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Resumo 

 Para as ciências sociais, uma teoria desligada da prática não chega sequer a ser uma teoria, a prática é 

sempre uma das aplicações possíveis da teoria. A educação física é historicamente associada ao 

“fazer” distinto do “compreender” e por isso é vista como uma atividade de natureza “prática”. Essa 

distinção não só é equivocada do ponto de vista da cognição humana como desconsidera que toda ação 

motora depreende um conjunto de conhecimentos ainda que eles não possam ser declarados. Conceber 

uma educação física sem extremos (totalmente prática ou somente teoria) é o nosso propósito 

resgatando assim o sentido do mover-se humano, de forma intencional e consciente. Nesse sentido, o 

presente estudo consistiu de uma revisão bibliográfica onde se procurou identificar os elementos que 

dessem sustentação para uma associação entre teoria e prática nas aulas de educação física no ensino 

médio tendo como objetivo o desenvolvimento do pensamento crítico do aluno. A metodologia 

utilizada foi a Pesquisa Aplicada Qualitativa Exploratória Bibliográfica. O trabalho desenvolveu-se em 

torno de três eixos: conceitos de teoria e prática; conteúdos de educação física; propostas de conteúdos 

e estratégias no desenvolvimento do pensamento crítico. Nossa reflexão caminhou no sentido de 

estabelecer intersecções entre esses eixos de forma a delinear possíveis caminhos para o 

desenvolvimento da educação física no ensino médio. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo teve o objetivo de discutir a 

importância do conhecimento prático-teórico 

nas aulas de Educação Física, para o 

desenvolvimento do pensamento crítico do 

aluno de ensino médio. Segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, a educação 

básica tem por finalidade desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e 

fornece-lhes meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores. E de acordo com esta, 

a disciplina de Educação Física exerce uma 

grande importância neste contexto, pois 

colocam entre outros objetivos da Educação 

Física no Ensino Médio os seguintes: a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania 

do educando, para continuar aprendendo, de 

modo a ser capaz a se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de ocupação e 

aperfeiçoamento posteriores; aprimoramento 

do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

A compreensão dos fundamentos científicos – 

tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino 

da disciplina. A metodologia utilizada foi a 

Pesquisa Aplicada Qualitativa Exploratória 

Bibliográfica. 

 

Teoria e Prática 

 

Historicamente, segundo Nahas 

(1991), distinguem-se pelo menos três 

interpretações na relação teoria-prática. A 

primeira delas coloca uma situação de 

oposição entre teoria e prática. Neste sentido 

clássico, a teoria é posta numa posição 

infinitamente superior à prática, que pode até 

derivar-se da primeira, mas nunca ter igual 

importância. Uma segunda concepção 

preconiza uma relação de justaposição entre 

teoria e prática. Aqui a teoria já não é auto-

suficiente, ou pura abstração, isolada e 

antagônica à prática. Nesta concepção, teoria e 

prática são pólos justapostos, onde a teoria 

comanda a prática, que, por sua vez, não cria, 

não concebe. A teoria não tenta explicar ou 

interpretar os fenômenos naturais e humanos a 

partir de sua origem real. A terceira concepção 

na relação teoria-prática sugere uma 

associação, sem que isto signifique a 

dissolução de uma na outra. Assim, a 

elaboração da teoria não pode ocorrer fora do 

horizonte da prática, convertida em 

fundamento e critério da verdade da teoria. 

De acordo com Demo (1983) uma 

teoria desligada da pratica não chega sequer a 

ser uma teoria, é nesse sentido que muitos 

diriam ser a prática o critério da verdade 

teórica. A prática costuma apavorar os 

“teóricos”. Em primeiro lugar, porque se 
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sentem expostos a crítica, já que, sendo a 

prática criticável por definição. 

  Barbosa (1997), em suas 

considerações sobre teoria e prática, afirma 

que teoria é um processo interno, abstrato - é o 

pensamento em si - e a prática é o ato concreto 

que se pode ver, ouvir, sentir; é quando nosso 

interior entra em contato com o mundo 

exterior. 

A teoria usa conceitos teóricos, 

obviamente, ou seja, abstratos, mesmo que os 

tenha retirado do concreto, Nesse sentido, de 

toda teoria pode emanar uma aura de 

descompromisso com a realidade concreta. 

Não há como escapar ao nível abstrato da 

teoria, que funda também sua capacidade de 

generalização. Talvez se pudesse até taxar esta 

óptica de vício da ciência de tipo ocidental, 

mas no momento não sabemos fazer ciência de 

maneira diversa, mesmo que a revistamos de 

dialética. Esta também não escapa a certa dose 

de formalizações, embora seu fenômeno 

privilegiado sejam as transições históricas, por 

enquanto somente a teoria não se põe a 

explicar situações concretas individuais. A 

prática por sua vez, é sempre uma das 

aplicações possíveis da teoria. Nenhuma 

prática esgota a generalidade da teoria, sendo, 

pois, uma das fórmulas históricas de aplicação 

da teoria. (DEMO, 1983)  

 Em nenhuma prática esgota-se a teoria 

marxista, freudiana, piagetiana etc. Cada uma 

contém uma verdade histórica, mas nenhuma 

poderia reivindicar exclusividade histórica, do 

ponto de vista científico, embora todas façam 

isto do ponto de vista ideológico. A grandeza 

da prática está em completar a teoria, 

submetendo-a a prova concreta, para se poder 

verificar se o discurso tem reais condições de 

manipulação da realidade, mas está, sobretudo, 

na dimensão política de realização ideológica, 

no sentido de coerência lógica e social. 

Somente ela pode dizer se uma teoria é pura 

invenção gratuita, mesmo que este teste não 

possa ser definitivo. (DEMO, 1983) 

O compromisso histórico da prática 

significa também “sujar as mãos”, porque se 

deixa a pretensa pureza da teoria e desce-se ao 

terra-a-terra, embrenhando-se em 

compromissos ideológicos, sempre criticáveis 

por definição. É uma qualidade essencial, para 

superar a alienação. (DEMO, 1983) 

Para Demo (1983) essa dialética não 

pode ser perdida de vista. A teoria não 

substitui a prática e vice-versa. São níveis com 

certa autonomia, como pólos de um todo 

dinâmico. Assim, nada é tão proveitoso para 

uma teoria como uma boa prática, e vice-versa. 

 

Conteúdos das aulas de Educação Física 

 

Segundo Coll (1996) e Zaballa (1999), 

conteúdo está relacionado com conhecimento 

ou saber, portanto, é tudo aquilo que possui um 

objetivo de aprendizagem em uma proposta 

educacional. Os autores classificam os 

conteúdos da seguinte maneira:  
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-Conteúdos conceituais: são conteúdos 

que envolvem conceitos, princípios e fatos. 

Abordar o tema "Benefícios da atividade 

física" é um exemplo de conteúdo conceitual, 

como também, a história do Futebol é um 

conteúdo factual que é considerado um 

conteúdo conceitual pelos autores.  

-Conteúdos procedimentais: são 

conteúdos que envolvem a ação e podem variar 

em três parâmetros:  

●Continuum motor / cognitivo: trata-se 

de um conteúdo procedimental que possui uma 

vertente mais inclinada para capacidades 

motoras ou para o cognitivo.  

●Continuum poucas ações - muitas 

ações: está relacionado com o número de ações 

de um conteúdo procedimental e uma de suas 

funções é determinar a provável dificuldade de 

um conteúdo procedimental.  

●Continuum algoritmo / heurístico: 

relacionado com o grau de predeterminação da 

ordem das seqüências. O continuum algoritmo 

é aquele conteúdo em que a ordem das ações é 

sempre a mesma e o continuum heurístico é 

aquele conteúdo em que a ordem das ações 

depende de cada situação de aplicação do 

conteúdo.  

-Conteúdos atitudinais: são 

constituídos por valores, normas e atitudes. As 

atitudes demonstram, em nível 

comportamental, o respeito a valores e normas.  

Zaballa (1999) também descreve que 

há conteúdos que é necessário "saber" 

(conteúdos conceituais), "saber fazer" 

(conteúdos procedimentais) e conteúdos que 

admitem "ser" (conteúdos atitudinais). O autor 

afirma que apesar dos conteúdos serem 

classificados em grupos distintos, não podem 

ser trabalhados compartimentados, ou seja, um 

mesmo conteúdo pode provir de uma natureza 

conceitual, atitudinal e procedimental.  

O Currículo Básico Comum (CBC) de 

2007 da Educação Física do Ensino Médio, 

redimensiou as finalidades desta disciplina a 

partir de quatro pilares: aprender a conhecer e 

a perceber; aprender a conviver; aprender a 

viver; aprender a ser. Nesse contexto, a 

Educação Física é desafiada a propiciar ao 

aluno oportunidades de:  

  • Aprender a conhecer e a perceber, de 

forma permanente e contínua, seu corpo, suas 

limitações, na perspectiva de superá-las, e suas 

potencialidades, no sentido de desenvolvê-las, 

de maneira autônoma e responsável.  

  • Aprender a conviver consigo, com o 

outro e com o meio ambiente.  

É por meio de vivências corporais e interações 

sociais éticas que o sujeito:  

  - Apropria-se de conhecimentos sobre 

o corpo e suas práticas, desenvolve sua 

identidade;  

  - Aprende, gradativamente, a articular 

seus interesses e pontos de vista com os dos 

demais:  

  - Apreende o conhecimento sobre si, 

sobre o outro e sobre o mundo;  

  - Aguça sua curiosidade e seu espírito 

investigativo;  
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  - Amplia sua capacidade de escutar e 

dialogar, de trabalhar em equipe, de conviver 

com o incerto, o imprevisível e o diferente;  

  - Percebe-se como integrante 

responsável, dependente e agente 

transformador do meio ambiente, na 

perspectiva de sua preservação;  

  - Educa-se para o lazer;  

  - Aprende a ser cidadão consciente, 

autônomo, responsável, competente, crítico, 

criativo, sensível;  

  - Aprende a viver plenamente sua 

corporeidade, de forma lúdica, tendo em vista 

a qualidade de vida, promoção e manutenção 

da saúde.  

O processo de reconstrução da 

Educação Física tem como desafio contribuir 

com uma educação compreendida como um 

processo de formação humana que valoriza não 

só o domínio de conhecimentos, competências 

e habilidades, sejam intelectuais ou motoras, 

mas também a formação estética, política e 

ética dos educandos. Um processo integral de 

formação humana. (RODRIGUES, 2001)  

De acordo com os CBCs, como área do 

conhecimento, a Educação Física deve tratar 

das práticas corporais construídas ao longo dos 

tempos. Todavia, não se trata de qualquer 

prática ou movimento, e sim daqueles que se 

apresentam na forma de esporte, ginástica, 

jogos, brincadeiras, dança, movimentos 

expressivos, dentre outros. Essas vivências, 

seus conceitos, sentidos e significados são 

conteúdos legítimos a serem problematizados 

em todos os níveis da educação básica. 

 

A Prática e a Teoria nas Aulas de Educação 

Física 

 

A Educação Física seria uma prática 

rigorosa? Eis a frase pendente no discurso da 

Educação Física. Converter em realidade o 

começo radical de uma Educação Física 

ontológica não parece ser impossível. 

Apresenta-se como entidade complexa, o 

somatório de todo seu instrumental de 

conhecimento pode ser observado, 

experimentado e interpretado com os olhos de 

uma concepção prática diversa das outras 

práticas. Essa concepção é vista como uma 

investigação rigorosa dos motivos pelos quais 

a Educação Física inspira uma cultura do corpo 

e toda uma cadeia motora que a ele se 

relaciona. À Educação Física no mundo 

contemporâneo é dada a responsabilidade de 

convergir contextos. O pedagógico, o político, 

o econômico, o publicitário, o ideológico, entre 

outros, todos aqueles que fazem a estrutura, 

não apenas de uma disciplina ou profissão, mas 

de uma entidade. Há toda uma rede de 

processos invisíveis ou mal formulados na 

condição de instituição formal que exige do 

pesquisador, investigador de conceitos, uma 

experiência única: a de fazer da Educação 

Física uma cultura da prática corporal e que 

jamais poderia se afastar do espaço 
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antropológico que a criou, prática essa que é 

rito existencial. (CARMO, 2005) 

Muitos profissionais da área postulam 

a Educação Física como uma disciplina, no 

entanto, desenvolvem as aulas caracterizando-a 

como uma atividade, limitam-se a comandar 

exercícios e atividades desportivas 

esquecendo-se da sua principal função como 

educador que é a elaboração e transmissão de 

conhecimentos (KOLYNIAK, 2000).  

Segundo Kolyniak (2000), um dos 

motivos para que esta indefinição ocorra são os 

problemas específicos, como, por exemplo, a 

ausência de um corpo teórico próprio que seja 

referência para toda a categoria profissional. 

Existe uma tendência em enfatizar apenas a 

parte prática da profissão em detrimento da 

sistematização teórica e do aprofundamento do 

estudo em outras áreas de conhecimento. 

    Para Barros (1992) o grande 

problema da Educação Física é a inexistente 

relação entre teoria e prática nos programas. 

Para ele, a falta de conteúdo teórico torna a 

prática intuitiva. Não havendo teoria, se 

questiona a função da Educação Física no 

processo educacional e torna-se mínimo o 

nível de conhecimento que os alunos adquirem 

nas aulas. 

    Seguindo essa mesma linha autores 

como Paiano (1998) e Piccolo (1995) também 

se preocuparam com a desvalorização da 

Educação Física no ambiente escolar. No seu 

estudo Piccolo (1995) constata o mesmo 

problema. A falta de identidade da disciplina 

na escola, pelo mesmo motivo, por se tratar de 

uma área multidisciplinar e não ter um corpo 

teórico próprio. Para a autora a Educação 

Física deve ter um papel importante no 

processo educativo, pois precisa estar 

comprometida com a formação integral do 

aluno. 

Gruppi (1998), afirma que as aulas de 

Educação Física perdem o significado no 

Ensino Médio, pois se não são percebidas 

pelos alunos como atividades recreativas e de 

lazer, são consideradas como uma prática 

específica de atividade esportiva. 

Lorenz e Tibeau (2001) reforçam os 

problemas, afirmando que as aulas de 

Educação Física estão perdendo o significado, 

pois há falta de contextualização dos conteúdos 

transmitidos. Os alunos consideram a 

Educação Física como prática especifica de 

modalidades esportivas e as freqüentam apenas 

para distração e descontração. 

Pesquisas realizadas por Brito (1999) 

apontam a falta de contextualização dos 

conteúdos das aulas, já que 74,4% dos alunos 

de um Colégio afirmaram que nas aulas 

"práticas" não existem explicações teóricas do 

conteúdo ministrado. Desta forma, a aula de 

Educação Física perde o seu significado, 

caracterizando-a cada vez mais como uma 

atividade. 

 Em pesquisas realizadas por 

Rodrigues (1996) e também por Brito (1999) 

concluiu-se que os alunos manifestam 

necessidade da presença de conteúdos 
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conceituais nas aulas de Educação Física. Na 

análise feita pelos pesquisadores foi possível 

perceber a valorização desses conteúdos pela 

maioria dos alunos. Valorizar os 

conhecimentos teóricos científicos da 

Educação Física pode ajudar a mudar o 

conceito ainda existente de "atividade" para o 

real conceito de "disciplina".  

Outra pesquisa, realizada por 

Rodrigues (1996), com alunas de colégios da 

rede pública confirma a falta de significado nas 

aulas de Educação Física Escolar: as alunas 

entrevistadas afirmam que desconhecem o 

nível teórico-pedagógico das aulas e se sentem 

desmotivadas pela maneira de como são 

ministradas e conseqüentemente, faltam às 

aulas. 

Lorenz e Tibeau (2001) após realizar 

um estudo com alunos do Ensino Médio de 

uma escola particular e de uma escola pública 

relatam que tanto na escola particular quanto 

na escola pública os alunos consideram a aula 

de Educação Física uma atividade. Afirmam 

que freqüentam as aulas de Educação Física 

apenas para a distração, descontração e lazer. 

 Segundo Betti (1993), a Educação 

Física deve ir mais além do simples fazer, ou 

seja: não basta correr ao redor da quadra; é 

preciso saber por que se está correndo, como 

correr, quais os benefícios advindos da corrida, 

qual intensidade, freqüência, e duração são 

recomendáveis. 

Mattos e Neira (2000) citam que todas 

as aulas deveriam ser divididas em duas partes: 

parte teórica e parte prática. A parte teórica 

tem como objetivo proporcionar ao aluno o 

conhecimento dos principais conceitos do tema 

que está sendo desenvolvido, além disso, 

explicar a importância e o porquê trabalhar tal 

tema nas aulas. Na parte prática, o aluno 

poderá vivenciar os conceitos estudados na 

teoria. Através da supervisão do professor, 

realizará movimentos corretos que possibilitará 

a aprendizagem do tema estudado, tanto os 

conceitos quanto os movimentos.  

Pesquisas realizadas por Brito (1999) e 

também por Rodrigues (1996) demonstram que 

os alunos têm grande interesse em buscar os 

conhecimentos teóricos da disciplina, porém, 

na maioria das vezes, os alunos desconhecem 

os objetivos da Educação Física, não sabendo o 

significado da mesma.  

Baseado nos fatores que ainda limitam 

a existência da teoria nas aulas de Educação 

Física, ressaltados por Zimbres (2001) 

sintetizamos os seguintes itens:  

-Conhecimentos teóricos são 

direcionados para os professores e não para o 

interesse dos alunos.  

-A concepção do aluno de que aulas 

teóricas devem ser dentro da sala de aula ou 

qualquer outro ambiente fechado.  

-Os professores necessitam 

aprofundar-se no embasamento teórico antes 

de transmitir os conteúdos aos alunos.  

-Muitos professores ainda pensam que 

teoria é perda de tempo nas aulas.  
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Não há impedimento para transmitir 

conteúdos conceituais aos alunos. Para que 

isso ocorra não é necessária uma faixa etária, 

local e/ou materiais específicos para esses 

conteúdos serem transmitidos. Basta o 

educador se notificar da importância destes 

conhecimentos para a formação integral do 

indivíduo como cidadão. Transpondo esta 

etapa, o processo ensino-aprendizagem tornar-

se-á mais eficaz se o professor se adequar às 

necessidades da aula. (ZIMBRES, 2001)     

 

O Desenvolvimento do Pensamento Crítico 

nas Aulas de Educação física 

 

A visão nebulosa sobre a Educação 

Física é também muito percebida no Ensino 

Médio. Muitos teóricos da área estão 

preocupados em entender qual a contribuição 

da Educação Física no ambiente escolar e qual 

é seu objeto de ensino neste nível da Educação 

Básica. Procurando subsidiar a prática da 

Educação Física com finalidades educacionais 

e formativas, que se opõem absolutamente a 

uma visão utilitária ou recreativa, os órgãos 

oficiais publicaram uma série de documentos 

que apresentam novas diretrizes para a prática 

pedagógica do componente, quais sejam: 

desenvolver as competências necessárias para 

que todos brasileiros gerenciem sua própria 

atividade física; atenda adequadamente os 

movimentos do cotidiano e aprecie e usufrua 

as manifestações da cultura de movimento. 

(NEIRA, 2006)     

A Educação Física Escolar deve 

objetivar o desenvolvimento global de cada 

aluno, procurando formá-lo como indivíduo 

participante; deve visar à integração desse 

aluno como ser independente, criativo e capaz, 

uma pessoa verdadeiramente crítica e 

consciente, adequada a sociedade em que vive; 

mas esse objetivo deve ser atingido através de 

um trabalho também consciente do educador, 

que precisa ter uma visão aberta às mudanças 

necessárias do processo educacional. 

(PICCOLO, 1993) 

Ainda, segundo Piccolo (1993), o 

principal papel do professor neste contexto, é o 

de criar condições aos alunos para tornarem-se 

independentes, participativos e com autonomia 

de pensamento e ação. Assim poderá se pensar 

numa Educação Física comprometida com a 

formação integral do indivíduo. Dessa forma, 

pode-se enfatizar o papel relevante que a 

Educação Física tem no processo educativo 

Também é importante lembrar que a ruptura 

com a ordem estabelecida e com a passividade 

daquilo que parece permanente só será 

concretizada nas ações de refletir e de 

participar. O pensamento crítico deve vir 

acompanhado de noção de “sujeitos da 

história”, abandonando a cômoda atitude de 

espectadores do espetáculo chamado vida. 

O Ensino Médio é um dos níveis da 

Educação Básica, como cita a LDB (BRASIL, 

1996). Ele é entendido como uma continuidade 

do Ensino Fundamental, ou seja, para a 

Legislação (Lei nº9394 de 20 de dezembro de 
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1996 - Seção IV - Art. 35) o Ensino Médio 

prevê a finalidade de consolidar e aprofundar 

os conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental. Além dessa finalidade há outras: 

prosseguimento dos estudos; preparo para o 

trabalho e a cidadania; o desenvolvimento de 

habilidades como continuar a aprender e 

capacidade de se adaptar com flexibilidade às 

novas condições de ocupação e 

aperfeiçoamento; o aprimoramento do 

educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

e a compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando teoria e prática.  

De acordo Pereira (1986), o aluno 

dentro da sua esfera de ação deve saber suprir 

suas necessidades individuais e 

conseqüentemente da sociedade. A Educação 

Física Escolar deve assimilar a verdadeira 

filosofia de vida, necessitando, pois de passar 

dos planos de aulas para os planos de vida, da 

cultura escolar para a cultura cotidiano não-

escolar, da Educação Física Escolar para a 

cultura física. 

 O sujeito para estar convicto da 

importância de algo é necessário 

primeiramente o conhecimento deste algo, 

portanto deve-se visar nas aulas, participações 

otimizadas, conscientes e críticas, para a 

exercitação física imediata e futura tem-se que 

os alunos necessitam dispor, dentre outros 

atributos, de habilidades, ideais, 

autoconhecimento e de auto-respeito. 

De acordo com Lorenz e  Tibeau 

(2001), esses objetivos não podem ser 

alcançados apenas pela repetição de gestos 

estereotipados ou se restringir a exercícios de 

certas habilidades e destrezas, nem por 

modalidades esportivas institucionalizadas e 

codificadas.    

Infelizmente, se analisarmos bem a 

Educação Física, podemos observar que essa 

continuidade no Ensino Médio em relação às 

experiências vividas pelo educando no Ensino 

Fundamental, não ocorre. Para Mattos e Neira 

(2000) há escolas em que o aprofundamento 

tático das modalidades é o único conteúdo das 

aulas de Educação Física. Essa especialização, 

não se mostra eficaz, pois só quem domina os 

fundamentos do jogo pode "jogar taticamente", 

perdendo o significado esse conhecimento de 

alto nível. Vemos que a prática pedagógica 

pouco tem contribuído para a compreensão dos 

fundamentos, para o desenvolvimento da 

habilidade de aprender ou para a formação 

ética.  

Segundo os autores Mattos e Neira 

(2000), para os alunos que apresentam um 

fracasso no desenvolvimento motor ou não 

alcançam o desempenho desejado, a Educação 

Física passa a ter característica recreativa, 

encontramos alunos que freqüentam as aulas 

de forma descompromissada e percebemos 

uma visível evasão das aulas. Assim, os alunos 

afastam-se das quadras, do pátio, e procuram 
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locais extra-escolares como clubes e academias 

para as experiências corporais que lhe trazem 

satisfação, ou seja, se afastam das práticas 

motores escolares não eficientes para atender 

suas expectativas, mas não se desinteressam 

pelas manifestações da cultura corporal e 

assuntos relacionados ao próprio corpo.  

Correia (1996) apresenta uma proposta 

de planejamento participativo e concepção de 

currículo aberto para o Ensino Médio. Seu 

estudo foi realizado em duas escolas públicas 

do Ensino Médio de São Paulo. Segundo o 

autor, a Educação Física tem como 

compromisso uma educação sobre o 

movimento levando em consideração a 

realidade que os alunos estão inseridos, para 

que seus interesses e necessidades sejam 

atendidos. Assim, se estará educando para a 

cidadania, para que dentro do processo possa 

ocorrer o exercício da reflexão crítica 

garantindo uma educação para a autonomia.  

Para Correia (1996), trabalhar com o 

planejamento participativo tem inúmeras 

vantagens, incluindo, os níveis satisfatórios da 

participação e motivação dos alunos nas 

atividades, valorização da Educação Física 

dentro da escola por eles e pela direção e, o 

mais importante, a possibilidade dos alunos se 

expressarem, face ao caráter participativo da 

proposta.  

Para Nascimento (1998) a Educação 

Física tem como objeto de estudo o 

conhecimento das manifestações que compõem 

a cultura corporal, ou seja, as formas de 

representação do mundo práticas através do 

corpo, como os jogos, os esportes, as danças, a 

ginástica, as lutas e outras corporais.  

Da mesma forma, Tibeau (2002) apoia 

os autores que consideram a motricidade e o 

movimento consciente como objeto de estudo 

da Educação Física e acrescenta que o 

ambiente escolar é propício para o professor 

desenvolver conteúdos que ajudam na 

formação de cidadãos mais conscientes. No 

entanto, isso não ocorre porque a concepção de 

aulas de Educação Física para alunos e 

educadores ainda é aquela que trabalha apenas 

capacidades que se limitam ao corpo, deixando 

de lado outros aspectos que possam influenciar 

no comportamento do indivíduo.  

Porém, se o movimento humano é o 

objeto de estudo da Educação Física, porque a 

reprodução de movimentos comandados pelo 

professor, enfatizando apenas o 

desenvolvimento do aspecto motor, ou seja, o 

"fazer pelo fazer", são ainda características das 

aulas de Educação Física. Para que a aula seja 

significativa, os alunos devem começar a 

entender o movimento humano e não apenas 

reproduzi-lo. (TIBEAU, 2002) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

PCNs (1999), citam que o profissional de 

Educação Física durante sua formação 

acadêmica adquire inúmeros e diversificados 

conhecimentos, porém com o comodismo de 

seu trabalho, o professor não utiliza o que 

aprendeu, esquecendo do seu potencial, não 

resgatando suas capacidades e habilidades, ou 
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seja, a aula se torna rotineira e mecânica 

perdendo a importância dentro do ambiente 

escolar.  

Palafox et al (1998) referenciando as 

críticas das ações pedagógicas ético-moral e 

social-ideológicas consideram que agir na 

prática educativa negligenciando a utilização 

de referenciais teóricos significa reproduzir 

uma consciência intencionalmente 

conservadora, pois este tipo de prática 

educacional não conta mais com nenhum tipo 

de argumentação convincente que a sustente.  

Para Paiano (1998) "A Educação 

Física precisa justificar sua presença no meio 

escolar através de um trabalho inovador que 

considere o individuo como um ser complexo, 

unico, que se expressa de maneira muito 

singular, permitindo a manifestação dessa 

diferença".  

Para Oliveira (1991) "... as discussões 

devem caminhar mais para a idéia de educação 

para o movimento..." tentando fazer com que o 

aluno intrinsecamente entenda e compreenda a 

importância e o significado do movimento para 

o ser humano no seu cotidiano em toda e 

qualquer atividade motora humana.                       

Concordando, Barros (1992) afirma 

que a Educação Física precisa proporcionar aos 

alunos conhecimentos específicos sobre 

atividade física para que possam ser 

solucionados os problemas do dia-a-dia 

Preocupando-se não apenas com o 

corpo e o movimento, é importante que a 

Educação Física, para ser mais significativa e 

abrangente, lide com o verdadeiro ser humano 

e com tudo que se relaciona ao movimento em 

nossa sociedade, assim como justifica Oliveira 

(1991).  

E para justificar essa presença, a 

Educação física deve ser modificada, usando 

ambientes que envolvam os alunos como 

cooperação, respeito e colaboração. Assim será 

possível que os alunos compreendam a 

realidade em que estão inseridos podendo 

posteriormente intervir de maneira positiva 

(PAIANO, 1998).  

Uma aula de Educação Física 

adequada é aquela em que se desenvolve a 

prática com embasamentos teóricos, ou seja, 

saber fazer, e saber o porquê e saber como se 

faz. Os extremos não são interessantes: nem a 

teorização da Educação Física, nem a prática 

sem significado. (PAIANO, 1998)  

Mais sobre o pensar a prática... 

O pensar sobre a prática, e sobre a teoria, 

sobretudo o pensar acerca de ambas, pode 

caminhar por diferentes vias que irão ou 

deveriam se cruzar. Assim, temos uma 

perspectiva filosófica, uma perspectiva 

política, uma perspectiva científica. Em todas 

estamos no plano das intervenções humanas, 

de nossas ações e pensamentos da e sobre as 

coisas. Mas nós também somos objeto deste 

pensar. E aqui a perspectiva psicológica pode 

ajudar. Nessa direção, talvez um ponto 

importante para se pensar seja sobre o conceito 

de experiência. O que é experiência? É senso 

comum falar que o desenvolvimento é um 
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processo que resulta da maturação e 

experiência. Enquanto maturação tem uma 

definição técnico-científica bem delimitada o 

que permite extrair conceitos operacionais, a 

experiência é mal-definida, pode ser tudo, e 

quando algo é tudo em ciência pode acabar não 

sendo nada. 

Tomemos o pensamento de Jean Piaget e suas 

implicações para a educação. Um autor1 ao 

refletir sobre esses implicações acaba falando 

da teoria e prática como segue no trecho 

selecionado: 

“ As ações do nosso cotidiano, em 

sua grande maioria, são prática, de 

primeiro grau, nós as realizamos sem 

nos darmos conta – é o plano do 

senso comum, ou do bom senso, 

plano anterior a qualquer 

preocupação científica...podemos 

ignorar essas ações. Porém podemos 

retornar a elas, após obter o êxito 

buscado e debruçamo-nos sobre 

elas...em outras palavras, tomamos 

posse delas, (vamos) tomar 

consciência dos seus mecanismos 

íntimos. Todas as criações humanas 

mais perenes – artes, ciências, 

filosofia...,etc. – são conquistas desse 

processo....a ação que leva ao êxito 

não é suficiente para construir o 

conhecimento. A ação que constrói 

                                                           

1 Becker, F. (s/d). Com Piaget, o objetivo da escola 

não é mais estocagem.....Viver Mente & Cérebro – 

Especial Piaget, p.24-33. 

conhecimento é aquela que se 

apropria dessa ação primeira que 

levou ao êxito. Como diz Aldous 

Huxley: “Experiência não é o que se 

fez, mas o que se faz com aquilo que 

se fez”. Teoria  não se faz com a 

prática, mas com a negação da 

prática e com a apropriação das 

coordenações das ações práticas num 

novo patamar. Se teoria se fizesse 

com a prática, o torneiro mecânico, 

que trabalha na linha de montagem, 

chegaria a produzir um novo design 

de automóvel. Acontece que ele pode 

passar 30 anos nessa prática sem 

conseguir conceber ou “desenhar” 

um protótipo. Não que ele seja 

incapaz de fazê-lo, tudo foi disposto 

nesse meio, para que ele não se 

apropriasse do que fez. Começa-se a 

fazer teoria negando a imediatidade 

da prática e utilizando-a como 

matéria prima e não como produto 

acabado das construções teóricas. 

Afinal, a lógica da prática é a 

reprodução das ações  que deram 

certo no passado; ela não dispõe de 

resposta adequadas a problemas 

novos. É próprio da boa teoria 

romper com essa lógica.” 

“...Começa-se a fazer teoria negando a 

imediatidade da prática e [mais] utilizando-a 

como matéria prima..” pensamos que nessa 

frase, pinçada do texto acima, reside parte da 

química para uma “aula prática” de um curso 

de Educação Física no ensino médio. (BECKER, 

s/d) 
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Considerações Finais 

 

Conclui-se com este estudo que a 

prática e a teoria são indispensáveis para o 

desenvolvimento do pensamento crítico, e do 

ser autônomo. A dialética entre teoria e prática, 

nunca pode ser perdida de vista. A teoria não 

substitui a prática e vice-versa. São níveis com 

certa autonomia, como pólos de um todo 

dinâmico. Assim, nada é tão proveitoso para 

uma teoria como uma boa prática e vice-versa. 

Conciliar a teoria e a prática muitas 

vezes parece uma tarefa difícil para os 

educadores. Mesmo quando o conteúdo é a 

iniciação esportiva, o professor depara com a 

ansiedade dos alunos na prática da modalidade 

propriamente dita. Nessa complexa situação, o 

professor de Educação Física deve mostrar 

uma das suas maiores características — a 

criatividade —, estabelecendo atividades que 

passem intrinsecamente o conteúdo planejado 

e, ao mesmo tempo, atendam à expectativa de 

seus alunos. Em um dia de chuva, por que não 

fazer um jogo de perguntas e respostas sobre 

cuidados com a saúde em vez dos populares 

jogos de tabuleiro? Ou, quem sabe, fazer uma 

prática de encenação sobre os cuidados com a 

saúde na sociedade moderna? Ou ainda falar 

em índices de massa corporal (IMC), 

percentual de gordura ou doping pode se tornar 

muito mais motivador se o educador usar, por 

exemplo, referências que façam sentido para os 

alunos. Com relação ao caso do doping, por 

que não discutir seu uso por atletas olímpicos? 

O que os motiva a fazer isso? Quais são os 

malefícios? E, principalmente, que soluções os 

estudantes diagnosticariam para esse caso? 

Abusando da criatividade, não seria 

interessante encaminhar as sugestões da turma 

ao próprio Comitê Olímpico Brasileiro? Com 

certeza, os alunos entenderiam que sua 

discussão teórica teria um efeito prático 

notável 

O professor é um mediador, facilitador 

e transmissor de conhecimentos nas aulas. 

Sendo assim, é o principal responsável para 

transmitir e oportunizar a construção de 

conhecimentos aos seus alunos com um 

embasamento teórico para complementar a 

prática. Afinal, de acordo com os PCNs (1999) 

o profissional de Educação Física durante a sua 

formação acadêmica adquire inúmeros e 

diversificados conhecimentos, que talvez por 

comodismo do seu trabalho, não se preocupa 

em adaptar esses conhecimentos as 

necessidade dos seus alunos. Vale ressaltar que 

nos cursos de graduação pouco se fala sobre 

adaptação desses conhecimentos para o ensino 

fundamental e médio. O professor acaba por 

transformar suas aulas de Educação Física em 

atividades mecânicas e rotineiras.  

As aulas de Educação Física não 

devem atingir extremos: totalmente prática ou 

somente teorização. A Educação Física é uma 

área de conhecimento que possui uma 

especificidade: o movimento humano 
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consciente. É preciso que a prática seja 

realizada com embasamento teórico, sem 

perder suas características. 

O aprender a fazer, a saber, por 

que está fazendo e como se relaciona neste 

fazer, explicitando as dimensões dos 

conteúdos, propõe um relacionamento das 

atividades da Educação Física com os grandes 

problemas da sociedade brasileira, sem, no 

entanto, perder de vista o seu papel de integrar 

o cidadão na esfera da cultura do corporal.
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