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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: VISÃO DE PROFESSORES SOBRE OS 

CONTEÚDOS E ABORDAGENS 

 
RESUMO 

Com o objetivo de verificar quais diferenças possam vir a existir entre os conteúdos 

e abordagens utilizadas por professores em início de carreira e professores 

experientes em educação física escolar, o presente estudo entrevistou e observou 

aulas de 08 professores de educação física. Os sujeitos foram divididos em 02 

grupos: Grupo I com 04 professores em início de carreira e Grupo II com 04 

professores experientes. Foi utilizado como instrumentos um roteiro de entrevista 

com questões predominantemente abertas, observação de 04 aulas ministradas 

pelos sujeitos da pesquisa e análise dos planos de aula e diários dos mesmos. Os 

resultados preliminares apontam para diferenças em relação aos conteúdos 

aplicados pelos professores. Os professores em início de carreira entendem que o 

conteúdo esporte deve ser aplicado com cautela, respeitando a faixa etária dos 

alunos, relataram a aplicação de atividades diferenciadas, no entanto, demonstraram 

conhecimento superficial sobre as abordagens. Os professores do grupo II 

desconhecem as abordagens da educação física escolar e aplicam conteúdos mais 

ligados aos esportes. 
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INTRODUÇÃO 

 De acordo com Lessard (2002) o professor é figura central no 

desenvolvimento e distribuição de conhecimentos durante os últimos séculos, e por 

isso é peça fundamental para se entender a formação e evolução dos indivíduos de 

nossa sociedade. 

 Em estudos relacionados aos professores de educação física, Darido (1996) 

explica que há dois tipos de formação de professores: a formação tradicional que 

visa o ensino – aprendizagem de técnicas esportivas, onde o professor se 

assemelha a um treinador que corrige, lidera e aconselha, e a formação científica 

onde o professor utiliza a teoria e os conhecimentos adquiridos em biologia, 

fisiologia ou outras disciplinas ligadas à ciência. 

Ao passo que novas discussões acerca da educação física eram tratadas no 

meio acadêmico, surgiam novas tendências e propostas que são conhecidas como 



abordagens da educação física escolar, essas discussões contribuíram e contribuem 

para a formação de uma identidade da educação física, assim podendo interferir na 

formação e prática dos professores ao longo de seu tempo (DARIDO 2003). 

Após a leitura dos estudiosos da área de educação física escolar, acima 

citado, veio à tona, a seguinte questão problema: existem diferenças entre os 

conteúdos aplicados e abordagens utilizadas por professores em inicio de carreira e 

professores experientes em educação física escolar? 

Com o intuito de responder a questão problema foi necessário estabelecer 

duas hipóteses: 1) os professores em inicio de carreira sentem dificuldades para 

colocar em prática conteúdos diversificadas devido à própria insegurança e 

indisciplina dos alunos, portanto não se atrelam totalmente a sua formação científica, 

colocando pouco em prática as orientações de determinadas abordagens. 2) os 

professores experientes, tem traços mais fortes da formação tradicional, dessa forma 

pouco conhecem as abordagens da educação física escolar. 

Sendo assim esse estudo objetivou verificar quais diferenças podem existir 

entre os conteúdos aplicados e abordagens utilizadas por professores em inicio de 

carreira e professores experientes em educação física escolar, além de se obter o 

percentual de professores que conhecem as abordagens da educação física escolar. 

 

METODOLOGIA 

 A pesquisa se caracteriza por uma amostra de 08 professores de educação 

física escolar do ensino fundamental de 06 escolas públicas da cidade de Arujá – 

SP. Os professores foram divididos em Grupo I (professores em inicio de carreira, 

formados a partir de 2008, com no máximo 05 anos de experiência) e Grupo II 

(professores experientes, formados anteriormente ao ano 2000, com mais de 13 

anos de experiência).  

 Os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

conforme projeto aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa CAEE: 

14984313.6.0000.5511 – Número do Parecer: 259.228. 

  Foram realizadas entrevistas com professores dos dois grupos, além das 

entrevistas, foram observadas 04 aulas de cada sujeito a fim de verificar os 

conteúdos aplicados e métodos utilizados, também foi observado o cotidiano escolar 

e a maneira de cada professor se organizar em relação aos seus planejamentos e 

preenchimento dos diários de classe. 



 Por se tratar de uma pesquisa descritiva de cunho qualitativo as informações 

obtidas através da coleta dos dados foram transcritas, analisadas e categorizadas. A 

discussão foi realizada através de análise descritiva. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao término da coleta de dados foram organizadas categorias para análise das 

respostas dos professores e das observações das aulas. Dentro das categorias 

foram analisadas as semelhanças e diferenças entre as respostas dos sujeitos, 

assim como informações importantes sobre o que foi observado durante as aulas, os 

conteúdos aplicados, os métodos utilizados e a maneira de cada professor se 

organizar em relação aos seus planejamentos e cotidiano escolar. As categorias 

criadas foram: Categoria A – Perfil e Formação Profissional; Categoria B – Seleção 

e Aplicação de Conteúdos; Categoria C – Conhecimento e utilização das 

Abordagens da Educação Física Escolar e Categoria D – Ser Professor de 

Educação Física. 

Os resultados preliminares apontam para diferenças em relação aos 

conteúdos aplicados por professores em início de carreira se comparados aos 

conteúdos aplicados por professores experientes, especialmente no que dizem 

respeito à sua seleção, os professores em inicio de carreira entendem que o 

conteúdo esporte deve ser aplicado com cautela, respeitando a faixa etária dos 

alunos, relataram a aplicação de atividades diferenciadas, no entanto, demonstraram 

conhecimento superficial sobre as abordagens. Os professores do grupo II 

desconhecem as abordagens da educação física escolar e aplicam conteúdos mais 

ligados aos esportes.   
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