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Resumo: Este estudo revela a compreensão de professores de matemática, português e biologia do 

ensino fundamental municipal de Rio Claro/ SP, sobre a Educação Física. Para tal, a trajetória 

metodológica adotada foi a da Fenomenologia. Coletamos discursos de quatro docentes que 

ministram aulas de matemática (1), português (2) e biologia (1), dirigindo-lhes a seguinte questão: 

“Para você, professor, qual o significado da Educação Física na escola” Os resultados indicaram 

que, os professores, embora reconheçam a importância da Educação Física na escola, entendem 

esta como “Esporte”, essencialmente prática, com um perfil colaboracionista e desvinculado de um 

saber próprio. O que temos, então, é uma visão de Educação Física concebida pela dicotomização 

corpo e mente, na qual, o aluno, deve estar constantemente preparado para assimilar conhecimentos 

e conteúdos de cunho cognitivo. 
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Introdução 

 

Este estudo surge de uma situação: Uma professora de matemática ao acabar de ministrar 

aula, entrega a turma ao professor de Educação Física e comenta: “...hoje tenho mais uma aula com 

eles (após o recreio). Ainda bem que agora eles irão fazer aula de Educação Física, assim correm um 

pouco e voltam mais calminhos para a classe”. 

Diante dessa indagação pontual, a professora referida, aparentemente, interpretava as aulas 

de Educação Física como um mero momento de desprendimento de energia, descontextualizado com 

a formação do aluno e, portanto, servindo apenas como “apoio” às outras disciplinas, para tranqüilizar 

ou acalmar os alunos. 

Não por outro motivo, este estudo buscou situar o fenômeno na compreensão dos 

professores das demais disciplinas em relação às aulas de Educação Física, no nível de ensino 

Fundamental. Espera-se, dessa forma, mostrar como a Educação Física vem sendo interpretada na 

visão dos docentes das outras áreas de conhecimento. 
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Panorama geral da Educação Física na escola 

 

Segundo Vermeil (1994), inicialmente, a escola foi criada para atender uma certa 

escolarização que, no entanto, estava voltada apenas para a educação intelectual. Assim, vendo-se 

acuada pelas exigências da sociedade, o sistema escolar foi deixando de lado aspectos como o 

físico, emocional, moral e social, direcionando suas principais idéias e estrutura didática à 

apropriação do desenvolvimento biopsíquico dos alunos. 

 A introdução da Educação Física oficialmente na escola brasileira ocorreu em 1851, com a 

Reforma Couto Ferraz. Em 1882, em reforma realizada por Rui Barbosa, houve uma recomendação 

para que a ginástica fosse obrigatória para ambos os sexos, e que fosse oferecida para as Escolas 

Normais (BETTI, 1998). 

 De acordo com Darido e Sanches Neto (2005), a concepção dominante da Educação Física, 

no seu início, é calcada nas perspectivas militar e higienista. Assim, os objetivos da Educação Física 

na escola estavam vinculados à formação de uma geração capaz de suportar o combate e a luta, 

além de preocupar-se, centralmente, com os hábitos de higiene e saúde dos alunos. 

 Entre 1969 e 1979, a Educação Física cedeu para a ditadura, e passou a ser assemelhada 

com o Esporte, isso devido a uma estratégia do governo, pois para ele, os alunos deveriam ser 

preparados para as competições de alto nível, possibilitando passar a imagem de um país em 

ascensão e desenvolvimento, além de desviar as atenções dos estudantes, e assim, disseminar os 

movimentos estudantis da época. 

Todas essas tendências, até então, caracterizavam a Educação Física como uma disciplina 

essencialmente prática, designando-a ser comparada e vinculada ao trabalho manual, físico, 

desprestigiado em relação ao trabalho intelectual e, portanto, não necessitando de uma 

fundamentação teórica que a desse suporte (CASTELLANI FILHO, 1988). 

Somente a partir da década de 80, novas concepções de Educação Física vieram para 

romper com o modelo tecnicista, rumo a uma concepção mais completa. Desta forma, a Educação 

Física passa a ser definida como um instrumento de educação integral, ao qual aparecem os 

aspectos cognitivos, afetivos, sociais e motores, em acordo com as características e peculiaridades 

culturais e regionais da população. Além disso, incluem-se conceitos de qualidade de vida, 

estimulando o aluno a conhecer e administrar sua saúde. 

Atualmente, a Educação Física atravessa uma fase de questionamentos e de buscas, com 

aspiração de ver efetivada a sua identidade e a sua caracterização, como área de atuação de serviço 

da humanidade. Apesar de sua legitimação enquanto componente curricular, a partir da promulgação 

da lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a Educação Física tem-se 

mostrado, em nível social e escolar, com uma baixa expectativa relacionada aos aspectos 

educacionais, uma vez que ela é comumente vista como um agente de “instrução física”, carente de 

um conhecimento pedagógico-educacional específico. 

Talvez, muito se deva ao fato da Educação Física, na escola, ter trilhado um caminho distinto 

daquele percorrido por outras disciplinas, visto que, sua aparição como prática educativa, ou seja, 
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ação desprovida de uma teoria, veio a desorganizar e desestabilizar o mundo do conhecimento 

intelectualmente construído e tão valorizado pela instituição escolar (MACHADO, 1994). 

 Nesse sentido, a Educação Física estava e entrava no ambiente escolar apenas em 

colaboração com as demais disciplinas. Essa caracterização, que parece carregar até hoje, deu a 

Educação Física um perfil desprezível, aliado a um entendimento de seleção esportiva, de 

preparação militar ou de algo inconsciente, conforme relata BETTI (1998). 

Já Ferraz, citado por Castro e Ligabue (2006), aponta que essa representação arraigada no 

senso comum em relação à Educação Física, deve-se, em muito, ao que vem sendo observado na 

prática. Para este autor, um modelo arcaico de Educação Física ainda persiste na maioria das 

instituições de ensino. Nesse modelo estão presentes a exclusão dos menos hábeis, o caráter elitista 

e sexista dos esportes, a ginástica sem critérios claros, a docilização do corpo, dentre tantos outros 

conceitos ultrapassados de Educação Física Escolar. 

Colagrai (1999), ao questionar diretores de escolas do Ensino Médio à respeito das aulas de 

Educação Física, verificou que esses não possuem conhecimento mais aprofundado das aulas dessa 

disciplina e que consideram a Educação Física importante na promoção do lazer e da saúde do 

aluno. De acordo com a descrição desses diretores, os professores de Educação Física são os mais 

próximos dos alunos, cabendo-lhes, então, permitir que todos desabafem e despejem a ansiedade 

acumulada na sala de aula, no momento que estão livres das carteiras. 

Em outro estudo, realizado por Fonseca (1989), buscou-se verificar e analisar o tratamento 

que a comunidade acadêmica proporcionava a disciplina de Educação Física, a partir do discurso dos 

próprios professores de Educação Física. Os resultados indicaram que 71,74% dos professores 

entrevistados acreditavam que sua disciplina sempre fora tratada com a mesma importância que as 

demais dentro da escola, enquanto que 28,56%, percebiam a Educação Física como uma disciplina 

tratada com menos importância e, até mesmo, com indiferença, por parte dos outros professores e 

autoridades de ensino. No entanto, este estudo esteve restrito apenas aos sentimentos dos 

professores de Educação Física. Sendo assim, será que os professores das outras disciplinas 

compartilhariam da mesma idéia com relação às aulas de Educação Física? 

 

Trajetória metodológica 

 

Para a realização desta pesquisa, optamos pela abordagem qualitativa, modalidade 

fenômeno situado, conforme indicada por Martins e Bicudo (1989). A pesquisa fenomenológica 

propõe o “ir a coisa mesma”, ou seja, àqueles que experienciam em seu mundo-vida o fenômeno 

interrogado e podem falar sobre ele. 

Segundo Martins (1992): 

“Fenomenologia é, neste século XX, principalmente, um nome que se dá a um movimento cujo o 

objetivo precípuo é a investigação direta e a descrição de fenômenos que são experienciados pela 

consciência, sem teorias sobre a sua explicação causal e tão livre quanto possível de pressupostos e 

de preconceitos” (p.50). 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 
2007 

 Foram entrevistados quatro professores (um de matemática, dois de português e um de 

biologia) que ministram aulas no Ensino Fundamental, na rede pública da cidade de Rio Claro. Seus 

discursos foram coletados individualmente a partir de uma única interrogação: “Para você professor, 

qual o significado da Educação Física na escola” e gravados em fitas cassete magnéticas para 

posterior transcrição na íntegra, de acordo com a ordem cronológica na qual as entrevistas foram 

realizadas. Salientamos que os nomes dos professores não são citados por questões éticas. 

Para cada sujeito foi feita uma análise ideográfica e, posteriormente, realizada a análise 

nomotética. 

Com a análise ideográfica, busca-se a compreensão do fenômeno a partir de três momentos 

importantes da análise dos dados, são eles: a descrição (levantamento das asserções que são 

significativas em relação à interrogação empreendida, buscando a essência do fenômeno 

interrogado), a redução (consiste na formulação de unidades de significado, a partir de frases que 

revelem os significados da experiência vivida) e a interpretação (integração dos “insights” contidos 

nas unidades de significado, transformados em uma descrição consistente da estrutura situada do 

fenômeno). 

A análise nomotética procura estabelecer uma normatividade dos discursos coletados, onde o 

objetivo é chegar a estrutura geral psicológica. A compreensão da análise nomotética se realiza na 

construção dos resultados, revelando posicionamentos individuais (i), concordantes (c) e discordantes 

(d), entre os sujeitos, estabelecendo, então, a “perspectiva dos professores das demais disciplinas 

em relação às aulas de Educação Física, no nível de ensino Fundamental”. 

 

Matriz nomotética 

 

A matriz nomotética é composta por colunas e linhas inter-relacionadas, tendo como 

referência o trabalho de Lima (1991). Este autor elaborou um “Quadro da Análise Nomotética”, no 

qual insere as unidades de significado interpretadas provenientes dos discursos. O quadro apresenta 

as convergências, divergências e individualidades que surgiram durante a análise de todos os 

discursos. 

 

Construção dos resultados 

 

Optamos por uma abordagem qualitativa que, de acordo com Husserl (1975), busca a 

obtenção de uma compreensão, de uma consciência de alguma coisa e, então, não estabelece 

critérios de verdade e/ou falsidade diante das proposições dos sujeitos. A verdade aqui considerada é 

a verdade do ser, é o fazer-se manifesto. A realidade ocorre através da relação existente entre o 

compreendido e o comunicado, assim sendo, é perspectival. Na pesquisa fenomenológica não se 

procura uma explicação para o fenômeno interrogado, mas sim uma compreensão do mesmo, pois, 

este não se finda em uma única realidade, mas em tantas quantas forem suas comunicações e 

interpretações. 
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Com base na matriz nomotética pode-se perceber que os professores, sujeitos desta 

pesquisa, reconhecem a importância da Educação Física na escola. Entretanto, suas concepções a 

respeito da mesma ainda aparecem atreladas, essencialmente, a prática esportiva, a disciplinarização 

do corpo e a um momento de maior liberdade e prazer para os alunos, dado que as aulas ocorrem, 

predominantemente, fora da sala de aula. 

Os discursos I e II apresentam convergências ao caracterizarem o binômio Educação Física/ 

Esporte. Além disso, apontam o Esporte como algo que favorece o processo de aprendizagem em 

sala de aula. Mais especificamente, para ambos sujeitos, através da prática esportiva, os alunos 

fortalecem suas relações de amizade e tornam-se mais motivados para o trabalho em sala de aula. 

 “O Esporte é um agente facilitador da aprendizagem em sala de aula, visto que a partir deste, 

o aluno torna-se mais esperto, ágil e animado. Ainda, praticando esporte, de uma forma geral, o aluno 

adquiri mais gosto pelos estudos” (Discurso II/ Unidade 11). 

Já os discursos III e IV, se por um lado deslumbram a Educação Física a partir de outras 

práticas corporais, que não apenas os conteúdos esportivos (como por exemplo, as brincadeiras, o 

lúdico etc), por outro, também direcionam seu papel no sentido de contribuir para com o trabalho em 

sala de aula. A convergência das unidades de significados desses discursos revela uma concepção 

de Educação Física pautada no aprendizado de regras, no aprimoramento de aspectos disciplinares e 

de conduta do aluno. 

“As aulas de Educação Física permitem que os alunos desenvolvam atenção e disciplina, 

componentes, estes, que não podem ser trabalhados na sala de aula” (Discurso III/ Unidade 16). 

“As aulas de Educação Física não devem ficar limitadas a um único tipo de conteúdo. As 

atividades necessitam considerar os aspectos que envolvam o lúdico, o prazer e, também, a 

disciplina” (Discurso IV/ Unidade 25). 

Além da interpretação esportivista e colaboracionista que a Educação Física parece carregar 

na opinião dos professores das demais áreas de conhecimento, uma outra característica, fortemente 

presente em seus discursos, é a questão da maior liberdade dada aos alunos. Nesse sentido, as 

aulas de Educação Física aparecem conectadas e reduzidas ao ambiente da quadra ou do pátio, bem 

como, desprovidas da necessidade de lousa ou caderno, visto seu perfil puramente prático, ausente 

de qualquer conceito teórico à priori. 

“A aula de Educação Física, não ocorre entre quatro paredes, e esse é o motivo pelo qual os 

alunos tanto gostam dessa disciplina” (Discurso I/ Unidade 4). 

O Discurso I/ Unidade 7 não só aponta para a importância da Educação Física na superação 

dos obstáculos encontrados no trabalho em sala de aula, como sugere que a mesma seja ministrada 

em período diferente das demais disciplinas da grade curricular. Assim, evitar-se-ia que os alunos 

chegassem cansados, suados ou agitados em demasia para as demais aulas, preservando, 

conseqüentemente, o rendimento intelectual desses alunos. 

“A Educação Física deve ser ministrada em período diferente das outras aulas, para evitar 

que os alunos cheguem cansados, desmotivados, suados e agitados” (Discurso I/ Unidade 7). 
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O que temos, então, é uma visão de Educação Física concebida pela dicotomização corpo e 

mente, na qual, o aluno deve estar constantemente preparado para assimilar conhecimentos e 

conteúdos de cunho cognitivo. 
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