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RESUMO

SOUSA, Celeste Aída Neves de Paula e.  A ausência de espaços e materiais  adequados
para  a  realização  das  vivências  das  aulas  práticas  de  Educação  Física:  análises  e
possibilidades.  2018.  39f.  Produto  Acadêmico  Final  (Especialização  em  Docência  da
Educação Básica na Disciplina de Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro,
2018.

Este trabalho é resultado das reflexões e estudos desenvolvidos sobre a ausência de espaço e
de materiais adequados para a realização de vivências nas aulas da disciplina de Educação
Física na escola pública,  de forma a analisar o contexto e buscar possibilidades dentro da
realidade encontrada. A pesquisa foi desenvolvida e aplicada no Colégio Estadual Raymundo
Corrêa, onde nota-se essa realidade, ou seja, a falta de responsabilidade por parte do Estado
para  com a  escola  e  para  o  desenvolvimento  da  disciplina  Educação  Física,  componente
curricular obrigatório na educação básica e tão importante para a formação dos alunos. Os
dados levantados pela pesquisa de campo foram tomando significado a partir da análise e
interpretação dos resultados por meio do desenvolvimento de um questionário aplicado em
uma turma de Ensino Médio e o diálogo contínuo com os alunos.  Com isto,  foi  possível
concluir  que  é  possível  desenvolver  aulas  qualitativas  e  significativas,  mesmo diante  das
adversidades físicas e materiais que fazem parte do cotidiano dos professores de Educação
Física, demonstrando que não podemos nos acomodar diante da realidade cruel que assola as
escolas públicas e sim buscar alternativas para minimizar essa realidade para incentivar uma
formação crítica e autônoma dos estudantes.

Palavras-chave: Educação Física; Prática Pedagógica; Estrutura Física e material.



ABSTRACT

SOUSA, Celeste Aída Neves de Paula e.  A ausência de espaços e materiais  adequados
para  a  realização  das  vivências  das  aulas  práticas  de  educação  física:  análises  e
possibilidades.  2018.  39f.  Produto  Acadêmico  Final  (Especialização  em  Docência  da
Educação Básica na Disciplina de Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro,
2018.

This work is the result of the reflections and studies developed about the lack of adequate
space and materials for Physical Education classes in the public school, whose focus is to
analyze  the  context  and  look for  possibilities  within the  reality  found.  The  research  was
developed and applied at the Raymundo Corrêa College, where the reality of the influence
that the lack of adequate space and material exerts on the quality of the classes and, above all,
the  responsibility  of  the  State  to  equip  the  school  for  the  development  of  the  discipline
Physical Education, compulsory curricular component in basic education and so important for
the quality of life of students.The data were collected by the field research based on the
analysis and interpretation of the results through the development of practical activities and
execution  process  in  a  high  school  class.  It  is  concluded  that  daily  priorities  and
characteristics for students, even in the face of the daily adversities that physics and the lack
of school material are imposed on public school teachers of education, have alternatives to
save that reality of the student inside of the school environment.

Keywords: Physical Education; Pedagogical Practice; Physical and Material Structure.
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1 INTRODUÇÃO

A disciplina de Educação Física, sendo integrante curricular da Educação Básica tem

como função de oferecer ao aluno elementos que o ajude a refletir e interagir sobre a cultura

corporal de movimento formando um cidadão capaz não apenas de reproduzir, mas também

de transformar, usando os conhecimentos adquiridos através de experiências vivenciadas nos

esportes, nos jogos, nas ginásticas, nas atividades rítmicas, nas danças e nas lutas na formação

de um cidadão mais crítico, reflexivo e autônomo. “A integração que possibilitará o usufruto

da cultura corporal de movimento há de ser plena – é afetiva, social, cognitiva e motora. Vale

dizer, é a integração de sua personalidade” (BETTI, 1992, p.52).

Em sua  missão  de  educar  para  a  cidadania,  a  Educação  Física  não  pode  ficar

alheia  à  situação  em  que  se  encontram  as  escolas  públicas.  Conforme  alerta  Gentile

(2001),  a escola deve contribuir para tornar visível o que o olhar normalizador oculta,

sendo que às vezes  parecem normais  as deficiências  existentes no sistema escolar.  As

diferenças na qualidade de ensino existem, porém questionar esta realidade condiz com a

natureza do trabalho docente e a escola pode escutar na voz dos alunos as denúncias que

revelam o nível de compromisso das autoridades com o processo de democratização do

ensino. 

Trabalhos desta natureza podem contribuir para mostrar o modo como os alunos

percebem  a  escola  e  a  qualidade  do  ensino.  Além  disso,  podem  servir  para  que  as

unidades  escolares  apresentem direcionamentos  para  os  projetos  pedagógicos  e,  quem

sabe, contribuir para a superação das dificuldades e limites encontrados no ensino nas

diferentes disciplinas.

A  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (LDB)  -  Lei  9394  de  1996,  legislação

vigente, diz que  o Estado tem o dever de garantir padrões mínimos de qualidade de ensino

definido como a variedade e quantidade mínima por aluno, de insumos indispensáveis ao

desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem.

Segundo Pereira e Moulin (2006):

O  espaço  escolhido  para  realizar  atividades  físicas  deve  ser  adequado  para  o
tamanho  do  grupo  e  as  características  da  atividade.  O  local  deve  possuir  boa
iluminação, boa ventilação, temperatura agradável. O piso (da sala, quadra, pista)
deve ser adequado à prevenção de quedas (não derrapante, isento de buracos, livre
de objetos em que se possa tropeçar). A utilização do espaço deve favorecer boa
visibilidade do professor e audição dos comandos e orientações para as atividades.
(PEREIRA; MOULIN, 2006, p. 71).
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Analisando  este  contexto  é  fundamental  para  uma  boa  aprendizagem  nas  aulas  de

Educação  Física  que  a  escola  ofereça  uma  estrutura  e  recursos  materiais  adequados  que

permitam ao professor condições mínimas para o desenvolvimento da aula. Sendo constatada a

ausência  do  espaço  físico  adequado  e  de  recursos  materiais  para  o  desenvolvimento  das

vivências  práticas  das  aulas  de  Educação Física  no Colégio Estadual  Raymundo Corrêa,  o

referido projeto tem o objetivo buscar estratégias  de ensino-aprendizagem na aplicação das

aulas da turma 2005, além de  despertar no aluno a capacidade de produzir uma visão crítica

sobre o assunto, tornando-o um cidadão capaz de intervir na sociedade.

Emancipado em 1990, o município de Queimados integra a Região Metropolitana do

Rio de Janeiro e dista 50 quilômetros da Capital, a ela ligado por vias ferroviária e rodoviária.

Abriga, às margens da Via Dutra o Distrito Industrial de Queimados, um dos polos industriais

mais  importantes  do  estado.  Apesar  disso,  não  perdeu  de  todo  a  característica  de  cidade-

dormitório. Em 2018, sua população está estimada pelo IBGE em 149.265 pessoas. Em sua

área urbana predominam o comércio, a prestação de serviços e a venda de casas e lotes. 40% de

seu território de 76,92Km² é de área rural onde se pratica a agricultura familiar.

O Colégio Estadual Raymundo Corrêa está situado na rua Itajaí,  s/n, no bairro Vila

Guimarães, em Queimados. 

FIGURA 1 – Foto da frente do Colégio Estadual Raymundo Corrêa

Fonte: O Autor, 2018
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A escola oferece o Ensino Médio Regular e atende a comunidade em três turnos, num

total de 776 alunos distribuídos por 22 turmas. Possui 10 salas de aula e uma quadra descoberta

destinada à Educação Física em estado precário, com piso em cimento grosso e sem grade de

proteção, sob risco de quedas de alunos, já que é rodeada por barrancos.

 

FIGURA 2 – Foto da quadra, situada ao lado do prédio principal.

Fonte: O Autor 2018

Embora fique ao lado do prédio principal, a quadra não provoca muita interferência nas

salas de aula devido à amplidão e à arborização do espaço. 4 professoras de Educação Física

compõem o quadro docente e dispõem de duas aulas semanais por turma, uma bola de Futebol,

uma bola e uma rede de Vôlei e uma bola de Basquete. Não há tabelas de Basquete, nem postes

para montagem da rede de Vôlei – apenas há duas balizas de Futebol de Salão sem rede.

Todo conhecimento adquirido ao longo da vida deve ser considerado e transformado em

sabedoria. Sendo assim, a escola pode ser vista como ambiente de aquisição de conhecimentos

onde os conteúdos aprendidos pelos alunos se transformarão em experiência de vida que deverá

contribuir na formação do cidadão autônomo.

Neste  momento,  o  desenvolvimento da criança  e  do jovem passa  a  ser  considerado

como necessário para uma educação integral – unindo os três pilares: corpo, mente e espírito –,

como formação plena da sua personalidade. A Educação Física entra nesse contexto para somar

e  completar  a  formação  intelectual  e  moral  do  aluno  e  tomou um papel  importante  nesse
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processo educacional, que busca como objetivo principal a formação desse aluno como cidadão

crítico, parte integrante de uma sociedade a qual ele possa intervir. Para chegar ao status atual,

a Educação Física, no Brasil, passou por um longo e lento processo de transformação. 

Para Pereira e Moulin (2006), a Educação Física caminha num processo de mudança,

desde a época em que os povos indígenas de nossas terras realizavam movimentos naturais

relacionados  ao  corpo  como as  danças,  a  caça  e  jogos.  É  importante  que  o  professor  de

Educação  Física  conheça  esse  processo  histórico  em  suas  fases  e  características  para

compreender a situação atual implementada nas escolas, pois isto dará ensejo a que se faça uma

reflexão  sobre  o  contexto  atual  e  corrija  os  muitos  erros  ainda  cometidos  por  muitos

profissionais.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Buscar estratégias de ensino-aprendizagem na aplicação das aulas de Educação Física

na turma 2005, turno vespertino,  do Colégio Estadual  Raymundo Corrêa,  para superar  as

limitações da estrutura e de materiais desta unidade escolar, apoiando na formação crítica e

autônoma dos cidadãos.

2.2 Objetivos Específicos

 Estimular a visão crítica e reflexiva sobre a falta de espaço e de materiais de Educação

Física nos alunos;

 Discutir  condições  alternativas  para  compreensão  da  origem  das  carências  e

desenvolver  ferramentas  alternativas  para reduzi-las,  motivando o aluno  a  assumir

uma atitude inclusiva, proativa, cidadã, em busca de uma escola digna e legítima;

 Verificar se as estratégias escolhidas foram suficientes para suprir as necessidades da

situação-problema.
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3 JUSTIFICATIVA

Sou  professora  da  Rede  Estadual  desde  2007,  e  um  ano  após  assumir  minha

matrícula,  fui  alocada  no  Colégio  Estadual  Raymundo  Corrêa,  onde  tenho  uma  longa

história  profissional.  Desde  meu  ingresso  nesta  Unidade  Escolar,  há  10  anos,  venho

buscando com o passar dos anos driblar as precariedades existentes para a prática das aulas

de Educação Física. Escolhi desenvolver este projeto nesta escola, pois além de ser a escola

que atuo há mais tempo, tem um fator que me chamou a atenção, que foi a decadência da

estrutura escolar. Quando cheguei ao Raymundo Corrêa, no ano de 2008, as condições de

infraestrutura eram um pouco melhores do que as que temos hoje. Na época, tínhamos tela

de proteção em volta da quadra, bem como marcação das linhas de jogo, tabelas de basquete

e uma ou duas bolas de modalidades esportivas.

A expectativa e esperança não só dos professores, como dos alunos eram de que com

o passar dos anos a situação melhorasse e com isto chegar próximo às condições ideias de

aula. Porém para surpresa e decepção tanto do corpo docente  como do corpo discente a

realidade  só  piorou  e  os  professores  foram se  acostumando a  viver  passivamente  nesse

cenário de carência e deterioração. O pouco que a escola tinha foi se desgastando e acabando

com o passar dos anos e o Estado não disponibilizou verba suficiente para a escola investir

em manutenção e melhoria da quadra e compra de materiais esportivos. 

Com  isso,  hoje  temos  bem  menos  que  em  2008,  ou  seja,  andamos  no  sentido

contrário  do  progresso,  em  pleno  século  XXI,  onde  se  espera  que  o  tempo  leve

desenvolvimento  para  a  comunidade  escolar  de  maneira  geral,  houve  retrocesso  e

estagnação. Durante 9 anos nada se investiu na infraestrutura de Educação Física, mesmo

diante de grandes eventos esportivos sediados pelo nosso Estado, não foi suficiente para uma

iniciativa de melhoria na parte esportiva da Unidade Escolar.

Este projeto tem como objetivo analisar de que maneira os fatores estruturais e a

ausência de materiais adequados influenciam, direta ou indiretamente, as aulas de Educação

Física, e, a partir desse problema buscar soluções para a melhor aplicação dos conteúdos

dentro das aulas no Colégio Estadual Raymundo Corrêa.

Entende-se  como infraestrutura,  tudo  relacionado  às  condições  físicas  da  escola.

Podem-se citar alguns aspectos que se tornam proeminentes para este estudo: a existência e

disponibilidade  de  quadras,  vestiários,  ginásios,  campos,  traves,  tabelas  entre  outros
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componentes esses que caracterizam a área de atuação do Professor de Educação Física - o

que também não quer necessariamente dizer que sua atuação fique restrita a esses espaços. 

Faz-se necessário uma reflexão sobre a realidade do aluno e da escola, e extrair daí

uma visão mais crítica da atuação do professor, da formação do aluno, das exigências da

sociedade, e das necessidades da comunidade de que a escola faz parte, de forma a preparar

o educando para enfrentar e vencer os desafios e desenvolver as habilidades necessárias para

sua inserção e ascensão social. 

Diante disso, é imperativo que a Educação Física, auxilie o aluno a  posicionar-se

criticamente diante das novas formas da cultura corporal de movimento, formando o cidadão

que  vai  produzi-la,  reproduzi-la  e  transformá-la,  sendo  cidadãos  agentes  da  sua  própria

história (BETTI; ZULIANI, 2002).

A  partir  das  justificativas  acima  descritas,  a  proposta  deste  projeto  também  é

contribuir para a discussão sobre a importância de ter ferramentas de trabalho adequadas para

o desenvolvimento das aulas de Educação Física, buscar formas alternativas de se aplicar os

conteúdos das aulas dentro das limitações da escola e despertar no aluno um lado crítico,

formador de opinião, que possa levá-lo a intervir de maneira positiva o desenvolvimento da

sociedade em que vive.

A Educação Física é uma disciplina que trata, pedagogicamente, na escola de
uma área denominada aqui de cultura corporal. Ela será com temas ou formas
de  atividades,  particularmente  corporais,  como  as  nomeadas  anteriormente:
jogo,  esporte  ginástica,  dança  ou  outras,  que  constituirão  seu  conteúdo.
(SOARES et al, 1992, p.62).

O trabalho visará identificar o que é favorável ou não no ambiente escolar, no que diz

respeito às aulas de Educação Física, voltando-nos assim para a estrutura física e material,

bem como para o que contribui, inviabiliza ou prejudica a construção da aprendizagem, a

efetivação de melhoria de desempenho no âmbito educacional - e, sobretudo, do docente. O

presente trabalho não tem a simples intenção de criticar a infraestrutura escolar, mas sim de

acentuar a importância deste fator-chave nas práticas pedagógicas dos docentes ali inseridos e

nos resultados pretendidos,  contribuindo com o planejamento das aulas  para aplicação do

Currículo Básico estabelecido pela Secretaria Estadual de Educação no documento “Currículo

Mínimo” de 2012 neste colégio, situado em Queimados, município da Baixada Fluminense .

A meta principal  da  escola  pública é  a  de  democratizar  o  saber  historicamente

elaborado.  Entretanto ela está ainda num processo de construção de um caminho para

essa  meta.  É  preciso  compreender  que  as  camadas  populares,  diante  de  todos  os
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obstáculos  e  condicionantes  sociais,  estão  à  margem  dos  conteúdos  culturais  e

científicos  produzidos  ao  longo  do  processo  histórico.  São,  assim,  essas  populações

prioridade e alvo da escola.

No  caso  da  Educação  Física  os  obstáculos  e  condicionantes  são  abissais.  São

muitas as reclamações dos alunos acerca das precárias condições em que se encontram

suas  escolas.  O professor  de  Educação  Física,  devido às  características  da  disciplina,

costuma  ser  o  que  mais  reclama  das  condições  de  trabalho.  Faltam  bolas,  espaço,

banheiros e até água! Chega a ser ironia, para se não dizer cruel insensibilidade, o fato

de  o  Estado  implementar  o  Currículo  Mínimo  e  exigir  seu  cumprimento  sem

proporcionar ao professor as condições mínimas para fazê-lo.

Priscila  Cruz,  fundadora  e  presidente-executiva  do  movimento Todos  Pela

Educação,  ao  comentar  os  resultados  do  Censo  Escolar  de  2015  em  depoimento  a

o  jornal  O  Globo  (07/08/2016),  afirmou  que  “há  uma  tendência  equivocada  de  se

desprezar  a Educação Física enquanto são favorecidas as áreas  tradicionais de ensino,

como  Linguagens,  Matemática  e  Ciências.”  Por  esse  motivo,  segundo  ela,  os

investimentos  são  escassos  na  infraestrutura  exigida  para  o  desenvolvimento  da

disciplina, por vezes encarada como mera recreação.

Segundo  dados  do  Censo  Escolar  2015,  seis  em  cada  dez  unidades  públicas  de

educação básica do país não contavam com quadras esportivas. Em termos percentuais, 65,5%

dos colégios - proporção  pouco menor que a de 2013: 68,1%. No Rio de Janeiro, o índice de

escolas sem quadra era de 48,5%. Mesmo em escolas que tinham quadra, faltava estrutura:

em 42,6% dessas,  não havia cobertura.  Em dia de calor,  exercício debaixo de sol; em

dias de chuva, não tem aula. 

O Censo Escolar 2016 registrava que 77,0% das escolas dispunham de quadra de

esporte; em 42,1% dessas escolas a quadra é descoberta.

O Censo Escolar de 2017, ao informar que 76,9% das escolas dispõem de quadra

de esporte coberta ou descoberta, não mais descriminou o percentual de quadras cobertas

e descobertas – o que de certa maneira deforma a apreensão da realidade. Ainda assim,

houve uma queda de 0,1% nos dois últimos anos. Esse processo de evolução-retrocesso,

mantido o ritmo, permite prever-se um tempo superior a 30 anos para suprir a carência

de espaços físicos adequados. Sem se considerar o suprimento dos demais equipamentos

e materiais. 
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Como  promover  um  ensino  de  qualidade,  sem  os  requisitos  básicos  para  o

desenvolvimento do trabalho pedagógico? A qualidade tem de fazer parte do processo de

democratização da educação.

Aprender a movimentar-se implica planejar, experimentar, avaliar, optar entre
alternativas,  coordenar  ações  do  corpo  com  objetos  no  tempo  e  no  espaço,
interagir  com  outras  pessoas,  enfim,  uma  série  de  procedimentos  cognitivos
que  devem  ser  favorecidos  e  considerados  no  processo  de  ensino  e
aprendizagem na área de Educação Física. (BRASIL, 1997, p. 34).

Na falta  de espaço  adequado e material  adequado,  esta pesquisa surge exatamente

como busca  por  melhor  qualidade  no  ensino,  à  procura  constante  de  alternativas  para  o

processo de ensino e aprendizagem qualitativa da Educação Física.



21

4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Analisando a Educação Física no Ensino Médio, Mattos e Neira (2000) relatam que os

alunos passam por experiências corporais que correspondem a mudanças em seu corpo e no

seu conhecimento sobre saúde, esportes, lutas, danças e ginásticas. Então, de acordo com os

autores,  é papel do professor  oferecer  alternativas  que ajudem ao desenvolvimento desses

conhecimentos citados, fazendo com que o aluno tenha condições de resolver problemas tanto

no plano estratégico como no plano motor.

O espaço físico da escola é de suma importância para o desenvolvimento integral do

aluno. Sendo assim, podemos citar Cruz (2012) que diz que dentre a infinidade de espaços

existentes, o espaço escolar é o mais utilizado pelos alunos nas mais diversas atividades para

suas brincadeiras, conversas ou jogos em geral.

Conforme  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  as  instalações  utilizadas  pela

Educação Física são bem definidas no espaço escolar, possuindo funções que exprimem a

importância da disciplina como uma constituição de linguagem própria.

Ainda  de acordo  com os PCNs,  os conteúdos que deverão  ser  desenvolvidos pela

Educação Física ao longo de todo o ensino da Educação Básica que servirão de base para o

trabalho do professor são: os esportes, os jogos, as lutas, as ginásticas e as atividades rítmicas

e  expressivas  (BRASIL,  1997).  A  existência  de  materiais,  equipamentos  e  instalações

adequadas  é  importante  e  necessária  para  as  aulas  de  Educação  Física,  sua  ausência  ou

insuficiência podem comprometer o alcance do trabalho pedagógico (BRACHT, 2003, p.39).

Para o bom funcionamento da escola, fazem-se necessários alguns itens para que haja

a  conquista  do desenvolvimento da instituição  como um todo.  Nessa  perspectiva,  pensar,

“planejar e organizar espacialmente de maneira correta a infraestrutura de uma escola pode

contribuir para um aprendizado diferenciado” (MATOS, 2005, p.9). 

Lima (1998) também diz que:

Escola não é estacionamento de crianças. O espaço físico é material riquíssimo
e está sendo totalmente desprezado. Nos projetos de construções escolares não
há lugar para bibliotecas, laboratórios e quadras de esportes, o que limita as
possibilidades de aprendizado. (LIMA, 1998, p.31)

Segundo  Lima  (2003,  p.95),  devemos  analisar  a  escola  como  um  espaço  de

socialização,  facilitado  pelo  dinamismo  composto  dos  alunos,  considerados  como

sujeitos concretos, sociais e históricos, tornando possível para a Educação Física Escolar
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um novo olhar. Para facilitar essa vivência, o professor deve desenvolver suas aulas com

conteúdos  significativos  que  propiciem  um  ambiente  de  aprendizado  e  troca  de

conhecimento,  mas  se  depara  nas  limitações  e  desafios  contidos  na  escola,  como

condições  estruturais  e  ausência  de  materiais,  que  por mais  criativo  que  ele  seja  terá

dificuldades para alcançar o objetivo.

Os  educadores  pós-criticos  devem  mediar  o  processo  e  fazer  com  que  os
alunos  percebam  esse  trânsito,  hibridismo  e  mestiçagens,  tornando-se,  eles
próprios,  pesquisadores do cotidiano.  Que percebam como ele é construído e
assumam a responsabilidade pelos seus desejos e ações” (NEIRA, 2009)

A Educação Física enfrenta dificuldades nas escolas públicas brasileiras por conta

das falhas no processo de universalização da escolaridade: “escola pobre para os pobres,

e  escola  rica  para  os  ricos”  (GENTILE,  2001),  e  das  limitações  impostas  pela

infraestrutura precária e pela desestimulante ordem burocrático-pedagógica.

Outro  ponto  importante  a  destacar  é  que  diante  da  demanda  cada  vez  maior  por

matrícula s, as escolas são construídas em áreas inapropriadas, concebidas em espaços físicos

mal utilizados, ambientes e salas de aulas dispostas de forma não planejada, com material

inadequado e sem condições de segurança entre outros aspectos.  Lima (1998) questiona a

qualidade das instalações escolares que, na sua avaliação, afeta diretamente o aprendizado e o

desenvolvimento das propostas curriculares. 

Buscar apresentar projetos que possam estimular os alunos a aprender e a olhar além

das limitações também faz parte do trabalho do professor, uma vez que, para extrair o melhor

rendimento  dos  seus  alunos  os  mesmos  precisam estar  motivados  e  a  falta  de  estrutura

compromete o interesse dos educandos nas aulas.
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS

É conveniente reforçar que o objetivo deste trabalho é analisar as possibilidades

das aulas de Educação Física com ausência de espaço e materiais adequados utilizando

como  público  alvo  os  alunos  da  turma  2005,  2º  ano  do  Ensino  Médio,  do  turno

vespertino, do Colégio Estadual Raymundo Corrêa. A escolha dessa turma em especial

foi  motivada  pelo  fato  de  os  alunos  pertencentes  a  ela  serem  extremamente

questionadores e ao mesmo tempo integrados com a disciplina de Educação Física. 

Para  dar  rigor  científico  a  esta  pesquisa  foi  consultado  o  Projeto  Político

Pedagógico (PPP) da escola, o qual será abordado em detalhes nos resultados. Sendo que,

a partir do PPP definiu-se o caminho a ser percorrido na metodologia que será aplicada

para a execução deste projeto. Foi feita uma abordagem de cunho qualitativo, que, de

acordo com Minayo (1994, p. 21), diz:

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares.  E ocupa, nas
Ciências  Sociais,  um nível  de  realidade  que  não  pode  ou  não  deveria  ser
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que correspondem a um espaço mais
profundo das relações,  dos  processos  e  dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis.

A pesquisa  utilizou uma metodologia do tipo estudo de caso, que com base em

Yin (2001), define como um estudo limitado a uma ou poucas unidades, podendo ser

pessoas, grupos, instituição entre outros.

Foi realizada ação de instrumentos de coleta de dados através de questionário com

perguntas  fechadas  e  abertas  para  os  alunos  responderem,  bem  como  uma  análise

reflexiva baseada em planos de aula que foram aplicados com conteúdo para fomentar o

referido assunto, conforme preconiza Maria Marly de Oliveira:

O  questionário  pode  ser  definido  como  uma  técnica  para  obtenção  de
informações sobre sentimentos, crenças, expectativas, situações vivenciadas e
sobre todo e qualquer dado que o pesquisador (a) deseja registrar para atender
os  objetivos  de  seu  estudo.  Em  regra  geral,  os  questionários  têm  como
principal  objetivo  descrever  as  características  de  uma  pessoa  ou  de
determinados grupos sociais. (OLIVEIRA, 2010, p. 83)

Foi utilizado como base, o questionário de anamnese da disciplina de Educação Física

do Colégio Pedro II, adaptado ao uso para o C. E. Raymundo Corrêa.
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Realizamos  a  análise  dos  dados  colhidos  através  do  questionário,  e  buscamos

historicizar os conteúdos, baseado no resultado do questionário (ANEXO A) respondido pelos

alunos.  Assim,  visualizaram-se  possibilidades  de  adaptação  das  aulas,  com  materiais

alternativos e regras de acordo com as possibilidades da escola. Mas esta hipótese somente se

transformou  numa  realidade  quando  juntos  (alunos,  professor  e  direção),  encontramos

estratégias para a aplicação destes conteúdos. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS

Na primeira  aula  do  projeto,  além da  conversa  com a  turma  para  explicar  o  que

faríamos  qual  a  justificativa  e  objetivos  a  serem  alcançados,  foi  aplicado  o  questionário

(ANEXO A), para buscar elementos que pudessem mostrar a real necessidade apresentada

pela turma. Observando as respostas dos alunos foi possível perceber que eles tinham maior

interesse na prática de esportes. 

Vale ressaltar, que o esporte e a Educação Física estão intimamente ligados, sendo ele

parte dos conteúdos de estudo da cultura corporal, sendo a escola, muitas vezes, o local onde a

criança tem o primeiro contato com o esporte. Por isso, devemos atentar para que as aulas de

Educação Física tenham o maior proveito possível do esporte e trazer todos os benefícios que

este pode representar para a formação do indivíduo.

O esporte possui vários significados que são imperceptíveis em sua grande maioria,

sendo  possível  desenvolver  variadas  possibilidades  de  sociabilização,  respeito  entre

companheiros e adversários, observância das regras entre outros.

Portanto,  falar  de  Esporte  é  falar  de  algo  muito  maior  do  que  competições.  A

importância que este tem dentro da sociedade em diversas áreas é imensa e vai muito além

dos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo de Futebol e atletas consagrados.  É um importante

veículo para educação, movimenta a economia,  quebra barreiras geográficas e étnicas, e a

maior relevância entre os povos: o respeito

Então,  através  das  respostas  do  questionário,  conseguimos  definir  quais  eram  as

modalidades que eles tinham maior interesse em aprender, sendo escolhidos pela maioria o

Basquete e o Atletismo. Em seguida conversamos sobre estratégias para suprir a ausência de

materiais  e de espaços adequados na escola e planejamos os próximos passos para que o

projeto acontecesse, a partir das sugestões dos próprios alunos, os quais foram: confeccionar a

cesta e verificar as possibilidades de uso da área de vivência prática das aulas de Educação

Física, pois é rodeada por barranco. Partindo disto, fui direcionando e traçando quais seriam

os roteiros das aulas para aplicação do projeto na prática.

O primeiro conteúdo trabalhado foi o Basquete, conforme se pode verificar no capítulo

6 e para cada conteúdo utilizamos dois dias de aula, cada um com dois tempos de 50 minutos

de duração, para entendimento dos jogos e suas regras e discussão das formas como iria se

confeccionar os materiais para a prática dos jogos. 



26

Na segunda aula, apresentei três vídeos que falavam sobre a história do Basquete e

suas principais regras. Os vídeos foram: Fundamentos Históricos do Basquetebol, Regras do

Jogo:  Basquete  e  NBA  70:  A  História  da  NBA  (reportagem  do  Esporte  Espetacular),

conforme fotos a seguir na figura 1.

Figura 3 - Foto dos Alunos Assistindo os Vídeos sobre a História do Basquete

Fonte: O Autor, 2018.

Ao  final  das  exibições  dos  vídeos,  conversamos  sobre  o  conteúdo  apresentado,

buscando sanar dúvidas e posteriormente sugestões que pudessem facilitar o aprendizado do

Basquete tendo em vista que a escola não tem tabelas, marcação, piso adequado e apenas uma

bola disponível da modalidade. Então, os alunos sugeriram a confecção de uma cesta com

material  alternativo,  além  da  marcação  das  linhas  de  jogo  com fita  adesiva.  Sugeri  que

fizemos apenas uma cesta, levando em consideração as condições da quadra, que possui um

lado que dificultaria a fixação da cesta produzida.

O terceiro dia de aula foi bem dinâmico, pois conseguimos todo o material necessário

para a  confecção da cesta  (madeira,  cesto de roupas,  arame e fita  adesiva),  e os próprios

alunos se motivaram a produzi-la e realizar as marcações da quadra. Desta forma, pudemos

constatar a afirmação de Neuenfeldt (2008): o esporte cativa, envolve e aproxima as pessoas,

pois  possui  uma  “magia”  que  gira  em torno de  si  e,  portanto,  deve-se cuidar  sempre  da

maneira com que oferecemos as atividades de Educação Física para nossos alunos, pois a

mesma atividade que para alguns oportuniza momentos de crescimento, para outros pode ser
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de exclusão e desapego as práticas esportivas, levando a não sociabilização. O mesmo esporte

que atrai a tantos também exclui, pois nem todos tiveram boas aprendizagens e convivências

por seu intermédio. 

Como forma de registro, na figura 2 a seguir, veremos fotos da produção dos materiais

aqui descritos para o jogo de basquete.

Figura 4 - Fotos da Produção de Materiais para o Jogo de Basquete

Fonte: O Autor, 2018.

Após este momento de produção, conseguimos visualizar as marcações da quadra de

basquete ao vivo, onde eles puderam confirmar o aprendizado que tiveram na aula anterior

sobre as regras e pontuação. É importante compreender que o esporte também deve ser fonte

de alegria e diversão, uma atividade cujo único valor seja o prazer momentâneo de jogar e

conviver com outras pessoas (NEUENFELDT, 2008).

Ainda de acordo com Neuenfledt (2008), o esporte é uma forma de trabalhar a relação

interpessoal, então, não será na escola que encontraremos futuros prodígios ou grandes atletas,

mas  na  escola,  através  do  esporte  e  de  atividades  lúdicas,  estaremos  aproximando  Seres
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Humanos.  Com  certeza,  é  muito  mais  importante  para  nossa  sociedade  do  que  futuros

medalhistas olímpicos.

Logo  em  seguida  foram  realizados  alguns  exercícios  para  que  vivenciassem  os

principais fundamentos, como passe e arremesso, culminando com o jogo propriamente dito

(Figura 3),  com três jogadores em cada equipe e  utilizando apenas uma cesta,  a  qual  foi

produzida pelos alunos (Figura 2).

Figura 5 – Foto do Jogo de Basquete

Fonte: O Autor, 2018. 

Ao final da aula, sentamos novamente em círculo, onde discutiu e registrou em papel,

se as estratégias escolhidas tinham sido suficientes para que eles entendessem a dinâmica do

jogo  de  Basquete.  Foi  relatado  que  conseguiram  entender,  pois  a  prática  facilita  a

aprendizagem  da  organização  do  jogo,  pois  as  adaptações  feitas  permitiram  a  noção  da

distância e até mesmo da cesta e concluíram que a turma gostou bastante da experiência e

tinham o interesse em repetir.

Já  na  quarta  aula  do  projeto  iniciou-se  o  segundo  conteúdo  (Atletismo),  onde  se

discutiu sobre diferença entre corridas de longa e curta distância, variações dos batimentos

cardíacos em repouso e em movimento (exercício). Para o projeto, limitamos em corrida de

100 metros e arremessos,  para que houvesse tempo para a prática de todos os alunos. Na

prática, executamos exercícios com corrida,  onde se pode medir os batimentos cardíacos e

perceber suas alterações, compreender sobre as formas de saída, imaginando o uso do bloco
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de partida e o uso de sinal sonoro para a largada, para em seguida realizarmos corridas de 100

metros. 

Já na quinta e última aula, trabalhamos os arremessos, com a exposição das principais

regras do dardo, peso e disco. Depois, os próprios alunos confeccionaram os objetos a serem

arremessados, como o demonstrado na figura 4.

De acordo com Neira (2009), o desequilíbrio impulsiona o redesenvolvimento ou auto-

organização. Então, o problema vivenciado pelos alunos na escola, gerou a ressignificação de

conteúdos e materiais aplicados nas aulas.

Figura 6 - Fotos dos Alunos Produzindo Material para Arremesso e Prática

Fonte: O Autor, 2018.

Foi uma atividade muito interessante, pois segundo os alunos, este era um conteúdo

totalmente novo para eles e poder criar os materiais e ainda experimentar na prática como

acontecia esse esporte foi muito prazeroso. Segundo  Mattos (2005), quando trabalhamos o

esporte  nas  escolas,  pode-se  introduzir  juntamente  com  a  questão  técnica,  essas  outras

capacidades,  como  trabalhar  em  equipe,  respeito  ao  próximo,  convivência  com  as

diversidades e etc. Ademais, de acordo com Ferreira, (2001), o professor de Educação Física,
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deve  ser  visto  como  um  educador  e  não  como  um  mero  transmissor  de  conhecimentos

técnicos  ou  táticos.  Seu  papel  deve  ser  baseado  em  princípios  críticos,  pedagógicos  e

científicos  para o desenvolvimento integral  do indivíduo. Dessa forma,  a Educação Física

escolar  deve ser entendida como um momento imprescindível  para o desenvolvimento do

aluno e o esporte é a uma das ferramentas que o professor de Educação Física tem para apoiar

na formação do aluno/cidadão.

Todos os alunos experimentaram cada tipo de arremesso, conforme podemos verificar

na figura 5.

Figura 7 – Foto da Prática de Arremessos

Fonte: O Autor, 2018.

Fizemos uma roda de conversa final para que pudéssemos dialogar sobre a aula. Ao

serem questionados,  os  alunos disseram que conseguiram entender  a  dinâmica  técnica  do

esporte,  que a aula foi  bastante descontraída,  que experimentar  os arremessos possibilitou

entender  como funciona.  Todos  tiveram a  oportunidade  de falar  e  colocar  suas  opiniões,

externando seus pensamentos e interagindo com os demais.
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Gostaria  de  deixar  registrado  neste  estudo,  que  o  momento  mais  significativo  na

realização desse projeto foi, sem dúvida, quando configurou-se para mim um momento de

“pós-culminância”  ou  “ultra-culminância”.  Recebi  de  um  aluno  uma  foto  com  uma

mensagem dizendo: “Professora, nós ficamos tão animados com a cesta de basquete que

resolvemos  fazer  os  postes  do  vôlei  usando  a  madeira!”  E  a  foto  mostrava  a  rede

estendida na quadra, presa a postes de madeira fincados no chão de barro que rodeia a

quadra. Isso aconteceu fora do horário da aula e de forma espontânea, como se pode ver

na figura 6.

Figura 8 – Foto da Rede de Vôlei Armada pelos Alunos com os Postes de Madeira

Fonte: O Autor, 2018.

Neste  registro da figura 6,  pude comprovar que de fato os objetivos iniciais desse

projeto foram alcançados, pois estimular a criatividade, proatividade e autonomia com um

olhar crítico sobre a realidade que nos cerca em nossa Unidade Escolar era uma das metas

traçadas inicialmente para serem alcançadas.

Um currículo pós-crítico, como se nota, além de valorizar as perspectivas marginais,
busca novas formas de ver as coisas em uma variedade de  espaços pedagógicos e
promove  o  ativismo  social.  Parte  do  princípio  de  que  a  instituição  escolar  deve
responder à sociedade e propor alternativas para uma vida comunitária mais solidária.
Uma premissa básica é que a análise histórica do passado ou de outros contextos possa
colaborar  para a compreensão das transformações sociais ocorridas e alentar para a
possibilidade de modificação do atual quadro social.” (NEIRA 2009)”
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“A Educação Física escolar que faz parte do componente curricular e sofre muito com

diversos problemas sociais,  onde encontramos muitos professores  insatisfeitos, impactando

diretamente na qualidade de vida do profissional e na qualidade da sua prática, resultando no

motivo de encontrarmos muitos estudos publicados onde apontam a desmotivação como o

principal problema da educação no Brasil” (SOMARIVA et al, 2013, p. 17). 

Martinelli  et  al (2006), acredita que se os professores  apresentarem a iniciativa de

conversar  com  os  alunos  a  respeito  dos  conteúdos  a  serem  trabalhados,  oferecendo  a

oportunidade de um planejamento participativo, o interesse pelas aulas de Educação Física

naturalmente aumentará, e realmente, ao experimentar essa prática ao longo do projeto, pude

obter o aumento do interesse e iniciativa dos alunos nas aulas.

Por outro lado, é  necessário  que o professor  introduza  novos conteúdos por conta

própria, sugerindo novas modalidades esportivas, variações de jogos, aulas de alongamento,

relaxamento  etc.  Quando não se possui  conhecimentos  suficientes sobre a atividade a ser

trabalhada,  existe  a  possibilidade  de  que  um  aluno  com  experiência  prática  conduza  as

atividades sob supervisão e orientação do professor.

Com relação à ausência de espaço e de material adequado para as aulas de Educação

Física, Silva e Damázio (2008) relatam que a ausência ou precariedade do espaço físico nas

escolas para as aulas de Educação Física, podem ser observadas sob dois aspectos: o da não

valorização social desta disciplina (desvalorização de sua importância no desenvolvimento

integral do educando) e o descaso das autoridades para com a educação destinada às camadas

populares. Por sua vez, espaços adequados para a realização das atividades, tanto as de cunho

prático quanto teórico, dão ao professor municiamento e melhores condições de trabalho para

ofertar  aos  seus  alunos  qualidade  numa  aprendizagem  mais  significativa  e  prazerosa.  A

existência (ou ausência) de um bom local também influencia diretamente na motivação dos

alunos e do professor no desenvolvimento de boas aulas. 

Mas  como  trabalhar  motivados  sem  o  espaço  e  os  materiais  adequados?  Neste

contexto, Satyro e Soares (2008, p.9) nos mostra que não é possível falar de infraestrutura

escolar sem falar sobre os insumos, pois:

Insumos escolares são entendidos como infraestrutura de todo tipo: número médio
de  alunos  por  turma,  número  de  horas/aula,  docentes  com  formação  superior,
construção e melhoria das dependências da escola, existência de biblioteca ou sala
de leitura e outros aspectos positivos. Infraestrutura é, nesse caso, tudo aquilo que o
dinheiro pode comprar.
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Para concluir, considero que os objetivos, descritos no capítulo 2 deste estudo, foram

alcançados  plenamente,  pois  mesmo  com  a  infraestrutura  deficiente,  as  dificuldades

enfrentadas e a falta de material pedagógico adequado para a vivência das aulas práticas de

Educação Física pude, juntamente com a turma, encontrar estratégias pedagógicas para driblar

a  limitação  oferecida  pela  nossa  escola  bem  como  desenvolver  o  pensamento  crítico,

autônomo e participativo dos alunos envolvidos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados ficaram próximos dos objetivos traçados, pois, além de se apropriarem

de  novos  conhecimentos,  os  alunos  assumiram  de  fato  o  protagonismo  do  processo  de

aprendizagem e o envolvimento pessoal e grupal despertou nos alunos motivação e atitude.

O  interesse  pelas  atividades  manteve-se  durante  todo  o  projeto.  O  conteúdo  era

novidade  para  a  turma,  pois  nunca  tinham  visto  e,  eles  mesmos  escolheram  através  do

questionário – o que gerou um interesse especial em aprender. Superamos a dificuldade da

diferença de conhecimentos da turma com exercícios de aprendizagem começando do nível

básico, para que todos pudessem progredir juntos. 

A mistura dos que tinham mais habilidade com os que tinham um pouco menos fez

com que eles interagissem e ajudassem uns aos outros, favorecendo transversalmente a prática

de  aspectos  importantes  da  diversidade,  como:  gênero,  inclusão  e  níveis  de  habilidade.

Podemos com isso considerar que essa ação corrobora a fala de Neira (2009) que diz que tão

importante quanto a vivência corporal do tema em estudo, são a leitura e interpretação das

relações sociais imbricadas nas práticas corporais.

Não  senti  necessidade  de  adaptar  o  planejamento  inicial.  O  único  problema  que

enfrentamos foi a chuva, pois, como a quadra é aberta, houve dias em que não foi possível

realizar a vivência prática.

Para efeito de registros formais, considerei não apenas desempenho e conhecimento,

mas principalmente o envolvimento e contribuição para o projeto ao longo de suas etapas,

bem como as autoavaliações e registros das aulas ao seu término. Considero tal prática como

satisfatória,  apesar  de  haver  pontos  que  podem ser  aprimorados,  mas  obtive  o  resultado

pretendido.

Penso que o fato de participarem ativamente das propostas de conteúdo e atividade

para a etapa/aula seguinte fez com que nunca se propusesse um desafio que estivesse além do

que seria possível para aquele momento do processo.

Para o futuro, planejo abordar outras modalidades esportivas, principalmente aquelas

que eles não conhecem ou não tenham praticado e visitar uma escola “primeiro mundo” ou

que possua instalações e equipamentos completos para a prática da Educação Física como

meio de aumentar suas vivências e conhecimentos. 

O  impacto  das  diferenças  sociais  e  a  falta  de  investimento  público  na  educação

separam nossa escola de um ambiente com infraestrutura  adequada  e isto  pode servir  de
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motivação  para  lutar  por  uma  escola  democrática  e  verdadeiramente  com um ensino  de

qualidade.  Já  antevejo  novos  obstáculos:  disponibilidades  agendamento,  deslocamento,

passagens, alimentação, entre outros.

Nota-se que é possível improvisar e criar, mesmo diante das adversidades do dia a dia

que o espaço físico e a falta de material das escolas impõem aos professores de Educação

Física e de todas as outras disciplinas. Não podemos nos acomodar diante da realidade cruel

que assola as escolas públicas e sim buscar alternativas para minimizar essa realidade.

Cada  uma  das  manifestações  possibilita  um trabalho  pedagógico  que,  ao  serem
tematizadas pelas atividades de ensino, proporcionarão um processo permanente de
reflexão  acerca  dos  problemas  sociais  que  as  envolvem  ou  envolveram no  seu
contínuo processo  de construção e o modo como são representadas pelos outros
grupos sociais.” (NEIRA, 2009)

Vale salientar que essa experiência pode ser replicada por qualquer professor que viva

realidade semelhante. Na verdade, o material alternativo usado na construção das aulas é de

fácil  acesso.  Os vídeos estão disponíveis  na Internet  em plataformas como o  YouTube.  É

preciso  apenas  que  o  professor  desperte  nos  seus  alunos  a  motivação  para  que  eles  se

envolvam no processo. Isso pode ser alcançado buscando conteúdos que os alunos ainda não

tenham visto em anos anteriores.

Em suma, o objetivo principal deste projeto não era revelar atletas e jogadores nem

experts em esportes, mas possibilitar o contato com a realidade da atividade esportiva, fazer

tomá-la  para  si  e  adaptá-la  para  uso,  aprendizado  e  prazer  para  do  grupo  e  estimular  a

motivação, o comprometimento, a criatividade e a criticidade dos alunos/cidadãos criando o

esporte da escola. 
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ANEXO A - Questionário de Diagnose

   Fonte: O Autor, 2018.

    Fonte: O Autor, 2018.

C. E. Raymundo Corrêa 
Diagnose de Educação Física

1) Em que bairro você mora?
______________________________________________________________________________

2) Qual sua idade?
______________________________________________________________________________

3) Quais foram as principais atividades e conteúdos aplicados na Educação Física nos anos 
anteriores na escola?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4) Você acha que a escola tem condições adequadas para a prática das aulas de Educação 
Física?

 (       )  Sim                 (       )  Não

 Se não, justifique.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5) Que atividades e conteúdos você gostaria de ter nas aulas de Educação Física?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6) O que você costuma fazer em seu horário livre fora da escola?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7) Dentre as diversas atividades físicas praticadas em clube, academia, ou projeto, quais as que 
você já experimentou?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8) Hoje você prática alguma atividade física fora da escola?

(       )  Sim                 (       )  Não

 Se sim, justifique.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


