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RESUMO 

 

 

 

O objetivo desse estudo foi fazer uma pesquisa qualitativa do tipo social humano 

através de uma revisão sistemática acerca dos temas: Esporte na Escola, Ensino do 

Esporte no Ensino Fundamental II e Metodologias Ativas no periódico de 2014 a 2019. 

Para que fosse possível obter um acervo grande de trabalhos e artigos com os quais 

se pudesse compreender a forma como o professor trabalha o esporte como conteúdo 

de ensino. Além de examinar e estudar vertentes e aspectos que fazem parte da 

didática dos professores nesse determinado conteúdo através das diferentes 

metodologias ativas. Os resultados mostraram uma carência de estudos e trabalhos 

acerca dos temas pesquisados, o que foi surpreendente já que se tratam de assuntos 

da “atualidade”. Evidenciando que os temas precisam de uma maior atenção em 

relação a estudos acadêmicos, para que o esporte juntamente com essas propostas 

inovadoras faça parte do processo pedagógico que consiga tratar situações 

problemas dentro das salas de aula e da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to do a qualitative research of the human social type 

through a systematic review about the themes: Sport in School, Teaching of Sport in 

Elementary Education II and Active Methodologies in the period from 2014 to 2019. In 

order to obtain a collection great work and articles with which one could understand 

how the teacher works the sport as teaching content. In addition to examining and 

studying aspects and aspects that are part of the didactics of teachers in this 

determined content through the different active methodologies. The results showed a 

lack of studies and studies about the topics researched, which was surprising since 

they are about "current affairs". By pointing out that the subjects need more attention 

in relation to academic studies, so that the sport together with these innovative 

proposals is part of the pedagogical process that manages to deal with problems in the 

classrooms and the school. 
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INTRODUÇÃO 

Ao pensar no esporte como conteúdo da educação física, esbarro nas minhas 

memórias acerca das aulas que tive no ensino básico. Tais memórias trazem quase 

em sua maioria a presença dos esportes nas aulas trabalhado de forma a privilegiar a 

competição regulamentada e a repetição de gestos técnicos. 

Segundo Sedorko e Finck (2016, p. 2), essa opção por trabalhar o esporte nas aulas 

de educação física segue por influência da mídia que trata o esporte como produto da 

indústria, "[...] promovendo muitas vezes estímulos para o consumismo exagerado e 

acrítico desse fenômeno cultural [...]". 

Analisando a produção acadêmica da área me deparo com trabalhos de BETTI (1999) 

que reforçam a presença do esporte no âmbito escolar, afirmando em suas pesquisas 

que o conteúdo desenvolvido nas aulas se restringe em sua maioria à esfera esportiva, 

privilegiando o futebol, voleibol e handebol. Segundo Pimenta e Honorato (2010, p. 

498) "Outras manifestações corporais, que também não deixam de ser esportivas, 

como a ginástica, o atletismo, as lutas e as modalidades de pranchas, foram sendo 

renegadas à medida que as quatro modalidades - futsal, handebol, voleibol e 

basquetebol - tornaram-se parte integrante da pedagogia nas aulas de Educação 

Física." 

Percebendo uma presença majoritária dos esportes nas aulas, optei por apresentar 

uma análise do trabalho dos professores de educação física, com o intuito de estudar 

como se dá o trabalho pedagógico dos mesmos no âmbito escolar tendo como base 

e conteúdo o ensino do esporte. 

O objetivo deste estudo é obter através de uma pesquisa ampla, um acervo de 

estudos, artigos e trabalhos sobre o ensino do esporte no ensino fundamental II numa 

perspectiva das metodologias ativas entre os anos de 2014 a 2019. Que posasse 

entender a forma como o professor trabalha o esporte como conteúdo de ensino. Além 

de examinar e estudar vertentes e aspectos que fazem parte da didática dos 

professores nesse determinado conteúdo. 
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REVISÃO LITERARIA 

Iniciei meus estudos acerca do tema proposto pela análise da produção acadêmica 

presente na área através das revistas e bibliotecas virtuais Scielo, Motrivivência, 

Motriz, Pensar a Prática e Revista Paulista de Educação Física.  

Optei por iniciar minha pesquisa a partir do tema Metodologia Ativa, usando como 

palavras chaves: Metodologias Ativas, metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem, 

Metodologia da Problematização, Metodologia Inovadora, Prática Pedagógica e 

Práticas de Ensino-Aprendizagem no periódico de 2014 a 2019. Na Biblioteca 

Eletrônica Cientifica Online Scielo encontrei 5 artigos. Na Revista de Educação Física, 

Eporte e Lazer Motrivivência encontrei 2 artigos. Na Revista de Educação Física 

Motriz encontrei nenhum artigo. Na Revista Pensar a Prática encontrei nenhum artigo. 

Totalizando, encontrei 9 artigos acerca do tema. 

Na segunda parte, segui a pesquisa usando o tema Método de Ensino do Esporte no 

Fundamental II usando as palavras chaves: Método de Ensino do Esporte no 

Fundamental do II, Método de Ensino do Esporte no ensino Fundamental II, Ensino 

do Esporte no ensino Fundamental II, Ensino do esporte de 5ª a 8ª série, Ensino do 

esporte de 11 a 14 anos, Esporte no Ensino Fundamental II, Ensino do Esporte no 

Ensino Fundamental, Ensino do esporte nas series finais do fundamental e Método de 

Ensino do Esporte no periódico de 2014 a 2019. Na Biblioteca Eletrônica Cientifica 

Online Scielo encontrei nenhum artigo. Na Revista de Educação Física, Eporte e Lazer 

Motrivivência encontrei nenhum artigo. Na Revista de Educação Física Motriz 

encontrei nenhum artigo. Na Revista Pensar a Prática encontrei 2 artigos. Totalizando, 

encontrei 2 artigos acerca do tema. 

Por último optei por pesquisar o tema Esporte na Escola usando as seguintes 

palavras-chave: esporte escolar, esporte na escola e o ensino do esporte na escola 

no periódico de 2014 a 2019. Na Biblioteca Eletrônica Cientifica Online Scielo 

encontrei 3 artigos. Na Revista de Educação Física, Eporte e Lazer Motrivivência 

encontrei 4 artigos. Na Revista de Educação Física Motriz encontrei 1 artigo. Na 

Revista Pensar a Prática encontrei 6 artigos. Na Revista Paulista de Educação Física 

encontrei nenhum artigo. Totalizando, encontrei 15 artigos acerca do tema. 



 

 

9 
 

Totalizando foram encontrados 26 artigos que mais se encaixavam com o meu tema 

de pesquisa. 

Os autores usados nessa pesquisa são: Sedorko e Finck (2016); Bevilaqua, Stefanello 

e Luis (2014); Paixão (2017); Freire, Maldonado e Silva (2014); Guimarães, Folle e 

Veiga (2019); Silva e Júnior (2018); Rizzo, Aranha, Freitas, Daolio e Lopes (2016); 

Oliveira, Salles, Malagrino, Mazzei e Júnior (2015); Giusti, Galatti, Voser e Azevedo 

(2017); Melo, Miranda, Ferraz e Nista-Piccolo (2014); Paes e Júnior (2014); Araújo, 

Rocha e Bossle (2018); Luguettia, Nunomurab e Böhmec (2015) e Franco, Pipa e 

Pereira (2015); Paes e Júnior (2014); Lyra, Begossi e Mazo (2018); Aleixo e Mesquita 

(2016); Garcia e Pereira (2019); Maffei e Schetzler (2018); Dias-Lima, Silva, Ribeiro, 

Bendicho, Guedes e  Lemaire (2019); Lara, Lima, Mendes, Ribeiro e Padilha (2019) 

Pinheiro (2018); González e Borges (2015); Santos (2015). 

Sedorko e Finck (2016) analisaram como ocorre a abordagem pedagógica do esporte 

nas aulas de Educação Física dos anos finais do ensino fundamental. 

A pesquisa foi realizada no município de Ponta Grossa  PR, em (3) três escolas da 

rede pública estadual de ensino. A observação e o questionário foram os instrumentos 

utilizados na coleta dos dados. Participaram da pesquisa (5) cinco professores de 

Educação Física e (334) trezentos e trinta e quatro alunos dos 8° e 9° anos do ensino 

fundamental. Em suas considerações finais os autores relatam que o esporte de 

rendimento encontra-se institucionalizado e que as escolas públicas não possuem 

condições específicas para poder tratar o esporte de rendimento. Relatam que os 

professores não consideram que os mega eventos esportivos tenham dado benefício 

para a população brasileira e sim para grupos políticos e empresariais ligados ao meio 

esportivo, desse modo o esporte sendo visto apenas de modo de rendimento acaba 

com uma pequena parcela da população sendo atingida. Ao final através das 

respostas adquiridas pelos questionários relatam que mais de 60% dos discentes 

entendem a Educação Física como sinônimo de esporte, e entendem isso como 

reflexo do cotidiano pedagógico dos docentes envolvidos na pesquisa já que através 

dos resultados obtidos pode-se perceber a predominância dos esportes sobre os 

demais conteúdos da Educação Física. 
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Bevilaqua, Stefanello e Luis (2014) demonstraram a prática da iniciação esportiva nas 

aulas de Educação Física, como atividades complementares, enfatizando o 

desenvolvimento dos alunos. 

O estudo constitui-se de um relato de experiência em que foi desenvolvido com o 6º 

ano em uma Escola Estadual através do Subprojeto “Cultura Esportiva da Escola” da 

Universidade Federal de Santa Maria. O desenvolvimento do projeto proporcionou 

aulas diversificadas para que todos os alunos, no contexto das suas diferenças, 

pudessem participar, dessa maneira é possível estimulá-los nos domínios motor, 

cognitivo e afetivo-social. Apesar das dificuldades encontradas durante a prática 

docente, houve resultados positivos no andamento das atividades. 

Paixão (2017) neste estudo investigou possibilidades para o trato das diferentes 

modalidades que compõem o esporte de aventura como conteúdo da Educação Física 

na escola. 

A partir de um levantamento da literatura especializada, fortalece-se a crença de que 

a busca por elementos com potencial para um currículo escolar alternativo para 

Educação Física é, acima de tudo, uma atitude de não conformismo, por parte dos 

atores envolvidos na ação educativa. A própria realidade nas escolas evidencia a 

necessidade de propostas e movimentos para implementar o processo educacional 

nos diferentes segmentos que compõem a educação básica. Certamente, a reflexão 

e o debate sobre a referida temática configuram-se procedimentos fundamentais para 

que as possibilidades possam ser concretizadas na ambiência das aulas de Educação 

Física. 

Freire, Maldonado e Silva (2014) descreveram e analisaram as estratégias e estilos 

de ensino que professores de EF que atuam na cidade de Aparecida-SP afirmam 

utilizar para ensinar os conteúdos esportivos para turmas do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de orientação fenomenológica, que utilizou uma 

pergunta desencadeadora para provocar os discursos dos professores pesquisados. 

A análise ocorreu em nível individual (análise ideográfica) e, posteriormente, abrangeu 

o grupo como um todo (análise nomotética). Os resultados mostraram que a maioria 

dos docentes utilizam os jogos pré-desportivos, o jogo formal com regras oficiais, 

exercícios de repetição dos fundamentos e atividades lúdicas para ensinar os 
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conteúdos esportivos. Os estilos de ensino comando e tarefa são os mais comumente 

utilizados. A maior parte dos discursos evidenciou que os professores utilizam 

estratégias de reprodução para ensinar os conteúdos relacionados ao esporte. 

Guimarães, Folle e Veiga (2019) relataram uma experiência de utilização da corrida 

orientada enquanto estratégia de avaliação dos conteúdos da Educação Física 

Escolar. 

A experiência foi desenvolvida com alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola municipal de São José (SC). A avaliação da aprendizagem dos conteúdos 

foi realizada a partir de uma prova escrita, aplicada por meio da corrida orientada. Os 

alunos se envolveram ativamente na avaliação, fizeram debates e trocaram 

experiência sobre as respostas. Além disso, os estudantes foram incluídos nas 

decisões do processo avaliativo, possibilitando maior autonomia a estes. Conclui-se 

que esta experiência da avaliação se mostrou bastante pertinente, dinamizando o 

processo avaliativo. 

Silva e Júnior (2018) identificaram as estratégias de ensino de esportes coletivos 

utilizadas por estudantes no estágio supervisionado do 6º ao 9º ano de duas 

universidades federais e verificar o que influenciou nessa escolha: disciplinas, 

experiências esportivas pré-formação profissional e/ou as experiências de ensino 

durante a formação inicial. 

Realizaram-se estimulação da recordação, entrevista e análise dos Projetos 

Pedagógicos de Curso. Metade dos estagiários optou por métodos mais tradicionais. 

Todas as variáveis estudadas influenciaram nas escolhas didático-metodológicas dos 

estagiários. As disciplinas do curso de graduação e as experiências de prática docente 

parecem auxiliar na ressignificação dos saberes produzidos nas experiências pré-

formação profissional. 

Rizzo, Aranha, Freitas, Daolio e Lopes (2016) analisaram as significações que alunos 

de Educação Física e atletas de um centro esportivo têm sobre o esporte, com o intuito 

de verificar as diferenças e “possíveis” semelhanças de seus significados. 

A pesquisa possui uma abordagem de natureza qualitativa e os sujeitos do estudo 

foram alunos da educação física escolar e atletas de um centro esportivo com idades 

entre de 13 a 18 anos; para estes foi aplicado um questionário e suas respostas foram 
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analisadas com auxílio do software IRAMUTEQ. Os resultados indicam que as aulas 

de Educação Física ainda se caracterizam como reprodutoras de características 

competitivas e do esporte de rendimento, apontando para a necessidade do 

tratamento didático-pedagógico inerente a prática esportiva. 

Oliveira, Salles, Malagrino, Mazzei e Júnior (2015) tiveram objetivo deste trabalho foi 

avaliar o esporte como serviço, enquanto atividade extracurricular oferecida por uma 

instituição particular de ensino básico da cidade de São Paulo, utilizando um 

instrumento já muito conhecido na área da administração, o SERVQUAL. 

A partir da opinião dos pais (responsáveis pelo pagamento do serviço) de alunos 

regularmente matriculados nas atividades esportivas extracurriculares, os resultados 

permitiram diagnosticar as necessidades de melhorias quanto ao serviço que é 

oferecido pela instituição de ensino. Concluiu-se que o SERVQUAL pode ser útil para 

os profissionais de educação física que coordenam atividades esportivas 

extracurriculares. 

Giusti, Galatti, Voser e Azevedo (2017) tiveram como objetivo do estudo foi analisar a 

utilização do jogo como ferramenta metodológica para o ensino do esporte na 

Educação Física escolar. Professores vinculados às redes municipal e estadual 

atuantes na cidade de Pelotas (RS) (N=54) responderam um questionário que 

abordou a metodologia preferencial para o ensino das modalidades esportivas 

coletivas. 

A partir destes, foram identificados seis docentes cuja intervenção tinha 

características de ensino do esporte pautado pelo jogo. Estes foram selecionados, 

sendo suas aulas de Educação Física observadas e analisadas. Os resultados 

mostraram a factibilidade da utilização de diferentes estruturas de jogo na iniciação às 

modalidades coletivas envolvidas no ambiente escolar, apesar das limitações 

estruturais identificadas, como espaço físico e disponibilidade de materiais. 

Melo, Miranda, Ferraz e Nista-Piccolo (2014) Neste estudo objetivou-se investigar a 

produção de conhecimentos sobre a prática avaliativa (PA) de professores de 

Educação Física (EF) publicada em artigos nas décadas de 1990 a 2010, analisando 

as escolhas metodológicas, como: a abordagem de pesquisa, o delineamento; os 

instrumentos e o tipo de população pesquisada. A amostra, composta por 18 artigos, 

foi coletada nas bases de dados SCIELO, SIBRADID e EBSCO-SPORT DISCUS. 
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O trabalho inclui a descrição e a categorização dos dados expostos em tabelas, 

analisados com métodos quantitativos e qualitativos. Os resultados apontaram um 

restrito número de produções, verificou-se que o tema tem sido investigado sob a ótica 

qualitativa com predomínio de delineamento de pesquisa bibliográfica, apontando a 

PA do professor com poucas relações que abarquem a complexidade do processo de 

avaliação nas aulas de EF nos diferentes níveis do Ensino Básico. 

Araújo, Rocha e Bossle (2018) visaram compreender o processo de seleção dos 

conteúdos de três professores de Educação Física de uma escola pública gaúcha, 

emerge, de maneira significativa, o fenômeno do esporte na escola a partir de uma 

etnografia. 

A etnografia foi realizada durante um ano letivo inteiro, de intensificada observação 

participante, registros em diário de campo, diálogos, entrevistas e análise de 

documentos. Identificamos a hegemonia de um modelo esportivista, que privilegia o 

acesso de determinados grupos, destacando-se a formação de equipes, a 

representatividade da escola em eventos e a manifestação monocultural do futsal. 

Trata-se de uma seleção na qual os estudantes, de forma arbitrária, definem uma 

modalidade, a partir de seu gosto, e que é legitimada pelos professores, pela escola 

e pela comunidade. 

Luguettia, Nunomurab e Böhmec (2015) objetivo da presente pesquisa foi analisar e 

caracterizar o planejamento das práticas esportivas escolares (PEEs) no ensino 

fundamental no município de Santos (SP). 

Para isso, foram aplicados questionários aos professores/treinadores (n = 85) de 

escolas estaduais, municipais e particulares, com relação: a) ao conhecimento e ao 

vínculo das PEEs ao projeto pedagógico da escola; b) ao planejamento e à 

fundamentação teórica para esse projeto; c) aos objetivos e conteúdos a serem 

atingidos nas PEEs; d) à feitura de avaliação. Concluiu-se que os 

professores/treinadores apresentaram dificuldades de planejar as PEEs. Sugere-se a 

elaboração de políticas de formação continuada, bem como a reflexão sobre a 

formação inicial para a atuação nas PEEs que incorporem esses temas. 

Franco, Pipa e Pereira (2015) investigaram a possibilidade de inserção da Ginástica 

para Todos (GPT) como proposta pedagógica da Educação Física no ambiente 

escolar, para tanto, utilizaram o método de pesquisa-ação, uma vez que desta forma 
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seria viável uma maior construção coletiva de conhecimento para essa prática 

pedagógica em questão. 

O objeto de estudo foi uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental com faixa etária 

de 11 a 13 anos de uma Escola Municipal de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. 

Foram aplicados vídeos e documentários e, principalmente, foram desenvolvidas 

oficinas na confecção de materiais alternativos e foram elaborados e executados dez 

Planos de Aula da GPT nas aulas de Educação Física Escolar (EFE). Este artigo 

aborda um recorte das atividades que constam nos planos de aula onde ocorreu 

aplicabilidade da proposta da vivência da GPT em conjuntura com promoção da 

inserção social nas aulas de EFE. É importante destacar as três principais atividades: 

atividade montagem da ordem alfabética constava no plano de atividade Corpo em 

Movimento; tudo ritmado que consta no plano de aula Corpo e os Movimentos 

Ginásticos e movimentos variados com elemento da Ginástica Rítmica no plano de 

aula Corpo e os Movimentos Naturais com elementos básicos da Ginástica. Os 

resultados apontaram uma interação social com a prática proposta e a descoberta da 

manifestação da cultura corporal por meio das diferentes interpretações da ginástica, 

seja artística, rítmica, acrobática, entre outras, possibilitando as mais variadas formas 

de expressão do ser humano, sempre voltada para livre expressão e espontânea do 

movimento. É possível concluir que ao inserir a prática da GPT no ambiente escolar 

os ganhos são fundamentais e importantes aos alunos, sujeitos da ação, e à Educação 

Física Escolar, pois, é um ganho significativo nessa área e uma grande conquista para 

área de conhecimento da Ginástica para Todos. 

Paes e Júnior (2014) investigaram e analisaram as perspectivas de professores de 

Educação Física em relação às suas práticas pedagógicas com a realização dos 

Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil. 

Para a realização deste estudo, utilizou-se a abordagem qualitativa por meio de 

entrevista semiestruturada com seis professores de Educação Física, atuantes na 

rede estadual de São Carlos/SP. Foi utilizada a análise categorial de dados e 

percebeu-se que os docentes elencaram possibilidades de diálogo sobre os Jogos 

Olímpicos em suas aulas, apesar de apresentarem em alguns momentos uma visão 

limitada e esportivista. Considera-se importante o debate da tematização crítica dos 

Jogos Olímpicos na escola, sendo os professores os protagonistas desse processo. 
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Lyra, Begossi e Mazo (2018) centraram-se na investigação das ideias pedagógicas 

que se fizeram circulantes no âmbito da Escola Superior de Educação Física (ESEF), 

quando de sua criação, em 1940, reconstruindo os principais esforços de legitimação 

de um método de ensino unificado para a educação física sul-rio-grandense. Perante 

uma perspectiva sócio-histórica de análise, a interpretação das fontes consultadas 

identificou a pretensa uniformidade didática que a instituição deflagrava para o ensino 

da educação física no estado do Rio Grande do Sul e, em outro sentido, revelou a 

pluralidade de ideias e métodos circulantes na prática de suas rotinas de ensino. 

Aleixo e Mesquita (2016) verificaram o impacto da aplicação de uma abordagem 

instrucional baseada em três modelos de ensino (instrução direta, ensino de pares e 

aprendizagem cooperativa) no aumento do conhecimento declarativo em praticantes 

de ginástica artística (GA). Metodologia Aplicação de um questionário a 56 praticantes 

do sexo feminino entre 9 e 12 anos, 28 no grupo experimental e 25 no grupo controle. 

Resultados Evidenciaram que o grupo experimental evoluiu significativamente no 

conhecimento declarativo, independentemente do nível de habilidade das praticantes, 

enquanto no grupo controle não houve evolução. Conclusão, o estudo evidencia a 

importância de aplicação combinada de diferentes modelos de ensino na eficácia 

pedagógica do treino da GA. 

Garcia e Pereira (2019) refletiram sobre o método de emancipação intelectual exposto 

por Jacques Rancière e suas possíveis contribuições para a Educação Física no 

ensino superior. Perceberam que os métodos empregados em uma disciplina do curso 

assemelham-se ao método de embrutecimento, que segundo o autor, não contribuem 

para a formação crítica dos alunos enquanto constituintes de uma sociedade 

democrática. 

Maffei e Schetzler (2018) neste trabalho, são investigadas contribuições para a 

docência inicial decorrentes de três ações formativas desenvolvidas em duas 

disciplinas de Prática Pedagógica nos dois últimos semestres de um curso de 

licenciatura noturno em Educação Física. 

Neste sentido, são articuladas ações pautadas na formação do professor reflexivo, em 

modelos de ensino fundamentados na cultura corporal de movimento e na orientação, 

problematização e reformulação de planos de ensino a serem desenvolvidos no 

Estágio Supervisionado por quinze futuros professores. Depoimentos dos mesmos, 
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obtidos por meio de entrevistas gravadas e transcritas, segundo uma abordagem 

qualitativa de pesquisa, evidenciam a importância de tais ações que, por se 

contraporem ao modelo formativo vigente – racionalidade técnica, que enfatiza uma 

concepção de Educação Física como atividade técnica, desportiva e 

descompromissada de seus propósitos educacionais – configuram-se como propostas 

significativas para uma melhor formação docente inicial naquela área. 

Dias-Lima, Silva, Ribeiro, Bendicho, Guedes e  Lemaire (2019) O presente artigo tem 

por objetivo relatar uma experiência docente no ensino de graduação em Medicina, 

nos componentes curriculares Mecanismo de Agressão e Defesa I e II (MADs), na 

Universidade do Estado da Bahia – Campus I. MADs é um componente curricular 

atualmente presente em diferentes cursos da área de saúde do Brasil. Este 

componente é composto pelas disciplinas microbiologia, parasitologia, imunologia e 

patologia, lecionado de forma integrada. Foram aplicadas metodologias ativas de 

ensino, do tipo aprendizagem baseada em problemas (ABP), que abrangeram 

sessões tutoriais, atividades em laboratórios, apresentações científicas e o uso de 

filmes. Além disto, foram utilizados recursos lúdicos e a ferramenta MOODLE no 

campus virtual. Esta proposta teve início no ano de 2012 e vem sendo aplicada a partir 

desta data até os dias atuais. A experiência vivenciada nas MADs, com a utilização 

de variadas formas de metodologias de ensinagem, tem permitido “romper” com o 

tradicional, isto é, tem levado o discente a desenvolver habilidades, competências e 

construção dos saberes. Estas novas alternativas de ensino nos permitiu uma 

interação mais ampla entre a relação discente-docente e nos fez refletir e avançar no 

processo avaliativo, que tem sido realizado de forma ampla e processual. Além disso, 

um impacto positivo para sua formação pode ser observado. No que se refere ao 

processo de ensino, aprendizagem e avaliações, novas propostas pedagógicas 

devem ser inseridas priorizando o caráter formativo e de desenvolvimento dos 

discentes, para que haja a construção de competências necessárias ao perfil 

estabelecido pelas DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais, do curso de Graduação 

em Medicina e demais cursos de saúde. 

Lara, Lima, Mendes, Ribeiro e Padilha (2019) aborda a formação e prática docente de 

profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), pautadas nas teorias 

sociointeracionistas e metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Após um 

processo de capacitação, profissionais de saúde atuaram como facilitadores em um 



 

 

17 
 

curso lato sensu na área da saúde. Essa atuação fez parte da especialização desses 

profissionais em processos educacionais na saúde. Os facilitadores elaboraram 

narrativas reflexivas sobre sua prática docente como parte do Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC. Uma amostra de 10 TCC correspondente a 50% do universo foi 

analisada segundo a modalidade temática de conteúdos. As temáticas “prática 

docente nas metodologias ativas de ensino-aprendizagem” e “perspectivas para a 

formação de profissionais da saúde” apontaram que as metodologias ativas 

favoreceram o desenvolvimento de capacidades críticas e reflexivas, contribuindo 

para a transformação da realidade no contexto do SUS. 

Pinheiro (2018) tendo em vista o interesse crescente de pesquisas nas humanidades 

e ciências sociais que lidam especificamente com contextos empíricos de ensino e 

aprendizagem e uso de tecnologias digitais da informação e da comunicação em 

entender práticas, condições e impactos do uso da internet em instituições de 

educação básica, o objetivo deste artigo é promover uma discussão sobre o processo 

de produção acadêmica, em particular o que se relaciona a práticas de letramentos 

que envolvem contextos empíricos escolares por meio do uso da internet. Para tanto, 

busca-se como recurso teórico-metodológico desenvolver uma discussão 

epistemológica, de caráter qualitativo, sobre a noção de conhecimento(s), 

organizando-a com base nos conceitos foucaultianos de savoir e connaissance, na 

concepção plural de epistemologia e na noção de letramento crítico, a fim de 

(re)pensar o processo de construção de conhecimentos no próprio ato de fazer 

pesquisa em contextos de ensino e aprendizagem a partir da perspectiva de uma 

ecologia de saberes. Considera-se, ao final, que tal perspectiva nos possibilita 

repensar a pesquisa sob dois pontos fundantes: o primeiro é o seu caráter qualitativo, 

visto que as pesquisas qualitativas buscam descrever e compreender o mundo das 

práticas dos participantes envolvidos na investigação; o segundo, o seu caráter 

sociopolítico, posto que a realização de pesquisas empíricas em contextos de ensino 

e aprendizagem por meio da internet pode contribuir para o desenvolvimento tanto da 

educação básica quanto a educação superior. 

Santos (2015) investigou as contribuições da educação física e das manifestações do 

lazer imersas no âmbito cultural, na formação política e cidadã de jovens. Para tanto 

na parte inicial foi analisado todo o marco legal referente à disciplina educação física 

escolar, apontando o caminho percorrido por esta disciplina e sua culminância 
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enquanto formadora de cidadãos, bem como foi identificado às aproximações desta 

com as práticas de lazer dos jovens. Constatou-se que a disciplina educação física na 

escola atualmente tem um papel relevante na contribuição para a cidadania, visto que 

a mesma possui instrumentos e conhecimentos diferenciados daqueles chamados 

tradicionais no mundo escolar que despertam um novo olhar dos jovens. 

González e Borges (2015) tiveram como objetivo verificar as consequências de uma 

experiência de formação colaborativa, nas concepções e nas formas de professores 

de Educação Física ensinar esportes com interação entre adversários. Através de 

uma pesquisa-ação, foi desenvolvido um estudo-colaborativo com sete docentes com 

formação em Educação Física, sobre ensino dos esportes de invasão, durante dois 

anos e meio. Nesse tempo, através de diálogos crítico-reflexivos, foram realizados 25 

encontros de estudos. Os resultados apontam que existem possibilidades de mudança 

na forma de trabalho dos professores que participam em experiências de pesquisa-

ação, mas que empreendimentos deste tipo apresentam um conjunto de dificuldades 

e desafios que necessita ser considerado em seu desenvolvimento para construir 

condições efetivas de câmbio. 

Analisando os trabalhos encontrados através dessas pesquisas percebi que boa parte 

deles tratam sobre as possibilidades de ensino do esporte como conteúdo das aulas 

de educação física. Sabendo da existência desses estudos optei por estudar a prática 

dos professores de Educação Física do ensino fundamental II e suas metodologias 

ativas. 

 

METODODOLOGIA 

A pesquisa será de forma qualitativa do tipo social humano, que Segundo Godoy 

(1995) “De maneira diversa, a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ ou medir 

os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. 

Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que 

o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, 

lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo.”  
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Complementando as palavras de Godoy, Alves cita que estudos de casos, se engloba 

nas denominações. Pois:  

Caracterizar a pesquisa qualitativa não é fácil. A dificuldade 

começa com a enorme variedade de denominações que compõe 

essa vertente: naturalista, pós-positivista, antropológica, 

etnográfica, estudo de caso, humanista, fenomenológica, 

hermenêutica, idiográfica, ecológica, construtivista, entre outras. 

Além disso, essas diferentes denominações refletem origens e 

ênfase diversas, o que resulta em uma grande variedade de 

definições, características consideradas essenciais a estratégias 

de pesquisa. [...] (ALVES, 1991, p. 54) 

 

E Silva complementa: 

[...] Os instrumentos e técnicas que vêm sendo utilizados na 

pesquisa qualitativa são: observação participante, histórias de 

vida, depoimentos pessoais, entrevistas não-estruturadas ou 

semi-estruturadas (individuais ou coletivas), análises de 

discursos, análises documentais, isolados ou nas mais diversas 

combinações. (SILVA, 1996, p. 95) 

 

Essas denominações acabam justificando e fundamentando o papel da pesquisa 

qualitativa, onde irei fazer uma Revisão Sistemática da produção acadêmica, para o 

ensino do esporte escolar, da metodologia ativa e do ensino do esporte no ensino 

fundamental II entre os anos de 2014 a 2019. 

Segundo Aldemar (2001) “A revisão sistemática (sinônimos: systematic overview; 

overview; qualitative review) é uma revisão planejada para responde a uma pergunta 

específica e que utiliza métodos explícitos e sistemáticos para identificar, selecionar e 

avaliar criticamente os estudos, e para coletar e analisar os dados destes estudos 

incluídos na revisão. E Cordeiro, Oliveira, Rentería e Guimarães citam que: 

A revisão sistemática é um tipo de investigação científica que 

tem por objetivo reunir, avaliar criticamente e conduzir uma 

síntese dos resultados de múltiplos estudos primários. Ela 

também objetiva responder a uma pergunta claramente 

formulada, utilizando métodos sistemáticos e explícitos para 
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identificar, selecionar e avaliar as pesquisas relevantes, coletar 

e analisar dados de estudos incluídos na revisão. Os métodos 

estatísticos (metanálise) podem ou não ser usados para analisar 

e sumarizar os resultados dos estudos incluídos. Nas revisões 

sistemáticas os “sujeitos” da investigação são os estudos 

primários (unidades de análise) selecionados por meio de 

método sistemático e pré-definido. Os estudos primários podem 

ser ensaios clínicos aleatórios, estudos de acurácia, estudos de 

coortes ou qualquer outro tipo de estudo. A escolha do tipo de 

estudo depende da pergunta que se pretende responder. 

Tradicionalmente, a revisão sistemática é um estudo 

retrospectivo. Existe ainda a possibilidade de realizar a revisão 

sistemática com dados individuais. (CORDEIRO et al 2007, p. 

429) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo carece de uma pesquisa de campo para fortalecer a literatura utilizada, 

visto que durante o periódico analisado (2014-2019) foram achados poucos trabalhos 

e estudos acerca dos temas. Sendo apenas 15 estudos sobre Esporte na Escola; 2 

estudos sobre Método de Ensino do Esporte no Fundamental II e 9 estudos sobre 

Metodologia Ativa. 

A partir da pesquisa bibliográfica pode-se perceber, através das leituras realizadas, 

que há muitos conteúdos superficialmente similares entre Esporte na Escola e Ensino 

do Esporte no Fundamental II. Mas que estudos focados totalmente no Ensino do 

Esporte no Fundamental II não são tão comuns e fáceis de se achar. O tema 

Metodologia Ativa possui diversos trabalhos, mas por se considerar um 

método/metodologia de aprendizagem pedagógica “novo(a)”, também pode ser 

considerado um tema com um acervo bibliográfico muito raso. Desse modo, Kunz, 

citado por Araújo (2017, p. 217-218) afirma que: “[...] a presença da educação física 

na escolar por meio de supostas finalidades utilitárias das práticas corporais 

desenvolvidas nas aulas. Esportes, danças, ginásticas, lutas e outras práticas 

corporais ganham um duplo enfoque: delimitam o campo de conhecimento da 

educação física e, diante dessa especificidade, justificam-na como componente 
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curricular obrigatório. Sobre esse equívoco epistemológico, vale citar as críticas de 

Kunz (2004) sobre a base que legitima a educação física na escola, datadas, 

originalmente, a mais de duas décadas:  

A diferença existente entre a proposta da Educação Física hoje e 

o que se entende como compromisso educacional escolar só 

pode ser resolvida quando a Educação Física conseguir 

transformar suas especificidades práticas em tarefas pedagógicas 

desejáveis. Ou seja, não excluir a prática do Esporte, movimento 

e jogos, mas através deles desenvolver a Função Social e Política 

que é inerente a toda ação pedagógica. Para que discrepâncias 

existentes no contexto sociocultural brasileiro possam ser 

compreendidas nos diferentes níveis culturais e nas diferentes 

classes sociais é necessário que, através da Educação, incluindo 

aí a Educação Física, se consiga que a Situação Sócio-Política se 

torne clara, transparente e consciente a todos. É evidente que isto 

não pode ser tarefa isolada da Educação Física e, sim, que deve 

ser fomentado conjuntamente por todas as disciplinas de uma 

instituição de ensino (KUNZ, 2004, p. 19).” 

Desse mesmo modo Araújo (2017, p. 218) cita que: “O esporte, como manifestação 

cultural, tem presença garantida na educação física, todavia sua abordagem deve 

permitir considerá-lo e ressignificá-lo de forma contextualizada e a partir de temáticas 

de relevância social, como: formas de preconceito raciais e de gênero, práticas 

populares e elitizadas, influências midiáticas, interesses político-econômicos e 

mecanismos de alienação social. Logicamente, propostas inovadoras são 

fundamentais, mas não cair na armadilha da vivência pela vivência (semelhante à 

prática pela prática), bem como reproduzir invasões culturais de forma acriticamente.” 

E “Desta forma, esse cenário que marcou os modos de conceber a educação física 

influenciou as práticas pedagógicas, de maneiras diferentes de sujeito para sujeito. 

Mas acreditamos que mesmo com mudanças na legislação, mudanças pedagógicas, 

na organização da formação inicial etc., o que influencia diretamente na área e na 

valorização da mesma e do docente, ainda está pautada nas ações dentro da escola. 

O trabalho coletivo na escola, discutindo, estudando e socializando possibilidades de 

se consolidar um Projeto Pedagógico coerente, consciente e assumido por todos é 
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fundamental para se pensar em mudanças, possibilitando transformações nas 

concepções e nas práticas pedagógicas.” (JUNIOR e TASSONI, 2013, p. 481) 

Em suma, o Esporte é sim um conteúdo ou matéria/prática corporal de grande valia 

para a Educação Física Escolar e no Ensino Fundamental II, mas de nada se adianta 

se apenas apresentá-lo como prática pela prática. Pois então, é importante para o 

Professor que ele consiga saber usar as Metodologias Ativas a seu favor. Para que 

possa usar o esporte juntamente com essas propostas inovadoras como parte do 

processo pedagógico para que consiga tratar situações problemas dentro das salas 

de aula e da escola. E assim que se faz importante os estudos e trabalhos acerca dos 

temas, para que se possa ter um embasamento para se poder trabalhar o Esporte na 

Escola e no Fundamental II usando as concepções das Metodologias Inovadoras 

como mecanismo de ação pedagógica.  

 

REFERÊNCIAS 

ALEIXO, Ivana M. S.; MESQUITA, Isabel Impacto de diferentes estratégias de 

ensino no desenvolvimento do conhecimento declarativo de iniciantes na 

ginástica artística, Rev. Bras. Ciênc. Esporte. 2016;38(4):349---357. 

 

ALVES, Alda J. O Planejamento de Pesquisas Qualitativas em Educação, Cad. 

Pesq., São Paulo (77): 53-61, maio 1991. 

 

ARAÚJO, Samuel N.; ROCHA, Leandro O.; BOSSLE, Fabiano Os conteúdos de 

ensino da Educação Física Escolar: um estudo de revisão nos periódicos 

nacionais da área 21, Motrivivência, Florianópolis/SC, v. 29, n. 51, p. 205-221, 

julho/2017. 

 

ARAÚJO, Samuel N. de; ROCHA, Leandro O.; BOSSLE, Fabiano Sobre a 

Monocultura Esportiva no Ensino da Educação Física na Escola, Pensar a 

Prática, Goiânia, v. 21, n. 4, out./dez. 2018. 

 



 

 

23 
 

CASTRO, Aldemar A. Revisão Sistemática e Meta-análise, D:\My 

Documents\ald_aulas\1_MBE\MBE_3_Principais Desenhos\Revisão 

Sistemática\atg_meta_analises_3.doc 

 

CORDEIRO, Alexander M.; OLIVEIRA, Glória M.; RENTERÍA, Juan M.; GUIMARÃES, 

Carlos A. Revisão Sistemática: Uma Revisão Narrativa, Revisão Sistemática, Vol. 

34 - Nº 6, Nov./ Dez. 2007. 

 

DIAS-LIMA, Artur; SILVA, Marcos da C.; RIBEIRO, Lidia C. V.; BENDICHO, Maria T.; 

GUEDES, Hermila T. V.; LEMAIRE, Denise C. Avaliação, Ensinagem e Metodologias 

Ativas: uma Experiência Vivenciada no Componente Curricular Mecanismos de 

Agressão e de Defesa, no curso de Medicina da Universidade do Estado da 

Bahia, Brasil, REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA, 43 (2) : 216-224; 

2019. 

 

Franco, D.S.; Pipa, M.S.; Pereira, S. A. M. Resumos do IX Congresso Internacional 

de Educação Física e Motricidade Humana e XV Simpósio Paulista de Educação 

Física (IX CIEFMH e XV SPEF): Ginástica para Todos: Sua Interação Social nas 

Aulas de Educação Física Escolar, Motriz, Rio Claro, v.21 n.2, Suplemento I., p.S1-

S239, Abr./Jun. 2015.  

 

GARCIA, Rafael M.; PEREIRA, Erik G. B.; Um ensaio sobre o método 

emancipatório de ensino na Educação Física, Motrivivência, (Florianópolis), v. 31, 

n. 57, p. 01-17, janeiro/março, 2019. Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

GIUSTI, João G. M.; GALATTI, Larissa R.; VOSER, Rogério C.; AZEVEDO, Mario R. 

O Ensino do Esporte Através do Jogo: Análise, Possibilidades e Desafios na 

Educação Física Escolar, Pensar a Prática, Goiânia, v. 20, n. 3, jul./set. 2017. 

 



 

 

24 
 

GODOY, Arilda S. Introdução à Pesquisa Qualitativa e suas Possibilidades, 

Revista de Administração de Empresas São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63 Mar./Abr. 1995. 

 

GONZÁLEZ, Fernando J.; BORGES, Robson M. Diálogos sobre o Ensino dos 

Esportes na Educação Física Escolar: Uma pesquisa-ação na formação 

continuada, Motrivivência v. 27, n. 45, p. 172-188, setembro/2015. 

 

GUIMARÃES, Juliana R. S.; FOLLE, Alexandra; VEIGA, Monica B da. Corrida 

orientada: Estratégia para Avaliação dos Conteúdos da Educação Física 

Escolar, Motrivivência, (Florianópolis), v. 31, n. 57, p. 01-16, janeiro/março, 2019. 

 

JÚNIOR, José M. F.; MALDONADO, D. T.; SILVA, S. A. P. S. Estratégias para 

ensinar esporte nas aulas de Educação Física: um estudo na cidade de 

Aparecida/SP, Motrivivência, Florianópolis/SC, v. 29, n. 51, p. 28-46, julho/2017. 

 

JUNIOR, Nestor B.; TASSONI, Elvira C. M. A Educação Física, o docente e a 

escola: concepções e práticas pedagógicas, Rev Bras Educ Fís Esporte, (São 

Paulo) 2013 Jul-Set; 27(3):467-83. 

 

LARA, Ellys M. O.; LIMA, Valéria V.; MENDES, Juliana D.; PADILHA, Roberto Q. O 

professor nas metodologias ativas e as nuances entre ensinar e aprender: 

desafios e possibilidades, Interface (Botucatu). 2019; 23: e180393. 

 

LUGUETTIA, Carla N.; FERRAZA, Osvaldo L.; NUNOMURAB, Myrian; BÖHMEC, 

Maria T. S. O Planejamento das Práticas Esportivas Escolares no Ensino 

Fundamental na Cidade de Santos, Rev. Bras. Ciênc. Esporte. 2015;37(4):314---

322. 

 



 

 

25 
 

LYRA, Vanessa B.; BEGOSSI, Tuany D.; MAZO, Janice Z. A busca de um método 

de ensino para a educação física sul-rio-grandense, Ver. Bras. Ciênc. Esporte. 

2019;41(1):96---101. 

 

MAFFEI, Willer S.; SCHETZLER, Roseli P.; Ações formativas em disciplinas de prática 

pedagógica na licenciatura em Educação Física, Motrivivência, Florianópolis/SC, 

v. 30, n. 53., p. 101-118, maio/2018. 

 

MELO, Luciene F.; MIRANDA, Maria L. J.; FERRAZ, Osvaldo L.; NISTA-PICCOLO, 

Vilma L. Produção de Conhecimento em Prática Avaliativa DO Professor de 

Educação Física Escolar: Análise das Escolhas Metodológicas, Pensar a Prática, 

Goiânia, v. 17, n. 1, p. 01-294, jan./mar. 2014. 

 

OLIVEIRA, Luciana M. R. de; SALLES, Carlos A. S.; MALAGRINO, Fernando A. F.; 

MAZZEI, Leandro C.; JÚNIOR, Ary J. R. Esporte e Escola: Ferramenta Para Avaliar 

a Qualidade das Atividades Extracurriculares em Instituições de Ensino, Pensar 

a Prática, Goiânia, v. 18, n. 2, abr./jun. 2015. 

 

PAES, Viviane R.; JÚNIOR, Osmar M. S. Relações Pedagógicas entre Educação 

Física Escolar e Jogos Olímpicos, Pensar a Prática, Goiânia, v. 17, n. 2, p. 443-455, 

jan./mar. 2014. 

 

PAIXÃO, Jairo Antônio da, Esporte de Aventura como Conteúdo Possível nas 

Aulas de Educação Física Escolar, Motrivivência v. 29, n. 50, p. 170-182, 

maio/2017. 

 

PINHEIRO, Petrilson A. Pesquisa em contextos de ensino e aprendizagem por 

meio do uso da internet: uma ecologia de saberes, Educ. Pesqui., São Paulo, v. 

44, e180699, 2018. 



 

 

26 
 

 

QUADROS, Roberta B. de; STDFANELLO, Daniela; SAWITZKI, Rosalvo L.  A Prática 

da Cultura Esportiva nas Aulas de Educação Física, Motrivivência v. 26, n. 42, p. 

238-249, junho/2014. 

 

RIZZO, Deyvid T. S.; ARANHA, Ágata C. M.; FREITAS, Clara M. S. M. de; DAOLIO, 

Jocimar; LOPES, Jefferson C. Educação Física Escolar e Esporte: Significações 

de Alunos e Atletas, Pensar a Prática, Goiânia, v. 19, n. 2, abr./jun. 2016. 

 

SANTOS, Marcel I.; Escola, Educação Física e Juventude: caminhos para 

cidadania, Motrivivência v. 27, n. 46, p. 154-170, dezembro/2015. 

 

SEDORKO, Clóvis M.; FINCK, Silvia C. Sentidos e Significados do Esporte no 

Contexto da Educação Física Escolar, J. Phys. Educ. Vol. 27; Maringá, 2016. 

 

SILVA, Sheila A. P. S.  A Pesquisa Qualitativa em Educação Física, Rev. paul. 

Educ. Fis., São Paulo, 10(l):87-98, Jan./Jun. 1996. 

 

SILVA, Patricia M. da; JÚNIOR, Mario R. A. A Influência dos Saberes Docentes na 

Escolha de Estratégias de Ensino dos Esportes Coletivos no estágio de 6º ao 9º 

Ano, Pensar a Prática, Goiânia, v. 21, n. 4, out./dez. 2018. 

 

 

 

 


	INTRODUÇÃO

