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Introdução 

 Ao longo do tempo surgiram novas tendências que são conhecidas como Abordagens da 

Educação Física Escolar que contribuem para a formação de uma identidade e contribui na formação e 

prática dos docentes (DARIDO, 2003). Contudo, Maldonado; Hypólito; Limongelli (2008) verificaram 

que a grande maioria dos professores desconhece as abordagens da Educação Física Escolar 

Após a leitura dos estudiosos da área, surgiu a seguinte questão problema: existem diferenças 

entre os conteúdos e abordagens utilizadas por Professores Iniciantes e Professores Experientes em 

Educação Física Escolar? 

Para responder a questão esse estudo teve como objetivo verificar as diferenças existentes entre 

os Conteúdos aplicados e Abordagens utilizadas por Professores Iniciantes e Experientes em Educação 

Física Escolar. 

 

Métodos 

O presente estudo contou com a participação de 08 professores do Ensino Fundamental de 06 

escolas públicas da cidade de Arujá – SP. Os sujeitos foram divididos em dois grupos: GI com 4 

professores iniciantes, formados no século XXI, tendo no máximo cinco anos de experiência e o GII 

com 4 professores experientes, formados no século XX, com no mínimo treze anos de experiência. 

A coleta dos dados aconteceu por meio de duas ações, primeiramente foram observadas 04 

(quatro) aulas de cada Professor, logo em seguida, utilizou-se a técnica de entrevista individual semi-

estruturada. Os resultados foram analisados, interpretados e categorizados para transcrição e a discussão 

feita através de análise descritiva. 

 

Resultados  

Categoria A – Perfil e Formação Acadêmica: Através dos resultados verifica-se que em 

ambos os grupos os professores são formados em universidades particulares e possuem grande 

preocupação em formação continuada. 
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Categoria B – Seleção e Aplicação dos Conteúdos: Os professores dos dois grupos priorizam 

em suas práticas as dimensões procedimentais e atitudinais, na aplicação de jogos e brincadeiras que 

visam o saber fazer dessas atividades e a compreensão e respeito às regras e disciplina. No entanto, nota-

se que os professores do GI preferem aplicar atividades lúdicas e os do GII priorizam jogos e desportos. 

Categoria C – Conhecimento e utilização das Abordagens da Educação Física 

Escolar:Verificou-se que os professores do GI, formados a partir de 2007, conhecem pelo menos uma 

abordagem. Apenas um dos docentes do GII relatou conhecer o tema. 

Categoria D – Ser Professor de Educação Física: Observou-se que os professores do G1 

costumam sentir insegurança e se sentem pouco valorizados pelos demais docentes da escola. Já os do 

G2 se sentem valorizados e admirados pelos colegas de outras disciplinas. Entretanto, ambos os 

professores relataram sofrer com a indisciplina dos alunos. 

 

Conclusão 

 Verificou-se que existem diferenças entre a aplicação de conteúdos de professores de educação 

física em início de carreira e professores experientes. Os professores iniciantes, apesar da insegurança, 

demonstraram aplicar com mais frequência atividades lúdicas e demonstraram conhecer as abordagens 

da educação física. Já os professores experientes, trazem consigo traços da formação tradicional, poisos 

esportes e jogos competitivos são abordados com mais frequência, e por não conhecerem as abordagens. 
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