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A grande área de atuação da Educação Física é a escola, e tem como objetivo a aprendizagem do corpo, dos
movimentos, limites e desafios. Sua importância se deve ao desenvolvimento do corpo físico, em que o aluno
descobrirá seus limites e diferentes modos de executar seus movimentos físicos, desenvolver a sua
criatividade, sua produção cultural, dando oportunidades do aluno criar e recriar as atividades corporais
produzidas pelos seres humanos ao longo da sua história cultural. 
Além da escola, ela também se faz presente em estabelecimentos de ensino conhecidos como não
convencional, ou seja, clubes, academias, centros esportivos, entre outros. 
O presente estudo, com características descritivas, teve como objetivo analisar as diferenças entre as
metodologias utilizadas pelos professores nas aulas de Educação Física ministradas no ensino regular e no não
convencional. A coleta dos dados, que constou da aplicação de um questionário, composto por sete questões
abertas, fechadas e mistas, devidamente validado para o estudo, foi realizada com oito docentes que
lecionavam nas turmas do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares do município de
Maringá, Estado do Paraná e oito docentes que atuavam em turmas de diferentes atividades físicas, do
chamado ensino não convencional, além de oitenta e oito alunos escolhidos aleatoriamente em seis escolas e
oitenta e oito alunos escolhidos também de forma aleatória em oito estabelecimentos do ensino não
convencional. Os resultados obtidos demonstram que as metodologias utilizadas nos respectivos
estabelecimentos de ensino se diferenciam nos tipos de aulas, pois, enquanto no ensino convencional o
professor trabalha com aulas teóricas e práticas, no ensino não convencional as aulas são somente práticas às
vezes acompanhadas por uma breve explicação teórica, além da ênfase no aprendizado, que é mais verificada
no ensino não convencional. 
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