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EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO ESCOLAR E SUAS DIFERENTES 

VISÕES 

 

Autor: Luiz Fernando Costa Santa Barbara. 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a visão alunos a respeito da Educação Física escolar e a sua 

contribuição no contexto educacional. Dessa maneira, o trabalho foi pesquisado em três instituições 

particulares da cidade de Simão Dias/SE. É um tema que gera muitas discussões, pois envolve divergentes 

opiniões sobre a maneira de como ministrar as aulas da disciplina nas escolas, uma vez que cada professor 

adere a sua filosofia de trabalho, assegurando as abordagens e a literatura trazida pelo campo científico da 

Educação Física. Assim, o trabalho em questão apresenta o contexto histórico da área, mostrando as 

diversas influências recebidas por ela por diferentes métodos que buscavam atender às necessidades da 

sociedade naquele momento. Assim, são abordados estudiosos do campo científico da Educação Física que 

exploram ao máximo as raízes históricas da área para compreender a razão do que está acontecendo na 

atualidade, percebendo que existe um fator histórico cultural em relação à maneira de como conduzir e 

olhar a Educação Física.  
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Introdução 

O ambiente escolar é um espaço multicultural, fato este que acarreta, na 

maioria dos casos, uma divergência sociocultural entre os seus integrantes. O aluno ao 

adentrar a escola traz consigo valores, os quais foram adquiridos no seu contexto social. 

A partir das suas relações como sujeito social o discente vai construindo sua identidade e 

formas de pensar quanto à sua responsabilidade social. A construção dessa identidade, 

constantemente está em pauta nos debates realizados pelos estudiosos das relações 

sociais, os quais procuram compreender como ocorre esse processo. Hall (2011) 

apresenta três concepções de identidade do sujeito: o Iluminista, o Sociológico e o 

Moderno, tendo cada uma suas diferenças, embora, seja a formação de uma a partir da 

outra.  

Nessa lógica, a Educação Física, torna-se uma disciplina privilegiada, por 

contribuir na formação do sujeito integral, uma vez que, auxilia no processo de construção 

da identidade do sujeito. O componente curricular em questão envolve o tocar, respeitar, 

enxergar o outro como parte fundamental de seu desenvolvimento. Dessa maneira, torna-

se importante contribuinte no espaço escolar, porém, percebe-se que existe uma grande 

desvalorização para com essa área, tratada como mera prática de esportes, ou, o não fazer 

nada.   

Sabe-se que, o contexto educacional brasileiro não passa por momentos 

positivos, são muitas as falhas existentes em todo o país, sobretudo, dentro das escolas. 

Discutir sobre educação é instigante, contudo requer muito tempo e dedicação, tendo em 

vista as diversas nuances que a envolve. Parte-se do princípio que a educação é um 

processo de desenvolvimento que ocorreu e ocorre de geração para geração, embora passe 

por algumas mudanças, mas o foco continue sendo o mesmo, isto é, formar sujeitos que 

contribuam para uma melhor sociedade, sabendo olhar criticamente as ações que ocorrem 

no dia a dia.  

Ao falar em educação, logo vem à lembrança a escola. Essa é uma instituição 

de ensino, na qual, os alunos adquirem conhecimentos formais para o desenvolvimento 

de sua vida, tanto social quanto profissional. Porém, se for pensar na educação somente 

na esfera da escola, não podemos esquecer que, existe uma figura muito importante, o 

professor.  
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O professor luta diariamente por um maior reconhecimento do seu trabalho 

na sociedade, porém, essa não faz uma reflexão da importância da classe docente no 

contexto educacional e social. Em decorrência disto, de modo geral o docente tem 

péssimas condições de trabalho, faltando recursos físicos e materiais para desempenhar 

da sua prática, salários muito abaixo do que deveriam receber, sem contar no pouco 

prestígio que possui diante de outras áreas, Darido e Galvão et al., (1999, p.140) dizem 

que 

 

Enquanto desvantagem o autor informa que há um desgaste maior do professor 

no sentido de providenciar recursos materiais, teóricos, frente à necessidade de 

coordenar diferentes programações em diferentes turmas; as próprias 

limitações de formação profissional do professor; e dificuldades de encontrar 

subsídios teóricos para desenvolver discussões sobre as implicações do 

movimento nos níveis sócio-cultural.  

 

 Ao falar sobre professor e educação, é importante destacar que existe uma 

relação entre sujeitos (Professor/aluno) em busca de algo desconhecido ou pouco 

conhecido (Conhecimento). É nessa procura pelo novo que relações são construídas, 

gerando muita das vezes o sentimento de amizade. O professor, além de sujeito que 

estimula o conhecimento, passa a ter papel fundamental na vida dos alunos, pois é 

necessário ter uma visão humana, sabendo que existem sentimentos envolvidos nessa 

profissão que é tão desvalorizada, mas que nas entrelinhas do processo histórico mostra 

que ser algo gratificante. Estar presente no desenvolvimento educacional de um ser 

humano é algo fantástico, ainda mais, quando o educador contribui de forma significativa 

nessa formação. 

Diante disso, esse texto tem como objetivo descobrir a visão dos alunos, de 

diferentes faixas etárias, da rede particular da cidade de Simão Dias/ SE, a respeito da 

disciplina de Educação Física no ambiente escolar. 

   

 

1 SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

BRASIL 

 A formação escolar nem sempre foi um direito de todos os seres humanos. 

Antigamente, as pessoas que eram agraciadas com os estudos em sua grande maioria, 

senão todos, eram os filhos dos nobres. Esses possuíam poder aquisitivo muito alto, 

possibilitando pagar uma escola para seus filhos, dentro ou até mesmo fora do país, 
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sempre visando o desenvolvimento do indivíduo para poder administrar as heranças e 

riquezas da família. Segundo Soares (2007, p. 83):  

 

Durante o império, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, 

a escola elementar ainda restrita aos filhos das elites. Ainda não se haviam 

estabelecido às bases de organização e construção de uma escola secundária 

que buscassem objetivos não exclusivamente direcionados para a preparação 

ao ingresso no ensino superior. 

 

Evidentemente os mais nobres não queriam que os seus empregados 

estudassem, ou que as classes mais baixas tivessem as mesmas oportunidades que seus 

filhos, pois sendo inseridos no processo educacional, poderiam despertar uma nova forma 

de pensar e agir, exigindo melhores condições de trabalho, entre muitos outros fatores. 

Inclusive melhoria da qualidade de vida, como ocorreu anos mais tardes com revoluções. 

Os nobres queriam seus empregados sem conhecimento, apenas engajados no trabalho, 

para que sempre estivessem no poder político e econômico.        

Com o passar dos anos, uma necessária reforma educacional foi feita, 

proporcionando uma educação de “qualidade para todos” independentemente de sua 

classe social. Nessa reforma, a inserção da Educação Física nas escolas foi um tanto 

quanto conturbada, pois muitos julgavam como imoral, principalmente as mulheres. 

Segundo Soares (1998, p. 83): 

 

[...] se de um lado existiam aqueles que a considerava imoral para as mulheres, 

de outro, vamos encontrar aqueles que a defendia por julgá-la necessária. Estes 

afirmavam que o corpo feminino devia ser fortalecido pela ginástica, adequado 

ao seu sexo e as peculiaridades femininas, pois era a mulher que geraria os 

filhos da pátria, o bom soldado e o elegante e civilizado cidadão.  

 

Conforme já citado anteriormente, a preocupação com o público feminino 

quanto às práticas de exercícios, estão intimamente e diretamente ligadas a criação dos 

seus filhos para defender a pátria. Podendo fazer uma relação da educação que era tida 

para poucos e a exclusão das mulheres na Educação Física, tendo um sujeito excluso do 

processo educacional. Porém, com o passar dos anos, as necessidades de uma nova 

sociedade, proporcionou uma “educação para todos”. 

Com o surgimento de uma nova sociedade no século XX, devido ao 

desenvolvimento de um novo modelo econômico (Capitalismo), muitas características se 

perderam, juntamente com valores éticos e morais importantes no desenvolvimento 

social, que distinguem a sociedade tradicional da moderna. Consequentemente, a 



7 
 

sociedade passa a adquirir novos valores e, vai perdendo outros, principalmente 

familiares. Tal modelo econômico se baseia no acúmulo de bens, e tem como 

característica o surgimento de um poder comandante (Burguês) sobre o comandado 

(Proletário), sendo este o responsável direto pela edificação da riqueza do burguês.  

Sendo assim, a Educação Física passa por um processo de evolução passando 

pelo higienismo, eugenismo e militarismo, essas correntes influenciam a área que procura 

estimular os homens a deixarem os corpos fortes e saudáveis, prontos para o trabalho duro 

e a preparação militar. 

Percebe-se assim, que a Educação Física brasileira recebeu influências de 

vários métodos ginásticos, passando por transformações, não existindo uma forma correta 

de se trabalhar com a área, mas vai de acordo com cada momento, com a necessidade que 

a sociedade está pedindo. Assim, o profissional formado em Educação Física deve estar 

preparado para trabalhar de várias maneiras, levando em conta o contexto social, 

econômico e político de cada região. É dessa maneira, que existe grande necessidade para 

uma formação acadêmica comprometida e embasada cientificamente. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da educação (Lei 9.394/96) a Educação 

Física é componente curricular obrigatório e deve ser tratado como qualquer outra 

disciplina. Porém, conforme é retratado na introdução do presente trabalho, não é o que 

ocorre em muitas escolas no Brasil, tal disciplina é vista como mera prática de exercícios, 

associando o futebol para os meninos e o queimado ou vôlei para as meninas, tendo 

sempre um caráter recreativo e sem importância para aqueles que estão participando das 

atividades propostas.  Assim, tal fato ocorre por vários motivos, entre eles a falta de 

compromisso do profissional para com as novas transformações da área ou sua formação 

negligenciada, não se preocupando com a formação dos alunos na qual, interage. Outro 

ponto é a falta de apoio da equipe diretiva da escola em auxiliar nesse processo de 

mudança. 

A Educação Física Escolar vai muita além do que meras práticas esportivas. Esse 

é um dos conteúdos da disciplina dentre muitos outros, como por exemplo: Atividades 

rítmica e expressiva, luta, dança e muitos outros, se resumindo a cultura corporal do 

movimento. Podendo também trabalhar os temas transversais (Saúde, ética, trabalho e 

consumo, sexualidade, meio ambiente e cultura) adaptando com a problemática de cada 

região. Segundo Darido (2011, p.26 
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Entende-se que a Educação Física, com os demais componentes curriculares 

escolares, deva propiciar ao aluno o exercício de cidadania, buscando, durante 

a prática pedagógica, a formação do aluno crítico, direcionado para a conquista 

de sua autonomia [...]. 

 

Esse é um dos objetivos da Educação Física escolar, que embora não possa 

ser trabalhado sozinho, exclusivamente. A junção de saberes específicos em busca de um 

objetivo comum, o formar o cidadão, o sujeito crítico/reflexivo, vai muito mais do que as 

salas de aula, palestra. Para chegar a tal objetivo os muros das escolas precisam ser 

ultrapassados, e perceber as ações desses alunos e seu comportamento no meio social 

externo ao espaço escolar. 

Dessa maneira, a Educação Física escolar passa a ter um sentido na vida dos 

alunos e até mesmo na própria escola, mostrando aos gestores, alunos e professores de 

outras disciplinas que aquele conhecimento é importante para o processo de formação 

discente. Além disso, que ela não se resume, apenas, a prática de esportes, movimentos 

repetitivos, exclusão. Segundo Daolio (2004, p. 15): 

 

Dessa forma, os autores definem como objetivo inicial para a educação física 

escolar propiciar à criança a aquisição de habilidades motoras básicas, a fim 

de que seja facilitado a ela o aprendizado posterior das habilidades 

consideradas mais complexas. 

 

Ao pensar dessa forma, na Educação Física escolar existe diversas maneiras 

de se trabalhada no ambiente institucional, porém de forma educativa, pedagógica e 

social, não visando rendimento, técnica, exclusões e habilidades esportivas, e sim, 

visando o aluno por inteiro, como um ser humano que precisa de oportunidades e 

vivências para compreender ou interpretar os fatos sociais que ocorrem a sua volta. 

A Educação Física, possui um fundamental papel no desenvolvimento dos 

alunos, em cada nível do ensino básico, tendo características e objetivos específicos, 

sempre de maneira pedagógica.  

Na educação infantil, os alunos devem ser estimulados a saber respeitar as 

diferenças, além de conhecer seu corpo e seus limites sociais, cognitivos e motores. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacional (PCNs) (1997, p.27) 

O processo de ensino e aprendizagem em Educação Física, portanto, não se 

restringe ao simples exercício de certas habilidades e destrezas, mas sim de 

capacitar o indivíduo a refletir sobre suas possibilidades corporais e, com 

autonomia, exercê-las de maneira social e culturalmente significativa e 

adequada. 
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Não se deve, portanto, separar o corpo da mente, e sim trabalhar em conjunto. 

Dessa maneira o professor ao selecionar os conteúdos deve levar em consideração fatores 

como: Relevância social, características dos alunos e da própria área. 

Uma das grandes dificuldades de trabalhar com a Educação Física escolar, e 

um dos elementos diferenciadores diante das demais disciplinas é a inexistência de um 

material didático padronizado, como existe nas outras áreas de ensino, (Matemática, 

Português, Ciências, Geografia, História, entre outras). Nessas, os alunos e professores 

sabem o que vão estudar ano após ano, independentemente de estarem matriculados no 

Nordeste ou no Sul, os conteúdos para aquela disciplina e ano de ensino serão os mesmos. 

Porém, a Educação Física Escolar, não possui esse sistema padronizado de conteúdos, o 

que de fato existe são os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que vão auxiliar ao 

professor na construção de seu plano de ensino para a Instituição educacional em que 

trabalha. Dessa forma, os PCNs, trazem a divisão entre: Conhecimentos corporais, jogos, 

esportes, lutas, danças, atividades rítmicas e expressivas, cultura corporal, ginástica. 

Devendo respeitar a particularidade de cada região. 

Os debates, obras científicas e a construção do conhecimento estão em todos 

os lugares a todo o momento, é papel do profissional sempre tentar se atualizar e procurar 

conhecer a forma de trabalhar dos seus colegas, principalmente aqueles que conseguiram 

mudar o contexto da Educação Física Escolar para a forma mais correta possível. Não é 

copiar a forma de trabalhar do outro, até porque cada contexto tem suas especificidades, 

muito menos deixar de conhecer a maneira de como ocorreu essas transformações, 

pensando que vai demonstrar ser um profissional sem capacidade. É importante 

primeiramente estar livre de qualquer tipo de vaidade ou sentimento de superioridade para 

com o outro, para que aos poucos seja construída uma Educação Física Escolar que possa 

contribuir na formação dos alunos, sempre realizando reflexões quanto ao seu papel na 

educação. 

 

2 METODOLOGIA 

Esta secção tem como objetivo demostrar como foi realizada, além do público alvo e dos 

resultados do presente trabalho. 
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2.1 Tipo de pesquisa 

 

Para a concretização dos objetivos deste estudo, realizou-se uma pesquisa de 

cunho quantitativo. Para isto, procurou-se conhecer as opiniões e vivências dos sujeitos 

envolvidos em relação ao problema em questão.  

 

Além disso, foi desenvolvida uma pesquisa de campo, cuja finalidade foi 

procurar informações a respeito do problema deste estudo, diagnosticando esses e 

tentando encontrar possíveis soluções para tal.  Nesse sentido, a utilização deste tipo de 

pesquisa justifica-se pelo fato de que, a ida do pesquisador ao seu campo de estudo traz 

informações relevantes para a concretização da pesquisa. Assim como, conhecimentos a 

respeito dos problemas, previamente pensados, e contextualizados através da pesquisa. 

 

2.2 Universo da pesquisa 

 

Para realizar uma pesquisa é necessário escolher um universo, o qual 

possibilite obter informações necessárias para o bom andamento do estudo. Diante disso, 

esta pesquisa foi realizada em três escolas particulares do município de Simão Dias/SE, 

sendo selecionadas através do público citado no problema. Nelas foram entrevistados 

alunos do 5º ao 9º ano.  A mescla de alunos de anos de ensino diferentes, foi com o intuito 

de poder perceber as possíveis divergentes opiniões em relação às crianças e jovens com 

idades diferentes e com vivências variadas nas aulas de Educação Física. 

 

2.3 Instrumento de coleta de dados  

 

A pesquisa em questão teve como instrumento de coleta de dados um 

questionário, o qual era composto por perguntas abertas e tinha como objetivo conhecer 

as opiniões dos indivíduos participantes. Este questionário possibilitou maior 

espontaneidade por parte dos entrevistados, podendo expor o que sabiam em relação ao 

tema e como foram suas vivências durante a vida estudantil e sua relação com os 

professores de Educação Física, Segundo Lakatos (2009, p. 206): 

 

Perguntas abertas, também chamadas de livres ou não limitadas, são as que 

permitem ao informante responder livremente, usando linguagem própria, e 

emitir opiniões. Possibilita investigações mais profundas e precisas; entretanto, 

apresenta alguns inconvenientes: Dificulta a resposta ao próprio informante, 
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que deverá redigi-la, o processo de tabulação, o tratamento estático e 

interpretação. A análise é difícil, complexa, cansativa e demorada. 

 

Assim como outros tipos de coleta de dados, possui seus pontos positivos e 

negativos, mas sendo tratado da melhor maneira possível, o pesquisador poderá ter em 

mãos um bom arcabouço de informações para iniciar o processo de construção das 

discussões desses resultados coletados durante sua pesquisa, e com o público já citado 

anteriormente. 

 

2.4 Percurso metodológico   

 

 Um dos aspectos mais relevantes da pesquisa é seu percurso metodológico. Ao 

levar em consideração este fato, o estudo em questão foi dividido em etapas, a saber:  

1ª Etapa- Levantamento bibliográfico: foi realizado leituras de artigos e obras 

sobre a problemática em questão para se ter uma base concreta para a discussão da teoria 

com a prática. 

2ª Etapa- Elaboração do instrumento de coleta de dados: ocorreu através de um 

questionário que teve como pergunta central: O que é Educação Física? 

3ª Etapa- Aplicação dos instrumentos de coleta de dados: aplicação do 

questionário ao público em questão, desenvolvimento dos procedimentos para descobrir 

os resultados através do questionário, conforme é especificado no item anterior. 

4ª Etapa- Analise dos dados: A partir deste questionário as informações foram 

organizadas através de interpretação e gráficos para transformar em resultados e conhecer 

a realidade em relação ao tema estudado. Assim foi realizada a análise teorização, na qual, 

ultrapassa a mera descrição, buscando estabelecer relações que apontem novas 

explicações e interpretações acerca do fenômeno investigado. Dessa maneira, tentar 

explicar por quais motivos a problemática principal foi tratado de tal forma. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Conforme foi mencionado no quesito População e Amostra, a pesquisa foi 

realizada em escolas particulares na cidade de Simão Dias/SE, aplicando um questionário 

aberto para alunos que estudam do 5º ao 9º ano. O intuito de diversificar os anos de ensino, 

foi para compreender melhor a visão dos discentes frente a disciplina de Educação Física 

em diferentes etapas do processo educacional.  
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Vale ressaltar, que não houve resistência ou dificuldade para que a pesquisa 

fosse realizada nesses ambientes de ensino formal, todos os gestores aderiram à pesquisa 

sem nenhuma implicação, contribuído de forma significativa para o desenvolvimento do 

trabalho, claro que garantindo toda ética com os envolvidos, uma vez que, não havia a 

necessidade de identificação tanto da instituição como dos envolvidos, todos 

responderam ao questionário, registrando, sua opinião a respeito do que estava sendo 

indagado de forma clara. 

Para realizar a análise dos dados foi necessário estabelecer algumas categorias 

as quais foram denominadas de: disciplina prática desenvolve o corpo e a mente (Prática 

e teórica) e disciplina com pouca importância e estão contidas na tabela abaixo. A escolha 

destas categorias deu-se de acordo com a análise das respostas dos alunos. 

 

Tabela 01: Defina o que é Educação Física(...) 

CATEGORIAS FREQUÊNCIA % 

Não respondeu 0 0% 

Disciplina prática (É praticar esportes e 

brincadeiras) 

10 66,66% 

Desenvolve o corpo e a mente (prática e teórica) 4 26,66% 

Disciplina com pouca importância (Tem pouca 

contribuição para a vida) 

1 6,68% 

Total: 15 100% 

 

No geral, os alunos apresentaram uma visão de que a Educação Física Escolar 

é meramente a prática esportiva e a realização de brincadeiras. Deste modo, percebe-se 

que a concepção destes sujeitos sobre o componente curricular em pauta é que não 

devendo haver a teoria como forma de auxiliar na prática. 

Diante das respostas contidas na tabela 01, é possível perceber que alguns 

alunos têm uma visão correta da Educação Física, uma vez que, para eles ela relaciona 

corpo com a mente, teoria/prática, o estudo do corpo humano. Mas, grande parte, ainda a 

trata como matéria divertida, de brincadeiras, de lazer e tantas outras denominações, o 

que remete a um, caráter de ser algo vazio, sem importância. Essa visão é formada por 

múltiplos fatores, como por exemplo: A maneira como ocorre a prática docente do 

professor, a estrutura oferecida pela instituição de ensino, os objetivos da escola e do 

professor e a cultura local em relação a Educação Física. Segundo Macedo e Antunes 

(1999, p. 11): 14 Evidencia-se que a maioria que participa das aulas de Educação Física 
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é do sexo masculino, pelo gosto de jogar bola, mencionando como esportes preferidos o 

basquete, o vôlei, e principalmente o futebol. Consideram que aprendem a serem mais 

educados, respeitando os companheiros através da obediência as regras; gastam energia, 

saem da sala de aula e não ficam sentados o tempo todo, além de se esquecerem das 

provas. O fator jogar bola é algo cultural nas aulas de Educação Física no Brasil, 

influência da década de 70 com a esportivização que perdura até os dias atuais. No 

entanto, o problema é quando esse “jogar bola” se torna alvo de competição, seletividade 

e, consequentemente, conflitos entre os participantes. Assim, muitos alunos têm a visão 

de que a Educação Física é “esportes”, conforme retrata o aluno A2 em sua resposta “É 

uma matéria que nos ensina esportes. ” Porém, o termo esporte (Plural), se restringe ao 

esporte (singular), sendo específico ao futebol. Sobre o esporte e a Educação Física Júnior 

(2008, p. 216) ressalta que: Entendo que no nascedouro, o esporte vinculou-se a Educação 

Física, nas PublicSchools da Inglaterra na segunda metade do século XIX. Entretanto, o 

mesmo evoluiu e espraiou-se pelo planeta adquirindo autonomia ao longo do século 

passado, mudando, paulatinamente de um conteúdo de ensino – algo a ser escolarizado - 

a um conteúdo exclusivo da educação física na escola, esportivizando-a. De fato, o 

esporte é um dos conteúdos da Educação Física que os alunos mais o aprecia, cabe ao 

professor saber como tratar de forma pedagógica esse conteúdo para que nas entrelinhas 

dos esportes possam trabalhar outros temas e necessidades daquela comunidade escolar. 

Trabalhar temas como corpo, saúde, violência, fatores sociais, entre outros. Segundo 

Lopes e Moreno (2004, p. 80): “A Educação Física, além de ter esse ponto do social a seu 

favor, ainda pode se beneficiar pelo trato com o corpo, com o instrumento de expressão 

de uma cultura rica, que se manifesta pela arte, pelo movimento”. Assim, através da 

Educação Física o sujeito pode se manifestar pelo movimento, realizando o que é 

proporcionado pelo professor, mas que tenha um sentindo no que será realizado. O mesmo 

acontece com o esporte, o docente deve saber como educar e construir conhecimento 

através do esporte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir que a Educação Física deve ser tratada como qualquer outra 

disciplina que compõe a grade curricular de uma instituição de ensino. Porém, na prática, 

conforme percebe-se através das entrevistas realizadas, aluno o que ocorre é um tanto 

quanto diferente, como aulas em horários oposto aos das demais disciplinas, aulas 
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voltadas para o esporte de rendimento gerando uma seletividade dos alunos mais 

habilidosos e dificultando vivências para os alunos que não possuem tanta afinidade com 

o movimento de maneira específica (Esporte, lutas, danças, entre outros). Conforme 

mencionado no trabalho, é um fator histórico cultural impregnado na área da Educação 

Física escolar, advindo de muitos e muitos anos e diversas influências.  

De fato, existem profissionais que apresentam novas ideias e novas maneiras 

de se trabalhar com a Educação Física Escolar, trabalhando de forma pedagógica e 

proporcionando aos alunos uma contribuição não somente motora, mas cognitiva, afetiva 

e social, podendo auxiliar o aluno na compreensão de mundo em que esse faz parte. O 

problema é quando esses novos pensamentos entram em choque com o fator cultural, 

principalmente em escolas particulares, como é o objeto de estudo do presente trabalho. 

Pois, a gestão escolar, em sua maioria tem a disciplina de Educação Física voltada para o 

lazer, recreação, ou até mesmo conquistar títulos em campeonatos representando a 

instituição. Outro ponto que se trata das escolas particulares em relação à Educação Física 

é a sua contribuição para os alunos serem aprovados em uma Universidade ou Faculdade, 

embora existam algumas questões referentes à Educação Física no Exame Nacional de 

Ensino Médio (ENEM), mas é muito pouco explorada quanto ao poder contribuição 

humana. Dessa forma tratam a Educação Física como a menos importante em comparação 

às outras, pois o objetivo principal é a aprovação em uma instituição de nível superior e 

não refletir sobre a importância do exercício na vida do ser humano, doenças, vida 

saudável, desigualdades sociais, entre outros temas que podemos trabalhar nas aulas. 

Dessa maneira o sistema educacional é composto por uma hierarquia em 

relação às disciplinas, e infelizmente a Educação Física encontra-se na maioria das 

escolas na parte inferior, haja vista que, comparando há anos atrás é possível perceber 

uma pequena evolução na maneira de olhar para com a Educação Física. Talvez seja a 

forma como a pequena parte dos profissionais está tentando inserir na escola a disciplina, 

através da nova formação em Educação Física, contrapondo a formação tecnicista 

existente na década de 70, ou seja, novos pensamentos foram surgindo, o campo científico 

da área foi crescendo e a necessidade de mudança existiu e ainda existe. Porém, o 

processo de mudança não é algo fácil, requer do profissional muita sabedoria e 

flexibilidade para lidar com o confronto que vai existir ao tentar mostrar uma nova 

maneira de olhar para a Educação Física, e perceber que ela pode contribuir na formação 

do sujeito, que em uma atividade, jogo, lutas, esporte, atividades rítmicas e expressivas, 

ginástica o aluno pode aprender. 
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De fato, a Educação Física é diferente das outras disciplinas, a maneira de 

aprender não é igual as demais disciplinas. Não há necessidade dos alunos ficarem em 

uma sala de aula para aprender, de serem corpos adestrados, quietos, sentados em 

carteiras durante horas para construir o conhecimento.  

A Educação Física, tem suas particularidades e a relação teoria/prática faz 

com que a construção desse conhecimento se torne significativa, podendo deixar o aluno 

livre ao se expressar. Evidente que a construção dessa relação teoria/prática dependerá do 

professor de Educação Física e da maneira como a escola em que ele está inserido ver a 

disciplina. O que muito acontece nas escolas, é que os gestores possuem um pensamento 

da Educação Física do tempo em que eram alunos, tendo a aula tecnicista, excludente, 

recreativa, sem significado. Pois, ao ir para o cargo de coordenador ou diretor não fez ou 

não se interessou em conhecer a nova Educação Física, para que possa estabelecer um 

diálogo com o profissional da escola e trabalhar de maneira conjunta.  

Embora cansativo e desestimulador, o profissional de Educação Física deve 

lutar arduamente por essa mudança, de maneira gradual, pedagógica e com muito 

arcabouço teórico científico, para que um dia almeje a Educação Física trazida pela 

literatura e de algumas raras realidades brasileira. 
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