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Resumo 

Contrária às abordagens de cunho tecnicista, esportivista e biologicista que reinava no País até a 

década de 70, surgem novos pensamentos pedagógicos acerca da Educação Física. “É nesse momento 

que a disciplina passa por um período de valorização dos conhecimentos” (CASTRO; SILVA; 

SOUZA, 2008, p.10). Como conseqüência observa-se nos dias atuais diversas concepções pedagógicas 

na educação física, caracterizando-se pela tentativa de rompimento com o modelo mecanicista 

predominante desde o início do século XX. O presente estudo através de um estudo do tipo 

bibliográfico propos identificar e analisar os postulados teóricos das abordagens pedagógicas que 

orientam o desenvolvimento historicamente constituído da Educação Física Escolar, de modo a 

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

mesmo dispor metodicamente de seu conjunto para o planejamento e desenvolvimento de suas aulas. 

A pesquisa concentrou-se nos principais pesquisadores e suas principais obras que originariamente 

contribuem para dar corpo a cada uma das abordagens contemporaneamente discutidas e refletidas no 

contexto pedagógico da Educação Física. Dentre os pesquisadores e obras utilizadas destacam-se 

publicações, tais quais: Go Tani et al., Educação Física Escolar: uma Abordagem 

Desenvolvimentista; João Batista Freire, Educação de Corpo Inteiro; Célia L. Soares et al., 

Metodologia do Ensino de Educação Física; Mauro Betti, Educação Física e Sociedade; Jean Le 

Bouch, Educação pelo Movimento; Elenor Kunz, Transformações Didático-Pedagógicas do Esporte; 

Jocimar Daólio, Da Cultura do Corpo; Fábio Brotto, Se o importante é competir o fundamental é 

cooperar; Marcelo Jabu e Caio Costa, PCN’s, além de artigos científicos que analisam, refletem e 

discutem o seu teor. 

Palavras-chave: Abordagens pedagógicas; Educação Física escolar. 

  1. Introdução 

1.1. Caracterização histórica das Abordagens Pedagógicas da Educação Física escolar no 

contexto nacional 

 Em oposição à vertente tecnicista, esportivista e biologicista que esteve vigente na Educação 

Física Escolar nacional até final da década de 70 surgem as abordagens pedagógicas com o intuito de 

promover a compreensão da base à qual o profissional pode recorrer para guiar suas ações ou até 

mesmo dispor metodicamente de seu conjunto para o planejamento e desenvolvimento de suas aulas. 

Assim, nos propomos apresentar o conceito de cada uma das abordagens pedagógicas características 

em nosso país e pertinente ao cotidiano acadêmico e escolar da educação física. 

 As abordagens pedagógicas na visão de pesquisadores são definidas como movimentos 

integrados na nova perspectiva da educação física que é a teoria e a prática no cotidiano escolar. 

Assim, ambas servem de forma integrada como auxílio na organização do planejamento do professor 

proporcionando uma prática adequada aos objetivos de cada aula e coerente com a realidade de seus 

alunos.   

 Segundo Benites; Souza Neto (2006): 

as abordagens, enquanto norteadores da prática pedagógica funcionam como 
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um suporte, onde os professores se apegam em seus conceitos para ter um 

ponto de referência. Não deixam de ser estratégias para a aplicabilidade da 

Educação Física escolar que traz em cada ato pedagógico uma teoria 

embasando a prática, havendo necessidade de a mesma ser identificada. (p. 

10) 

 

 De acordo com Benites; Neto (2006) é importante notar que cada abordagem citada traz uma 

opção particular para uma intervenção prática, norteada por determinados objetivos. Esses objetivos 

ora tendem as necessidades da formação do cidadão crítico e ora tendem a preocupação com a 

aquisição de habilidades ou ora com outras necessidades. No geral todas as abordagens direcionam-se 

para uma tentativa de se dar uma identidade para a Educação Física escolar, legitimando e legalizando 

a disciplina. 

 Segundo Benites; Souza Neto (2006), na fase atual convive-se com uma "dança" das 

abordagens de ensino, que vão desde a abordagem Desenvolvimentista até os PCN’s. Para melhor 

entendimento das abordagens, estas são delimitadas por suas especificidades (DARIDO, 2008). Este 

estudo se concentra naquelas que mais freqüentemente são motivos de reflexões na literatura, a saber: 

Desenvolvimentista, Construtivista-Interacionista, Crítico-Superadora, Sistêmica, Psicomotricidade, 

Crítico-Emancipatória, Cultural, Jogos Cooperativos, Saúde Renovada e Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs). 

2. Caracterização teórica das Abordagens Pedagógicas da Educação Física escolar no contexto 

nacional 

De acordo com Darido (2008) as abordagens pedagógicas que surgem no fim da década de 70 

e são motivo de estudos e debates no meio acadêmico entre os intelectuais e estudiosos da área de 

Educação Física da época, assim as delimitamos por suas especificidades.  

 

Abordagem da Psicomotricidade 
Segundo Darido (2001), a Psicomotricidade foi o primeiro pensamento bem articulado a partir 

da década de 70 contrapondo os modelos anteriores de Educação Física do país. Nessa abordagem a 

Educação Física foca o seu desenvolvimento na criança, com o ato de aprender, além de trabalhar a 

cognição, o afetivo e os gestos psicomotores, assim de acordo com Soares (1996) buscando a 

formação integral do aluno. Esta abordagem é de cunho psicológico, pois para estudar o movimento 

do corpo é necessário que a mente seja também considerada.  

 Segundo a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade (2007), tal abordagem foi definida como 

uma ciência cujo objetivo é o estudo do homem através do seu corpo em movimento e em relação ao 

seu mundo interno e externo. 

  Pereira (2006), citando J. Ajuriaguerra (1947) conceitua a Psicomotricidade como sendo a 

realização do pensamento através do ato motor preciso, econômico e harmonioso.  

 A psicomotricidade está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das 

aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Esta é sustentada em três conhecimentos bases: o 

movimento, o intelecto e o afetivo. 

 Segundo Costa (2001), tais dificuldades enfrentadas pela neurologia para explicar as 

perturbações neurológicas de indivíduos aparentemente sadios motivaram Dupré (1909) a busca de 

respostas para os problemas encontrados. Assim, através de estudos foram encontradas explicações 

para tais questionamentos e mostrado que o individuo deve ser analisado em seu movimento no todo, 

de forma a respeitar as dimensões afetiva, cognitiva e psicomotora, pois estas estão interligadas e o ser 

não desenvolve uma atividade ou um movimento sem uma delas. O autor diz, ainda, que as 

perturbações psicológicas têm grande ligação com as perturbações motoras. 

Costa (2001) atribui a Dupré (1909), a utilização do termo Psicomotricidade significando a 

relação entre o movimento, o pensamento e a afetividade. Assim, a abordagem critica o movimento 

por si só ou isolado, pois isto não significa que o individuo irá concretizar o aprendizado. Quando um 

professor diz a um grupo de alunos para executar algum movimento sem explicar qual seu objetivo, 
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eles o executam, mas normalmente não aprendem a usá-lo no seu cotidiano e nem percebem a sua 

importância, como por exemplo, uma corrida em aptidão física ou várias bolas arremessadas em uma 

cesta. Além disso, o professor, ao agir desta forma, não leva em conta fundamentos importante da 

aprendizagem que são: o cognitivo, o afetivo e o psicomotor de cada aluno ou criança.  

No Brasil a Psicomotricidade teve seu desenvolvimento anunciado principalmente pelo 

francês Jean Le Bouch por meio de algumas obras, como “Educação pelo Movimento”- (1981), 

proporcionando base teórica para outros estudos e trabalhos na área, essas inspiradas em autores que já 

trabalhavam com essa perspectiva em outros países e com base teórica em outros campos de estudos, 

como o da psicologia. De acordo com Lussac (2008), apesar de a Psicomotricidade surgir em 1870 na 

França essa abordagem ganha força em nosso país apenas na década de 80. 

 O papel do educador é de suma importância no desenvolvimento psicomotor da criança, pois a 

escola deve respeitar os conhecimentos já adquiridos pelos seus alunos e com base neles trabalhar as 

funções psicomotoras de maneira a conduzir ao desenvolvimento integral da criança. De acordo com 

Oliveira (2003) a Psicomotricidade se desenvolve por meio das funções psicomotoras, as quais se 

dividem em: coordenação global ou motricidade ampla, fina e óculo-manual; esquema corporal; tônus 

da postura; lateralidade; estruturação espacial; estruturação temporal; discriminação visual e auditiva; 

ritmo e equilíbrio. 

 Segundo Darido (2008), o educador com base na abordagem da psicomotricidade tem 

responsabilidades, além de escolares, também pedagógicas. 

  

Abordagem Desenvolvimentista 

 A Abordagem Desenvolvimentista uma das abordagens considerada como tradicional, de 

acordo com TANI ET AL (1988) tem como foco principal o movimento da criança, essa dirigida 

especificamente para as com idade de quatro a quatorze anos. Fundamenta a educação física na 

aprendizagem motora, a partir de uma taxionomia do desenvolvimento motor, em que todo o ser 

humano passa pelas fases ali definidas e elaboradas para cada nível dos movimentos fundamentais, 

caracterizando a progressão normal do crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, 

cognitivo e afetivo-social, na aprendizagem motora.  

 Segundo Darido (2008) os autores da abordagem desenvolvimentista têm como base de 

estudos a Psicologia desenvolvida por autores como Gallahue e Cannoly. A partir destes estudos 

foram sugeridos aspectos ou elementos relevantes para a Educação Física nessa nova abordagem. 

 Go Tani, Edison de Jesus Manoel, Eduardo Kokubun e José Elias de Proença, idealizadores do 

Desenvolvimentismo, acreditavam que a Educação Física se desenvolvia através e pelo movimento, 

denotando uma tendência tradicional. O Desenvolvimentismo possui como característica privilegiar a 

aprendizagem do movimento, utilizando a habilidade motora como um dos pontos mais importantes, 

pois a partir do movimento os seres humanos conseguem se adaptar aos problemas do cotidiano e 

solucioná-los.  

 “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” (DARIDO, 2008, p.5) 

 O comportamento de cada indivíduo não é uma função do ambiente, porém o indivíduo se 

molda às suas características. Dessa forma, as modificações no desenvolvimento podem surgir de 

variações no contexto no qual o indivíduo age. Logo, é importante levar em consideração fatores 

importantes, como: o físico e o social, pois ambos podem levar a modificações no desenvolvimento 

motor. Segundo Gottlieb (1992) e Lewontin (1997) apud Go Tani (2005) é necessário considerar que a 

direção e as fases de seqüência de desenvolvimento motor estão subordinadas ao histórico das 

interações nos variados níveis existentes, tanto no fisiológico quanto no social. Dentro da perspectiva 

desenvolvimentista tenta-se identificar como algumas variáveis orgânicas se relacionam ao estado de 

desenvolvimento motor do indivíduo. Assim, segundo Herkowitz (1978) apud Go Tani (2005) a 

proposta para essa análise é o desenvolvimento da tarefa, na qual estuda os movimentos considerados 

básicos e comuns da criança, como o correr, andar, saltar, etc. O indivíduo através da tarefa pode 

verificar quais as variações de comportamento do indivíduo e seu desenvolvimento. Dessa forma cabe 

ao homem propor a prática à criança, intervindo às vezes de forma facilitadora e outras de forma a 

dificultar a execução do movimento analisando o desenvolvimento da criança. 
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Abordagem Construtivista-Interacionista 

 Segundo Freire (1989) tal abordagem tem como objetivo a construção do conhecimento a 

partir da interação do sujeito com o mundo, valorizando, a cultura e as experiências dos alunos. E essa 

construção se dá pelo desenvolvimento do conteúdo escolar através da corporeidade. A abordagem 

Construtivista-Interacionista tem ganhado espaço considerável em nosso país, devido às propostas de 

Educação Física no âmbito escolar vislumbrar superar metodologicamente os modelos anteriores, 

principalmente o mecanicista que não leva em consideração a individualidade ou as especificidades do 

indivíduo. 

 Esta não é uma especificidade da educação física, mas de todo conteúdo diretamente ligado 

aos aspectos cognitivos, não importando a área disciplinar, pois nesta abordagem valoriza-se a 

interdisciplinaridade. Estes conteúdos são desenvolvidos através de atividades lúdicas, espontâneas, 

como jogos, brincadeiras e gradativamente deverão compor tarefas cada vez mais complexas e 

desafiadoras, buscando assim a construção de um conhecimento. 

 Abramovich (2008) em prefácio de Freire (2008), diz que a abordagem Construtivista-

Interacionista busca um professor de Educação Física diferente do tradicional, o qual sempre utiliza 

um apito como meio de organização das aulas, mas um que insista na afetividade, vendo o amor como 

o melhor meio pedagógico.  

 Um professor que não propõe o uso de instrumentos caros para o desenvolvimento das aulas, 

mas sim o uso de materiais recicláveis, sucata e outros materiais simples e facilmente encontráveis; 

que respeite o aluno como um todo e sendo acima de tudo um educador o qual precisa de tantos 

estudos, tanto embasamento filosófico, tanto conhecimento, como todos os demais professores. 

(Ibidem) 

 Segundo Darido (2008), a abordagem Construtivista-Interacionista é explicitada 

principalmente nas propostas de Educação Física da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 

(CENP), o qual possui como colaborador o Professor pesquisador, Amazonense, João Batista Freire, 

que teve como base de seus estudos a Psicologia de Jean Piaget. Sua obra Educação de Corpo Inteiro, 

de 1989 tem papel fundamental na divulgação do pensamento construtivista-interacionista. 

 Para João Batista Freire a escola deveria considerar o conhecimento que a própria criança 

possui ao entrar na escola, pois além do saber formal e curricular, essa também possui um 

conhecimento infinito das atividades corporais. Segundo Freire (2008), a criança não possui a 

teorização do brincar, mas é especialista em brincar e esse conhecimento deveria servir também de 

base para as aulas de Educação Física e não somente o que aprendesse nos livros didáticos. 

 De acordo com Freire (2008) 

bem mais que a escola, o brinquedo infantil tem cumprido a importante 

missão de aperfeiçoar o acervo motor, elevando-o ao nível necessário para 

dar conta das solicitações que o ingresso no mundo de amplas relações 

sociais da escola exige.” (p.112).  

 

 A construção do conhecimento nesta abordagem para a educação física propõe o respeito e uso 

da cultura de cada aluno, da corporeidade, mas isto serve também para as demais disciplinas escolares, 

pois o autor acredita na interdisciplinaridade disciplinar. O indivíduo deve explorar tudo o que a 

educação e a educação física pode lhe oferecer. Não se trata de reproduzir o que lhe é passado, mas 

reconstruir o meio em que vive.  

 A criança possui a linguagem como forma de comunicação e o corpo que serve como meio de 

expressão também. O indivíduo ao realizar uma ação física consegue ao seu término abstrair algum 

conhecimento e esse servirá de base para próximas atividades a que venha executar. Segundo Freire 

(2008), a coordenação é uma espécie de saber corporal que orienta a ação. Assim, a coordenação serve 

para o sujeito abstrair e incorporar elementos que servirão como material de reflexão, de seus futuros 

pensamentos.   

 Freire (2008) afirma que: 

Corpo e mente devem ser entendidos como componentes que integram um 

único organismo. Ambos devem ter assento na escola, não um (a mente) 

para aprender e o outro (o corpo) para transportar, mas ambos para se 
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emancipar. Por causa dessa concepção de que a escola só deve mobilizar a 

mente, o corpo fica reduzido a um estorvo que, quanto mais quieto estiver, 

menos atrapalhará. (p.13) 

 

 Tal abordagem tem como ponto positivo respeitar os conhecimentos já adquiridos pelas 

crianças ao longo de sua vida, respeitar a individualidade de cada sujeito, não fazer distinção das 

pessoas, independente da situação formal de ensino. É importante o professor trabalhar atividades que 

compõem o universo cultural dos alunos, pois se deve resgatar a cultura de jogos e brincadeiras de rua. 

Logo é interessante trabalhar os jogos com regras, as brincadeiras de rua, brincadeiras cantadas e mais 

as atividades que exploram o lúdico, a criatividade e o brincar; o jogo nesta abordagem é a melhor 

maneira de ensinar, pois é um instrumento pedagógico. 

 As atividades lúdicas são importantes para explorar ao máximo a interação do indivíduo com 

seus recursos corporais e os elementos do meio onde brinca. Logo é necessário a criança saber-fazer, 

pois a sua função, segundo Freire (2008), não é apenas servir de suporte para a formação do 

pensamento lógico, mas serve também para o aluno efetuar adaptações na sua prática. 

 De acordo com Freire (2008), a criança consegue adquirir diversos conhecimentos através de 

sua liberdade. Por isso que as crianças mesmo diante o lar ou a escola enquanto ambientes algo 

restritivo conseguem aprender, pois essas sempre encontram um espaço de liberdade para pensar, se 

mexer, criticar, locomover-se, criar idéias, de forma a aprender.  

 Logo, se em um meio restritivo existe tantas construções por parte do aluno imagine em um 

espaço ampliado. Assim, pode-se pensar em uma Educação de corpo inteiro que parte do pensamento 

“Holístico” (Ibidem). 

 Considerando o processo avaliativo, o professor João Batista Freire se opõe aos métodos 

tradicionais de avaliação, pois considera que o aluno é mensurado em seus conhecimentos. De acordo 

com Freire (2008), a criança deveria se desenvolver aprendendo conteúdos que lhe são necessários à 

sua formação junto do que se adquire junto à família, ao grupo social, aos meios de comunicações, ao 

seu grupo etário.  

 

Abordagem Crítico-Superadora 

 De acordo com SOARES ET. AL. (1997) a Abordagem Crítico-Superadora apresenta a 

perspectiva de transformação social através da educação.  

 Segundo Darido (2008), tal abordagem é uma das mais bem representadas em nosso país, 

tendo seus defensores radicados nas principais universidades do Brasil, além de possuir um 

considerável número de publicações no meio científico, tendo, na área de educação física, recebido 

influências principalmente dos docentes e educadores José Carlos Libaneo e Demerval Saviani cujos 

trabalhos originam-se na filosofia política. 

 Devido à inspiração de ordem filosofico-política, seu objetivo é utilizar o discurso da justiça 

social como transformador da sociedade.  

 A pedagogia da abordagem Crítico-Superadora levanta questões de poder, interesse, esforço e 

contestação. Segundo Darido (2008) é importante que a pedagogia se ocupe de questões relativas à 

consecução dos conhecimentos valorizando o contexto dos fatos e do resgate histórico. Desta maneira 

será possível o aluno alcançar a capacidade de pensar por si próprio, atingir uma visão de construção 

da realidade e mudanças que ocorreram ao longo do tempo, possibilitando a construção de um mundo 

mais justo e menos desigual, “[...] priorizando a reflexão para ter uma sociedade menos desigual. A 

sua formação é crítica e tem como propósito a cultura corporal de movimento” (BENITES; SOUZA 

NETO, 2006, p.4). 

 Para esta abordagem a educação física é a disciplina que trata dos jogos, esportes, lutas, 

ginástica, capoeira e dança. E estes conteúdos são denominados cultura corporal do movimento. 

Através do estudo da história da cultura corporal se pode compreender o porquê destas estarem 

inseridas na sociedade e qual a sua função no desenvolvimento da sociedade em que vivemos. 

 De acordo com Ghiraldelli Jr. (1989), é necessário considerar acima de tudo o papel do 

profissional de Educação Física. Pois, independente da especialização que esse possui e sua 

especialidade no cotidiano escolar, nos clubes, nas academias, nos hospitais, nos hotéis, nos centros 
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recreativos, nas escolas especiais, etc. é, antes de qualquer coisa, um ser intelectual. Assim, é a partir 

desta visão que devemos pensar o profissional de Educação Física, como um professor. 

 A abordagem Crítico-Superadora tem como principal obra o livro cujo título é Metodologia do 

Ensino da Educação Física publicada em 1992 por um Coletivo de Autores. Todavia, surgiram outros 

educadores que contribuíram para tal pensamento, como, por exemplo, “(Medina, 1983) Educação 

Física Cuida do Corpo...e Mente; (Ghiraldelli Jr., 1989) Educação Física Progressista: a Pedagogia 

Crítico-social dos conteúdos e a Educação Física Brasileira”. (DARIDO, 2008, p.8). 

 A abordagem Crítico-Superadora propõe analisar a realidade e efetuar um julgamento de valor 

da mesma. Entretanto, esse julgamento é dependente do julgador a partir de uma ética que representa 

os interesses da sociedade. De acordo com a classe a qual pertence o julgador, esse norteia uma 

direção para emissão de juízo e isso induz à reflexão concernente a classe social. 

 De acordo com Darido (2008), tal reflexão é entendida como sendo um projeto político e 

pedagógico. Político, pois propõe intervenções em meio à classe social em determinada direção, e 

pedagógica por possibilitar a reflexão sobre as ações do sujeito em sua realidade.   

 Seus defensores vêem a Educação Física como um meio para solucionar problemas existentes 

na sociedade da qual faz parte através da estimulação à compreensão da realidade de maneira que o 

indivíduo venha contribuir com seus questionamentos, idéias e julgamentos destoando do senso 

comum, transformando a realidade, indo além do que é restrito às aulas ou à escola. Segundo Darido 

(2008), têm na seleção dos conteúdos o cuidado em expor o seu histórico, a sua contemporaneidade, 

além de levar em consideração as características sócio-cognitivas dos alunos, as influências do meio 

no seu cotidiano, principalmente escolar, além de dar oportunidades aos alunos de ter contato com 

outras realidades. Já quanto à organização do currículo é importante especificar que o aluno deve ter 

possibilidades de confrontar os pensamentos do senso comum com os conhecimentos específicos da 

ciência de forma a ampliá-los. 

 Darido (2008) ressalta que a avaliação no processo ensino-aprendizagem na Educação Física 

escolar deve ser reestruturada, pois estimula uma prática discriminatória à qual enfatiza a busca pela 

seleção de alunos, isto através de “testes esportivo-motores”. Todavia, a Educação Física não 

compreende apenas a cultura do corpo, que utiliza como meio de desenvolvimento o jogo, a ginástica, 

o esporte e a capoeira, mas também a possibilidade de desenvolver o raciocínio de seu aluno e esse 

criticar as ações da sociedade de forma a contribuir para sua construção ou transformação histórica. 

Segundo o Coletivo de Autores (1992) um exemplo de negligência de avaliação na Educação Física se 

refere às conseqüências pedagógicas quando a avaliação é baseada na aptidão física, cujos critérios 

vêm do sistema esportivo de alto rendimento.  

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

comparadas umas com as outras, medidos e comparados seus rendimentos motores, não se levando em 

conta a observação, análise e conceituação de elementos importantes que fazem parte da totalidade do 

indivíduo, pois a escola passa a servir à ‘caça talentos’, de novos atletas ou selecionadora dos mais 

fortes para o mercado de trabalho, corroborando um pensamento militarista ou competitivista. 

 Segundo o Coletivo de Autores (1992): 

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. 

(p.100-101). 

 

 Portanto, para os defensores desta abordagem a Educação Física é compreendida como 

disciplina curricular a qual tem como objetivo de estudo a expressão do indivíduo através do corpo 

como linguagem.  

 O Coletivo de Autores (1992) diz que é necessário considerar que o patrimônio cultural, o qual 

se expressa de variadas formas através dos corpos dos indivíduos e do acervo existente sobre a cultura 

corporal importa em diferenças relativas à condição de classe dos alunos. Assim, é necessária a 

possibilidade de uma leitura crítica dessas condições, de forma a ampliar e aprofundar a abrangência 

dessa realidade. 
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 É importante, de acordo com Medina (2008), pensar o papel do professor de Educação Física 

na formação reflexiva crítico-superadora de seus alunos e enquanto profissional inserido 

contemporaneamente no âmbito escolar. 

 Segundo Medina (2008) a Educação Física teve um aumento crescente e de forma 

descontrolada das instituições formadoras no período de 1968 a 1975, gerando uma desqualificação 

dos profissionais. Muitos docentes sem os requisitos necessários para exercerem a função escolar e 

Ensino Superior acabaram sendo contratados. Assim, o nível do ensino baixou e levou a disciplina a 

uma perda de direcionamento do que ensinar, para que ensinar e como ensinar.  “A universidade e o 

ensino superior de uma forma geral, como todos sabem, encontram-se hoje numa situação 

simplesmente lamentável, clamando por soluções urgentes.” (MEDINA, 2008, p.50). 

 Esses pensamentos nos remetem a uma educação a qual o professor precisa inicialmente se 

enxergar academicamente e profissionalmente. Assim, deve embasar-se teoricamente para poder 

ministrar suas aulas de forma pedagógica, com objetivos pré-estabelecidos, levando em consideração o 

aluno e a sua possibilidade de utilizar a disciplina como meio de construção de pensamento diferente 

do senso comum. Logo, sendo um ser critico o qual poderá ajudar na transformação social do meio em 

que está inserido. 

 

Abordagem Sistêmica 
 A abordagem Sistêmica tem como principal idealizador o professor Mauro Betti o qual faz 

suas primeiras considerações sobre a temática na obra Educação Física e Sociedade, publicado em 

1991. Seus estudos têm base na filosofia e na sociologia, porém nos trabalhos de Betti nota-se também 

uma pequena parcela da influência da psicologia, tendo como autores bases Bertalanffy e Koestler 

(BETTI, 1991). 

 Segundo Betti (1991) na Abordagem Sistêmica é apresentado o princípio da “não exclusão”, 

onde nenhuma atividade pode excluir qualquer aluno das aulas de educação física, pois todos os 

alunos devem ter vivências nos esportes, jogos, ginástica, danças e lutas. Afirma também que não 

basta o aluno desenvolver capacidades físicas e habilidades motoras, mas usufruir todo conhecimento 

que a cultura corporal pode proporcionar. 

 A visão de Betti (1991) sobre a Educação Física é de um Sistema hierárquico aberto, pois os 

níveis superiores exercem algum controle sobre os sistemas inferiores. Segundo a lógica desenvolvida 

por Betti (1991), o MEC (Ministério da Educação), órgão federal governamental, formula a política 

educacional para os sistemas de ensino do País – Secretarias Municipais de Educação (SME) e 

Secretarias Estaduais de Educação (SEE), as quais as transmitem para as escolas, local onde a 

educação formal é desenvolvida. De posse da proposta pedagógica, a direção da escola transmite aos 

professores cabendo a esses ensinar em suas aulas. Porém, o professor irá efetuar um papel de Sistema 

Aberto no qual pode ou não efetivamente administrar tais políticas propostas. O professor tem poder 

para modificar, adaptar ou ministrar as propostas educacionais levando em consideração o que é viável 

ensinar a seus alunos e a importância de tal conteúdo no cotidiano deles. 

 Assim, como o professor interfere na forma de ensinar e o que ensinar na escola, os alunos 

também podem interferir no Sistema educacional, logo influenciando a ação do professor. Essa 

interferência na educação ou essa troca de experiências entre os professores e alunos interferirá no 

desenvolvimento da sociedade.   

 O objetivo defendido por essa é integrar e introduzir o 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, oriundos de suas experiências. A transformação 

social na abordagem sistêmica se dá através das vivências do esporte de cada indivíduo na perspectiva 

da cultura corporal, representada pelos jogos, à dança e a ginástica.  

 Para Betti (1991) o importante nas aulas de educação física é dar possibilidades de que todos 

os alunos possam executar as atividades propostas, não priorizando apenas os desportos tradicionais 

por estes muitas vezes serem excludentes quando os alunos não conseguem executá-los de forma 

igualitária. Assim, de acordo com Betti (1991) nas aulas de educação física o ideal é que o aluno 

vivencie a diversidade advinda do esporte, da dança, da ginástica e do jogo. 

 O professor deve mostrar para seu aluno qual objetivo de cada atividade e o que esta traz de 

benéfico para sua vida, qual a melhor maneira de se praticar cada atividade, o tempo ideal de execução 
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de cada exercício para que o organismo responda de forma adequada; é preciso organiza-se 

socialmente para jogar, compreender as regras como um elemento importante para o desenvolvimento 

do jogo, respeitar todos os jogadores, inclusive os seus adversários; além de trabalhar regras de 

convívio em sociedade, pois Educação Sistêmica é o fazer e o saber fazer e o saber por que fazer.

 Segundo Betti (1991) a Educação Física não pode deter-se em efetuar uma ‘seleção natural’, 

busca da preformance, do rendimento, não pode ser voltada apenas para seleção dos melhores, 

exclusivamente para os alunos que mais se destacam. Apesar de recorrer aos mesmos conteúdos 

característicos das demais abordagens, como o jogo, a dança, a ginástica e o esporte, essa difere por 

priorizar as experiências do indivíduo, as vivências da prática, além do seu conhecimento cognitivo e 

afetivo, e, através disso progredir, evoluir, crescer. O professor não deve excluir qualquer que seja o 

aluno e deve proporcionar vivencias as quais os alunos sintam prazer em executá-las, fazer parte delas.  

 

Abordagem Crítico-Emancipatória 
 A abordagem Crítico-Emancipatória, cujo principal autor é o professor Elenor Kunz, faz uma 

análise crítica do caráter alienante da Educação Física na escola, propondo um modelo diferente do 

tradicional. Segundo Kunz (2001), este era realizado de maneira a atingir os ideais de uma classe 

dominante através da “esportivização”, modelo hegemônico voltado ao esporte/aptidão física 

praticado nas aulas de Educação Física. 

  Uma das principais obras publicadas que trata sobre a abordagem crítico-emancipatória é a 

obra Transformação Didático-pedagógica do Esporte, escrita por Kunz (2001) grande defensor da 

abordagem. Assim, nesta perspectiva o esporte deve ser agente transformador didático-pedagógico, de 

forma que o aluno tenha a possibilidade de refletir criticamente e emancipadamente.  

 O ensino nesta concepção deve fazer o aluno refletir sobre a sua realidade e se emancipar. Esta 

emancipação pode ser entendida como um processo contínuo de libertação do aluno das condições 

limitantes de suas capacidades racionais críticas e até mesmo o seu agir no contexto sociocultural e 

esportivo. Para alcançar este objetivo o professor deve confrontar o aluno com a realidade do ensino, 

aprendendo a questionar sua aprendizagem e descobertas, com o objetivo de entender o significado e o 

valor da aprendizagem.  

 Kunz (2001) tem seu trabalho pautado na transformação didática dos esportes que se modifica 

para atender a um grande contingente de sujeitos na aula. Este pensamento possibilita que o professor 

entenda o aluno de uma forma geral, 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 à 

sociedade. 

 A abordagem Crítico-Emancipatória sugere que o esporte tradicional é cada vez mais 

padronizado para que as pessoas alcancem níveis de exigências impostos à nossa sociedade (BUSSO; 

VENDITTI JÚNIOR, 2005, p.1). Logo, é necessário que o esporte escolar seja diferente do esporte 

voltado para padronizar as pessoas; não seja excludente, de forma a abranger os diferentes indivíduos 

existentes em classe. 

 “[...] o esporte passa por uma transformação didático-pedagógica para atender as 

possibilidades de realização bem-sucedida de todos os participantes do ensino e não apenas de uma 

minoria.” (KUNZ, 2001, p.18). 

 Esta abordagem sustenta-se metodologicamente em pressupostos teóricos de cunho filosófico, 

sociológico e político para o ensino dos esportes, assim, considerando a dimensão do “conhecimento” 

teórico e prático ideal para que os alunos construam a capacidade de criticar a disciplina e o esporte 

nas esferas social e política, e não visando exclusivamente o desenvolvimento de habilidades e 

práticas do esporte.  

 Kunz (2001) faz uma “análise de sentido” do esporte cuja finalidade é o alto rendimento, 

apresentando a problematização de seus princípios ou as suas regras básicas. As encenações do esporte 

são constituídas de regras a serem seguidas e nas quais o desempenho dos papéis depende de um texto 

em que a abordagem e as ações são rigidamente estabelecidas; tais regras têm como referência à 

superioridade e às comparações objetivas. Desta maneira, o esporte perpetua um modelo 

predominantemente normatizado e padronizado.  

 Segundo Kunz (2001), através das encenações é que o esporte e seus diversos núcleos e 

componentes poderiam ser interpretados, cada um com a sua especificidade, além de destacar 
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manifestações pedagógicas existentes no ensino. 

 O autor efetua diversas observações com respeito à normatização do esporte, pois 

independente dos motivos pelo qual é praticado – seja pelo lazer, pela disciplina, saúde ou alto 

rendimento, este se constitui cada vez mais normatizado através de materiais, dos locais de práticas 

tanto formais quanto não formais. Isso impede que os indivíduos tenham possibilidades diversas de 

vivenciar movimentos espontâneos.  

 Para o autor, o ensino na concepção crítico-emancipatória deve ser “[...] um processo crítico-

emancipatório que não se resume, apenas, num saber-fazer, mas inclui também o saber-pensar e o 

saber-sentir.” (KUNZ, 2001, p.75). 

 O profissional de Educação Física, deve: organizar, estruturar e planejar as suas aulas sempre 

com embasamento teórico juntamente com sua experiência de vida. Porém, o professor deve dar 

espaço para novos pensamentos vindos dos alunos, assim, construindo uma nova história de ensino.  

 

Abordagem Cultural 

 De acordo com Daólio (1993) a Abordagem Cultural faz uma crítica à perspectiva biológica 

que ainda domina a educação física na escola. Porém, propõe uma discussão na escola sobre o 

surgimento desta cultura biológica ao longo da evolução do homem e através desta discussão propõe a 

valorização das diferentes formas de fazer os movimentos e alcançar os objetivos, criticando a 

modelação dos gestos no esporte e valorizando a cultura dos alunos sem imposição de uma cultura 

homogênea e exclusiva.  

 Esta abordagem desenvolve 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 a ‘educação’ de determinado 

movimento para se conseguir uma ‘melhora’ em sua eficiência.  

 A Abordagem Cultural critica a Educação Física voltada somente para a perspectiva biológica 

e toma por base uma discussão sobre esta dimensão. Com base na antropologia e na sociologia esta 

abordagem analisa o homem através de suas especificidades e se utiliza a cultura não somente para 

discutir a realização de movimentos, mas também na formação do homem. 

 Daólio (2003), afirma que:  

ao considerar o ser humano e a cultura, a área partiu inicialmente de 

definições biológicas para entender o comportamento humano, ampliando-as 

posteriormente, englobando os aspectos psicológicos e as implicações 

sociais até abarcar a discussão cultural, a partir da qual o ser humano pôde 

ser considerado de forma mais ampla e dinâmica. (p.115) 

 

 Segundo Daólio (1993), o profissional de Educação Física está inserido em um contexto 

cultural representado pelo corpo na sociedade e até mesmo na escola. Por isso 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 os 

princípios antropológicos, pois a humanidade é vista como plural e é necessário entender o ser humano 

através de suas diferenças, não a entendendo como inferior, mas com especificidades únicas, pois não 

somos máquinas e sim seres humanos.  

 O autor tem “discutido o conceito de cultura com base nas contribuições de alguns autores da 

antropologia social, como Clifford Geertz e Marcel Mauss, e tentando estabelecer relações com a área 

de educação física” (DAÓLIO, 2003, p.2).  Desta forma o autor apresenta importantes 

contribuições da área da antropologia que parecem renovar a compreensão e aplicação da educação 

física.   

 

Abordagem da Saúde Renovada 

“A abordagem sistematizada Promoção da Saúde ou Saúde Renovada possuem Guedes e 

Guedes (1994), Nahas (1997) como os principais autores da visão biológica da EF escolar.” 

(MATIAS, 2008, p.302). 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2011 

 De acordo com Nahas (1997) a Abordagem da Saúde Renovada considera como papel 

principal da educação física escolar conscientizar a população da importância da prática da atividade 

física para a promoção da saúde e bem-estar. Esta prática deve ser prazerosa e conduzir ao 

aperfeiçoamento das funções orgânicas, como fatores necessários à satisfação pessoal, qualidade de 

vida e responsabilidade social. 

De acordo com Darido (2008) temos na Educação Física a área biológica como precursora da 

produção do conhecimento, pois a partir da década de 70 surgem os primeiros laboratórios de 

avaliação física, fisiológica do exercício, entre outras.  

Segundo Darido (2008), a educação física ganha espaço significativo em linhas de pesquisas e 

de produções científicas voltadas para a performance, rendimento esportivo promoção da saúde, à 

qualidade, em temas ligados às valências físicas, aos meios de prevenir a obesidade, à uma vida mais 

ativa na terceira idade, à gravidez saudável, entre outras e não na área escolar, pois nesta não 

interessavam investimentos científicos. Para que aquelas pesquisas fossem realizadas eram utilizadas 

pessoas com porte atlético desenvolvido, atletas, jovens, adultos, idosos e indivíduos com idade 

escolar.  

A abordagem da Saúde Renovada de acordo com Matias (2008) 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, de modo a gradativamente 

os alunos e a sociedade, de uma forma geral, modificar os hábitos de vida prejudiciais a saúde, 

passando a adotar hábitos mais saudáveis. 

A abordagem busca também “fornecer oportunidades aos estudantes de se tornarem ativos 

fisicamente”. (MATIAS, 2008, p.302). 

Nahas; Corbin (1992) afirmam que a Educação Física é a profissão que tem a maior 

responsabilidade com referência a aptidão física e o desenvolvimento do homem. Assim, o professor 

de Educação Física precisa ter consciência de sua importância relacionada com o desenvolvimento 

motor e a aptidão física para o bem-estar e a saúde de seus alunos e futuros adultos.  

Já o modelo Higienista tinha uma visão completamente diferente da abordagem Saúde 

Renovada, pois pregava uma sociedade saudável, porém sem se importar com os meios necessários 

para a sociedade alcançar uma saúde adequada. Assim, sem levar em consideração como tal “conceito 

de saúde” seria alcançado, pois o governo e Estado da década de 30 não davam subsídios à população 

brasileira, como base financeira, hospitais, áreas de lazer, educação e horário de trabalho adequado a 

sociedade para se manter com saúde, logo o povo era excluído em sua maioria.  

É importante estar atento para o fato de que a Saúde Renovada não concebe o esporte de alto 

nível ou de performance como um exemplo a ser seguido para a obtenção da saúde, pois tal prática 

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

aspectos físicos fisiológicos, motores, psicológicos, econômicos, etc. 

De acordo com Nahas; Corbin (1992) a Educação Física tradicional tem sido organizada tendo 

como exclusividade os esportes formais, mas esses nem sempre proporcionam aos alunos de 

desenvolverem as habilidades motoras esperadas, a aptidão física e desenvolvimento sócio-pessoal. 

Estes autores afirmam que: 

“O problema com este procedimento é, que, em muitos casos, o esporte (o 

meio) passa a ser considerado um fim em si próprio, resultando na alienação 

ou exclusão de um significante número de alunos menos habilidosos ou 

menos dotados geneticamente [...].”  

 

Nahas; Corbin (1992) afirmam que existe necessidade de organizar o currículo de Educação 

Física estabelecendo prioridades de acordo com cada ano e assegurando continuidade e progressão 

para o desenvolvimento do aluno. Dessa maneira, a Educação Física contribui para a conscientização 

dos alunos para a importância das atividades físicas, aptidão física e saúde de forma que “os homens” 

se tornem independentes nestes assuntos levando a escolha de estilos de vida mais ativo. 

Segundo Schneider (1999) no ano de 1994 é lançado em forma de artigo, editado pela Revista 

da Associação dos Professores de Educação Física de Londrina (APEF) com o título: Sugestões de 

Conteúdos Programáticos para Programas de Educação Física escolar com propostas direcionadas à 

promoção da saúde. Schneider (1999) informa as propostas constituídas de cinco elementos como se 
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segue: 

“Conceituação do termo saúde dentro do contexto didático-

pedagógico; Análise das diferentes tendências dos programas de Educação 

Física escolar nas últimas décadas; Proposição dos objetos para os 

programas de Educação Física escolar direcionados à promoção da saúde; 

Sugestões de conteúdo programático para os programas de Educação Física 

escolar direcionados à promoção da saúde; A utilização da administração de 

testes motores nos programas de Educação Física escolar voltados à 

promoção da saúde.” (p.2). 

 

 Assim, os conteúdos em uma perspectiva pedagógica de acordo com Matias (2008) são 

apresentados de forma seqüencial, ordenada e apropriada para o nível de desenvolvimento do 

estudante de forma a efetuar uma ligação dos conteúdos já aprendidos anteriormente com os novos 

conteúdos e com os futuros a serem trabalhados, todos visando à promoção da saúde.  

 

Abordagem dos Jogos Cooperativos 

 Para Brotto (1993) a Abordagem dos Jogos Cooperativos traz a visão de que o objetivo do 

esporte é proporcionar prazer, diversão e solidariedade através do jogo. Esta abordagem está pautada 

na idéia de que o mais importante não é competir e sim participar e valorizar a cooperação em 

detrimento da competição.  

 Através dos Jogos Cooperativos a Educação Física busca a formação do cidadão que valoriza 

a cooperação, os quais através das atividades esportivas, juntamente com seus companheiros 

conseguem “absorver” o que o esporte tem de melhor, buscando minimizar nessas práticas esportivas 

o sentimento de derrota ou inferioridade.  

 Segundo Brotto (2003), existem características semelhantes entre os seres humanos, como 

objetivos comuns do grupo ou sociedade; respeito mútuo, harmonia, entre outras; e características 

diferentes como liberdade, pensamentos, ideais, mas ambas são reunidas em condições especiais de 

convivência. Assim, o pensamento dos Jogos Cooperativos caminha no sentido de unir diferenças em 

prol de um propósito maior. Buscando assim demonstrar que o esporte não é somente competição, mas 

também uma força transformadora, pois além de os jogos serem divertidos, podem ser prazerosos para 

ambas as equipes ou grupos de forma a oferecer maior aceitação em turma pelos alunos. 

 O sentimento de competição surge da estrutura social. Essa determina se o indivíduo deve 

competir ou cooperar com o próximo. Segundo Darido (2008) a compreensão do autor é de 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”.  

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

sentimento constante de competição que ao longo dos anos permeou 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, podem ser prazerosos para ambas as equipes ou grupos de 

forma a oferecer maior aceitação em turma pelos alunos. 

 A abordagem dos Jogos Cooperativos propõe “estabelecer um objetivo comum a partir da 

expressão livre e voluntária de milhares de pessoas de diferentes partes do mundo”. (BROTTO, 2003, 

p.30)  

 Já os jogos competitivos carregam consigo 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 por se sentirem mal com a derrota.  Assim, uma pessoa ou um 

determinado grupo tem como objetivo obter resultados melhores em relação à outra pessoa ou grupo, 

gerando vantagem, rivalidade, competição. 

 O objetivo dos Jogos Cooperativos de acordo com Brotto (2003) é introduzir novos valores na 

Educação Física e no cotidiano do indivíduo através dos jogos. Logo, se insere uma proposta na 

disciplina coerente com valores pedagógicos que desejam transmitir espaços de criação simbólica do 

povo, os quais, a partir da cooperação, a prática que se realiza 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 se mostrar bastante renovadora. 
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 Segundo Brotto (2003), um indivíduo ao ser colocado diante da necessidade de alcançar metas 

ou solucionar conflitos pode agir de duas maneiras: cooperativa ou competitiva. Caso o indivíduo aja 

de forma cooperativa, esse percebe que o alcance de seus objetivos só foi possível pelas ações de 

cooperação dos demais indivíduos; os seres são mais sensíveis às solicitações do grupo; quando o 

objetivo é o mesmo, o grupo trabalha de forma mútua, existe uma contribuição e participação 

hegemônica no grupo; o resultado normalmente sai melhor que se fosse de forma competitiva. Assim, 

para o autor, cooperar é a melhor jogada. 

 

Abordagem dos Parâmetros Curriculares Nacionais -(PCN’s)  

  Segundo os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1994): abrangem os diferentes 

componentes curriculares do Ensino Fundamental e Médio; este implantado no governo de Fernando 

Henrique Cardoso. 

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

pedido do Ministério da Educação e do Desporto. Os PCN’s da Educação Física têm por objetivo 

contribuir para a formação de cidadãos críticos, conscientes, responsáveis, solidários, prestativos, com 

respeito mútuo, etc, através dos quais se pretende que a educação lhes proporcione o conhecimento 

necessário para serem capazes de interpretar criticamente a realidade que está a sua volta.  

 Segundo o Ministério da Educação, Brasil (1997), em mensagem aos professores, afirma que 

ao consolidar a elaboração dos Parâmetros Curriculares nacionais, é apontar metas de qualidade que 

ajudem aos alunos a enfrentarem o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, 

que conhece os seus direitos e os seus deveres diante sua sociedade.  

 Segundo o MEC 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. 

 Na educação física, os PCNs trazem uma proposta que procura democratizar, humanizar e 

diversificar a prática pedagógica na área, buscando ampliá-la de uma visão apenas biológica para uma 

perspectiva que incorpore as dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais dos alunos 

(BRASIL,1994). 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais trata-se de uma abordagem que traz propostas 

referentes a uma sistematização do ensino, através da articulação de temas transversais denominados 

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

buscando com isso a interdisciplinaridade e transversalidade dos conteúdos desenvolvidos nas 

distintas áreas disciplinares do currículo escolar. 

 A “valorização do aprender” nesta abordagem tem grande importância, pois parte da 

concepção de que o aluno precisa saber por que está fazendo determinada atividade. 

  A proposta de interdisciplinaridade é uma visão de suma importância para a educação, pois 

possibilita a participação de todos os alunos em aula, sem discriminação ou exclusão. 

  De acordo com os PCN’s (1998), o esporte não é o mais importante para a evolução do aluno 

nas aulas de Educação Física, pois nem todos os alunos têm a possibilidade de desfrutar de uma vida 

ativa de forma igual. Assim, necessita-se respeitar a individualidade de cada aluno, conhecê-lo como 

um ser integral composto de “corpo e mente’, respeitar sua cultura, conhecimentos adquiridos dentro e 

fora da escola. Logo, é muito mais interessante, de acordo com os PCN’s, trabalhar na Educação 

Física os conteúdos interdisciplinares.  

 A abordagem dos PCN’s propõe o desenvolvimento da prática associada aos conceitos e 

princípios teóricos propondo uma relação das atividades físicas com a realidade à qual o aluno está 

inserido.  

 De acordo com os PCN’s (1998), o principal papel do professor visando o desenvolvimento 

dos alunos e da própria sociedade é a formação de cidadãos.  A Educação Física e a cultura corporal 

de movimento estão interligadas, pois o ser humano produz cultura desde o início de sua existência e a 

disciplina tem que levar em consideração a cultura do indivíduo. 

 O indivíduo quando adulto encontra-se inserido em uma sociedade culturalmente constituída, 

logo é necessário que esse saiba viver em sociedade e se expresse recorrendo à sua interpretação do 

meio cultural. Esse meio cultural se refere à religião, ao espaço em comum, aos motivos militares, 

motivos econômicos, às tecnologias, à saúde, as regras, a arte, aos ideais, aos sentimentos, ao lúdico, 
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ao lazer e ao divertimento. (Ibidem). 

  A idéia de cultura corporal de movimento amplia a contribuição da Educação Física escolar 

como meio de proporcionar o exercício da cidadania, pois a disciplina sendo desenvolvida como 

produtos socioculturais possibilita que o aluno interaja com o professor no processo ensino-

aprendizagem. Assim, as aulas possuem uma construção embasada na teoria, na realidade e cultura 

diversificada do aluno expressa pelo movimento do corpo. 

 A Educação Física, através da cultura corporal, deve trabalhar os diversos temas transversais 

já referidos. A Mídia é um dos temas transversais muito importante a ser desenvolvido na escola, pois 

segundo o PCN’s (1998) o adolescente tem acesso direto aos assuntos abordados em programas de TV 

e, muitas vezes, através deles o jovem espelha-se para fundar seu cotidiano, tendo seus ídolos de 

novelas, esportes, jornais, entre outros profissionais como exemplo.  

 Os adolescentes possuem uma cultura própria e essa é fortemente influenciada pelos meios de 

comunicação, principalmente a televisão. Assim, se o professor souber utilizar a linguagem 

audiovisual como meio para a educação poderá alcançar resultados melhores no processo ensino-

aprendizagem. (Ibidem). 

  A Ética, outro tema transversal, resultado das relações entre afetividade e a racionalidade, 

deve ser trabalhada nas escolas com os alunos desenvolvendo a moral do indivíduo. Segundo PCN´s 

(1998), acredita-se que a intensidade e a qualidade dos estados afetivos experimentados através do 

corpo nas práticas da cultura corporal de movimento afeta positivamente ou negativamente as ações 

racionais.  

 Se a Educação Física abordar conteúdos como, os jogos, os esportes, e as lutas, que possuem 

suas regras específicas as quais delimitam as ações dos indivíduos, servirá de forma favorável para se 

trabalhar o tema ética na escola. 

 Analisando as concepções pedagógicas da década de 20 até 70 e as abordagens pedagógicas 

idealizadas da década de 80 em diante nota-se que o tema Saúde quase sempre esteve inserido em 

seus objetivos, porém com visões diferenciadas. Na proposta do PCN’s, o qual nem todos os 

estudiosos consideram sendo uma abordagem, pois praticamente não se concretizou por que os 

professores em sua maioria não o utilizam em suas aulas, esse documento também aborda o tema 

Saúde. 

 De acordo com o PCN’s (1998) a Educação Física está relacionada com a Saúde do aluno e da 

sociedade, pois é responsabilidade do professor valorizar a prática de atividades físicas, contribuir para 

a construção da auto-estima e da identidade pessoal do aluno, valorizar os cuidados com o próprio 

corpo e nutrição, desenvolver o senso de afetividade com os familiares e demais membros sociais 

visando promover a vivência agradável nos ambientes que desfruta, desenvolver a assunção de 

atitudes integras. 

 É interessante o professor de Educação Física abordar nas aulas temas que fazem parte da 

atualidade, como bulemia, anorexia, bigorexia, suplementos alimentares, treinamento excessivo, falta 

de alimentação, condições financeiras, tipo físico de forma a conscientizar os jovens que o padrão 

estereotipado de beleza da mídia não é possível ser alcançado por todos “os homens” por depender de 

fatores biológicos, fisiológicos e biomecânicos. 

 A Educação Física segundo PCN’s (1998) permite a vivência de diversas práticas corporais, 

como a dança, esportes, os jogos, as lutas e a ginásticas, advindas de diversas culturas.  O professor ao 

desenvolver a Pluralidade Cultural enquanto tema transversal na escola está contribuindo para a 

adoção de uma postura de respeito às manifestações e expressões dos diferentes grupos étnicos e 

sociais.  

 O tema Meio Ambiente se constitui em outro tema transversal e diz respeito ao cuidado de si 

mesmo como um elemento integrado do meio ambiente e à responsabilidade social decorrente.  

 O tema transversal “Orientação Sexual” deve ser desenvolvido através da Educação Física de 

forma a explanar assuntos, como afetos, sentimentos, desejos, prazer, sedução, carinho, amizade, 

exibição, sexo, satisfação com o corpo, aceitação sexual, respeito de opiniões e escolhas, além de 

abordar as relações de gênero. 

 Por último, temos o tema transversal Trabalho e Consumo que pode ser positivo e negativo. 

No que diz respeito à parte positiva, é a divulgação feita pela mídia sobre a importância da prática das 

atividades corporais, a divulgação da cultura segundo os PCN’s (1998); e como negativa, os modelos 
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estereotipados pela mídia sobre beleza. 

 Assim, é evidente a importância da construção de cada abordagem pedagógica, que orientam o 

desenvolvimento da Educação Física dando ênfase a Educação Física escolar nacional, inclusive a do 

PCN’s o qual na realidade é um ofício do MEC dirigido ao ensino escolar. Porém de grande valor para 

a educação segundo os PCN’s (1998) por tentar construir uma escola voltada para a formação de 

cidadãos. 

 Os PCN’s (1998) buscam uma transformação positiva no sistema educativo brasileiro, mas 

respeitando as diversidades regionais, culturais, dos alunos e outras questões como a construção de 

referenciais teóricos comuns ao processo educativo no âmbito escolar nacional.   

 Concluindo o texto sobre as diversas abordagens pedagógicas da Educação Física no Brasil, 

podemos notar que atualmente estas várias concepções tentam romper com o modelo anterior 

acreditando que as idéias que lhes dão corpo são mais adequadas para o ensino contemporâneo.  

 Tais abordagens resultam da articulação de diferentes teorias psicológicas, sociológicas e 

concepções filosóficas. Embora cada abordagem possua enfoque diferenciado, estas buscam um 

embasamento teórico que legitimem a Educação Física como área de conhecimento e que essa respeite 

as diversas dimensões de expressão do aluno e indivíduo.  

 Assim, a teoria da Educação Física perspectiva diversas visões as quais vêm rompendo com o 

modelo tradicional, mecanicista, que priorizava a aptidão física e a performance. Desta maneira a 

Educação Física deve atender aos alunos nos aspectos psicológico, social e fisiológico. Logo, a 

Educação Física deve ser trabalhada pelos professores através das abordagens de uma forma menos 

excludente ou não excludente. 

 Infelizmente, uma breve revisão de pesquisas realizadas no cotidiano escolar e consultando 

artigos versando sobre a prática da Educação Física em nosso país nota-se que na prática a teoria não 

se tem operacionalizado em conformidade como foi idealizada. Muitos professores sentem 

dificuldades em articular a teoria e a prática em suas aulas por diversos motivos, tais quais a falta de 

material, espaço físico inexistente, insuficiente e precário além de muitas vezes dividido para mais de 

um professor simultaneamente, alunos desmotivados, desvalorização da disciplina pelos alunos, falta 

de experiência profissional, falta de liderança, entre outros.   

   Os motivos retrocitados realmente podem dificultar o desenvolvimento do planejamento e 

ação do professor. Porém nos mostra também que muitas vezes o professor não articula a teoria com 

seu planejamento, pois se o fizesse exploraria a: 

1- Cultura Corporal do Coletivo de Autores (1992) através da dança, ginástica, jogos e 

desportos;  

2- Construtivista-Interacionista através da ludicidade, a criatividade, dos jogos populares, do 

construir através do material alternativo ou reciclável;  

3-  PCN’s com seu amplo conteúdo a ser abordado, através da dança, entre outras 

abordagens.  

 É visível, também, no meio escolar, a falta de compromisso de considerável parte de 

“profissionais” da área levando a desmotivação dos alunos no cotidiano da disciplina. Isso conduz a 

desvalorização da disciplina pelos alunos e pelos colegas de outras áreas do conhecimento. 

 O “profissional” descomprometido com o seu trabalho e com a educação prioriza na maioria 

das vezes o desenvolvimento da disciplina de uma forma que não lhe acarrete trabalho e complicações, 

mediante a qual deixa os alunos livres para fazerem o que quiserem, não com a idéia de Concepção de 

Ensino Aberto (Hildebrandt, 1986) ou Taffarel (1985), mas com um “rola bola” para os meninos e um 

queimado sem orientação para as meninas. Apesar da complexidade de sua implementação na rotina 

do processo ensino aprendizagem, tais abordagens pedagógicas no meio escolar apenas ampliam as 

possibilidades de se desenvolver a Educação Física contribuindo para o processo de apreensão do 

conhecimento de forma multidimensional. 

  

2. Objetivo 

 O presente estudo através de um estudo do tipo bibliográfico propos identificar e analisar os 

postulados teóricos das abordagens pedagógicas que orientam o desenvolvimento historicamente 
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constituído da Educação Física Escolar, de modo a promover a compreensão da base à qual o 

profissional pode recorrer para guiar suas aulas ou até mesmo dispor metodicamente de seu conjunto 

para o planejamento e desenvolvimento de suas aulas. 

 

3. Conclusão e Recomendações 

 Concluindo a proposta dessa pesquisa analisou-se que coexistem na área de Educação Física 

diversas Abordagens Pedagógicas desde o final da década de 70 quando se percebe a necessidade de 

desenvolvimento e evolução da disciplina face ao contexto histórico, social e econômico. As 

abordagens pedagógicas se propõem a dar conta deste desafio buscando romper com um modelo 

tradicional e exclusivo vigente até então, principalmente na educação física escolarizada. 

 Essas abordagens são frutos de estudos, pesquisas realizadas por especialistas da área, os quais 

se embasaram nas áreas da psicologia, filosofia, sociologia e da antropologia. Desta maneira deram-se 

a construção das abordagens pedagógicas que na atualidade alimentam o debate acadêmico, os 

processos formativos em Educação Física e embasam as diretrizes curriculares da Educação Física 

escolar. 

 Quanto às repercussões de diferentes fundamentações teóricas da prática disciplinar, constata-

se a ruptura com o modelo de fomento incondicional de produção científica de caráter biológico. 

Embora as pesquisas biológicas ainda ocupem proporcionalmente maior espaço nos meios de 

divulgação científica, as pesquisas de escopo pedagógico sofreram relevante ampliação quer nestes 

mesmos meios de divulgação, quer no que diz respeito ao fomento das pesquisas voltadas ao objeto 

pedagógico da EF Escolar. Constata-se também no meio acadêmico as intensas reflexões sobre o 

objeto e desenvolvimento da EF Escolar com visíveis reflexos no processo formativo de novos 

profissionais da área. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais para a EF Escolar concretizam uma nova visão sobre o 

desenvolvimento da disciplina e, tendo em vista a autoria de sua formulação, traz as contribuições de 

novos modelos conceituais que visam romper com um modelo tecnicista e mecanicista vigente de 

forma irreflexiva até a década de 1970, muito embora ainda hoje se constate um enorme esforço de 

ultrapassá-la nas práticas correntes da EF Escolar. Isto se verifica pela dificuldade de articulação entre 

teoria e prática dos profissionais em campo. Ainda assim, esse debate se mostra bastante ativo, 

perspectivando novos rumos para a disciplina num futuro que acreditamos bastante próximo. 

 Em geral, observa-se que os postulados que fundamentam estas teorias procuram agregar 

valores humanos e educativos fundamentais ao desenvolvimento da disciplina. Prioriza-se então a EF 

comprometida com o respeito às diferenças e potencialidades humanas, sem discriminar quaisquer 

alunos mediante a valorização de suas condições e conhecimentos culturalmente adquiridos e que 

trazem consigo para o interior da escola. Fomenta-se na disciplina o diálogo dos conteúdos 

programáticos com estes conhecimentos trazidos e vivenciados pelos alunos em suas trajetórias de 

vida. Além disso, os conteúdos programáticos devem se tornar objeto de intensa reflexão no âmbito da 

disciplina, levando os alunos a questioná-los nas perspectivas histórica, cultural, econômica e social de 

sua existência, aplicação e exercício na contemporaneidade. Valoriza-se a avaliação formativa, em 

detrimento do modelo de avaliação somativa que conduz a critérios normativos, portanto fomentando 

a comparação entre os alunos, desrespeitando assim os seus potenciais pessoais. 

 As concepções não são, necessariamente, contraditórias na medida em que se fundamentam 

em referenciais teóricos distintos, mas antes se pode vê-las como complementárias. Nota-se de 

fundamental importância que a disciplina seja desenvolvida como meio de desenvolvimento do 

cidadão crítico num mundo complexo. Prega-se que os conteúdos da disciplina não se constituam em 

fim em si mesmo, mas que conduza à crítica criativa e reflexão. Nesse sentido é que os conteúdos 

devem ser contextualizados nas perspectivas culturais, sociais, econômicas e históricas. Mediante a 

releitura das concepções pedagógicas discutidas no âmbito da EF Escolar, vislumbram-se pelo menos 

duas perspectivas que permitem ao professor criticizar os conteúdos desta disciplina. Uma delas é o 

trato do conteúdo de forma multidimensional, considerando as abordagens nas dimensões 

procedimental, conceitual e atitudinal. Estas permitem vislumbrar os conhecimentos nas perspectivas 
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do “fazer”, do “Saber” e de sua “internalização para a ação consciente”. Outra perspectiva que se tem 

cada vez mais observado nas práticas escolares é a discussão dos conteúdos a luz dos temas 

transversais enquanto eixos de desenvolvimento dos conteúdos não só da EF Escolar, mas também das 

demais áreas disciplinares. Este formato permite na EF discutir o conteúdo face às questões 

relacionadas ao gênero, diversidade cultural, valores éticos, em função de imposições socio-

econômicas e características pessoais do alunado, entre outros. Estas iniciativas valorizam e 

incentivam a produção e desenvolvimento do conteúdo na perspectiva interdisciplinar e 

transdisciplinar, tratando-o conforme a complexidade que lhe é característico no contexto 

contemporâneo. 

 Embora não seja objetivo deste estudo, menciona-se que durante a busca bibliográfica foram 

encontrados relatos de diversas pesquisas empíricas sobre o desenvolvimento da EF Escolar que dão 

conta das dificuldades encontradas pelos professores em implementar as concepções abordadas nesta 

pesquisa, ou mesmo verificando que não raro alguns professores, infelizmente, abdicam do esforço de 

sua implementação sob o argumento de que a teoria nem sempre funciona na prática, portanto, 

argumentação que denota o senso de dicotomia entre teoria e prática do ensino. Exatamente por isso, 

as recomendações finais desta pesquisa são direcionadas para a investigação da formação profissional 

e as possibilidades que oferece aos formandos de experimentarem práticas que integrem a teoria e a 

prática, bem como as causas atribuídas por professores já no campo de trabalho às dificuldades de sua 

implementação. 
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