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Resumo  
O presente estudo teve como objetivo construir procedimentos que atendam os 
princípios educacionais que proporcionam uma inovação no ensino da Educação 
Física. Para alcançar o mesmo realizou-se uma pesquisa com características 
etnográficas, aproveitando a própria experiência, realizado em dois momentos: no 
Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. Desde a década de 80, encontramos uma 
proliferação de estudos científicos nos quais autores propõem melhoras na formação 
inicial de professor e avanços na concepção de como a disciplina deve ser ensinada 
na escola. Foram construídos para esta pesquisa nove princípios educacionais, estes 
foram percebidos no momento da aula, quando a professora/estagiária refletia sobre 
sua ação, concentrando sua atenção nos procedimentos do ensino do conteúdo. 
Simultaneamente, se preocupava, também, com as situações que diziam respeito à 
formação humana. Portanto, compreendi que a riqueza de uma sequência de aula 
adequada, para atender a legislação educacional, está nos procedimentos e 
mediações do professor junto aos estudantes. 
 
Palavras-chave: Procedimentos de Ensino; Educação Física; Princípios didático-
pedagógicos. 
 

Introdução 

 

Segundo o art. 5º da Resolução CNE/CEB nº 7/2010, que fixa 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos “§ 2º 

A educação de qualidade, como um direito fundamental, é, antes de tudo, relevante, 

pertinente e equitativa”. A escola tem o dever de ensinar aos estudantes conteúdos 

básicos para a vida social e a autonomia dos mesmos, assim a Matemática, Geografia, 

Língua Portuguesa, Ciências, História, Arte, Educação Física dentre outras, são 

responsáveis por objetivos. Assim na legislação vigente encontra-se princípios 

norteadores das ações pedagógicas nas escolas ou sistemas de ensino, que são: 
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éticos – justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, políticos - cidadania e estéticos 

- racionalidade, manifestações culturais e da cultura brasileira (BRASIL,2010). 

A partir destes pontos norteadores a escola é indispensável para a 

sociedade atual. E o componente curricular Educação Física assim como vimos 

anteriormente, faz parte deste processo e colabora com as demais disciplinas, para 

que esses pontos e objetivos sejam alcançados junto aos estudantes. Desde a década 

de 80, encontramos a partir de uma proliferação de estudos científicos na área, por 

melhor qualificação profissional, a melhora na formação do futuro professor e um 

avanço na concepção de como a disciplina deveria ser abordada na escola.  

Ainda há muito que fazer para se efetivar e consolidar estas 

mudanças que são necessárias para o modelo de escola, determinada pelas políticas 

públicas, e pela sociedade atual, sendo uma disciplina que introduz e integra o aluno 

nesta sociedade por meio do movimento culturalmente construído (PALMA, et al, 

2010). Sendo assim, partimos do seguinte problema: Quais procedimentos são 

adequados quando o professor/estagiário adota os princípios educacionais e didático-

pedagógicos que favorecem a inovação no ensino da Educação Física?  

 

Objetivos 

 

 Construir procedimentos que atendam os princípios educacionais e didático-

pedagógicos que favorecem a inovação do ensino na Educação Física. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Aplicar no papel de professora/estagiária os princípios educacionais e didático-

pedagógicos durante as aulas de Educação Física.  

 Relacionar e indicar entre si os procedimentos que favorecem a inovação do 

ensino na Educação Física;  

 Relacionar os princípios e procedimentos que favorecem a inovação no ensino 

da Educação Física com as Diretrizes curriculares do Estado do Paraná;  

 

 

 

 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

Metodologia  

 

Esta pesquisa se propôs em construir procedimentos que atendam 

princípios educacionais e didático-pedagógicos que inovam as práticas pedagógicas 

no momento do ensino na Educação Física. O primeiro passo neste trabalho foi uma 

pesquisa bibliográfica, “desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p.44), na qual foram 

constituídos princípios educacionais e didático-pedagógicos em um processo de 

ensinar a Educação Física avançando para além dos princípios tradicionais de 

educação, aproveitando intencionalmente algumas produções de mudança existentes 

a partir da década de 80 e documentos como as Diretrizes curriculares do Estado do 

Paraná.  

Com os princípios construídos a partir dos autores estudados, a coleta 

de dados para a pesquisa foi desenvolvida no momento do estágio curricular 

obrigatório do 4º ano do Curso de Educação Física habilitação em Licenciatura. 

Aplicando durante essas aulas os princípios educacionais e didático-pedagógicos e 

procurando construir procedimentos que atentam a inovar o ensino da Educação 

Física. Houve ainda um diário de campo após cada aula, realizada por meio das 

observações e anotações da professora/estagiária, atentando para as ações 

pedagógicas da professora/estagiária, observando se essas ações tinham em vista os 

princípios construídos e a resposta dos alunos no processo de ensino. 

As aulas analisadas nesta pesquisa foram de uma turma de sétimo 

ano do ensino fundamental II de um colégio público da rede estadual da cidade de 

Londrina/PR e em uma turma de segundo ano do ensino médio de um colégio público 

da rede estadual da cidade de Rolândia/PR. Como o campo de pesquisa deste 

trabalho foi a sala de aula, foi necessário que o pesquisador estivesse envolvido nela 

e com seus atores, assim este trabalho adota uma peculiaridade, pois o pesquisador 

e um ator são a mesma pessoa, o professor/estagiário de Educação Física. Assim 

trata-se de uma pesquisa com características etnográficas e para compreendê-la é 

preciso situá-la na área da antropologia e analisar o que nos apresentam autores que 

a estudam no campo da educação.  
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Referencial teórico 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: OUTROS OLHARES PARA SUA LEGITIMAÇÃO.  

 

Desde o século passado, a Educação Física tem integrado o currículo 

escolar por meio da LDB nº. 9.394/96, mas essa força de lei não é suficiente para 

manter o ensino da disciplina na escola em todos os anos de escolarização. Sabemos, 

informalmente, que várias escolas privadas não oferecem a Educação Física nos anos 

finais do ensino médio, mas a disciplina precisa ser legítima para manter-se e 

consolidar seu verdadeiro propósito, mas isso depende muito da ação de cada 

docente responsável pela disciplina de Educação Física. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 

9 anos, nº 07 de 14 de dezembro de 2010b, a Educação Física é definida como um 

componente da área de linguagens, mas esta área já havia sido definida 

anteriormente: 

 

A concepção de uma área de Linguagens como arranjo curricular da 
Educação Básica começa a tomar forma na década de 90. Nesse 
sentido, nos PCNEM (2000), PCN (2002) já aparecia uma área 
denominada “Linguagens, códigos e suas tecnologias”, contendo os 
seguintes componentes: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 
Moderna, Educação Física, Arte, e Informática (CADERNO IV, 2014, 
p.9). 

 

A área de linguagens envolve diversos modos de expressões e 

performances artísticas e literárias, manifestações de movimento corporal, vivências 

de interpretação e construção de hábitos e coisas que podem expressar o 

pensamento do sujeito que faz realizar o movimento corporal.  

Na aula de Educação Física deve-se ir além da simples prática de 

atividade motora, os estudantes devem compreender o “fazer”, para assim 

transcender enquanto sujeito, conhecer-se por meio do movimento que realiza, 

compreendendo que para realizar uma ação o sujeito deve ter intenção e organizar 

seus conhecimentos previamente, para então dar conta do planejado. As aulas que 

tomam como base a repetição de movimentos estereotipados trazem pouco ou 

nenhum significado para o sujeito, pois não possibilita a reflexão tampouco favorece 

sua utilização em outras situações do cotidiano. É necessário, portanto, proporcionar 
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aulas que possibilitem aos estudantes resinificar suas ações e ter a possibilidade de 

usufruir de seus conhecimentos para tomar decisões diante de situações do cotidiano. 

Para entendermos melhor essas mudanças na concepção da 

disciplina Educação Física, veremos, a partir de agora os princípios educacionais e 

didático-pedagógicos.  

 

PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS E DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA UMA 
TRANSFORMAÇÃO QUALITATIVA NO PROCESSO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA. 

 

O professor de Educação Física é o mediador dos conteúdos, no 

sentido de orientar e de comunicar um saber-fazer-viver, de forma partilhada com o 

educando, correspondendo a todas as dimensões das práxis humanas, tendo em vista 

um processo de evolução e de transcendência. O movimento é a parte de um todo 

(do ser finito e carente que se transcende), e a motricidade é, no entanto, o sentido 

desse todo, apresentando-se nas dimensões fundamentais do ser humano (SÉRGIO, 

2003).  

Audaciosamente, elenquei nove princípios educacionais e didático-

pedagógicos para, ao intervir nas aulas de Educação Física, durante a realização do 

estágio supervisionado, observar se a partir das minhas ações pedagógicas 

conseguiria ensinar prestando atenção a esses princípios que devem ser alcançados 

ou ao menos favorecerem nas aulas: 

 

 Aproximar a realidade da escola com a realidade dos estudantes; 

 Favorecer a construção do conhecimento por meio da interação com o meio e 

oportunizando aos alunos a resolução de problemas, em condições de 

desequilíbrios e reequilibrações cognitivas sucessivamente;  

 Oportunizar que o sujeito realize o movimento sabendo o porquê está fazendo 

e como quer realizar tal movimento, respeitando níveis de desenvolvimento e 

características dos alunos; 

 Valorizar o sujeito com todas as suas dimensões: afetiva, social, moral, física e 

cognitiva, tem vontades, necessidades, e deve agir sempre na perspectiva de 

intenção de realizar uma ação motora; 
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 Possibilitar ao aluno o acesso à cultura, usufruindo, compreendendo, 

reproduzindo e modificando as formas culturais das atividades físicas; 

 Promover o diálogo entre a teoria e a prática com sentido e significado no 

movimento intencional para alcançar a superação, ou seja, a transcendência; 

 Valorizar, a partir das linguagens primeiramente, o próprio aluno em suas 

relações humanas para que se tornem sujeitos capazes de reconhecer o 

próprio corpo, adquirindo uma expressividade corporal consciente e refletindo 

criticamente sobre as práticas corporais; 

 Introduzir e integrar o aluno na sociedade como sujeito cultural; 

 Preparar o indivíduo para desenvolver-se na sociedade com autonomia 

formando para a cidadania; 

 

Estes então se tornam o passo inicial para a ressignificação da 

Educação Física dentro das minhas aulas no momento do estágio curricular. Com a 

contribuição de alguns autores, a disciplina Educação Física caminha para uma 

mudança, que vem acontecendo desde a década de 80 do século passado. 

Passaram-se décadas desde quando tudo começou, e ainda se trata de um processo 

lento, não há como mudar algo tão complexo em pouco tempo, mas devemos fazer 

nossa parte e entender a contribuição destes autores pode ser um passo à frente. 

 

Resultados e Discussão  

 

A partir de agora apresentaremos a análise de dois blocos de aulas, 

no Ensino Fundamental II, com os conteúdos estruturas capacitativas e motoras – 

velocidade; esporte olímpico – handebol; e Ensino Médio, com o conteúdo, dança de 

salão – sertanejo universitário.  

O meu primeiro relato no Ensino Fundamental II teve como conteúdo 

a velocidade corporal, e o objetivo de compreender os ritmos corporais (lento, médio 

e máximo), sendo o máximo reconhecido como velocidade. Utilizei como exemplos 

atividades que eles fazem no dia a dia, os alunos ainda acabaram citando também 

exemplos de quando utilizavam os ritmos lento, médio e máximo em suas atividades 

diárias, por exemplo: passeando no shopping utilizamos qual ritmo? E se estamos 
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perdendo o ônibus é o mesmo? Vejo agora que valorizei o princípio de aproximar a 

realidade da escola com a realidade dos estudantes. 

Repensamos ainda o porquê de utilizar cada ritmo em determinado 

momento no dia a dia de cada um, e por meio da resolução de problemas em 

condições de desequilíbrios e reequilibrações cognitivas sucessivamente, chegamos 

à conclusão que fazer tudo em seu ritmo máximo pode cansar muito, e ao mesmo 

tempo tudo em seu ritmo lento pode te atrasar para os compromissos assumidos, 

devemos assim ter consciência no movimento que realizamos, refletindo criticamente 

sobre os ritmos das práticas corporais.  

O próximo objetivo foi de compreender os três tipos de velocidade 

(deslocamento, reação e de membros). O dia amanheceu chovendo muito, então já 

me antecipei e comecei a repensar a aula, pois inicialmente havia previsto que seria 

na quadra, e quando chove muito não há possibilidade de deslocamento entre o prédio 

principal e a quadra nesta escola, por ser muito longe. Quando cheguei na escola a 

professora responsável pela turma me pediu para deixar os alunos nas mesas de ping-

pong que ficam no pátio coberto, no entanto, expliquei que havia preparado a 

continuidade do conteúdo para ser desenvolvido e ela aceitou. 

Aproveitei para tirar algumas dúvidas que os alunos ainda tinham das 

aulas anteriores, com uns esquemas no quadro. Retomamos o conteúdo velocidade 

corporal, fizemos vários questionamentos na tentativa de observar a construção do 

conhecimento dos estudantes sobre o conteúdo, por exemplo: Nosso corpo tem 

apenas um ritmo corporal? Mais de um? Quais são? Em todos os momentos no seu 

dia você utiliza só um ritmo? Se você estiver passeando com a namorada no shopping, 

vai utilizar qual ritmo? E se estiver perdendo o ônibus? Houve velocidade ao piscar? 

E ao andar? E ao falar? Ou só a corrida é considerada elemento de velocidade?... 

Na sequência, iniciei o conteúdo de handebol, comecei por explicar 

as diferenças nas características entre jogo popular e esporte, eles citaram várias 

características, algumas equivocadas e outras adequadas, fui tentando promover 

discussões em cada uma delas. Para relacionar o conteúdo com a realidade dos 

estudantes segundo um dos princípios eu os questionei sobre o porque estávamos 

aprendendo handebol, a resposta foi, porque você mandou, então questionei a 

importância do handebol para a vida deles, a resposta foi velocidade (que foi o 

conteúdo anterior ensinado), continuei os questionamentos e as relações com o 

cotidiano, até chegarem ao pensamento de que o handebol é um esporte coletivo, 
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olímpico, que tem regras, assim como na sociedade em geral, que necessita de 

trabalho em grupo, de estratégias, entre outros. 

Nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná em 

Educação Física, no ensino do esporte: 

 

Busca-se um entendimento crítico das manifestações esportivas, as 
quais devem ser tratadas de forma ampla, isto é, desde sua condição 
técnica, tática, seus elementos básicos, até o sentido da competição 
esportiva, a expressão social e histórica e seu significado cultural 
como fenômeno de massa (2008, p.64). 
 

Diferente de uma aula voltada para a formação de atletas, o esporte 

deve ser levado em conta por seu entendimento crítico. Começamos com os 

fundamentos e nesta aula senti os alunos muito desanimados, acredito que o motivo 

era com o conteúdo, pois no conteúdo anterior (velocidade corporal) eles eram mais 

participativos e em todas as aulas deste conteúdo os senti desanimados, 

necessitando forçar muito para que todos participassem da aula. Conversei com eles 

e concordamos em continuar as aulas sendo que haveria novas coisas a aprender, 

disse a eles que sempre estamos num processo contínuo de aprendizagem, nem 

mesmo quando ficarem muito velhinhos vão saber de tudo, e que este é o melhor 

momento que eles têm para aprender o máximo possível, valorizando aqui um dos 

princípios de preparar o indivíduo para desenvolver-se na sociedade com autonomia 

formando para a cidadania. 

Chagamos então a última aula neste nível de estágio, tivemos como 

objetivo relembrar as características do esporte, os fundamentos e estratégias 

técnicas e táticas ensinados, bem como observar a construção do conhecimento dos 

estudantes sobre o conteúdo handebol. Em grupos, os estudantes deveriam elaborar 

um mapa conceitual com base em todas as aulas de handebol, contendo tudo que 

aprenderam sobre o esporte olímpico. Tirei as dúvidas sobre o que era um mapa 

conceitual, e vi os alunos realmente se esforçando para lembrar, me chamando para 

tirar dúvidas. Respeitando o nível de desenvolvimento dos alunos e suas 

características, dando sentido e significado, preparando o indivíduo para desenvolver-

se na sociedade com autonomia formando para a cidadania de acordo com os 

princípios, pude terminar a partir desta estratégia, e consegui avaliá-los, no geral os 

mapas foram bem completos, posso afirmar que houve um aprofundamento no 

conteúdo aprendido. 
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Passo agora a analisar a etapa do estágio no ensino médio, o primeiro 

objetivo se deu por perceber, conhecer e pensar sobre seu corpo, a partir da dança 

de salão que é considerada uma forma de entretenimento, de integração social e de 

linguagem, especificamente nosso tema será o sertanejo universitário que nasceu 

dentro das escolas de dança, o que explica as várias semelhanças com outros ritmos 

dançados a dois: bolero, forró, valsa, vanerão, entre outros. 

No início eles não se mostraram muito dispostos a participar, a 

vergonha de se expor e o receio ainda os atrapalhavam, mas conforme foi 

acontecendo o conteúdo eles foram animando-se. Nesta aula destaco o princípio de 

valorizar a partir das linguagens primeiramente o próprio aluno em suas relações 

humanas para que se tornem sujeitos capazes de reconhecer o próprio corpo, 

adquirindo uma expressividade corporal consciente e refletindo criticamente sobre as 

práticas corporais, pois eles tinham muitas dificuldades de relação, apesar de 

maduros, ainda as meninas não se misturavam com os meninos, e este início de 

conteúdo veio para que eles tivessem consciência do próprio corpo e de suas 

limitações. 

O próximo objetivo se tratava de estudar o histórico da dança de salão 

sertanejo universitário e foi desenvolvido em sala de aula. Eu achei que não seria fácil, 

pois normalmente nos estágios anteriores tentar ficar em sala de aula era 

desesperador, então logo de início já procurei relacionar tudo que estava falando com 

a realidade deles, levei curiosidades, vídeos e eles se interessaram e participaram da 

aula toda, inclusive a aula foi se adaptando ao princípio de promover o diálogo entre 

a teoria e a prática com sentido e significado no movimento intencional para alcançar 

a superação, a transcendência, ou seja, tentei deixar claro que não estávamos 

estudando a dança porque eu queria, ou porque eu amo a dança, mas porque a dança 

tem como objetivo também as relações sociais, a diversão, a linguagem e o 

conhecimento sobre o próprio corpo. 

Com base nisto encontramos nas Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica em Educação Física do Paraná que: 

 

(...) é preciso levar em conta, inicialmente, aquilo que o aluno traz 
como referência acerca do conteúdo proposto, ou seja, é uma primeira 
leitura da realidade. Esse momento caracteriza-se como preparação e 
mobilização do aluno para a construção do conhecimento escolar 
(2008, p.73). 
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A partir desta mobilização o conhecimento escolar passa a se misturar 

com o conhecimento da realidade de cada aluno, promovendo sentido e significado 

para suas reflexões e ações. O próximo passo se tratava de uma avaliação teórica do 

conteúdo estudado. Alguns alunos tiveram dificuldade, o que achei muito estranho, 

pois eles estavam indo muito bem nas aulas, inclusive respondendo questionamentos, 

mas senti que eles não tiveram interesse nem de tentar ler a prova, acreditando que 

seria difícil demais, tanto que no momento em que eu falei que tudo que estava ali 

havia sido discutido em sala de aula muitos alunos concordaram. Alguns alunos nem 

tentaram responder a prova, mas, a maioria foi muito bem, e discutimos a prova já 

corrigida na aula seguinte e última aula. 

Era a finalização do conteúdo dança, especificamente sertanejo 

universitário, e eu tinha a certeza de ter contribuído ao menos um pouco para a vida 

de cada um ali, a partir de sujeitos capazes de reconhecer o próprio corpo, adquirindo 

uma expressividade corporal consciente e refletindo criticamente sobre as práticas 

corporais. “Compreender a Educação Física sob um contexto mais amplo significa 

entender que ela é composta por interações que se estabelecem nas relações sociais, 

políticas, econômicas e culturais dos povos” (PARANÁ, 2008, p.53), e seguindo estas 

interações muitos alunos que diziam nunca dançar, ou que odiavam sertanejo, 

participaram da aula e perceberam que suas características e seus níveis de 

desenvolvimento eram respeitados. 

Esta pesquisa teve como base muitos autores e eles favoreceram 

minhas reflexões, minhas ações, e posso afirmar que outra dificuldade era transformar 

todas as reflexões deles em ações pedagógicas. Nestes procedimentos destacados 

anteriormente, ocorreram muitos erros, muitos acertos. Foram poucas aulas, 

considerando os 30 anos que essas mudanças vêm sendo escritas e os professores 

de Educação Física devem se atentar que novos princípios, novos procedimentos 

podem ressignificar totalmente nossa profissão, e é de um em um professor que isto 

acontecerá. 

As dificuldades encontradas na realização das aulas foram muitas, o 

processo de ensino é complexo, envolve muitos fatores e alguns deles vão sendo 

construídos no decorrer da profissão. No planejamento da aula o professor deve dar 

conta: do conteúdo específico, da elaboração do objetivo, do planejamento da 

estratégia, dos elementos articuladores, do processo de ensino e aprendizagem, da 

avaliação, entre outros.  
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Mas ser professor necessita passar por esses desafios, para assim, 

reconhecer que a aprendizagem da docência também está presente no ato de ensinar, 

e seguir estes princípios pode auxiliar em todos os momentos no “chão da escola”, 

para que o professor de alguma forma sintetize tudo que encontra na teoria e coloque 

em prática. 

 

Conclusões  

 

Iniciamos este trabalho com a seguinte problemática: Quais 

procedimentos são adequados quando o professor/estagiário adota os princípios 

educacionais e didático-pedagógicos que favorecem a inovação no ensino da 

Educação Física? E para responder esta questão norteadora, com auxílio do que foi 

aprendido no curso de formação inicial e dos autores pesquisados para este estudo, 

construímos procedimentos e princípios objetivando a transformação qualitativa do 

ensino da Educação Física, aproximando assim, dos princípios das teorias críticas de 

educação e Educação Física.  

As reflexões e produções científicas dos autores, que subsidiaram 

teoricamente este trabalho, foram a base para que durante a prática docente a 

professora/estagiaria não se deixasse levar, no momento do ensino dos conteúdos da 

Educação Física, pelos princípios tradicionais de educação. Todas as disciplinas do 

curso de formação inicial colaboraram para o passo inicial do ser professor, e ainda, 

durante toda a atividade do estágio recebi total auxilio dos docentes supervisores de 

estágio, respondendo dúvidas, sugerindo mudanças construtivas, o que ajudou em 

todo o processo.  

Neste caminho, no papel de professora/estagiária foram adotados 

procedimentos pedagógicos, objetivando uma inovação no ensino da Educação 

Física, de modo a sinalizar um caminho possível a se seguir quando o professor 

decide aceitar a superação dos princípios tradicionais de ensino e aproximar da 

transformação do ensino da Educação Física, internalizando os avanços dessas 

produções no momento do seu fazer pedagógico. 

Os princípios educacionais e didático-pedagógicos construídos, 

somente foram percebidos no momento da aula, quando a professora/estagiária 

refletia sobre sua ação concentrando sua atenção nos procedimentos do ensino do 

conteúdo. Simultaneamente, se preocupava, também, com as situações que diziam 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

respeito à formação humana. Portanto, compreendi que a riqueza de uma sequência 

de aula adequada, para atender a legislação educacional, e favorecer que o estudante 

tenha atitudes autônomas e entenda que pode se comunicar por meio do seu 

movimentar, está nos procedimentos e mediações do professor junto aos estudantes.  
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