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RESUMO 

 
Maisa Gonçalves Dias. A prática da Educação Física Escolar em escolas sem 
quadra ou espaço específico. Ano 2015. Produto Final (Especialização em 
Docência da Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II, 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 
2016. 
 
 
 
No âmbito das aulas de Educação Física escolar, aumentar o interesse por 
atividades que não priorizem predominantemente o esporte como único conteúdo se 
torna um desafio diário na construção do planejamento pelo professor. A visão de 
que Educação Física se resume à presença imprescindível da bola privilegia o 
sucesso dos mais hábeis em detrimento da maioria.  A necessidade de uma maior 
participação e consequente interação por parte dos alunos faz com que o professor 
procure alternativas de motivação na preparação de suas aulas.  Através da 
pesquisa-ação, o presente estudo apresenta estratégias de desenvolvimento de três 
atividades da Cultura Corporal de Movimento, dentro de uma escola que não possui 
espaço específico para as aulas práticas, assim como os resultados sobre a 
satisfação dos discentes em relação a esta experiência e a sua opinião sobre a 
ausência deste espaço supracitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Educação Física escolar, espaço específico, esporte, motivação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Maisa Gonçalves Dias. A prática da Educação Física Escolar em escolas sem 
quadra ou espaço específico. Ano 2015. Produto Final (Especialização em 
Docência da Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II, 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 
2016. 
 
In the ambit of the scholastic Physical Education’ classes, increase the interest for 
the activities that prioritize predominantly sport as a single content, becomes a daily 
challenge in making planning by the teacher. The view that Physical Education needs 
the necessary presence of the ball, favors the success of the most adept than the at 
the expense of the majority. The need for greater participation and interaction 
resulting from students makes the teacher look motivation alternatives in preparing 
their classes. Through action research, the study presents development strategies of 
three activities of the Movement Body Culture, in a school that does not have specific 
space for the practical classes, as well as the results of satisfaction of themselves in 
relation to this experience and your opinion about the absence of this space. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: scholastic Physical Education, specific space, sport, motivation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SUMÁRIO 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 7 

2. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 8 

3. JUSTIFICATIVA ................................................................................................................... 9 

4. METODOLOGIA ................................................................................................................ 10 

5. RESULTADOS ................................................................................................................... 12 

6. CONCLUSÃO PARCIAL .................................................................................................. 18 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 20 

ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO APLICADO ......................................................................... 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 

Ao contextualizarmos a educação e sua relevância, surgem questões 

referentes à necessidade de um modelo que forme cidadãos críticos, capazes de 

atuar na luta em defesa de seus direitos. Com isso, o processo educacional é 

obrigado a se atualizar para atender às demandas da sociedade contemporânea. O 

papel da ciência e a transformação do mundo social contribuíram para a mudança 

do cenário da esfera educacional.  Segundo Saviani (1995), a escola deve se 

esforçar para garantir um ensino de qualidade à maioria, alheia aos interesses 

dominantes.   

De acordo com Ferreira (2000), não devemos pretender acabar com a 

competição na escola. O que se deve condenar é a ênfase na vitória e a 

exacerbação da competição enquanto disputa nas aulas, representado pelo 

desequilíbrio entre o tempo destinado às atividades dessa natureza e aquele gasto 

com outras atividades. 

Acerca da Educação Física, a tradicional e restrita concepção de esporte dá 

lugar à Cultura Corporal de Movimento, que segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998), é constituída de conhecimentos, representações e formas de 

expressão dos movimentos corporais, ressignificadas e transformadas ao longo do 

tempo, enquanto linguagem. Temos discutido nos últimos anos a Educação Física 

Escolar numa perspectiva cultural, e é a partir deste referencial que consideramos a 

Educação Física como parte da cultura humana (Daolio,1996).  Esta Cultura 

Corporal, por sua vez, amplia a gama de conteúdos abordados e, somada aos 

temas articuladores, redireciona o processo de ensino e aprendizagem na escola.   

Sobre a sistematização dos conteúdos ao longo do ano letivo, se faz 

necessária a construção de um planejamento, inserido no Projeto Político 

Pedagógico da escola, considerando o público alvo e os espaços para realização 

das aulas. Com isso, surge a dificuldade desta construção, especificamente em 

escolas que não possuem quadra ou algum outro espaço que possa ser utilizado 

para a prática da Educação Física.   
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A Escola Municipal Pereira Passos, da rede pública do município do Rio de 

Janeiro, na qual leciono há três anos apresenta restrição de utilização de certos tipos 

de material, especificamente bolas. Temos um pátio de aproximadamente 72 m², 

onde se localiza o refeitório de um lado, e a porta do caseiro da escola em outro, 

além de ventiladores, lâmpadas penduradas e pilastras na sua extensão. Além disso, 

este pátio é o único espaço que a escola possui para o recreio dos alunos, que 

ocorre em cerca de dois terços de cada turno, devido ao rodízio de turmas. Em 

acordo com a direção no início do ano letivo, os professores de Educação Física se 

comprometeram em não utilizar bolas, devido ao grande número de transtornos 

causados no ano anterior, como a quebra dos ventiladores, lâmpadas e até mesmo 

de pratos do refeitório na hora da merenda escolar. 

 No primeiro bimestre, fizemos um projeto de atletismo, no qual, em parceria 

com o professor de Artes Visuais, construímos materiais com produtos recicláveis e 

trabalhamos basicamente com corridas. Nos bimestres subsequentes, surgiu a ideia 

de utilizarmos jogos populares e brincadeiras de rua, sempre procurando seguir a 

recomendação da direção em não utilizarmos bola na aplicação das atividades. 

De acordo com as orientações curriculares da Prefeitura do Rio de Janeiro 

(2010), não é mais possível pensar os conhecimentos de que trata a Educação 

Física sem que possamos minimamente organizá-los em um grau crescente de 

complexidade em função das necessidades e das possibilidades dos alunos. Diante 

da abrangência de turmas lecionadas por mim, houve a escolha da turma 1702, do 

sétimo ano do ensino fundamental para a aplicação da minha pesquisa. Esta 

escolha foi baseada, principalmente, pela dificuldade de despertar o interesse destes 

alunos nas atividades sem a utilização da bola, uma vez que os alunos de menor 

idade aceitam com mais facilidade este tipo de atividade. 

Sendo assim, como adaptar as aulas de Educação Física a espaços que não 

são específicos e não possuem as condições necessárias para esta finalidade? 

Quais estratégias pedagógicas devem ser utilizadas para aumentar o interesse do 

aluno nas aulas? 

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL – Aumentar o interesse dos alunos da turma 1702 para as aulas 

práticas de Educação Física no pátio da escola. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar estratégias de prática pedagógica sem o uso de bola; 

 Avaliar a receptividade dos alunos para a prática de atividades diferentes de 

sua prática habitual; 

 Verificar se as estratégias utilizadas supriram a expectativa dos alunos para 

as aulas de Educação Física no pátio da escola. 

3. JUSTIFICATIVA 

Este estudo apresenta-se relevante diante da dificuldade em tornar 

interessantes as aulas práticas para a turma 1702 dentro da Escola Municipal 

Pereira Passos, devido à falta de instalações próprias. Segundo Nascimento (2013), 

ser professor de Educação Física vai muito além do cômodo “rola bola”. Esta é uma 

disciplina curricular como qualquer outra e o dever dos professores é viabilizar uma 

prática pedagógica que apresente coerência com os objetivos do ensino elencados 

pelos documentos oficiais, sendo estes a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPPs) das escolas. 

 Conforme Kunz (2014) fica evidente que o esporte é em todas as 

sociedades atuais um fenômeno extremamente importante. Defrontamo-nos com ele 

a toda hora e em todos os instantes, mesmo sem praticá-lo.   Ainda hoje, nos 

deparamos com uma concepção dos alunos sobre a Educação Física enquanto 

sinônimo de prática esportiva; contexto que necessita ser transformado, através da 

intervenção pedagógica do professor.  

 De acordo com o Coletivo de Autores (1992), a Educação Física trata de um 

conhecimento específico, denominado Cultura Corporal, que se constitui dos 

seguintes elementos: jogos, esportes, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas 

e lutas. Tentando relacioná-los com o cotidiano do aluno, torná-los relevante sócio 

culturalmente e com a intenção de despertar curiosidade e motivação, selecionei os 

conteúdos slackline, maculelê e voleibol paraolímpico como forma de prática 

educacional.  Visando valorizar o processo de aprendizagem – e não o seu produto 

– assim como acolher diferenças individuais nesta construção, este estudo busca 

promover situações didáticas variadas e estimulantes, servindo de motivação para 
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uma maior interação entre os alunos. 

Desta forma, as aulas programadas pelo professor devem fazer os alunos a 
passarem por experiências positivas adequadas às suas necessidades e 
capazes de serem executadas sempre respeitando as diferenças individuais 
para que os mais aptos não sejam privilegiados e os menos aptos não 
sejam desestimulados (BALBÉ, 2008, p. 1). 

 
Sendo assim, de acordo com Balbé (2008), os alunos devem experimentar as 

atividades a partir do princípio da heterogeneidade da turma, considerando as 

experiências motoras pregressas, as diferenças individuais no processo de 

aprendizado e desta forma, eliminando a exclusão.  No processo de ensino, 

devemos promover situações didáticas diversificadas, que estimulem tanto aquele 

com menos habilidade motora, quanto o que apresenta uma maior facilidade para a 

execução das atividades.  

4. METODOLOGIA 

De acordo com Franco (2005), se considerarmos a proposta inicial ao 

falarmos de pesquisa-ação, estaríamos pressupondo uma pesquisa de 

transformação, participativa, caminhando para processos formativos.  A opção pela 

pesquisa-ação se deu na medida em que acreditei na transformação de minha 

prática docente através da fusão entre a pesquisa e a ação, uma vez que ambas 

eram imprescindíveis na construção de meu produto.  

Franco (2005) cita Kurt Lewin (1946), que considerava que a pesquisa-ação é 

um processo de espiral que envolve três fases: i) planejamento, que envolve 

reconhecimento da situação; ii) tomada de decisão; e iii) encontro de fatos sobre os 

resultados da ação.  Seguindo estas fases, após a constatação da limitação de 

espaço da escola e do desinteresse dos alunos na prática da Educação Física 

devido a esta realidade, foi elaborado um plano e apresentado à Direção com as 

seguintes atividades: maculelê, slackline e voleibol paralímpico. Partindo da minha 

observação e experiência em anos letivos anteriores, essas modalidades foram 

escolhidas sem consulta prévia aos alunos, pela logística de aplicabilidade dentro da 

escola, e pela tentativa de apresentação de atividades inovadoras, jamais praticadas 

anteriormente nas aulas de Educação Física.  

Para cada atividade foi utilizado um dia de aula, com dois tempos de 50 

minutos, de acordo com a carga horária semanal da turma para as aulas de 

Educação Física.  De acordo com o planejamento, uma hora e 20 minutos eram 
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utilizados para as atividades práticas e os 20 minutos restantes para a discussão dos 

resultados; esta última com ênfase basicamente à satisfação dos alunos a respeito 

da prática, sem nenhum diagnóstico anterior.  Ao término das três atividades, foi 

realizado um questionário, a respeito da opinião individual sobre a prática da 

Educação Física no pátio da escola e a utilização de bolas neste espaço. 

No maculelê, apresentei uma pequena parte teórica, sobre sua origem afro-

brasileira e sua manifestação cultural ligada à capoeira e a outras danças folclóricas.  

O material utilizado foram cabos de vassoura cortados, e um atabaque, tocado por 

mim, para a marcação do ritmo.  Enquanto o ritmo era ditado, fui introduzindo os 

movimentos básicos de passada sincronizada com o manuseio dos bastões, de 

acordo a batida do atabaque.  Em seguida, organizei a turma em duplas, com 

constantes trocas, para que pudessem experimentar o sincronismo da música com 

as batidas, e cada um pudesse criar seus próprios movimentos.  Nesse momento, 

coloquei um CD de músicas populares de maculelê, para que eu pudesse percorrer 

a turma e ajudá-los na execução de gestos mais elaborados, à medida que iam se 

familiarizando com o ritmo.  Ao final, fizemos uma roda, na qual os alunos 

participaram de dois em dois, e eu voltei a tocar o atabaque. 

No segundo dia, a atividade sugerida foi o slackline.  Sendo esta uma 

atividade contemporânea, muito praticada e bastante vista pelas ruas e pelos 

parques da cidade, fiz uma análise prévia sobre a experiência de cada um na 

modalidade. Somente três já haviam praticado em outra oportunidade.  Em princípio, 

tive alguma dificuldade com a montagem do equipamento, que exige uma grande 

preocupação com a segurança. Após a certificação que estava tudo nos conformes, 

experimentamos um a um, inclusive eu, a passagem pelo aparelho.  Conseguimos 

realizar cinco tipos de movimentos nestas passagens. Inicialmente, de mãos dadas 

com alguém, nas posições de frente e lateral. Logo em seguida, tentamos os 

mesmos movimentos sem a ajuda de terceiros.  E, finalmente, aqueles que se 

sentiam seguros, tentaram movimentos mais elaborados, com saltos e apoios 

diferenciados.  

Por último, fizemos o voleibol paralímpico, a que chamamos também de vôlei 

sentado. Fiz umas adaptações, colocando uma cobertura de TNT na rede e 

utilizando uma bola plástica de tamanho bem maior que o normal. Foram 

apresentados os fundamentos do desporto, como toque, manchete, saque e 

bloqueio, assim como dada ênfase nas particularidades, como a proibição de 
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levantar o quadril do chão. Especificamente nesta aula, utilizamos os dois tempos de 

50 minutos para a prática, incluindo montagem da quadra, introdução às regras e 

treinamento dos fundamentos.  

Tendo, então, encerrado a parte prática de minha pesquisa, ao final desta 

conversa apliquei o questionário supracitado, que foi respondido por 25 alunos, no 

qual foi abordada principalmente a questão do espaço específico para a realização 

das aulas de Educação Física dentro da Escola Municipal Pereira Passos. 

A intenção desta investigação foi basicamente avaliar a opinião dos alunos em 

relação ao espaço da escola para as atividades práticas, assim suas pretensões 

com a disciplina.  A análise das estratégias testadas com a realização dos conteúdos 

abordados foi feita através das conversas ao final de cada tópico, considerando as 

opiniões sobre estímulo, relevância e aplicabilidade de cada uma delas. 

 5. RESULTADOS 

Durante o período de aplicação de minha pesquisa, no âmbito das aulas de 

Educação Física escolar, procurei não priorizar o esporte em detrimento de outras 

atividades da Cultura Corporal de Movimento, tentando minimizar a importância 

atribuída a valores como performance, habilidade motora, eficiência de movimento, 

competição exacerbada e valorização da vitória. Dentro desta perspectiva, procurei 

apresentá-los atividades alternativas, que não fizessem o uso da bola, e despertasse 

nos discentes a leitura crítica da realidade daquela comunidade escolar, que é a falta 

de um espaço específico para as aulas práticas de Educação Física.   

A respeito da primeira aula, que teve como tema o maculelê, ao término 

desta, conforme combinamos anteriormente, conversamos sobre a satisfação na 

prática da atividade. O principal assunto abordado por eles foi o sincronismo dos 

movimentos com a batida das grimas1. Levantaram temas sobre a dificuldade de 

coordenação, a timidez de outros na realização dos movimentos e, por fim, sobre as 

letras das músicas dos CDs. Sendo a pesquisa sobre o interesse dos alunos nas 

atividades apresentadas, achei interessante falar sobre essa última questão, mesmo 

tendo sido abordada por somente uma aluna. 

Seguindo em frente nas atividades propostas, na aula subsequente 

trabalhamos o slackline.  A respeito da conversa, a animação e o interesse foram 

                                                 
1 Grimas (ou esgrimas) são bastões de madeira, utilizados pelos praticantes do maculelê para desferir 
e aparar golpes no ritmo da música. 
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bem mais demonstrados, à medida que houve muitos pedidos para que houvesse 

outra aula deste mesmo tema, para que a gama de movimentos em cima da fita 

pudesse ser mais experimentada.  Sugeriram inclusive a realização de movimentos 

de ginástica artística, como saltos com giros. 

Finalmente, na semana seguinte, quando experimentamos o voleibol 

paralímpico, utilizamos um tempo para o jogo, e outro para a conversa habitual. 

Desta vez, foi levantada a hipótese de termos utilizado a bola de voleibol comum, e 

até mesmo de fazermos o desporto propriamente dito. Apesar de se dizerem 

interessados em terem vivenciado a experiência de pessoas com deficiência e de 

adaptarmos o jogo à realidade da nossa escola, ao mesmo tempo questionaram o 

porquê de não nos aproximarmos mais da realidade do esporte.  

A partir da análise desta investigação e baseada nos gráficos a seguir, 

apresento meus resultados. 

             

Esse gráfico demonstra que os alunos da turma 1702 têm ciência da falta de 

espaço para a prática da Educação Física dentro da Escola Municipal Pereira 

Passos. Reconhecem que o pátio utilizado para esse fim não é adequado e não 

possui as condições necessárias para uma aula dinâmica e participativa, sendo este 

um motivo de desinteresse pelas atividades. 
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 Tal resultado corrobora o estudo de Bracht (2005), que cita que a existência 

de materiais e espaços físicos específicos para a Educação física é importante e 

necessária, e sua ausência ou insuficiência podem comprometer o trabalho do 

professor. O comprometimento com a qualidade do ensino da Educação Física não 

é encontrado no cenário atual de muitas escolas, exemplificando a Escola Municipal 

Pereira Passos, uma vez que a realidade desse espaço é precária e deficiente para 

o atendimento dos discentes.  

 

A justificativa da conclusão sobre o pátio se baseia no seu tamanho, alegado 

pela grande maioria ser muito pequeno por outra grande parcela não ter espaço.  

Outros alegaram ainda a presença de outros alunos que não fazem parte da turma 

no horário da aula, uma vez que este é o único espaço livre na escola, e também 

utilizado para recreio. Considerando que os dois primeiros motivos se equivalem, 

este gráfico demonstra o porquê da resistência na prática de algumas atividades nas 

aulas de Educação Física. Para Picollo (1995), poucas escolas seguem um 

programa de atividades realmente condizente com a faixa etária dos alunos, e isto 

ocorre por várias razões, entre elas a falta de condições de espaço. Considerando 

que não há nada documentado sobre uma medida mínima ou delimitação obrigatória 

para o espaço utilizado para a Educação Física dentro da escola, este fator pode ser 
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visto como fator comprometedor do trabalho docente e desestimulante para o 

discente. 

 

Embora saibam que o uso da bola não é permitido por conta de uma 

determinação da direção da Unidade Escolar, realizei esta pergunta na intenção de 

colher informações sobre a opinião de cada um sobre a utilização deste tipo de 

material. De acordo com o resultado, a grande maioria concorda com este fato, 

embora quatro alunos achem viável o seu uso, apesar da restrição de espaço.  



16 
 

 

Sobre a pergunta do gráfico anterior, se é possível praticar de esportes e 

jogos com bola no pátio da escola; dos que responderam não, a maioria alega não 

possuir espaço para tal. Outra parte argumenta ser proibido pela direção.  Um aluno 

pondera a respeito da possibilidade de machucar alguém, pela habitual divisão do 

pátio em horário de aula, e outros cinco citam a probabilidade de quebrar alguma 

estrutura ali localizada, como lâmpadas e ventiladores. Dois dos motivos 

supracitados também são demonstrados como pretexto para uma parte dos 

entrevistados. 
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De acordo com este gráfico, dos quatro entrevistados que responderam sim 

para a pergunta do segundo gráfico, cada um deles relata um motivo pessoal.  Um 

não identifica o risco de quebrar nenhuma estrutura do pátio, outro justifica que 

pedindo autorização à direção poderíamos fazer o uso da bola; mais um argumenta 

que se tivermos cuidado, a prática de esportes com bola seria possível, e o último 

exibe o fato de se achar no direito de jogar bola em suas aulas de Educação Física. 
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Interpretando o gráfico acima, a preferência dos alunos continua sendo a da 

prática esportiva, corroborando com o estudo de Nascimento (2013), especialmente 

daquelas modalidades que utilizam a bola como meio.  A diversão também aparece 

como fator estimulante, assim como o espaço para a realização das aulas, citado em 

todo o estudo como empecilho para aumentar o interesse no conteúdo apresentado 

nas aulas. 

6. CONCLUSÃO PARCIAL 

Diante disso, através da interpretação dos questionários aplicados por escrito 

e de conversas com a turma, o anseio dos alunos nas aulas de Educação Física se 

baseia primordialmente em possuir este espaço específico de prática das aulas, para 

que possam vivenciar os esportes, especialmente aqueles mais conhecidos, que 

fazem o uso da bola. 

As aulas puderam ser adaptadas com outros conteúdos da Cultura Corporal 

de Movimento, e inclusive se tornaram interessantes, fazendo com que os alunos 

valorizassem esses outros elementos.  Apesar da contribuição para a não 

priorização dos esportes como único conteúdo, de acordo com a investigação e o 

levantamento dos dados demonstrados especialmente nos gráficos apresentados, 
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podemos concluir que os alunos continuam preferindo a atividade esportiva com 

bola a outras modalidades. E, principalmente, acreditam ter direito a um espaço 

específico para as aulas de Educação Física Escolar, para que então possam 

vivenciar toda a gama de conteúdos possíveis, inclusive os testados no presente 

estudo, tão limitados em sua situação atual. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO APLICADO 

ESCOLA MUNICIPAL PEREIRA PASSOS 

Nome: ________________________________________ Turma 1702 

 

 

1 – Você acha o pátio um espaço adequado para a prática de Educação Física? 
Por quê? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2 – Você acha que é possível praticar esportes e jogos com bola no pátio, nas 
aulas de Educação Física? Justifique. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3 – Quais os materiais que você acha que possam ser utilizados nas aulas de 
Educação Física dentro da sua escola? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4 – Como você gostaria que fossem as aulas de Educação Física na sua escola? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 


