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O que é Educação Física? 
 
 É a disciplina de educação física que ensina a viver corporalmente (Se 
movimentar, oportunizar e valorizar aquilo que o aluno trás consigo numa vivência 
corporal já adquirida), transmite essa prática social para as gerações futuras e vem 
constituindo um papel pedagógico denominada cultura corporal de movimento. Dentro 
da sua especificidade em relação ao trato pedagógico de jogos, brincadeiras, 
esportes, danças, ginástica e lutas ela organiza, conscientiza e intervêm os 
conhecimentos que os alunos já trazem consigo ao longo de sua vida. Não se trataria, 
portanto de uma contradição no sentido da “negação” das práticas corporais exteriores 
à escola, mas de desenvolver, na escola, um conhecimento a partir do diálogo entre 
esses diferentes contextos culturais. Seguindo esse raciocínio, a Educação Física tem 
como função viabilizar experiências que permitam aos alunos a compreensão do saber 
construído socialmente na cultura corporal de movimentos paralela à escola na qual 
todos são socializados, proporcionando condições para sua análise crítica e 
reconstrução. 
 Se buscarmos na literatura encontraremos várias definições para esta 
pergunta, entre as quais: a Educação Física é um conjunto de atividades físicas 
planejadas e estruturadas, que estuda e explora a capacidade física e a aplicação do 
movimento humano. O objetivo é melhorar o condicionamento físico e a saúde dos 
praticantes, através da execução de exercícios físicos e atividades corporais. 
Educação física é uma das áreas do conhecimento humano ligada ao estudo e 
atividades de aperfeiçoamento, manutenção ou reabilitação da saúde do corpo do ser 
humano.   

O interesse básico é o movimento humano, mais especificamente se preocupa 
com o relacionamento entre o movimento humano e outras áreas da educação, isto é, 
o relacionamento do desenvolvimento físico com o mental, social e o emocional na 
medida quem que eles vão sendo desenvolvidos. 

Alguns autores, afirmam que a Educação Física não cuida apenas do corpo, 
mas antes de tudo da mente. A conotação atual do conceito de Educação Física é a 
de que esta é uma área que trabalha não apenas o corpo em movimento, mas que 
trabalha a partir do corpo em movimento. Explicando: o objetivo dessa disciplina não é 
fazer com que as pessoas saibam jogar basquete, mas sim que elas consigam 
vivenciar essa prática, compreender sua origem, estruturar reflexões sobre o comércio 
envolvido nos materiais esportivos, sobre a compra e venda de atletas, dentre outras 
coisas. 

Assim, é possível considerar a Educação Física como um campo de estudo 
extremamente amplo, que abrange conhecimentos que tem como base o movimento 
humano, mas que promove um relacionamento deste com o aspecto mental, social e 
emocional de um individuo, proporcionando benefícios para todas essas áreas. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2 – Qual é a importância da Disciplina de Educação Física no Currículo 
Escolar? 
 
 Através dessa disciplina e sob as orientações de professores de educação 
física, os alunos aprendem a desenvolver habilidades de ser (o que já trazem 
consigo), conviver (com os outros alunos), conhecer (o que o professor oferece nas 
aulas de educação física) e fazer (experimentar e participar das aulas que são 
oferecidas); que são os pilares que dão base ao ensino segundo a UNESCO. Nas 
aulas os alunos aprendem também além dos conteúdos específicos dessa disciplina, a 
desenvolver habilidades e competências associadas à afetividade, respeito ao seu 
corpo e ao próximo, aspectos cognitivos, sociais, psicomotores e valores que 
contribuirão à sua vida. A formação da criança e do jovem deve ser concebida de 
maneira plena, unindo corpo, mente e espírito. 
 Eis alguns exemplos de conteúdos pertinentes e que devem ser desenvolvidos:   
melhorar as habilidades motoras, estimular as capacidades cognitivas, controlar e 
valorizar o domínio e consciência corporal, estimular a autonomia, a autoestima, a 
criatividade, a cooperação, integração, confiança, e, muito mais desde que chamando 
a atenção para um sentido e significado. 
 A educação física visa além de tudo, contribuir para a valorização de diferentes 
práticas corporais para que assim os alunos construam hábitos e estilo de vida ativo e 
saudável. Porém, a Educação Física precisa se justificar por ela mesma sem depender 
apenas da interdisciplinaridade. FREIRE (2006, p 182.) afirma que: dizer, por exemplo, 
que a Educação Física é importante porque faz a criança usar a energia excedente, ou 
porque desenvolve a disciplina, o companheirismo, a responsabilidade, não chega a 
convencer ninguém de sua importância na escola. Isso tudo é muito vago e discutível. 
A Educação Física precisa assumir na escola, a responsabilidade de formar cidadãos 
capazes de se posicionar criticamente diante de novas formas da cultura de 
movimento.  
 Incentivar o aluno a praticar exercícios físicos, e a cuidar de sua saúde física e 
mental, promovendo um conhecimento sobre as diversas formas da cultura corporal 
de movimento e sobre o corpo humano, favorecendo assim um posicionamento critico 
em relação às práticas corporais, assim sendo uma disciplina complexa e que deve ao 
mesmo tempo, trabalhar as suas próprias especificidades a se inter-relacionar com 
outros componentes curriculares. 

Concluindo a Educação Física auxilia no desenvolvimento global do educando 
contribuindo para o melhor desenvolvimento psicomotor das crianças e adolescentes, 
além de atuar na evolução de sua personalidade, proporcionando que se tornem 
indivíduos capazes de fazer suas próprias escolhas e promovendo o sucesso escolar 
e possui uma conveniência educacional que poucas disciplinas possuem o poder de 
adequação do conteúdo ao grupo social em que serão trabalhadas, permitindo uma 
liberdade ao profissional, adaptações nas varias etapas do ensino aprendizagem de 
forma individual e ou coletiva, sendo favorável aos envolvidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3 – Por que se deve manter no currículo escolar a disciplina de Educação 
Física? 
 

 
A Educação Física passou por diversos momentos que interferiram 

significativamente no seu entendimento pela sociedade, e a discussão sobre a sua 
identidade científica ocupou um grande espaço, assim, acredito que com essa 
afirmação e as respostas já citadas acima, fica evidente por que a Educação Física 
deve ser mantida no currículo escolar. Como nos informa o currículo da rede estadual 
paulista, os esportes, as danças, as artes marciais/lutas, as ginásticas e os exercícios 
físicos tornam-se cada vez mais, produtos de consumo e objetos de informações 
amplamente divulgados ao grande público. Jornais, revistas, rádio, televisão e internet 
difundem informações sobre atividades físicas e esportivas, relações destas com a 
saúde etc., vinculando-as a determinados significados/sentidos, e assim nossos 
adolescentes e jovens são atingidos por um bombardeio de informações, imagens e 
enunciados que propõem um padrão de beleza corporal a ser alcançado por todos. 
Dessa forma a Educação Física deve ser mantida no currículo para auxiliar o 
educando tanto no seu desenvolvimento motor, no seu conhecimento sobre o corpo e 
todos os conteúdos da Educação Física como também torná-lo um cidadão crítico e 
atuante que saiba usufruir de todas as práticas da cultura de movimento de maneira 
saudável para desenvolver sua saúde e ter uma melhor qualidade de vida. 

O que poucas pessoas sabem é que a Educação Física tem uma grande 
importância na escola, e também pode auxiliar no aprendizado de outras 
matérias. Para João Batista Freire (2006), quem faz Educação Física aprende 
Matemática com maior facilidade. 
A disciplina de educação física privilegia o pensar sobre o fazer (ter consciência do 
que está fazendo e para que vá contribuir ao longo da sua vida), ou seja, é 
desenvolvida a partir de dimensões nos aspectos socioculturais, construindo assim 
uma perspectiva de que a cultura corporal poderá ser contextualizada e interpretada, a 
fim de ser compreendida e não apenas reproduzida. Segundo Freire (2003, p.35) 
como toda e qualquer manifestação cultural que “deve corresponder à dimensão lúdica 
ou à construção de técnicas de desenvolvimento corporal”, traduzidos ainda, nos 
PCNs (1997), como cultura corporal, que vão ser categorizados em atividades rítmica 
e expressiva, ginástica, jogos, lutas e conhecimentos do corpo.  

Desta forma, por meio da carta internacional da Educação Física e do 
desporto estabelece no art. 1º que: (UNESCO): Artigo 1.º A pratica da 
educação Física e do desporto é um direto fundamental de todos... 

Subsidiados em nossos trabalhos no dia a dia das aulas, tratando dos 
conteúdos e seus eixos temáticos em suas situações de aprendizagens, no 
sentido de estarmos aperfeiçoando o currículo de Educação Física, vamos 
contribuir assim nas perspectivas de pensar e ampliar o significado do Se-
Movimentar dos alunos do âmbito da cultura de Movimento em nossas escolas, 
então, é isso que nos leva estarmos sempre querendo mais e mais nas nossas 
aulas de Educação Física. 
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