não ser utilizado. 

  A metodologia utilizada baseia-se em situações didáticas que só permitem uma resposta, esta 

predeterminada no objetivo do professor, como: posição, execução de exercícios e de movimentos, 

forma de trabalho, etc. 

 Segundo estudos de Alfredo Farias Júnior, 1987: os “efeitos do estilo por comando não são 

sempre negativos. Quando se trata de obter em curto espaço de tempo um desenvolvimento 

quantitativo, por exemplo, melhorar qualidades físicas, ele pode se revelar mais eficaz do que outros 

estilos mais liberais”, mas possui uma metodologia muito formal, tradicional à qual o aluno não tem 

direito de opinar nunca antes, durante e depois das aulas. 

 Já o estilo de ensino TAREFA possui como característica principal intervenções do aluno, de 

forma a executar as tarefas solicitadas pelos professores e tomar decisões, mas exige que o aluno 

chegue a um objetivo preestabelecido.  O educando escolhe também o padrão de desempenho (carga, 

número de repetições, intensidade, duração, etc.) e determina o momento de começar e de terminar a 

tarefa. 

 Em síntese, o aluno executa as tarefas apresentadas pelos professor e toma decisões de forma a 

mudar a relação professor-aluno provocando modificações nas aulas, mudando a forma de o professor 

estruturar as aulas. 

 No estilo RECÍPROCO o aluno começa a ganhar mais espaço para construção de sua 

autonomia. Tem como característica principal a interação social em parceria, em pares de forma que 

executam suas atividades e recebe correções de seus próprios colegas e observado a todo o tempo pelo 

próprio professor. Este estilo proporciona que aja uma interação entre professores e alunos e que se 

ponham no lugar de seus mestres nas avaliações de seus colegas.  

 Em questão a avaliação e correções podem utilizar todos os meios audiovisuais disponíveis de 

modo que seja analisado se a forma como as atividades foram executadas e objetivos alcançados 

estavam de acordo com o solicitado no início das atividades.   

 Já o estilo de AUTOCONTROLE valoriza a independência do aluno devido a maiores 

decisões tomada por este, além do conhecimento das diferenças existente entre eles. O objetivo 

principal deste estilo é dar maior poder de decisão ao aluno de forma que ele construa uma nova 

realidade, além de possibilitar que este se auto corrija.   

 No estilo de ensino INCLUSÃO “são planejados para uma mesma tarefa, vários níveis de 

dificuldade, com a intenção de incluir todos os alunos na atividade, de acordo com as possibilidades de 

cada um” (Gozzi e Ruete, 2006). Este estilo possui vários níveis de desenvolvimento em uma única 

atividade e requer do aluno escolher em qual nível ele prefere se inserir de acordo com suas 

habilidades. Isto permite que cada aluno se avalie o tempo todo e se desenvolva gradativamente 

quando achar que está bom em determinado nível, assim não se sente excluído em relação aos seus 

colegas. O interessante deste estilo de ensino é que o professor escolhe as atividades e as demonstra 

para seus alunos que podem escolher quais estão mais próximos de desenvolver e aos poucos ir 

crescendo seu desenvolvimento de forma a subirem de nível. 

 A característica do estilo DESCOBERTA DIRIGIDA é o relacionamento particular que ocorre 

entre aluno e professor, na qual as questões do professor refletem nas respostas dos alunos, nas suas 

escolhas. Nesta etapa o professor continua proporcionando as atividades, na qual o aluno escolhe a 

melhor forma de desenvolvê-la e no fim ambos avaliam a melhor maneira de dar continuidade as 

novas atividades. 
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 O estilo de ensino SOLUÇÕES DE PROBLEMAS CONVERGENTE tem como objetivo 

expor certa atividade ou problema e todos os alunos chegarem a uma resposta comum. O professor 

tem a obrigação de formular situações problemas de ordem motora complexa de forma a dificultar o 

trabalho ou desenvolvimento de seus alunos. 

 Cabe aos alunos tomarem a decisão de como desenvolver as atividades e ao final efetuar uma 

auto-avaliação, além da avaliação do professor. “A partir desse estilo, há um avanço significativo no 

desenvolvimento da área cognitiva e suas correlações com a motricidade, p.125” (Gozzi e Ruete, 

2006).  

 Ao inverso do estilo anterior, porém com o mesmo sentido, o estilo de ensino SOLUÇÕES DE 

PROBLEMAS DIVERGENTE, “para cada situação problema colocada pelo professor, há mais de 

uma resposta, ou seja, busca-se uma variedade de respostas para solucionar o problema, havendo 

sempre outra forma de movimento, estratégia ou caminho, p.366” (Gozzi e Ruy, 2008). O aluno possui 

a possibilidade de pensar em estratégias para soluções dos problemas, criar e usar a criatividade. 

 Podemos verificar que neste estilo os canais: físico, emocional, social, cognitivo e moral se 

desenvolvem de forma igual, logo equilibrada. 

 Temos também o estilo de ensino INDIVIDUAL no qual o professor planeja a área de 

conteúdo a ser trabalhada em suas aulas e o aluno dentro deste programa escolhe o tópico que será 

desenvolvido. Isto proporciona aos alunos uma maior liberdade de escolha e os projeta para 

futuramente escolherem os conteúdos em geral. 

  O aluno deste estilo é livre para desenvolver o tópico escolhido por si da melhor forma 

possível, cria e organiza suas próprias idéias; propõem os problemas e ele mesmo propõe forma de 

solucioná-los. 

 Já no estilo INICIADO PELO ALUNO este conduz seu ensino e aprendizagem com algumas 

dicas do professor que o orienta sempre que solicitado. O aluno tem autonomia para planejar as aulas a 

partir dos conteúdos pré-estabelecidos pelo professor.    

 Por fim, temos o estilo de ensino AUTO ENSINO que possui como base a autonomia 

completa do aluno, pois este não utiliza a ajuda do professor em nenhum momento da aula. 

Normalmente este estilo de ensino não é utilizado nas aulas infantis e com adolescentes, pois estes não 

possuem autonomia suficiente para se educarem, ensinarem e se auto-avaliarem.  

 

CONCLUSÃO 

 Finalizamos dizendo que toda ação educativa tem por necessidade uma estrutura teórica sólida 

de forma a dar embasamento aos profissionais da área da Educação Física quando planejarem suas 

aulas teóricas e práticas, logo articulada em uma pedagogia.     

 Através de uma pesquisa do tipo bibliográfica buscamos mostrar os principais Estilos de 

Ensino e Abordagens Pedagógicas da Educação Física escolar como suporte metodológico e prático 

utilizado pelos professores da área ao longo da história e suas influências na sociedade, mas 

especificamente no ambiente escolar, buscando contribuir para a construção de uma Educação Física 

que não se preocupe apenas com o ensino de esportes coletivos, competição, formação de atletas ou 

perfomance, mas que tenha compromissos pedagógicos sustentados teoricamente tendo como objetivo 

final construir pessoas críticas, autônomas e conscientes de seus atos. Assim, promovendo a 

compreensão da base à qual o profissional pode recorrer para guiar suas aulas ou até mesmo dispor 

metodicamente de seu instrumental teórico-metodológico para o planejamento e desenvolvimento das 

aulas. Com efeito, torna-se relevante conhecer a produção científica dos diversos especialistas e suas 

principais obras, pois estas têm orientado a formação inicial e continuada de graduandos e docentes da 

área de educação física escolar. 
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