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Resumo 
O trato para com a Educação Física Escolar tem se dado ao longo da história a 
partir de suas relações comas abordagens de ensino, de acordo com as realidades 
socioeconômicas de cada momento da sociedade. Das abordagens da Educação 
Física Escolar, destaca-se a proposta de Concepções de Aulas Abertas, cuja 
centralidade decorre da participação ativa dos alunos no processo de ensino e 
aprendizagem, da preparação, as decisões referentes aos objetivos, metodologias e 
avaliações. Neste contexto, objetivou-se verificar o estado da arte da produção do 
conhecimento no campo da educação física escolar, que tragam as experiências do 
ensino aberto como possibilidade de ação pedagógica no campo escolar. Tendo 
como delineamento metodológico a pesquisa bibliográfica. As análises foram 
categorizadas por eixos temáticos: fragilidades e potencialidades. O recorte temporal 
da pesquisa se deu no período de 1997 a 2011. Os dados obtidos na base de dados 
do Google Acadêmico Periódicos Capes. Foram selecionados seis artigos 
publicados em revistas que apresentaram consequências da prática da Concepção 
de Aulas Abertas. Como resultado evidenciou-se que os estudos demonstraram que 
a abordagem apresenta fragilidades relacionadas à forma em que deve ser aplicada, 
por apresentar lacunas na relação teoria/prática. As potencialidades evidenciam 
mudança de visão tanto dos alunos como dos professores, pois começam a 
enxergar a Educação Física Escolar com outros olhos, e apresentando o seu devido 
valor, pois neste sentido é necessário olhar para a realidade e refletir sobre ela, não 
temendo a mudança e sim priorizando a melhora. Conclui-se que essa concepção 
pode ser compreendida como possibilidade para o desenvolvimento das aulas de 
Educação Física Escolar, pois essa proposta indica abertura das aulas no sentido de 
se contar com a participação dos alunos nas decisões didáticas que configuram as 
aulas e que possibilitam um grande campo de ação dos alunos e professor.  
 
Palavras-chave: Escola; Metodologias de Ensino; Educação Física Escolar; 
Concepção de Aulas Abertas de Ensino. 

 

Introdução 
 

Até a década de 1970, o ensino da Educação Física Escolar era 

contemplado pelo modelo tecnicista que apresentava como finalidade a eficiência 

técnica e a esportização. Os conteúdos estavam majoritariamente atrelados à 
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atividade física de iniciação esportiva. A estratégia metodológica era baseada na 

prática sistêmica e a avaliação era mensurada por meio do desempenho alcançado. 

Neste sentido, Padormo; Cesário; Pereira elucidam que 

 

[...] o esporte tornava-se mundialmente um fenômeno cultural que 
levantava as massas, criava demandas e povoava o imaginário 
infantil, de modo que um generalizado processo de esportivização 
atingiu a Educação Física, e então as aulas passaram a ter, em sua 
composição, quase metade do tempo dedicado à prática de 
modalidades esportivas (2015, p.1). 
 

Esta tendência mecanizada incorporou o esporte como diretriz única 

e fundamental da Educação Física Escolar. Desta forma, a prática esportiva que 

seria um meio de educação pelo movimento, se transformou num fim em si mesmo, 

na medida em que deixou de cumprir o seu papel educativo para assumir os 

objetivos do esporte de rendimento. 

A partir de 1980, o Brasil foi marcado por um processo de abertura 

política, que influenciou diretamente o campo da Educação Física, gerando um 

momento de discussão e reflexão a respeito da legitimidade e importância dessa 

disciplina nas escolas. Foi nesta época que surgem denominados Movimentos 

Renovadores da Educação ou Progressistas, no âmbito da Educação Física 

Brasileira, que objetivou apresentar um significado renovado disciplina no âmbito 

escolar, em oposição à vertente tecnicista (ALMEIDA; CAGNATO; DAL-LIN, 2011).  

Como resultados, surgiram diversas concepções, abordagens e 

perspectivas, que buscaram conceder uma nova orientação para a Educação Física 

escolar, pois por meio destes novos ideais foi possível verificar que o esporte de alto 

rendimento não deve ser o centro das aulas de Educação Física, afinal esta 

disciplina apresenta conteúdos e temáticas que não devem ser negadas aos alunos 

e cabe ao professor modificar suas intervenções pedagógicas a fim de 

recontextualizá-la no âmbito escolar.  Desta forma, o então modelo mecanicista 

passou a ser bastante criticado e a busca pelo rompimento com esse padrão 

ocasionou o surgimento de novas abordagens pedagógicas da Educação Física 

Escolar. 

Essas abordagens podem ser definidas como movimentos que 

intencionam renovação teórico-prática, com o intuito de estruturar o campo de 

conhecimento específico da Educação Física (AZEVEDO; SHIGUNO, 2000).  
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Por meio de análise do cenário de transformações na área, dentro 

das abordagens se encontra a proposta de Concepções de Aulas Abertas que foi 

apresentada para a realidade brasileira por Hildebrandt e Laging, em 1986, e 

considera os alunos como participantes ativos do processo de ensino e 

aprendizagem, ou seja, são integrantes da preparação e das decisões referentes 

aos objetivos, avaliações, e metodologia.  

À vista disso, o presente estudo teve como objetivo verificar o estado 

da arte da produção do conhecimento no campo da educação física escolar, que 

tragam as experiências do ensino aberto como possibilidade de ação pedagógica no 

campo escolar.  

O estudo realizado foi caracterizado pela pesquisa bibliográfica e a 

análise fez se por compreender qual o enfoque das pesquisas realizadas com essa 

temática. E com as seguintes questões norteadoras: Quais potencialidades e 

fragilidades essa metodologia apresenta, quando aplicada ao ensino da Educação 

Física escolar? 

 

Referencial teórico 

CONCEPÇÕES DE AULAS FECHADAS – O ENSINO TRADICIONAL 

 

A organização da Educação Física aconteceu por volta dos séculos 

XVIII e XIX e obteve influências das ciências médicas e da calistenia, particularidade 

da instituição militar. Neste sentido, a Educação Física visava à promoção de saúde 

e a busca do corpo perfeito, que era compreendido como componente de uma 

máquina, ou seja, fragmentado, movido pelas leis mecânicas e pensado 

exclusivamente como matéria.  

O corpo também apresentava valor e era avaliado pela eficácia e 

particularizado pelo utilitarismo. Conferia-se então à Educação Física o papel de 

educação e construção do corpo saudável, como confirmado em Coletivo de Autores 

(1992) 

  

[...] esse tempo e espaço, ou seja, a Europa de fins do século XVIII e 
início do século XIX constitui-se em palco da construção e 
consolidação de uma nova sociedade - a sociedade capitalista - onde 
os exercícios físicos terão um papel destacado. Para essa nova 
sociedade, tornava-se necessário "construir" um novo homem: mais 
forte, mais ágil, mais empreendedor. [...] O trabalho físico, então, na 

https://www.sinonimos.com.br/particularizado/
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Europa dos anos oitocentos, passa a merecer atenção das 
autoridades estatais, e liga-se ao tema dos cuidados físicos com o 
corpo. E é nesses cuidados físicos com o corpo - os quais incluíam a 
formação de hábitos como: tomar banho, escovar os dentes, lavar as 
mãos - que se faziam presentes, também, os exercícios físicos, 
vistos exclusivamente como fator higiênico. Ora, cuidar do corpo 
significa também cuidar da nova sociedade em construção, uma vez 
que, como já se afirmou, a força de trabalho produzida e posta em 
ação pelo corpo é fonte de lucro. Cuidar do corpo, portanto, passa a 
ser uma necessidade concreta que devia ser respondida pela 
sociedade do século XIX (p. 50). 
 

É neste sentido que base pedagógica da Educação Física Escolar 

apresentava unicamente características das instituições militares, e contava com os 

agentes do exército na função de professores, que exigiam disciplina e rigidez dos 

praticantes/alunos. 

Entre os séculos XIX e XX, a Educação Física esteve vinculada às 

concepções de alto rendimento e tecnicismo. Estas abordagens promoviam à 

procura da melhor aptidão física, desempenho, eficiência e eficácia. O era 

programado para suportar e produzir com mais velocidade em menos tempo e com 

pouco gasto de energia. 

O planejamento das aulas e das ações era unilateral, e partia 

exclusivamente do ponto de vista dos professores, sem levar em consideração o que 

podia ser interesse dos alunos. Havia prioridade para objetivos ligados à 

aprendizagem motora e predeterminação de conteúdos (sendo de natureza 

exclusivamente esportiva ou atrelados a movimentos calistênicos e militares). 

O processo de ensinar deveria visar à efetividade máxima, com o 

menor gasto de tempo e o máximo grau de aprendizagem. O aluno era passivo e um 

objeto a ser ensinado. O professor era a luz do processo e detentor de todo e 

qualquer conhecimento e “o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a 

escutam docilmente; o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados” 

(FREIRE, 2005, p. 68). 

Esta concepção de ensino é estritamente ligada à educação 

bancária, altamente criticada por Paulo Freire, em que o professor deposita o 

conhecimento nas gavetas de aprendizagem do aluno. É o ensino da memorização. 

Neste sentido, as críticas não são permitidas e o aluno é mero telespectador de todo 

o processo, também compreendido como tabula rasa, moldada pelo educador 

conforme as aulas. Além de não objetivar conscientização e reflexão, para Freire 
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essa concepção “é puro treino, é pura transferência de conteúdo, é quase 

adestramento, é puro exercício de adaptação ao mundo” (2000, p. 101). Neste 

seguimento, para Brighente e Mesquida (2016),  

 

a educação bancária não é libertadora, mas, sim, opressora, pois 
não busca a conscientização de seus educandos. Quer, na verdade, 
que corpos de alunos e alunas sejam inconscientes e sujeitados às 
suas regras. Perpetua e reforça, assim, sua relação vertical e 
autoritária. (p. 161) 
 

É possível compreender que esta forma de enfrentar o processo 

ensino-aprendizagem é equivocada e requer reflexões acerca das atitudes do 

professor, afinal, por meio desta abordagem é possível que todos os objetivos do 

processo sejam alcançados? É possível que por este método seja desenvolvida 

reflexividade, criticidade e conscientização? 

 

CONCEPÇÃO DE AULAS ABERTAS 

 

A proposta de Concepção de Aulas Abertas foi apresentada a 

realidade brasileira por Hildebrandt e Laging e se difere das demais por considerar o 

aluno como agente ativo do processo de ensino e aprendizagem, afinal aprecia a 

possibilidade de co-decisão no planejamento, nos objetivos, nos conteúdos e nos 

instrumentos de avaliação. Na obra de Hildebrandt e Laging (1986) é possível 

constatar estas informações: 

 

[...] as concepções de ensino são abertas, quando os alunos 
participam das decisões em relação aos objetivos, conteúdos e 
âmbitos de transmissão ou dentro deste complexo de decisão. O 
grau de abertura depende do grau de possibilidade de co-decisão. 
As possibilidades de decisão dos alunos são determinadas cada vez 
mais pela decisão prévia do professor (p. 15) 
 

Para Oliveira (1997, p.22) esta abordagem é caracterizada como 

progressista crítica, sendo seu objetivo “trabalhar o mundo do movimento em sua 

amplitude e complexidade com a intenção de proporcionar aos participantes, 

autonomia para a capacidade de ação”, sendo os conteúdos básicos o “mundo do 

movimento e suas relações com os outros” e o processo avaliativo se “privilegia a 

avaliação do processo ensino-aprendizagem”. 
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Este método se difere da concepção tradicional por abrir espaço 

para que o aluno possa contribuir nas decisões e apresenta níveis baixo, médio e 

alto de co-decisões. Além de ser orientada pela experiência, apresenta ideia diretiva 

de emancipação e libertação de tudo aquilo que limita a racionalidade e 

desenvolvimento do movimento. 

O papel do professor é, dessa maneira, refletir como pode ensinar 

didaticamente a fim de que se cumpra o objetivo da auto-educação (maneira 

autônoma). A relação professor-aluno deve então funcionar em equilíbrio, em que 

ambos participam, colaboram e constroem o processo de ensinar e aprender. 

O que se procura nessa concepção é que o aluno possa entender o 

mundo através da movimentação e das bases metodológicas do movimento. A 

memorização e técnicas de repetição de movimentos estereotipados não são 

exigidas. 

Para Hildebrandt e Laging (1986) existem etapas do procedimento 

didático numa concepção didática orientada ao ensino da problematização:  

 a) situações de equilíbrio que provocam reações dos alunos; 

 b) realização das situações;  

 c) problematização das ações;  

 d) reconstrução das situações pelos alunos;  

 e) realização das novas situações;  

 f) problematizações das novas práticas;  

 g) auto-avaliação 

Com a prática acontecem problematizações acerca do processo e 

após, incidem as reconstruções que consideram a heterogeneidade do grupo, pois 

constroem suas próprias situações, atingindo assim a auto-educação. Funciona 
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como o esquema diagramado abaixo:

 

FONTE: as autoras.  

Além disso, é importante ressaltar que aulas abertas não significam 

aulas livres e sem planejamento ou intervenções do professor, e segundo Lira Neto 

(2008) uma aula de concepções abertas pode ocorrer em diferentes graus, mas em 

nenhum deles os alunos são descuidados ou abandonados à mercê de sua própria 

iniciativa. 

   

Metodologia 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica de 

trabalhos científicos que estudaram as experiências do ensino aberto como 

possibilidade de ação pedagógica no campo escolar. Por tratar-se de uma pesquisa 

bibliográfica, com uso exclusivo de bases de dados públicos, esta dispensa a 

submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. 

As revisões sistemáticas são consideradas como “estudos 

secundários, que têm nos estudos primários sua fonte de dados. Entende-se por 

estudos primários os artigos científicos que relatam os resultados de pesquisa em 

primeira mão.” (GALVÃO; PEREIRA, 2014, p. 183) 

Nos critérios de elegibilidade foram incluídos estudos publicados 

entre os anos de 1993 a 2019, com texto completo disponível; com restrição de 

Trabalho 
(prática)

Experimentação Problematização

Modificação Reconstrução Auto-avaliação
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idioma em português e inglês. Esta revisão foi realizada no outubro de 2019. Os 

estudos foram buscados nas bases de dados Google Acadêmico e Periódicos 

Capes. Os descritores combinados utilizados para a busca foram: “Educação Física” 

“Concepção de aulas abertas” e “Educação Física” “Aulas abertas”. Os critérios de 

exclusão foram trabalhos de natureza de monografia/dissertação ou tese, publicados 

em anais de evento ou arquivos sem informações. Pesquisas bibliográficas também 

foram excluídas. 

Na busca nos Periódicos Capes por meio da utilização dos 

descritores, foram encontrados nove trabalhos, na combinação das quatro 

expressões de busca, e ao final, cinco trabalhos foram considerados num todo. 

Na busca pelo Google Acadêmico, foram encontrados mais de 100 

trabalhos, entretanto, após passarem pelo critério de elegibilidade, apenas 17 se 

adequaram as regras propostas.  

Após a pesquisa, os 17 trabalhos foram selecionados para leitura do 

resumo e 06 trabalhos se adequaram aos critérios desta pesquisa. 

 

Resultados e Discussão 

 

Dentre os artigos pesquisados, apresentamos abaixo os que se 

encaixaram nos descritores utilizados para a busca e que se ajustaram no objetivo 

inicial da pesquisa que foi verificar o estado da arte da produção do conhecimento 

no campo da educação física escolar, que traziam as experiências do ensino aberto 

como possibilidade de ação pedagógica no campo escolar.  

Tabela 1 – Artigos publicados em revistas sobre a Concepção de Aulas Abertas que 
apresentam experiências no campo escolar. 

Título Autores Revista / Ano 

A Ginástica na Educação 
Física Escolar e o Ensino Aberto 

Taiza Daniela Seron; 
Juliana Montenegro; Ieda Parra 
Barbosa-Rinaldi; Larissa Michelle 
Lara 

Revista da Educação Física da 
UEM, 2007. 

Para a compreensão da 
concepção de “aulas abertas” na 
Educação Física Escolar: 
orientada no aluno, no processo, 
na problematização, na 
comunicação e... 

Rodrigo Tetsuo Hirai; 
Carlos Luiz Cardoso. 

Motrivivência, 2006. 

Possibilidades para o 
Ensino Orientado na 

Rodrigo Tetsuo Hirai; Revista Movimento, 2009. 
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Problematização: Para a 
Realização da Concepção de 
“Aulas Abertas às Experiências” 

Carlos Luiz Cardoso. 

Planejar/ministrar ‘aulas 
abertas’ no ensino médio: uma 
experiência de ensino em turma 
mista de voleibol 

 Cristiano Mezzaroba, 
Guilherme Felício M. Coelho 
Carlos Luiz Cardoso. 

Motrivivência, 2007. 

Interação social em aulas 
de Educação Física 

Braulio Rocha, Pedro 
José Winterstein, Silvia Cristina 
Franco Amaral. 

Revista Brasileira Educação 
Física e Esporte, 2009 

Aulas abertas às 
experiências de ensino do 
basquetebol e voleibol nos anos 
finais do ensino fundamental 

Artur Gomes de Souza; 
Débora Schneider Strassmann; 
Cecília Sere. 

Cadernos de Formação RBCE, 
2013 

FONTE: as autoras. 

Para responder as questões norteadoras, analisamos todos os 

trabalhos apresentados tabela 01. As seis pesquisas em questão proporcionaram 

resultados de fragilidades e/ou potencialidades da abordagem de Concepções de 

Aulas Abertas. 

Quanto às fragilidades, para Mezzaroba, Coelho e Cardoso (2007) e 

Souza, Strassmann e Sere (2013) ainda há certo receio dos alunos e dos 

professores quanto a esta metodologia, e isso se deve a cultura e história das aulas 

de Educação Física que compreendiam sempre na postura do professor detentor do 

conhecimento, dos conteúdos e das escolhas. Os alunos participantes desta 

pesquisa estavam acostumados ao método tradicional, que não permitem espaço de 

voz aos alunos e muito menos reflexão e criticidade. Ao passarem para o papel de 

ativos no processo, puderam experimentar como funciona a escolha de conteúdos, 

compreendendo as responsabilidades do professor.   

Para Seron et al (2007) os professores participantes de sua 

pesquisa utilizam com maior freqüência as Abordagens Pedagógicas Não-Preditivas, 

porque estão mais habituados e tiveram anos de prática e ensino desta maneira, e 

além disso com o passar do tempo, parecem perder o interesse em entender o 

significado da prática. A autora também observa que muitas teorias ainda não são 

tão claras quanto à sua forma de aplicação, dificultando a prática e a Teoria de 

Concepções de Aulas Abertas se encaixa. O que pode ser observado neste trecho 

de Seron et al. (2007): 
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em geral, as dificuldades de trato com o ensino aberto ocorrem 
porque o referencial teórico deixa lacunas (entendendo que essa 
abordagem não constitui “modelo”, dando abertura a novas 
complementações e intervenções a serem preenchidas pelo 
professor), gerando, em alguns momentos, insegurança na aplicação 
da metodologia (p.124). 
 

Para Hirai, Cardoso (2006) as fragilidades das Concepções Abertas 

são para a compreensão das indicações para um ensino orientado no aluno há 

‘direções convergentes’. Para o autor, ter várias direções já é algo, porém é 

necessário que elas se encontrem em um mesmo ponto para seguir o caminho da 

certeza. 

Sobre as possibilidades, para Mezaroba, Coelho e Cardoso (2007) e 

Rocha, Winterstein, Amaral (2009) nas pesquisas realizadas ocorreram incentivos de 

motivação e expressão dos alunos, pois evidenciou mudanças na metodologia, 

afinal, o “poder” sai da mão do professor e passa a ser papel do aluno também, pois 

o planejamento e a execução das aulas dependem de todos os envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem, o que proporciona ricos momentos de aquisição de 

conhecimento.  

Outro ponto avaliado pelos autores foi que as aulas foram 

estruturadas de maneira que os alunos se sentissem confortáveis para opinar 

quanto ao conteúdo, estratégias e instrumentos avaliativos.  Evidencia mudança na 

visão dos alunos em relação aos conteúdos a serem desenvolvidos nas aulas de 

Educação Física e estes se mostraram favoráveis à abordagem, afinal, contribuíram 

no processo de ensino e aprendizagem de maneira autônoma. Além disso, as 

autoras afirmam que para a amostra em questão a experiência foi significativa. 

Para Hirai e Cardoso (2009) é possível a realização desta 

concepção de ensino e, porém ressalvam que  

 

a concretização da Concepção de “Aulas Abertas às Experiências” 
no contexto escolar só poderá partir da transformação dos próprios 
educadores. Ou seja, tais mudanças ocorrem apenas mediante a pré 
disposição destes, para conhecer a si próprios. Pois se os 
educadores não estiverem abertos para esta “nova” legitimação 
pedagógica da Educação Física, não haverá fendas através das 
quais se possa transformar o cotidiano escolar. Sendo primordial o 
dar-se conta de que quem realizará esta abertura do educador, para 
a co-decisão na configuração das aulas, será ele mesmo em si 
próprio, e não o ‘outro’ no ‘outro’. E enquanto o educador não 
perceber isso, estando ainda fechado, quanto mais força fizer para 
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transformar o cotidiano escolar, mais ele se distanciará da 
legitimação aberta neste trabalho, uma vez que mais fechado será o 
ensino. Sendo, desta maneira, não apenas difícil, mas impossível a 
realização de “aulas abertas às experiências”. (p. 114). 
 

Para Seron et al. (2007) as Concepções de Aulas Abertas “pode 

contribuir para a formação humanizadora do aluno” (2007, p. 124). 

Pode-se dizer que a Abordagem de Concepções de Aulas Abertas 

apresenta possibilidades e fragilidades tanto no campo conceitual tanto no campo 

pedagógico de aplicação da prática. Suas fragilidades são mais relacionadas à 

forma em que deve ser aplicada, pois o referencial teórico deixa algumas lacunas e 

dúvidas sobre a melhor forma de ser praticada.  

As potencialidades evidenciam mudança de visão tanto dos alunos 

como dos professores, pois começam a vislumbrar a Educação Física Escolar por 

meio de outras concepções, pois neste sentido é necessário olhar para a realidade e 

refletir sobre ela, não temendo a mudança e sim priorizando a melhora. 

 

Conclusões 

 

Após a revisão sobre o material já publicado e relacionado à 

Abordagem da Concepção de Aulas Abertas, perpassando pela diferenciação desta 

com a Abordagem Tradicional de Ensino, é possível interpretar essa concepção 

como possibilidade para o desenvolvimento das aulas de Educação Física Escolar, 

levando em consideração a bagagem histórico-cultural do estudante e 

proporcionando relação entre aluno e professor, em uma via de mão dupla, ou seja, 

ambos participando do processo de ensino e aprendizagem e desenvolvendo 

autonomia e comunicação.  

Todas as abordagens pedagógicas apresentam fragilidades, 

entretanto, as possibilidades se mostram maiores e mais efetivas, não prejudicando 

o processo de ensinar e aprender, pois essa proposta indica a abertura das aulas no 

sentido de se contar com a participação dos alunos nas decisões didáticas que 

configuram as aulas e que possibilitam um grande campo de ação dos alunos e 

professor.  

É importante relevar que, aulas abertas não significam aulas livres e 

sem supervisão e que o aluno é quem decide tudo. Pelo contrário, esta concepção 
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requer ainda mais atenção e preparação. É uma abordagem indicada para todos que 

vêem a necessidade de transformação no processo de ensino e aprendizagem e 

estão em busca da postura mais crítica e autônoma de todos os sujeitos envolvidos 

neste processo. 

O professor que deseja praticar esta abordagem deve entender a 

importância da modificação das atividades da prática tradicional visto que “o ensino 

pode ser compreendido como interação orientada para objetivo e conteúdo” 

(HILDEBRANDT; LAGING, 1986, p. 84) 
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