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NOTA DA DIREÇÃO DA FACESTA 

 
 Quando criamos a Faculdade São Tomás de Aquino, 

no ano 2000, pensamos em servir à comunidade local e 

circunvizinhas ofertando educação superior, sem que a IES 

fosse tida como empresa. Clara a nossa missão de “investigar 

a verdade, produzindo e transmitindo conhecimento para se 

formar seres humanos, profissionais éticos e competentes, 

orientados pelos valores cristãos, a serviço da pessoa humana 

e da sociedade”.  

Ao longo desses dezenove anos de existência, já 

formamos centenas de alunos nos cursos que oferecemos. 

Além disso, para consolidar ainda mais o eixo 

pesquisa/extensão, sem o qual não se poder falar em ensino 

superior, criamos as Edições Facesta para oferecer literatura 

que auxilie na formação. Sobretudo, resultante das pesquisas 

de nossos discentes, como é o caso do presente livro “A 

Educação Física no contexto da formação escolar básica: 

pensando métodos e perspectivas”, que apresentam artigos 

científicos fruto do trabalho de conclusão de curso de alguns 

dos nossos alunos do curso de Educação Física Licenciatura. 

Cremos que tanto os que conhecem a nossa 

Faculdade, quanto os que a vierem a conhecer através da 

publicação dos nossos textos, terão a certeza de que 

buscamos cumprir com a nossa missão. 

 

Padre Antônio Melo de Almeida – Diretor 

Palmeira dos Índios, AL, Maio de 2019. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Educação Física é parte essencial do processo de 

formação do ser. Principalmente nas fases inicias do ensino, 

pois fornece aos alunos a oportunidade de desenvolver 

diversas habilidades corporais; além de promover a prática 

social, esta alicerçada na participação coletiva, promovendo 

a socialização, a criatividade e a autonomia, levando tais 

vivências para além do contexto escolar. 

Uma das funções dessa disciplina no ambiente 

escolar está relacionada a desenvolver no aluno o processo 

crítico, possibilitando que este se posicione e opine a respeito 

dos diversos aspectos relacionados à linha da cultura 

corporal do movimento e, também, a influência que a prática 

de exercício traz na qualidade de vida dos sujeitos que se 

inserem em seu contexto. 

Nesse sentido, a pesquisa envolvendo as 

investigações em torno da Educação física traz importantes 

contribuições à sociedade. Uma vez que ela é um dos meios 

para a produção do conhecimento e através do qual é possível 

responder a determinadas lacunas e solucionar diversos 

problemas no campo deste saber; em suas diversas 

expressões e subáreas, nas quais a pesquisa em Educação 

Física tem fornecido diversas contribuições, tanto em 

pesquisas quantitativas, quanto em qualitativas.  

No tocante as pesquisas quantitativas, em sua 

maioria, estão voltadas aos estudos nas áreas de habilidades 

motoras, capacidades físicas, alto rendimento esportivo, 

saúde, performance humana, análise biomecânica do 
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movimento humano, melhoria da qualidade de vida do 

indivíduo. Já nas pesquisas qualitativas, os estudos estão 

voltados à pesquisa-ação, a pesquisa participante e a 

pesquisa etnográfica. 

Não obstante, a presente coletânea, em seus 10 

artigos, traz uma visão geral das práticas e vivências dos 

egressos do curso de Licenciatura em Educação Física de 

nossa IES no contexto de ensino-aprendizagem no âmbito 

escolar. Alguns dos aspectos abordados neste livro tratam do 

processo de ensino-aprendizagem e a eficiência da aplicação 

de diversos métodos de ensino. Foram desenvolvidas 

pesquisas em diversas modalidades esportivas, tais como: 

natação, atletismo e futsal etc. com um público variado em 

alguns municípios do agreste e sertão do Estado de Alagoas. 

Além de avaliar a eficiência dos métodos, também foi 

possível mensurar como a prática de exercícios pode 

aumentar a motivação dos alunos no processo de ensino-

aprendizagem, e os benefícios que essas práticas podem 

trazer a saúde desses alunos, reduzindo os níveis de 

obesidade infanto-juvenil e os preservando de diversas 

outras doenças hipocinéticas. 

Outra preocupação abordada, especificamente em um 

dos estudos e de grande importância, é a reflexão em torno 

da idade com a qual esses alunos estão aptos a iniciar as 

atividades desportivas sistemáticas. Estas que exigem alto 

esforço e rendimento, mas, sem o comprometimento de seu 

desenvolvimento físico, psíquico e afetivo. 

Ademais, pretendemos com a publicação de “A 

Educação Física no contexto da formação escolar básica: 

pensando métodos e perspectivas” oferecer ao público 
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leitor e à sociedade como um todo, um livro que represente 

além dos estudos de alguns dos nossos egressos do curso de 

Educação Física Licenciatura, um caminho de inspiração 

para que novos alunos tomem paixão pela pesquisa e pela 

escrita científica no âmbito universitário. 

 

As organizadoras. 

Palmeira dos Índios, AL, Maio de 2019.  
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CAPÍTULO 1 

 

O DESPORTO ESCOLAR E A MELHOR IDADE PARA 

INICIÁ-LO: UM ESTUDO COM PROFESSORES DE 

EDCAÇÃO FÍSICA DA CIDADE DE ARAPIRACA - AL 

 

 

Elkson Diego Silva Oliveira1 

Hállisson Wanderley Viturino2 

 

RESUMO 
 

Os estudos sobre a melhor idade para iniciar a prática 

esportiva vem sendo discutido e pesquisado por vários 

autores. Será que as crianças estariam aptas para se iniciarem 

numa prática desportiva sistemática. O estudo objetivou 

identificar as idades em que as crianças, na cidade de 

Arapiraca-AL, estão sendo iniciadas na atividade desportiva, 

relacionando-as com as recomendações da literatura 

especializada. A metodologia usada foi a pesquisa de campo 

de enfoque qualitativo, e foram entrevistados 11 professores 

(treinadores) de modalidades esportivas mais praticadas nas 

escolas da cidade. Foram levantadas algumas informações 

relativas às idades de iniciação desportiva recomendada e 

praticada por essa mesma população. Com a análise dos 

dados revelou-se as idades mais recomendadas para 

iniciação esportiva na opinião dos professores de escolas 

particulares da cidade de Arapiraca-AL, com isso observou-

                                                           
1 Licenciado em Educação Física pela Faculdade São Tomás de Aquino 

– FACESTA. 
2 Professor do curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade 

São Tomás de Aquino – FACESTA. 
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se, em sua grande maioria, uma concordância com o que é 

preconizado pelos autores lidos, no que se refere ao período 

ideal para iniciação esportiva. 

 
INTRODUÇÃO 

A elevada importância da prática desportiva, ao lado 

do acentuado aumento de competições num quadro 

desportivo altamente especializado, determina a necessidade 

de participações precoces e exige maior atenção na 

preparação dos jovens desportistas (MARQUES, 2006). No 

que pese os estudos sobre o assunto, persistem dúvidas sobre 

a idade em que as crianças estariam aptas para se inserirem 

numa prática desportiva sistemática. O trabalho pretende 

identificar as idades em que as crianças, na cidade de 

Arapiraca, estão sendo iniciadas na atividade desportiva, 

relacionando-as com as recomendações da literatura 

especializada. 

O tema surgiu das inquietações sobre a relevância da 

prática do desporto tendo como base a melhor idade para 

iniciá-lo com crianças. Para Marques (2006) a crescente 

importância social do fenômeno desportivo, ao lado de um 

acentuado aumento na oferta de competições num quadro 

desportivo cada vez mais especializado, passou a definir 

novas exigências no domínio da preparação e determinou a 

necessidade de participações e especializações cada vez mais 

precoces. Diante do exposto, tivemos como problema da 

pesquisa: com que idade as crianças estão sendo iniciadas 

esportivamente em escolas particulares na cidade de 

Arapiraca – AL? 
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As razões pelas quais se procura justificar a prática 

desportiva precoce envolvem as características do atual 

sistema desportivo, a busca de êxitos e vitórias em curto 

prazo e as atitudes dos pais em relação ao envolvimento dos 

filhos na prática desportiva. Nesse contexto, precisamos 

identificar a melhor idade para se iniciar uma prática 

desportiva adequada para crianças na rede particular de 

ensino da cidade de Arapiraca - AL. 

Tivemos como objetivo geral identificar as idades em 

que as crianças estão sendo iniciadas na prática de uma 

atividade desportiva em escolas particulares na cidade de 

Arapiraca – AL. Os objetivos específicos foram: 

contextualizar a globalização do desporto no mundo; 

conhecer pontos de convergência e divergência entre teoria 

e prática e comparar as idades aceitas pelos professores das 

escolas pesquisadas com a literatura especializada. 

A pesquisa é de grande interesse para os profissionais 

de Educação Física escolar e para os que gostam da prática 

de iniciação esportiva, já que busca ampliar o conhecimento 

e as decisões interdisciplinares e multidisciplinares que 

norteiam esta temática. 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1. A globalização do esporte 

 

A globalização está hoje na ordem do dia, 

influenciando fortemente toda a vida no planeta e é a agenda 

política dos países. Se a economia é o seu lado mais visível, 

as suas consequências fazem-se sentir em muitos outros 
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domínios. O desporto não está à margem deste processo de 

globalização. E nem poderia ser de outro modo, porque, nas 

suas formas modernas, se procurou instituir e afirmar como 

uma linguagem universal, um modelo cultural adotado 

internacionalmente. 

É cada vez mais comum se ouvir falar em 

esportivização da sociedade. Mas, o desporto é, talvez, hoje 

a forma mais popular de participação cultural ou, o domínio 

mais universal da cultura, anulando barreiras culturais como 

a língua, a religião, as fronteiras geográficas, ou as 

manifestações de nacionalismo (MARQUES, 2006). O 

desporto aproxima vários participantes e espectadores de 

todo o mundo nas suas paixões, obsessões e desejo de vencer. 

O desporto moderno nasceu na Inglaterra. Para 

Joseph Maguire, professor de Sociologia do Desporto da 

Universidade de Loughborough, o processo de 

esportivização desenvolveu-se em cinco fases:  

 

A primeira fase (séculos 17 e 18) surgiram o 

cricket, as corridas de cavalos e o boxe; 

numa 2º fase (séc. 19) o futebol, o rugby, o 

tênis e o atletismo; uma 3º fase (finais do 

séc.19 e princípios do séc. 20) engloba a 

disseminação das formas de desporto 

“inglesas” na Europa continental e no 

império britânico e está associada à 

emergência de intensas formas de 

nacionalismo e à institucionalização da 

maioria dos desportos a nível internacional; 

uma 4º fase (anos 20 aos anos 60 do séc. 20) 

é marcada por lutas entre as nações 

ocidentais e não ocidentais para a afirmação 

no desporto; e uma 5º fase (desde finais da 

década de 1960) caracteriza-se por um 

crescente protagonismo de nações não-
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ocidentais, contestando a hegemonia 

ocidental no desporto. (MAGUIRE, 1999 

apud MARQUES, 2006, p. 37). 

 

 O século 20 assistiu ao desenvolvimento do desporto 

competitivo como um fenômeno global. A sua globalização 

concretiza-se no fato de existirem hoje 199 comitês 

olímpicos nacionais. O arranque do processo de globalização 

no desporto está, associado à terceira fase do processo de 

esportivização.  

Com efeito, o último quarto do séc. 19 testemunhou 

a disseminação do desporto, o estabelecimento de 

organizações desportivas internacionais, a aceitação mundial 

de regras de governo de desporto, a multiplicação de 

competições entre equipes nacionais e o estabelecimento de 

competições globais, como os Jogos Olímpicos e os 

campeonatos do mundo em muitos desportos (MAGUIRE, 

1999 apud MARQUES, 2006). 

Nessa fase da esportivização os “ocidentais” e em 

particular os ingleses, foram os “jogadores” dominantes. O 

Reino Unido era, então, o poder hegemônico e os seus 

desportos (futebol, cricket, atletismo) proliferaram pelo 

mundo, diminuindo o espaço de influência dos jogos nativos 

tradicionais (WRIGHT, 1999 apud MARQUES, 2006). Mas 

não estiveram sozinhos. Os ginastas dinamarqueses e suecos, 

o movimento do Turnverein alemão, são exemplos da fase 

europeísta no desenvolvimento de um desporto global 

(CHAMEROIS, 2002). A luta pela hegemonia, que começou 

nos anos 1920, não ocorreu apenas entre o Ocidente e o resto 

do mundo, mas também dentro do próprio mundo ocidental.  
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Dessa forma, Chamerios (2002) diz que o crescente 

desporto norte-americano começou a disputar a supremacia 

inglesa. Nos anos 1920 e 1930 desportos como o baseball, 

basquete e vôlei foram difundidos nas partes do mundo onde 

era maior a influência Americana - Europa, América do Sul 

e partes da Ásia-Pacífico.  

Após a segunda Grande Guerra Mundial, os USA 

assumiram uma hegemonia imperial, que resultou na 

expansão dos desportos “americanos” no mundo. O desporto 

tornou-se então um idioma global entre os anos de 1920 e o 

final da década de 60. Embora o ocidental na sua orientação 

sobre o desporto tem sido um dos mais poderosos 

instrumentos de aculturação alguma vez conhecidos e 

praticados por poucas pessoas (MAGUIRE, 1999 apud 

MARQUES, 2006). 

De acordo com Chamerios (2002) a resistência à 

hegemonia ocidental no desporto assumiu várias formas, 

como a rivalidade entre o ocidente e o bloco comunista 

durante o período da “Guerra Fria”. Outras nações não 

ocidentais surgiram a disputar a proeminência desportiva, 

batendo os antigos colonizadores, especialmente os ingleses. 

Contudo, nos jogos dos antigos colonos não eram nas suas 

próprias manifestações nativas, mas sim, jogos onde todos 

pudessem participar.  

Desde os finais da década de 1960 alteraram-se os 

equilíbrios do poder. Em desportos como o badminton, o 

cricket, o tênis de mesa, o futebol e o atletismo, cresceu a 

influência de asiáticos, sul-americanos e africanos. O 

controlo das organizações desportivas internacionais e do 

movimento olímpico começou então a escapar, embora 



- 20 - 

devagar, das mãos exclusivas do Ocidente. A emergência e 

difusão das modernas formas desportivas à escala global 

estão, por isso, relacionadas de uma forma mais vasta com o 

processo civilizatório (CHAMERIOS, 2002). 

Durante todo este tempo, os desportos eram 

praticados por indivíduos adultos de diferentes partes do 

mundo. Com a universalidade do desporto, sendo ele um 

conteúdo que fascina e desperta novos olhares, o desporto 

passou a ter importantes tarefas e responsabilidades quanto à 

formação das crianças e jovens, e ainda grandes e 

reconhecidas contribuições da prática desportiva para o 

desenvolvimento físico e psicossocial do ser humano. 

 

1.2. Convergências e divergências sobre a teoria e prática dos 

esportes 

 

O nível de compreensão sobre a adequação da prática 

desportiva aos estágios de desenvolvimento e características 

psicomotoras da criança e do jovem apresenta-se, ainda, 

relativamente frágil, principalmente se considerarmos as 

particularidades das várias modalidades desportivas e seus 

efeitos no organismo. Ainda é pequeno o número de estudos 

realizados na especificidade do treinamento com crianças e 

jovens. Mesmo em estudos mais recentes continuam a 

persistir dúvidas sobre as idades em que as crianças e jovens 

estariam preparados para serem iniciados numa prática 

desportiva sistemática e de que forma deveria ocorrer essa 

inserção (SILVA, FERNADEZ, CELI, 2001). 

Marques (2006) concorda com esta afirmação, pois é 

importante assinalar que o treino com crianças e jovens tem 
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nuances que o diferencia do treinamento dos adultos, 

ocorrendo uma diferenciação na hora de ensinar qualquer 

desporto pra estes pequenos cidadãos. Sabendo-se que deve 

ter um cuidado muito grande em razão das características e 

particularidades determinadas pelos níveis de 

desenvolvimento físico, psíquico e afetivo relacionados aos 

estágios de crescimento e desenvolvimento da criança e 

jovens, torna-se imprescindível diferenciar os objetivos, os 

conteúdos e os processos de treinamento dos jovens e dos 

adultos. 

As virtudes educativas do desporto precisam ser 

demonstradas. Para Maheu (2005), as razões que fazem com 

que o desporto para crianças e jovens não sejam exploradas 

tão sistemática e completamente como poderiam e deveriam 

ser, pois os professores deveriam procurar modificar os 

métodos de ensino ou treinamento do desporto, 

principalmente para a melhoria da educação como do próprio 

desporto. É conveniente introduzir nas concepções e práticas 

atuais para dar ao desporto o lugar que lhe compete na 

formação completa do homem. 

Acima de tudo, “o desporto é um fator de equilíbrio 

no desenvolvimento geral da pessoa. Equilíbrio entre o 

espírito e o corpo, entre a efetividade e a energia, entre o 

indivíduo e o grupo” (MAHEU, 2005, p. 13). Numa 

civilização essencialmente intelectualista e tecnológica que 

concentra a excelência no cérebro e domina pela máquina, 

num tempo de extremismos em que abundam as distorções 

de toda espécie, esse fator de equilíbrio, de plenitude e de 

harmonia é particularmente saudável para crianças e adultos. 
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A juventude abafa sob o domínio de uma formação 

demasiado estreita em que a prioridade concedida 

sistematicamente ao exercício da inteligência e, nesta, às 

suas capacidades e aplicações mais utilitárias deixam sem 

cultura as potencialidades de sensibilidade física, da intuição 

afetiva, do sentimento estético, da expressão lúdica ou de 

criação artística, de que toda a gente é mais ou menos dotada, 

as únicas que permitem apreciar o sabor da vida. Nesse 

aspecto a Educação Física é uma das áreas mais polêmicas 

em educação (MAHEU, 2005).  

Nos programas e nos horários da maior parte dos 

sistemas escolares, a educação física e o desporto continuam 

a ser sacrificados às disciplinas da inteligência, tal como 

sucede a tantas outras atividades educativas essenciais, como 

a educação estética, a educação sexual, a educação cívica e a 

preparação para a vida social (MAHEU, 2005). É assim que 

a escola forma o homem unidimensional.  

A sociedade é construída por valores que são 

ensinados à criança desde pequena, tais ensinamentos são 

levadas para resto de sua vida. O desporto e sua imagem não 

fazem mais do que engrandecer e institucionalizar a 

desumanidade infeliz e cruel.  Maheu (2005) diz que respeito 

aos educadores, enquanto que o ideal seria como acontece 

em algumas Grammar Schools Inglesas, que este e aquele 

professor de disciplinas intelectuais fossem também 

professores de jogos ao ar livre e iniciadores dum 

determinado desporto, praticado pela sua contribuição para a 

formação integral do aluno.  

 Pelo contrário, Marques (2006) vê os professores de 

educação física constituírem no conjunto do corpo docente 
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uma categoria à parte, dotada de qualificações limitadas e de 

um estatuto inferior, desempenhando um papel apenas 

marginal tanto na educação da maior parte dos jovens como 

na vida do estabelecimento. 

É importante salientar a diferenciação de jogo e 

desporto que é o mesmo que esportes, uma vez que, o jogo 

para Huizinga (1993), é uma atividade livre, consciente 

tomada como não séria e uma atividade desligada de tudo, 

principalmente de certas regras. Já o desporto ou esportes 

segundo Elias (1995), é o confronto altamente 

regulamentado, exigindo esforços físicos e competência 

técnica, ou ainda, uma competição de esforços de seres 

humanos que exclui, e que ainda pode causar ações violentas 

que possam provocar agressões sérias nos competidores. 

Por outro lado, o desporto é um jogo, isto é, uma 

atividade gratuita, cuja razão de ser e recompensa reside na 

própria realização e que não comporta outras regras senão 

aquelas que ele próprio estipula livremente (MAHEU, 2005). 

Sendo assim, o desporto assume uma grande relevância para 

o desenvolvimento físico, psicossocial, intelectual e afetivo 

das crianças e jovens. Portanto precisamos discutir e 

conhecer qual é a melhor idade para se iniciar em uma 

modalidade desportiva e como os professores de Educação 

Física estão atentos a esse questionamento. 

 

1.2.1. Estágios de desenvolvimento humano  

 

Para subsidiar essa pesquisa, buscamos conhecer na 

teoria de Piaget os estágios desenvolvimento das crianças, 

principalmente aquelas que irão iniciar uma prática 
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esportiva. É de grande relevância que os professores que 

atuam nessa área tenham um melhor entendimento e 

conscientização nas suas aulas. Os estágios do 

desenvolvimento humano segundo Piaget são: 

 Sensório- motor: de 0 aos 02 anos de idade; 

 Pré- operatório: de 02 aos 07 anos de idade; 

 Operatório- concreto: de 07 aos 12 anos de 

idade; 

 Operatório- formal: de 12 anos de idade em 

diante. 

Tais parâmetros abaixo são entendimentos que 

abrangem a faixa etária de 0 a 12 anos de acordo com Piaget 

(2002). 

O estágio sensório-motor é o primeiro dos períodos 

de desenvolvimento cognitivo; este caracteriza os primeiros 

anos de vida, quando os bebês aprendem pela primeira vez a 

conhecer o mundo através dos seus sentidos e atividades 

motoras como: começam a exploração manual e visual do 

ambiente; as experiências obtidas através de imitações; ações 

como agarrar, sugar, atirar, bater e chutar; ações ocorrem 

antes do pensamento; a centralização no próprio corpo; 

noções de permanência do objeto, dentre outras. 

No estágio pré-operatório é o momento de 

desenvolver a educação em todas as suas possibilidades 

através do aperfeiçoamento dos movimentos naturais, o 

ensino-aprendizagem é inserido no mundo da fantasia 

levando em consideração um atrativo para essa prática, 

estimulando a criatividade através do movimento. 

No estágio operatório concreto é possível identificar 

que a criança está claramente em desenvolvimento 
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psicológico e motor, na qual ela começar a existir, a 

socialização, competição, ela já começa a ter uma melhor 

desenvoltura nos movimentos sejam eles mais complexo e 

com um número maior de repetições, a assimilação dos 

passos ritmados já é perceptível para a criança. 

O ser humano aprende e se desenvolve sempre ao 

longo de toda sua vida, pelo seu modo de ser, fazer, 

conhecer, de acordo com o lugar em que vive os hábitos, os 

valores, os costumes, as formas de linguagem e cultura que 

partilha na interação social. A criança é exemplo vivo dessa 

interação e desenvolvimento, pois quando brinca, ela se 

relaciona com o lúdico, que por sua vez está envolvido na 

educação e cultura. 

Já no estágio de operações formais ou operatório final 

a criança passa a ser vista como adolescente que, por sua vez, 

passa a ter um maior nível de aprendizagem psicomotora e já 

é capaz de resolver problemas a respeito de todas as relações 

possíveis entre eventos. Nesse estágio o adolescente já é 

capaz de pensar termos abstratos, de formular hipóteses e 

testá-las sistematicamente. 

Portanto, é de fundamental importância que o 

profissional de educação física saiba, conheça e respeite os 

estágios de desenvolvimento da criança, uma vez que, 

quando isso acontece a criança se desenvolve por completo 

tanto no sentido cognitivo, motor e físico. Assim, as aulas 

ficarão mais alegres e dinâmicas, quando o professor respeita 

estes estágios. Contudo, faz-se necessário compreendermos, 

segundo a literatura especializada, quando fala sobre a 

melhor idade para que as crianças possam iniciar uma 

modalidade esportiva.  
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1.2.2. Idades recomendadas para iniciação esportiva 

 

De acordo com os objetivos e estratégias 

metodológicas dessa pesquisa procurou-se identificar na 

literatura especializada as opiniões dos autores em relação à 

idade recomendada para iniciação desportiva nas diversas 

modalidades. Uma análise da bibliografia publicada nos 

últimos anos permite afirmar que o tema iniciação desportiva 

de crianças e jovens, tem sido bastante discutido, 

constituindo-se assunto polêmico, porém pouco explorado 

nas suas implicações físicas, psicológicas e sociais (SILVA, 

FERNANDES, CELI, 2001). 

 Verificou-se a existência de uma inconstância na 

abordagem metodológica e particularmente nas idades 

consideradas ideais para o início da prática desportiva 

organizada e sistemática. 

O quadro abaixo aponta indicações para a iniciação 

desportiva no conjunto das diversas modalidades e na 

especificidade de cada uma delas. Vejamos as idades 

recomendadas pelos autores para iniciação desportiva. 

 

Modalidade 

Individual 

Idade de 

Iniciação 

Autores 

 

 

Atletismo 

  10 – 12 Bompa (1998), Filin (1996); 

Utecht in Filin, (1996) 

7 – 8 Balsewitsch in Tubino, (1979). 

12 – 14 Bondartchuck, A.(1989); 

Nilsson L. (1995); Oliver (1995) 

8 – 12 Ferreira, P. (1989) 

9 – 12 Fernandez, F. G.(1995) 
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Natação 

3 – 7 Vonhausen in Tubino (1979), 

Bauermeisterin Tubino (1979) 

7 – 9 Bompa (1994), Filin (1996) 

Draper, J (1999). 

9 – 10 Caunsilmen in Filin (1990) 

  

Ginásticas 

(Artística e 

Rítmica) 

6 – 11 

6 – 8 

Bompa (1998), Filin (1996), 

Persone (1983). 

Judô 8 - 10 Bompa (1998) 

12  Sobral (1994) 

Tênis 6 - 8 Bompa (1998), Filin (1996) 

 

Média: 8.9 

 

Desvio: 2.5 

 

Variância: 6.61 

Fonte: Silva, Fernandes, Celi, (2001, p. 48). 

 

 

Modalidade 

Coletiva 

 

Idade de 

Iniciação 

 

Autores 

Basquetebol 12 – 14 Bompa (1998), Filin (1996) 

Futebol 10 – 12 

12 –14 

Bompa (1998), Filin (1996), 

Sobral (1994) 

Futsal 10 – 12 Bompa (1998), Filin (1996) 

Handebol 9 Filin (1996) 

Voleibol 10 – 12 

11 – 13 

Bompa (1994), Filin (1996) 

Média: 11.7 Desvio: 1.4 Variância: 1.89 

 

 

Desportos em 

geral 

7 – 8 Loth in Persone (1983), Baissas 

(s/data) 

8 – 12 Bal’Selvich (1983), Riordan in 

Persone (1983), Coelho (1985), 

9 – 10 Persone (1983), Hahn, E.(1989), 

Martin, D.(1983), 

6 – 14  Marques (1990), Filin (1996), 
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Fonte: Silva, Fernandes, Celi (2001, p. 48). 

 

Pelos dados expostos no quadro acima, constata-se 

uma certa divergência nas opiniões dos autores consultados. 

Apesar das discordâncias foi possível identificar tendências 

dominantes, em termos de faixas etárias com maior 

incidência de opiniões para os desportos individuais, para as 

práticas coletivas e para o conjunto das modalidades. Para os 

desportos individuais, as idades mais recomendadas situam-

se na faixa dos 8 – 12 anos de idade com média de 8,9 anos 

e desvio de 2,5.  

Ainda em relação às modalidades individuais, 

verifica-se que entre o atletismo e a natação situam-se as 

maiores desconexões. A primeira com recomendações para 

iniciação mais tardia, mesmo sendo perfeitamente 

identificável uma predominância na faixa dos 8 – 12 anos, 

enquanto na natação as orientações são no sentido de que a 

iniciação ocorra em idades mais baixas. Isso ocorre por que 

algumas crianças apresentam problemas respiratórios e os 

médicos recomendam a prática da natação. Os melhores 

atletas brasileiros e do mundo conheceram a prática da 

natação depois de ter melhorado o quadro de saúde e, 

consequentemente, tornaram-se atletas.  

As modalidades coletivas são as que apresentaram, 

em termos de recomendações teóricas, indicações para 

iniciação em idades mais avançadas com variações que vão 

10 – 14 Carnevali (1987), Proença, J. 

(1992), Arens O. (1983) 

10 – 12 Weineck, J. (1999) 

Média Geral: 

9.9 

Desvio: 2.5 Variância: 6.19 
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dos 8 aos 14 anos, sendo que, na maioria das indicações, a 

faixa dos 10-12 anos foi a mais recomendada com média de 

11,7 anos e desvio de 1,4. Em relação aos desportos em geral 

verificou-se uma grande variação de idade: 6 aos 14 anos.  

Reforçando a ideia amplamente aceita de que a 

capacidade de rendimento desportivo depende da eficácia 

das exigências de rendimento e sua adequação aos níveis de 

desenvolvimento dos pré-requisitos individuais, os quais se 

situam num complexo decorrente dos processos de 

crescimento, maturação e desenvolvimento, foi possível 

verificar uma convergência entre os autores estudados, 

possibilitando a definição de uma tendência predominante 

entre os 8-12 anos de idade.  

Verifica-se ainda que, as modalidades individuais e 

coletivas, analisadas isoladamente, apresentam divergências 

no sentido de se recomendar que a iniciação nos desportos 

coletivos ocorra mais tardiamente do que nos individuais. 

Finalmente, percebe-se que, segundo a maioria dos autores 

estudados, as crianças na faixa dos 8 – 12anos encontram-se 

na fase de desenvolvimento mais apropriada para a aquisição 

das habilidades básicas necessárias à maioria das 

modalidades desportivas. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Esse trabalho se desenvolveu através de duas etapas, 

diferenciando-se pelos objetivos propostos e pelas fontes 

pesquisadas. A primeira etapa consistiu numa pesquisa 

bibliográfica para identificar, na literatura especializada, as 

principais tendências sobre as idades recomendadas para a 
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iniciação desportiva. Na segunda etapa foi realizada uma 

pesquisa de campo envolvendo professores de Educação 

Física que lecionam a prática desportiva. Através da 

aplicação de um questionário para levantarmos algumas 

informações relativas às idades de iniciação desportivas 

recomendadas e praticadas por essa mesma população. 

Esta pesquisa é de enfoque qualitativo, pois 

precisamos ir atrás de descobertas de novas pistas no 

cotidiano de trabalho, para interpretar e analisar a prática dos 

professores de Educação Física que trabalham com a prática 

esportiva.  Neste sentido, o pesquisador toma contato com a 

comunidade, mas sem integrar-se a ela. De acordo com 

Marconi e Lakatos (2003, p.193) o pesquisador presencia o 

fato, mas não participa dele; não se deixa envolver pelas 

situações; faz mais o papel de espectador. 

A nossa população amostra foi de onze (11) 

professores de Educação Física Escolar que lecionam no 

Ensino Fundamental II, sendo todos da rede particular de 

ensino da cidade de Arapiraca- AL. O procedimento para 

coleta de dados foi utilizado um questionário, o qual conta 

com duas (2) perguntas referentes ao problema dessa 

pesquisa.  

Sabendo que o questionário deixa o investigador bem 

livre para falar do assunto, mas ao mesmo tempo elaboram 

algumas questões de sua curiosidade. Sabendo que, pois 

segundo Quivy; Campenhoudt (1992) o questionário é um 

instrumento de observação não participante, baseado numa 

sequência de questões escritas, que são dirigidas a um 

conjunto de indivíduos, envolvendo as suas opiniões, 
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representações, crenças e informações factuais, sobre eles 

próprios e o seu meio. 

 

3. ANÁLISE DE DADOS 

A partir dos questionários que se encontram no 

Apêndice (A), aplicados aos 11 professores que ministram 

aulas de iniciação esportiva nas instituições pesquisadas, os 

dados foram analisados referentes ao seu posicionamento 

frente ao questionamento feito nesta pesquisa. Não ocorreu 

nenhuma intervenção para modificar ou tendenciar a 

resposta dos entrevistados. Ao contrário tiveram a liberdade 

de se expressar livremente e puderam ainda, analisar o 

problema da pesquisa antes de responder ao questionário. 

Ao finalizarmos a coleta de dados, reunimos todos os 

questionários e agrupamos os dados referentes a cada item 

indagado. O questionário era composto por duas (2) 

perguntas. Na primeira pedíamos que os professores 

marcassem a modalidade esportiva que ele (a) leciona na 

escola, sabendo que, o professor poderia marcar mais de uma 

modalidade, já que algumas escolas os professores ensinam 

mais de uma modalidade esportiva. 

Sendo assim, este não foi o caso, pelo fato de os 

professores investigados lecionam uma única modalidade 

esportiva em suas respectivas escolas. No segundo 

questionamento foi perguntado aos professores qual é a 

melhor idade para as crianças começarem a prática de uma 

modalidade esportiva. 

Para Maheu (2005) o desporto é um jogo, isto é, uma 

atividade gratuita, cuja razão de ser e recompensa reside na 
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própria realização e que não comporta outras regras senão 

aquelas que ele próprio estipula livremente.  Sendo assim, o 

desporto assume uma grande relevância para o 

desenvolvimento físico, psicossocial, intelectual e afetivo 

das crianças e jovens. Dos onzes sujeitos questionados 

tivemos:  

 Cinco (5) professores na modalidade 

esportiva Futsal, sendo três (3) do sexo 

masculino e duas (2) do sexo feminino;  

 Cinco (5) professores na modalidade 

esportiva Handebol, sendo um (1) do sexo 

masculino e quatro (4) do sexo feminino; 

 Uma (1) professora na modalidade esportiva 

Natação. 

Segue os dados em forma gráfica para melhor 

visualização dos dados. 

 

Professores  
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Cada professor ainda expressou o seu entendimento 

em relação ao segundo questionamento. Neste caso 

ocorreram algumas divergências em relação às idades que as 

crianças poderiam iniciar a prática esportiva.  Dos cinco 

professores da modalidade esportiva Futsal, três (3) 

afirmaram que a melhor idade para as crianças iniciarem 

eram 10 a 12 anos e os outros dois (2) professores afirmaram 

que era de 6 e 7 anos. Apresentando os dados da seguinte 

forma: 

 

Idades recomendadas pelos professores da modalidade 

esportiva Futsal 
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Se compararmos estes dados com as literaturas 

especializadas conforme o quadro de Silva, Fernandes, Celi, 

(2001), os três (3) professores afirmaram que a melhor idade 

para se iniciar a prática da modalidade esportiva futsal foi de 

10 a 12 anos está em coerência com estes autores, pois 

conforme o quadro eles estão corretos em iniciar esta prática. 

Já os outros dois (2) professores que optaram por iniciarem 

a prática esportiva com a idade de 6 a 7 anos anteciparam a 

vida esportiva da criança. 

Na modalidade esportiva Handebol, quatros (4) 

professores afirmaram que a melhor idade para iniciar seria 

quando a criança estivesse com 9 anos, e um (1) professor 

afirma que a idade correta seria quando a criança estivesse 

com 10 anos. 

 Desta forma, distribuídos graficamente assim: 

 

Idades recomendadas pelos professores da modalidade 

esportiva Handebol 
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Segundo o quadro feito por Silva, Fernandes, Celi, 

(2001), percebemos que os quatros (4) professores estão em 

coerência com as idades apresentadas por estes autores, o 

outro professor também está coerente, sendo que ele 

estendeu mais um pouco a idade para iniciar a modalidade 

esportiva Handebol. 

O último professor, da modalidade esportiva 

Natação, optou em iniciar a prática esportiva quando a 

criança estiver com oito (8) meses de vida. Segundo Silva, 

Fernandes, Celi (2001) a idade nesta modalidade varia de 

acordo com alguns autores. Se observarmos o quadro 

teremos três opções sendo que a primeira idade início de 3 a 

7 anos; a segunda de 7 a 9 anos e a terceira quando a criança 

estiver entre 9 e 10 anos.  

Neste caso a professora não interpretou direito o 

questionamento, uma vez que, estamos falando de iniciação 

esportiva, pois isso requer que o aluno ou a criança esteja 

conforme Piaget (2002) no estágio pré-operatório, pois é o 

momento em que a criança tende a desenvolver a educação 

em todas as suas possibilidades através do aperfeiçoamento 

dos movimentos naturais, ensino-aprendizagem inserido no 

mundo da fantasia levando em consideração um atrativo para 

essa prática, estimulando a criatividade através do 

movimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante muito tempo os desportos foram praticados 

por indivíduos adultos de diferentes partes do mundo. Com 

a universalidade do desporto, sendo ele um conteúdo que 
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fascina e desperta novos olhares, passou a ter importantes 

tarefas e responsabilidades no que se refere à formação das 

crianças e jovens. No que pese as grandes e reconhecidas 

contribuições da prática desportiva para o desenvolvimento 

físico e psicossocial do ser humano, vem sendo palco de 

discussões em toda parte do mundo por diversos autores. 

O nível de compreensão sobre a adequação da prática 

desportiva aos estágios de desenvolvimento e características 

psicomotoras da criança e do jovem apresenta-se, ainda, 

relativamente frágil, principalmente se considerarmos as 

particularidades das várias modalidades desportivas e seus 

efeitos no organismo. Ainda é pequeno o número de estudos 

realizados na especificidade do treinamento com crianças e 

jovens. 

Para Marques (2006) é importante apontar que o 

treino com crianças e jovens tem nuances que o diferencia do 

treinamento dos adultos, ocorrendo uma diferenciação na 

hora de ensinar qualquer desporto para estes pequenos 

cidadãos. Sabendo que, se deve ter um cuidado muito grande, 

pois a razão das características e particularidades 

determinadas pelos níveis de desenvolvimento físico, 

psíquico e afetivo relacionados aos estágios de crescimento 

e desenvolvimento da criança e jovens, torna-se 

imprescindível diferenciar os objetivos, os conteúdos e os 

processos de treinamento dos jovens e dos adultos. 

Pelos dados apresentados, não foi possível identificar 

uma idade específica ou ideal de iniciação desportiva, mas 

tendências médias por modalidades. Verificou-se que as 

modalidades esportivas, em razão das suas especificidades e 

características próprias, exigem idades diferenciadas para o 
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processo de iniciação. Ficou constatado que a maioria os 

professores ao falarem da idade para iniciação esportiva 

situam suas opiniões numa faixa muito ampla que vai dos 6-

7 aos 10-12 anos, com forte concentração em torno dos 9-10 

anos de idade, enquanto os dados da literatura indicam uma 

nítida tendência para os 8 -12 anos de idade. 

Constatou-se ainda uma marcante divergência entre 

as idades que os professores apontam como ideais (9– 10 

anos) e aquelas em que realmente o processo está ocorrendo 

(6 – 7 anos). As principais indicações levantadas para 

justificar essa divergência vão desde a imposição dos 

diretores e à cobrança de resultados imediatos. 

Portanto, acreditamos ter alcançado objetivo geral 

que foi identificar qual a melhor idade em que as crianças 

estão sendo iniciadas na prática de uma atividade desportiva 

assim promovendo por meio deste a conscientização dos 

profissionais que atuam nesta área. 
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CAPÍTULO 2 

 

A IMPORTÂNCIA E OS BENEFÍCIOS DA PRÁTICA 

ESPORTIVA OFERECIDA NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO 

 

 

Jefferson Pablo A. do Nascimento3 

Hállisson Wanderley Viturino4 

 
RESUMO 
 
A prática de esportes é fundamental para a saúde e bem-estar 

do ser humano. Ela ensina valores fundamentais como a 

autoconfiança, a inclusão social, o trabalho em equipe e o 

respeito pelas outras pessoas. Na infância e na adolescência, 

essas atividades ganham uma importância maior para o 

desenvolvimento das crianças. Por isso, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) determina que é 

responsabilidade do poder público oferecer áreas de esporte 

e lazer para esse público. Na escola, o esporte é o conteúdo 

mais explorado e oferecido nas aulas de Educação Física, 

principalmente na rede pública de ensino. Este 

estudo tem como objetivo principal retratar a importância e 

os benefícios do esporte oferecido nas aulas de Educação 

Física. Para isso, fez-se uma pesquisa bibliográfica com 

advento da literatura especializada, onde foi apresentada a 

grande ferramenta que é a prática esportiva para o 

                                                           
3 Graduado em Educação Física Licenciatura pela Faculdade São Tomás 

de Aquino – FACESTA. 
4 Professor do curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade 

São Tomás de Aquino – FACESTA. 
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desenvolvimento físico, mental, social, em suma integral, 

dos seus praticantes, principalmente na sua fase escolar, 

chamado de esporte escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente o esporte vem adquirindo espaço e 

importância cada vez mais no ambiente escolar, em nossa 

sociedade e principalmente na vida das crianças. Na 

perspectiva de Bracht (1992), o esporte influencia no 

desenvolvimento saudável das crianças e as distanciam da 

mentalidade distorcida existente no mundo, isto é, da 

realidade cruel que vemos em nosso dia-a-dia, e que está 

presente de forma organizada e sedutora.  

Por isso que o assunto esporte na escola deve ser 

tratado com delicadeza, principalmente nas escolas públicas, 

que tem como foco usar as aulas esportivas para distanciar 

as crianças da marginalidade e da criminalidade existentes 

no mundo. O crime organizado existe como organização 

estruturada e presente em todos os lugares, como sentinelas 

buscando novas ideias, o esporte escolar tem a importante e 

difícil missão de mostrar que nem sempre o caminho mais 

fácil é o correto. É comum que se ouça falar que o esporte é 

uma atividade importante no desenvolvimento infantil. Mas 

em qualquer idade é visível o envolvimento da criança com 

a atividade corporal, com brincadeiras de pega-pega, com 

bola, entre outras. É importante destacar que a infância é o 

período mais adequado para o início de atitudes saudáveis, 

pois a criança está aberta para a aprendizagem de novos 

conceitos.  
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Focado na escola, o esporte tem por finalidade, gerar 

cultura pelo movimento de expressão do indivíduo, em ação 

como manifestação social e de exercício crítico da cidadania, 

evitando a exclusão e a competitividade exacerbada. Assim, 

o professor, ao trabalhar o esporte e educação, além de 

proporcionar aos alunos a vivência de diferentes 

modalidades, deve levá-los a refletir de forma crítica, não só 

sobre as diversidades esportivas educativas, mas também 

sobre os problemas vivenciados no dia-a-dia pela sociedade, 

tais como: drogas, violência, corrupção, doenças sexuais, 

gravidez na adolescência; enfim, o professor tem esse papel 

importante de mostrar, ensinar a verdade, para que os alunos 

futuramente possam saber diferenciar o certo do errado. 

(TOURAINE, 1998) 

O esporte escolar é uma ótima forma dos alunos 

aprenderem que a vida não é feita só de vitórias, e que nem 

sempre se consegue tudo o que se deseja. Pois o esporte os 

põem em frente a derrota, o que os obrigam a aprenderem a 

superar suas frustrações. (CAGIGAL, 1981)  

Como problema, qual a importância e os benefícios 

do esporte nas aulas de Educação Física e o verdadeiro papel 

do esporte escolar na vida das crianças das escolas públicas? 

O tema pesquisado me interessou, pois já trabalhei em 

escolas públicas e sei como é difícil trabalhar com as crianças 

sem o apoio necessário, sem materiais disponíveis, sem 

locais apropriados. Mas um dos fatores importantes que me 

fez desenvolver esse estudo, foi que vi a vontade, a alegria 

que as crianças tinham nas aulas esportivas, e com isso elas 

eram beneficiadas, pois a cada aula melhoravam sua 

autoestima.   
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Este trabalho teve como objetivo geral, mostrar a 

importância e os benefícios do esporte nas aulas de Educação 

Física para as crianças da rede pública, com o objetivo de 

desenvolver capacidades de conhecer, cuidar e utilizar o 

corpo, assim como a saúde e a vida de cada uma delas, 

rejeitando a violência, propondo atitudes de respeito mútuo, 

de ética, de dignidade e de solidariedade entre as crianças. 

O estudo torna-se relevante, pois evidencia a grande 

importância que o esporte proporciona na vida das crianças, 

em geral, mas principalmente na vida das menos favorecidas, 

pois são as que mais necessitam. Na maioria dos casos, as 

crianças acabam tendo mais afeto na escola do que a própria 

casa, com a própria família. Então, deve-se saber que o 

esporte escolar é parte indissociável do processo global na 

vida das crianças, pois tem como foco, envolvê-las, 

desenvolvendo valores morais e de conduta pessoal, além do 

desenvolvimento psicomotor. 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1. A importância da prática esportiva na educação física escolar 

Nos dias atuais, tem-se observado um aumento 

considerável nas discussões sobre as metodologias de 

ensino-aprendizagem dos desportos, nos jogos desportivos 

coletivos. Inúmeros são os assuntos a serem debatidos 

entendendo como processo de ensino, que ocorre desde que 

a criança inicia-se na atividade esportiva, até sua dedicação 

exclusiva em uma modalidade. Objetiva-se com isso 

abranger os assuntos pertinentes ao ensino de habilidades e 
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competências tático-cognitivas e também considerações 

sobre o desenvolvimento das capacidades físicas e dos jogos 

desportivos coletivos por intermédio dos estudos em 

pedagogia do esporte. A prática de Educação Física nas 

escolas deve surtir efeito de entrosamento e socialização. A 

atuação docente trará um vasto conhecimento sobre os 

alunos e sobre o universo os quais são duradouros. O 

entusiasmo feito por estes profissionais são os demarcadores 

de tornar a prática esportiva diferente do esporte profissional 

que muitos tem a ideia de que aprenderá a ser um atleta em 

determinada modalidade esportiva. Para Voser, Giusti, (2002 

p. 16-17) 

Para que as instituições de ensino possam 

zelar pela qualidade de suas aulas, num 

primeiro momento precisam realmente 

acreditar que a educação física escolar deve 

ter o mesmo grau de importância das demais 

disciplinas que compõem o ensino. Deve-se 

compreender sua real contribuição para a 

formação dos jovens. Num segundo 

momento, é necessário contratar 

profissionais que, além de se enquadrarem 

na proposta pedagógica da escola, 

privilegiem uma educação física em que o 

movimento humano seja um meio de 

crescimento, e não um fim em si mesmo. 

 

A qualidade nas instituições deve ser dada a todas as 

ações articuladas no universo escolar, garantir a 

implementação de inovações e estratégias de acordo com a 

proposta pedagógica instituída pelo Projeto Político 

Pedagógico, o dinamismo da programação curricular escolar 

emitida pelas Secretarias e Ministério. A pedagogia do 

esporte, bem como a pedagogia busca estudar esse processo, 
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em suas diferentes dimensões, assim identificaram vários 

problemas, os quais serão balizadores deste estudo: busca de 

resultados em curto prazo; especialização precoce; carência 

de planejamento; fragmentação do ensino dos conteúdos; e 

aspectos relevantes, que tratam da compreensão do 

fenômeno na sua função social. Assim sendo, a iniciação 

esportiva deve ser concebida como um processo na busca da 

aprendizagem. Esse pensamento faz-nos refletir acerca da 

procura por pedagogias que possam transcender as 

metodologias já existentes, a fim de inserir, no processo de 

iniciação esportiva. Dessa forma, é de fundamental 

importância discutir-se a pedagogia da iniciação esportiva, 

com o respaldo teórico.  

A coordenação pedagógica, juntamente com os 

professores da Educação Física e da área de Linguagens, 

produzirá o que se é típico desta área, conforme a LDBEN nº 

9394/96 e presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

que é a expressividade do corpo, permitindo a eloquência, a 

dinâmica do auto-conhecimento e da formação pela saúde e 

desenvolvimento corporal. Anotam Voser e Giusti, (2002) 

dentro dos novos Parâmetros Curriculares, a Educação Física 

contribui como elemento fundamental na formação de 

cidadãos críticos, participativos e com responsabilidade 

social”. É com esse objetivo que a prática e o ensino do 

esporte deve seguir, priorizando a formação integral dos 

alunos, nos seus aspectos motor, cognitivo, social, entre 

outros. 

A linguagem corporal é representante de muitas 

situações, pois correspondem a variedades de ações que 

permitem entender o que acontece, haja vista que a prática 

esportiva faz com que os professores se tornem mais 

próximos aos alunos, por isso é importante que as aulas 

sejam lúdicas, dinâmicas e interessantes, pois ajudarão na 

autonomia das crianças. Para Bezerra (2009, p. 3-4): 
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Ensinar a criança a ser autônoma, talvez seja 

o grande objetivo da educação, e o esporte é 

um facilitador para obtenção da mesma. 

Assim alguns professores pensam na criança 

real, em ensinam mais que futsal, sendo 

assim possível compartilhar mais do que 

regras e regulamentos, técnicas e tática, 

compartilha-se valores e atitudes na criança, 

adolescentes e jovens, trata-se de uma 

dimensão educacional de ensinar mais que 

esporte, e sim ensinar atitudes que sejam 

úteis para a vida cidadã. 

 

A autonomia se torna imprescindível e o facilitador 

não é mais que o esporte, que tornará esta dimensão 

educacional, inclusive de vivenciar a cidadania em toda sua 

conjuntura social. O esporte inflama estes questionamentos 

de empregar as regras no convívio social, de rediscutir as 

ações da cidadania e de valorização das boas atitudes, todas 

bem vindas com a inserção do esporte e sua prática na escola. 

De fato a prática esportiva como parte integrante do currículo 

escolar carece de atenção na escola pela coordenação 

pedagógica e pelos professores, como um importante meio 

de formação do caráter nas escolas instituídas pelos órgãos 

oficiais.  

Este fato nos faz acreditar que se deve proporcionar, 

então, um ambiente agradável para que o desenvolvimento 

ocorra sem maiores prejuízos, ou seja, as crianças devem 

aprimorar o padrão de movimento cuja execução objetiva 

apenas a estimulação para que, assim, a criança construa o 

seu próprio repertório motor, sem nenhuma sobrecarga de 

compromisso atlético.  

O coordenador pedagógico detém tarefa de tornar o 

aspecto das aulas com fins pedagógicos, funcionando em 
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linha de acordo com a programação da disciplina e os alunos, 

dentre outros aspectos que o professor ajustará para 

aplicabilidade da lógica do processo de aprendizagem. Anota 

Soares (1992, p.17-19): 

 

Por isso mesmo, o domínio de 

conhecimentos permite ao professor tomar 

consciência de que não é um livro que o 

ajudará a enfrentar problemas da sala de 

aula, mas sua própria reelaboração dos 

conhecimentos e de suas experiências 

cotidianas. [...] 

 

A metodologia aqui é entendida como uma das 

formas de apreensão do conhecimento específico da 

Educação Física, tratado a partir de uma visão de totalidade, 

onde sempre está presente o singular de cada tema da cultura 

corporal, e o esporte particularmente e o geral que é a 

expressão corporal como linguagem social e historicamente 

constituída. A metodologia a ser implantada nas aulas de 

Educação Física permitirá a totalidade de visão a ser 

implacavelmente aduzida na sua totalidade reelaborando 

uma nova sistemática da apreensão logística dos conteúdos a 

serem alocados nas turmas. A metodologia dará esta visão 

frontal nas práticas esportivas iniciais nas turmas. A escola, 

como espaço aberto da sociedade e para o aprendizado 

deverá sensivelmente se tornar ambiente propício, mas a 

estrutura das escolas vem a ser um problema permanente 

principalmente nas escolas públicas que se encontram 

sucateadas, ás vezes sem organização de espaço para a 

prática esportiva e muito mais para o desempenho de 

esportes em grupo. As atividades propostas pelos professores 
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de educação Física devem ser livres sem a intenção 

prognóstica de resultado. Assim marca Saad (2012, p. 1): 

 
As atividades utilizadas no processo de 

iniciação deverão possibilitar ao praticante 

interpretar a situação de jogo, a qual está 

inserido e, desta forma, conseguirá reunir 

informações para chegar a melhor solução. 

 
A pedagogia se dedica ao suporte de construção e 

acompanhamento nas dinâmicas e processos de ensino 

diários idealizados pelos professores. É fundamental o 

amadurecimento metodológico quanto a prática esportiva 

inicial, concedendo a tarefa do coordenador de mediar entre 

o aluno e o seu aprender de forma a compreender e de 

explicar a realidade social de forma a estabelecer o 

aprendizado e a iniciação de forma conciliatória. O Esporte 

como conteúdo escolar, é fundamental na vida da criança! 

Não somente pelo impacto que tem sobre a saúde, reduzindo 

a probabilidade de doenças, mas sobretudo porque o esporte 

envolve a participação, reunindo indivíduos e comunidades, 

promovendo assim a diversidade e inclusão social.  

O esporte na escola é capaz de despertar o 

aprendizado de habilidades, tais como: a cooperação, o 

trabalho em equipe, o respeito, a honestidade, a confiança, o 

jogo limpo, a tolerância, o valor do esforço e aprender a lidar 

com a derrota e a vitória. Infelizmente muitos professores 

ainda desperdiçam o tempo da aula, dando uma bola para os 

alunos para que eles joguem futebol ou vôlei, queimado entre 

outros, e assim ficam assistindo, sem se preocupar em 

motivar os alunos, além de não planejar e sem um objetivo 

ou finalidades pré-determinadas das aulas.  
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O esporte escolar não se resume somente em correr, 

pular, brincar, jogar bola, dançar, mais sim deve integrar 

aluno na cultura corporal do movimento de uma forma 

completa, transmitindo conhecimentos sobre a saúde, sobre 

várias modalidades do esporte, do fitness, adaptando o 

conteúdo das aulas à individualidade de cada aluno e a fase 

de desenvolvimento que se encontram. É uma oportunidade 

de desenvolver as qualidades de cada um, mas nunca de uma 

forma seletiva e sim incluindo todos os alunos nas aulas. Os 

alunos não devem acreditar que a aula de educação física é 

apenas uma hora de lazer ou recreação, mas que é uma aula 

como as outras, cheia de conhecimentos que poderão trazer 

muitos benefícios se inseridos no cotidiano. O professor de-

ve inovar e diversificar, pois o campo de trabalho envolve 

muitas atividades que podem ser trabalhadas com os alunos 

como, jogos, competições, dança, música, teatro, expressão 

corporal, práticas de aptidão física, jogos de mímica, 

gincanas, leituras de textos, uso de TV e DVD, entre outras, 

pois o campo é muito amplo. Basta então o professor ser 

responsável, ter seriedade e muita criatividade. Porque um 

trabalho bem feito deve estimular a longevidade com 

qualidade. 

 

1.2. O Esporte Escolar: uma ferramenta importante para a inclusão 

social 

Inclusão social é um conjunto de meios e ações que 

combatem a exclusão aos benefícios da vida, existência de 

deficiência ou preconceitos raciais; é oferecer aos mais 

necessitados oportunidades de acesso a bens e serviços, 

dentro de um sistema que beneficie a todos, e não apenas aos 
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mais favorecidos no sistema meritocrático em que vivemos. 

O princípio de inclusão deve estar presente nos ambientes de 

esporte e educação, através de atenção aos métodos e 

decisões assumidas no programa pedagógico e no dia-a-dia 

de todos envolvidos. Encontra-se o respeito absoluto aos 

direitos das crianças, e os princípios da inclusão de todos 

independentes de características físicas e de diferentes níveis 

de desempenho ou de ritmo de aprendizagem. Afinal, o 

importante é formar cidadãos democráticos, que saibam 

compreender, aceitar e conviver com as diferenças. 

Alguns projetos sociais tendem a incluir os jovens e 

crianças carentes no universo esportivo. VIANNA e 

LOVISOLO, afirmam que o sucesso desses projetos depende 

de um acordo comum entre famílias, educadores e 

estudantes, sendo primordial a definição dos valores, meios 

e expectativas dos projetos. A prática de esporte contribui na 

formação desses jovens propiciando melhora principalmente 

na qualidade de vida e na saúde. Outra contribuição é o 

esporte visto como meio de elevação social. A procura do 

esporte por membros das classes populares, como meio de 

elevação social, especialmente por aqueles que são 

residentes em comunidades violentas, pode representar uma 

forma de auto-realização e de superação da condição de não 

ter direitos de cidadania plena (VIANNA; LOVISOLO, 

2011). Em Diversos programas de inclusão social percebe-

se que os professores não conseguem mostrar a seus alunos, 

os temas atuais da nossa realidade, e nem a importância do 

esporte em suas vidas. Com isso percebemos que os 

responsáveis envolvidos nesses projetos necessitam de 

treinamentos, pois serão por meio deles que obteremos o 
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sucesso desses programas na vida das crianças, para que os 

projetos de inclusão social alcancem seus principais 

objetivos. 

Outra maneira de incluir crianças e jovens é através 

de programas, como: Brinca Mané, Aprendendo pelo 

esporte, Projeto Novo Horizonte, Mais educação. Atleta na 

escola, 2º Tempo, Livro na mão bola no pé, entre outros 

projetos que o Governo tem como obrigação criar, 

desenvolver e pôr em atividade, para que assim as escolas 

públicas sejam reforçadas, para incentivar e ajudar as 

crianças carentes dessa realidade.    

 Praticando atividades físicas na escola, a criança em 

geral, só irá ganhar, como: Controle de peso; controle da 

pressão arterial; da glicose (açúcar no sangue); aumento da 

resistência contra doenças; alívio do estresse; aumento do 

bem-estar; melhora da resistência física; da força muscular; 

da capacidade respiratória, entre outros. Também é 

importante salientar que o esporte escolar deve ser um 

mecanismo de inclusão por meio de jogos esportivos, 

cooperativos, brincadeiras, para que possam ser 

desenvolvidos os saberes pessoais, cognitivos e sociais das 

crianças, respeitando suas individualidades e 

particularidades do desenvolvimento motor.  O Esporte 

Escolar é um meio importante de socialização por conseguir 

atingir valores como coletivismo, amizade e solidariedade, 

que são relevantes para ajudar a vencer os problemas e 

dificuldades que encontramos no dia-a-dia. Na perspectiva 

de Elias e Dunning (1992), o esporte é uma forma de 

substituir a violência, por uma competição controlada, em 

que o respeito à vida é um elemento fundamental. Cada vez 
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mais a procura do esporte pelos membros das classes 

populares, como um meio de elevação social, especialmente 

por aqueles que são residentes em comunidades violentas, 

pode representar uma forma de auto-realização e de 

superação da condição de não ter direitos de cidadania plena. 

 A preocupação em promover e manter a saúde deve 

ser ressaltada para a população mundial que, cada vez mais, 

necessita da prática de exercícios físicos regulares para 

combater os efeitos nocivos da vida sedentária. “A atividade 

física é definida como qualquer movimento corporal, 

produzido pelos músculos esqueléticos, como: andar, dançar, 

correr, pedalar, passear com o cachorro, fazer compras a pé, 

subir e descer escadas, fazer jardinagem, enfim, levar uma 

vida mais ativa. Em outras palavras, não são necessários 

níveis altos de prática física, horas intermináveis de 

exercícios ou dor e sofrimento. Para aproveitar as vantagens 

da atividade física, é importante aumentar o grau de 

integração da vida diária à atividade física, combatendo 

assim o sedentarismo e seus riscos para a vida humana. Ao 

realizar atividades físicas, exercitamos nossos músculos 

fazendo-os contrair e isto faz com que haja uma maior 

necessidade de sangue para nutri-los, acelerando o ritmo do 

coração e da respiração, o metabolismo altera-se, enfim, todo 

o corpo entra em ação quando nos movimentamos. E estas 

alterações são benéficas e necessárias para um bom 

funcionamento orgânico. 
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1.3. O esporte na escola: sua finalidade e benefícios à saúde na 

rede pública de ensino 

 

Sem dúvida alguma, o esporte é o conteúdo mais 

difundido nas aulas de Educação Física nas escolas. Sua 

prática é tão significativa no sistema de ensino escolar que 

deixou de ser o esporte da escola, para ser o esporte na 

escola, como se a Educação Física fosse subordinada aos 

princípios do esporte. Assim, a relação entre professor e 

aluno passou a ser uma relação de professor-treinador e 

aluno-atleta. (COLETIVO DE AUTORES (1992). Segundo 

a definição do Conselho Federal de Educação Física (2002, 

p. 26), o esporte escolar é uma atividade com objetivos, 

praticado com liberdade e finalidade lúdica, realizado em 

ambiente diferenciado, inclusive na natureza (jogos da 

natureza, radicais, orientação e outros). O esporte na escola 

passou a assumir os princípios da instituição esportiva, 

dando maior valor a competição, concorrência e rendimento, 

ao assumir estes, a escola tornou-se a base da pirâmide 

esportiva. Não que a competição não tenha seu valor, o 

problema está nos excessos que muitas vezes a competição 

leva.       

O esporte na escola é capaz de educar, Bracht (1992) 

considera essa educação através do esporte, que serve a 

instituição esportiva, tendo o significado de internalizar 

normas e valores comportamentais para que o indivíduo se 

adapte a sociedade capitalista. Em suma, é uma educação que 

leva ao acomodamento e não ao questionamento. Uma 

educação que ofusca, ou lança uma cortina de fumaça sobre 

as contradições da sociedade capitalista. Muitos benefícios à 

prática esportiva traz a saúde de seus praticantes: diminuição 

da ansiedade; melhora da autoestima; prevenção da 

depressão; melhora na qualidade do sono; mais disposição 

para as atividades diárias; ajuda na perda de peso e da 
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porcentagem de gordura corporal; melhora da postura; 

melhora do sistema imunológico; contribui para ossos, 

articulações e músculos sadios; auxilia na melhora da força, 

do tônus muscular e da flexibilidade; redução da pressão 

arterial em repouso, controle e prevenção do diabetes, 

diminuição do colesterol; ajuda no desenvolvimento das 

habilidades psicomotoras. Todos esses benefícios auxiliam 

na prevenção e no controle de doenças, sendo importantes 

para a redução da mortalidade associada a elas. Uma pessoa 

que deixa de ser sedentária e passa a ser um pouco mais ativa 

diminui o risco de morte por doenças do coração em 40%, 

Isso mostra que uma pequena mudança nos hábitos 

cotidianos é capaz de provocar uma grande melhora na saúde 

e na qualidade de vida. A prática esportiva pode também 

exercer efeitos no convívio social da criança, tanto no 

ambiente escolar quanto no familiar. Dados do IBGE e 

Ministério da saúde apontam um aumento do sedentarismo e 

obesidade infantis, comprometendo a saúde pública do país. 

O esporte escolar tem a possibilidade de atuar nesta realidade 

promovendo a saúde integral, nos aspectos físicos, mentais e 

sociais.       

 Uma proposta bem organizada de esporte na escola 

deve ser planejada, com previsão de avaliações constantes do 

processo e do desenvolvimento dos alunos a buscando 

resultados positivos e seguros parametrizados por dados e 

análises científicas do ponto de vista quantitativo e 

qualitativo. No contexto da escola o professor de educação 

física deve ser um protagonista da aprendizagem que os 

legados socioeducacionais possibilitam produzir como 

conhecimento. Os valores da educação olímpica podem ser 

debatidos promovendo a discussão sobre diversos temas, que 

podem inclusive ser trabalhados interdisciplinarmente junto 

com outros temas na escola, como a ética, bioética, meio 

ambiente, saúde, direitos humanos, trabalho e consumo, paz, 
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solidariedade. Este é um legado que a escola pode e deve 

desenvolver como forma de aumentar a cultura geral e 

esportiva dos alunos. Debater o esporte em ambiente escolar 

nos remete há um leque enorme de possibilidades para 

estudo e discussões. Diferentes espaços e mídias nos contam 

sobre metodologias, fórmulas e experiências que deram certo 

ou não em ambientes escolares espalhados pelo vasto 

território brasileiro. Fato é que o esporte tem sido conteúdo 

cada vez mais trabalhado por professores de educação física 

tanto no ensino público como no ensino privado.  

 Nos últimos anos o esporte tem ocupado lugar de 

destaque nas aulas de educação física, e suas práticas 

esportivas vem trazendo conceitos e valores ligados à 

socialização, cidadania, ética, qualidade de vida e educação. 

Normalmente as crianças e jovens que participam de 

competições escolares, são as mesmas que destinam parte do 

seu tempo para praticar o esporte além dos muros das 

instituições escolares e aquelas que mais participam das 

aulas de educação física que envolve a prática de esportes. A 

prática de esportes, além do mental e físico, proporciona 

aprendizados de moralidade, cidadania, disciplina, educação, 

saúde, além de acrescentar no âmbito de lazer com 

momentos de prazer. No âmbito educacional, visualizamos 

algumas dificuldades na prática de atividade física nas 

escolas públicas, entre elas a baixa participação de crianças 

nas aulas práticas de educação física, tendo assim reflexo 

negativo na adolescência e na vida adulta.   

O esporte é entendido como direito das crianças, e 

isso não é visto na prática. Para melhorar esse quadro é 

preciso rever os programas de seleção que incluem essas 

crianças carentes não somente no âmbito esportivo, como no 

familiar, e reavaliar as dificuldades na gestão e execução 

desses projetos para obter melhores resultados. Em nossa 

realidade, o Governo não oferece o suporte necessário e não 



- 55 - 

atende a demanda populacional. Se tratando das crianças e 

jovens de risco, a preocupação é ainda maior, uma vez que 

as chances de se depararem com a criminalidade aumentam.  

As necessidades das crianças de periferia, em sua maioria 

serão superadas se forem entendidas em âmbito real e 

presente, somente dessa forma prática, obteremos resultados 

eficazes e satisfatórios”. (WELLER, 2005). Existem vários 

problemas relacionados à criança que implicam na qualidade 

de vida, entre eles, a gravidez precoce devido à falta de 

informações de relações sexuais, a exploração de mão de 

obra infantil, resultado na maioria das vezes de pobreza 

extrema, a escassez de vagas escolares, além de inúmeras 

doenças conforme ambiente e condições inerentes.  

 Com relação ao esporte e saúde, a prática esportiva 

produz efeitos diferentes sobre os organismos, logo, estudos 

afirmam que as manifestações esportivas possuem impactos 

e influências sobre os sujeitos, podendo ser positivo ou 

negativo. Contudo a literatura declara que em sua maioria 

produz efeitos positivos. O simples fato de se movimentar 

não garante boa saúde, porém se essa forma de exercício for 

adaptada, dirigida e adequada às capacidades, limites e 

necessidades, pode colaborar para melhoria nos seus quadros 

higiênicos e saudáveis.     

O esporte para ter efeito na qualidade de vida da 

criança, precisa ser adequado. É necessário certo cuidado 

uma vez que o esporte se torna cada vez mais comercializado 

e consequentemente caro, podendo assim perder de vez o 

sentido real. 
 

O esporte na sociedade contemporânea é um 

fenômeno social, que transforma e possui 

um poder implacável, uma vez que 

movimenta o bem estar, a saúde, a educação, 

o convívio social, o mercado, o lazer e o 

entretenimento. (WELLER, 2005). 
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As escolas públicas brasileiras no geral, assim como 

professores e pais tem que incentivar a prática de esportes, a 

fim de advir um jovem saudável. A educação física escolar 

necessita de uma cobrança com mais peso, especialmente nas 

escolas públicas, onde por motivos irrelevantes, e por 

inúmeras vezes não há participação nas aulas práticas. A 

promoção de atividade física é de responsabilidade de todos 

que almejam uma vida saudável. Outro alerta nas escolas 

públicas, em âmbito da educação física é a carência por 

objetivos. Percebe-se certa acomodação, no qual os alunos 

por motivos sem fundamento deixam de frequentar as aulas 

propostas no currículo do ensino formal, os trajes 

inadequados, falta de local apropriado, falta de materiais, 

falta de orientação, por exemplo, são barreiras frequentes 

relatadas nos ambientes escolares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prática do Esporte é de extrema importância para a 

saúde, assim como uma importante ferramenta para inclusão 

social, mas como alguém pode ser incluído socialmente 

praticando esporte e sem uma educação de qualidade? A 

simples escolha do tema educação física e esporte 

possibilitou reunir inúmeras informações acerca. Isto porque 

a educação e o esporte são temas amplos que abrangem 

diferentes campos do conhecimento. Infelizmente, vivemos 

hoje em uma sociedade praticamente vazia de valores éticos 

e morais, de conceitos e de tradições. Sendo assim, o grande 

ídolo, não é mais um escritor, professor, cientista, etc.; mas 
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sim, um jogador de futebol, um vencedor do Big Brother, 

uma modelo de passarela.   

O mundo globalizado tem levado as pessoas a uma 

competição cada vez mais acirrada, e em alguns casos, 

criando mitos, "talentos" e atletas palestrantes. Em 

contrapartida, também gerou sentimentos de ansiedade, 

descontrole, insegurança e a crescente violência urbana, em 

que valores socioculturais e filosóficos não se fazem 

presentes no universo de aprendizagem do ser humano. 

 Por causa dos problemas e do ambiente em que 

vivem, as crianças e adolescentes em situação de carência 

apresentam frequentes problemas de aprendizado e 

relacionamento nas escolas públicas que frequentam. As 

consequências são a repetência e os processos de disciplina 

a que essas crianças são frequentemente submetidas. Elas 

vivem em situação difícil, e não é incomum que acabem se 

relacionando com traficantes e viciados em drogas, passando 

até a usá-las, mais tarde. O esporte, aliado à educação, evita 

os jovens de serem aliciados por bandidos, proporcionando 

a eles um futuro diferente do de tantos outros que já se foram. 

Os estudos nas mais diferentes modalidades apontam para os 

benefícios da iniciação esportiva, bem como para os riscos, 

se afastada de uma base pedagógica.  A ONU observou que 

o esporte, mesmo que tenha como princípio o 

desenvolvimento físico e da saúde, serve também para a 

aquisição de valores necessários para coesão social e 

mundial. Esporte vai muito além das disputas dentro dos 

estádios e ginásios. Cada vez mais cresce a sua importância 

como ferramenta de inclusão social.    

 As atividades físicas e desportivas têm especial 

http://elo.com.br/portal/colunistas/ver/225075/educacao-e-esporte--poderosas-ferramentas-de-inclusao-social.html
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importância para as crianças oferecendo assim uma ampla 

gama de ações destinadas a preencher construtivamente o 

tempo livre de crianças e jovens, contribuindo para sua 

formação e afastando-os das ruas. Desenvolver o cidadão 

através de práticas esportivas é um método que vem dando 

certo em todo o país. Afinal, não é de hoje que se escuta falar 

de crianças e adolescentes que mudam suas vidas e tornam-

se verdadeiramente cidadãos de “bem”, após participar de 

projetos sociais. As experiências com projetos sociais 

ligados ao Esporte mostram que a atividade física, em 

especial no que diz respeito aos mais jovens, tem um fator 

motivador extremamente positivo. Os efeitos são sentidos no 

dia-a-dia, com crianças e adolescentes mais concentradas nas 

aulas, disciplinadas e, principalmente, fora das ruas. 

 O esporte aliado à educação é uma poderosa arma na 

área da proteção social e resgate de crianças e jovens em 

situação de risco, pois este se manterá ocupado com 

atividades prazerosas e não estará ocioso nas ruas ocupando 

o seu tempo aprendendo o que não deve. Ao negar a alguém 

o acesso a uma educação de qualidade, se comete uma 

agressão contra a cidadania, e inegavelmente o esporte e a 

cultura devem ser favorecidos pois facilitam o processo 

educativo. 

 Entendo que o esporte, como instrumento 

pedagógico, precisa se integrar às finalidades gerais da 

educação, de desenvolvimento das individualidades, de 

formação para a cidadania e de orientação para a prática 

social. A educação através da escrita, da leitura, da sala de 

aula, da arte, etc. tem essa capacidade de formar aquele que 

participa da vida política, econômica e social de sua 
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comunidade e, consequentemente, de seu país. É neste ponto 

que entendemos o papel decisivo do esporte, juntamente com 

a educação, na busca por princípios e valores sociais, morais, 

éticos e os benefícios a saúde trazidos com a sua prática. O 

reconhecimento do esporte como canal de socialização 

positiva ou inclusão social, é revelado pelo crescente número 

de projetos esportivos destinados aos jovens das classes 

populares, financiados ou não por instituições 

governamentais e privadas. Entretanto é não se pode 

implementar o esporte apenas como habilidade física ou 

recreativa. Ele deve ser acrescido à função educacional, 

incluindo elementos sociais, culturais, comunitários e 

afetivos.       

 Ao aliar Esporte e Educação de qualidade é possível 

permitir crianças e jovens se sintam participantes da 

sociedade, além de possibilitar que eles desenvolvam 

habilidades de concentração e coordenação motora, 

fundamentais para o desenvolvimento físico, psicológico e 

para o processo educacional. Cabe ao poder público investir 

e comprometer-se seriamente com estas áreas e ao mesmo 

tempo otimizar a interface existente entre esporte e educação 

como elementos básicos para a melhoria da qualidade de 

vida da sociedade como um todo.   

 Por essa razão, torna-se evidente a importância e os 

benefícios da prática esportiva oferecida nas aulas de 

educação física, principalmente na rede pública de ensino, 

por se tratar de uma área de risco para desenvolvimento de 

problemas sociais, principalmente a violência e o vício das 

drogas, portanto o esporte dentro das aulas de Educação 

física pode se tornar uma importante ferramenta de inclusão 



- 60 - 

e ascensão social, além de propiciar inúmeros benefícios 

físicos. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

BEZERRA, E. L.; futsal feminino e escola no nordeste 

Brasileiro: uma análise da iniciação nas aulas de Educação 

Física escolar. Licenciatura plena em Educação Física. 

Universidade Federal de Alagoas 2009. 

BRACHT.V. A Política de Esporte Escolar no Brasil: A 

Pseudovalorização da Educação Física. Revista. Bras. 

Cienc. Esporte. Campinas, V.24, n.3, p.87-101, maio. 1992. 

ELIAS, N. DUNNING, E. A busca da excitação. Lisboa: 

Difel, 1992. 

LOVISOLO. H,R. Escola e Esporte Escolar. In: Esporte 

Escolar. Ano 1. Ed n°2. Maio. 2011. Disponível em: 

www.revistalegado.com.br. Acesso: 15/04/12. 

SAAD, M.A; iniciação nos jogos esportivos coletivos [s.l.]: 

revista digital, Buenos Aires, 2006. Disponível <http:// 

www.3mackenzie.br> acesso em 10 mar.2012 10:08 

SOARES, C.L et al. Metodologia do ensino de educação 

física. São Paulo: Cortez, 1992. (Coleção magistério. 2° grau 

serie formação de professores) 

VOSER, R.C; GIUSTI, J.G.; O futsal e a escola- uma 

perspectiva pedagógica. São Paulo: artmed, 2002. 

http://www.revistalegado.com.br/


- 61 - 

VIANNA, José Antonio. LOVISOLO, Hugo Rodolfo. A 

inclusão social através do esporte: Os benefícios do esporte 

na formação dos alunos. In: Rev. Bras. Educ.  

WELLER, Wivian. Metodologias da Pesquisa Qualitativa 

em Educação: Teoria e Prática. Petrópolis: Vozes, 2005. 

GALATTI, L. R.; PAES, R. R. Pedagogia do esporte: 

considerações pedagógicas e metodológicas no processo 

de ensino e aprendizagem. In: Pedagogia do Esporte: 

contextos e perspectivas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

CAGIGAL, J. M. Deporte, pedagogia y humanismo. 

Madrid: RAMOS – Artes Gráficas. 1981. 

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da 

educação física. São Paulo: Cortez Editora,1992. 

 

 

 

 

 

 

 



- 62 - 

CAPÍTULO 3 

O CONTEÚDO ATLETISMO E SUA APLICABILIDADE 

NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 
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Júlio César Azevedo6 

 

RESUMO 
 
Este trabalho teve como objetivo geral verificar se os 

professores de Educação Física estão trabalhando o conteúdo 

atletismo em suas aulas e como objetivo específico 

procurou-se identificar se a escola tem um espaço adequado 

para realização das aulas práticas de atletismo. Participaram 

desta pesquisa quatro professores de Educação Física que 

trabalham em escolas públicas localizadas no município de 

Palmeira dos Índios – AL. Observou-se que a iniciação do 

atletismo na escola tem grande importância para as crianças 

e os jovens, uma vez que proporciona convivências e 

experiências básicas, consideradas fundamentais para o 

desenvolvimento das capacidades motoras. Durante o curso 

na Faculdade foi possível verificar que existem várias 

maneiras de se aplicar o Atletismo como também da 

                                                           
5Graduada em Educação Física pela Faculdade São Tomás de Aquino - 

FACESTA. 
6 Professor do Curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade 
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importância desse esporte no desenvolvimento geral do ser 

humano. Nesse sentido, o professor de Educação física tem 

que inserir esse conteúdo em suas aulas, inclusive se 

utilizando das várias formas que motivem a todos os alunos, 

não excluindo nenhum. Dessa participação Podemos 

compreender que o atletismo na educação física proporciona 

momentos diversificados, sendo o professor mediador 

facilitando o ensino a aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Física Escolar Brasileira durante muito 

tempo esteve vinculada às instituições militares e a classe 

médica. Esses vínculos foram determinantes, tanto no que 

diz respeito à concepção da disciplina e suas finalidades 

quanto ao seu campo de atuação e a forma de ser ensinada. 

Visando melhorar a qualidade de vida, de saúde e higiene de 

toda a população. Nessa concepção as aulas de Educação 

Física favoreciam a disciplinarização do corpo, tendo como 

meta a constituição de um físico forte, saudável e equilíbrio 

orgânico. As modalidades coletivas sempre tiveram amplo 

espaço na realidade escolar, como o basquetebol, voleibol e 

handebol na maioria das vezes são os conteúdos 

contemplados nesta realidade (GONÇALVES, 1998). 

Não seria demais reforçar a importância que o 

atletismo assume na formação da criança em qualquer faixa 

etária. Sem exigir materiais complexos, formados por regras 

fáceis e de aprendizagem rápida. O Atletismo é composto por 

movimentos que motivam todos aqueles que o praticam. 

Contudo, tratando muitas vezes como esporte de base para 
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demais modalidades a especificidade do atletismo é deixada 

em segundo plano, comprometendo o conhecimento mais 

amplo dessa modalidade esportiva (MATTHIESEN, 2002).  

Mediante o exposto e tendo conhecimentos a priori 

que muitas escolas não trabalham o atletismo como um dos 

conteúdos da educação física escolar, procurou-se, nesse 

estudo, investigar através de uma coleta de dados de uma 

amostra de professores do município de Palmeira dos Índios, 

que trabalham na rede pública municipal, se eles inserem em 

seus contextos de trabalho o atletismo e o que pensam eles 

sobre esse conteúdo.  

Ao longo do curso verificou-se que existem várias 

formas e maneiras de se aplicar o Atletismo e mostrar a 

importância desse esporte no desenvolvimento geral do ser 

humano. Além disso, o que se conhece do atletismo mistura-

se muito a história dos jogos olímpicos, afinal faz parte de 

sua programação desde sempre, ainda que algumas provas 

lhe tenham sido incorporadas mais recentemente. O 

Atletismo oferece vários benefícios como correr, saltar e 

lançar. 

No Atletismo existem várias formas de aprender a 

coordenação motora do aluno, seu equilíbrio, força e 

agilidade onde está envolvida na saúde prevenindo varias 

doenças. Mas nem todos utilizam o esporte para mostrar aos 

alunos os seus benefícios, por falta de materiais e até mesmo 

por falta de interesse dos próprios profissionais. Devemos 

mostrar aos alunos como o atletismo pode ser usado tanto 

para melhoria do condicionamento físico como pode ser 

divertido para aliviar as tensões diárias. 
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Sendo assim tivemos como um objetivo geral 

verificar se os professores de Educação Física estão 

utilizando o Atletismo nas escolas do município de Palmeira 

dos Índios/AL e como objetivos específicos fez-se 

necessário identificar se a escola tem um espaço adequado 

para realização das aulas práticas de atletismo; saber se os 

alunos aceitam e gostam; identificar a contribuição do 

atletismo na qualidade de vida. 

A relevância desse estudo se dá em firmar 

possibilidades de informar e esclarecer alguns principais 

benefícios proporcionados pela prática de atletismo, além de 

promover uma discussão atual e pertinente, discutindo a 

importância de atividade física na contribuição de uma 

melhoria dos níveis do desenvolvimento da criança, como: 

pular, saltar e correr. 

 

1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ATLETISMO 

No sistema etimológico, o Atletismo tem a sua 

origem na raiz grega “ATHI”, que tem como significado 

competições. A Grécia, pela sua cultura e filosofia, é 

mostrada como integrante da prática do Atletismo.  

Arquivos históricos mostram esse país como o berço 

do Atletismo, tendo sua pratica iniciada em 1929 a.C. é 

relevante analisar que não somente os homens praticavam o 

Atletismo, mas as mulheres e crianças também buscavam 

participar. Esse aspecto, ocorrido em tempos remotos, vem a 

instigar a nossa análise de que o esporte tem aceitação por 

parte das crianças e jovens e a sua prática inicia 
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naturalmente, devendo os professores preocupar-se com a 

forma na qual esta ocorre. (TEIXEIRA, 1973). 

A história do atletismo, nas suas mais diversas 

demonstrações, confunde-se com o aparecimento do homem, 

quando são detectados os movimentos realizados por eles em 

seus deslocamentos do dia a dia e na necessidade de 

sobrevivência em habitats bem diversificados sempre 

disputados por seres vivos de diferentes espécies.  

As suas características como o correr, o saltar, o 

transportar fazem parte dos movimentos naturais dos 

humanos que possibilitam diversas vertentes de linguagens 

universais, relacionadas não só para o conhecimento, mas 

também para os diversos valores éticos, morais e humanos 

que são de relevância e necessários à sociedade.  

 As primeiras civilizações no Egito e Mesopotâmia, 

milênios antes dos jogos na Grécia antiga, já tinham a 

tradição de atividades atléticas. Isto é comprovado por fontes 

literárias e monográficas descrevendo cenas atléticas, já em 

3.000 a.C. o mais antigo registro de competições de atletismo 

data de 776 a.C., mas é certo que os esportes organizados, 

incluindo provas de pistas e campo foram praticados muitos 

séculos antes. Já nas primitivas civilizações, o homem 

cultivava o gosto de competir, medindo sua força e rapidez e 

habilidade.      

Segundo CBAt (2008), o Atletismo, que foi a base de 

todos os demais desportos, aparece da necessidade natural de 

correr, lançar e saltar algo desde a pré-história contribuindo 

assim para a sobrevivência de todos os nossos antepassados 

considerados mais distantes.  
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[...] Afinal, o ser humano já corria, saltava 

obstáculos e lançava objetos, muito tempo 

antes de fabricar suas primeiras flechas, de 

aprender a montar em cavalo e de nadar. 

Assim, por representar movimentos 

próprios do ser humano, o Atletismo é 

chamado esporte-base. (CBAT, 2008 p.6). 

 

Mas o que é Atletismo?  A CBAT (2008), traz em sua 

definição que o  Atletismo são provas atléticas de pista e de 

campo, marcha atlética, corridas de rua, corrida através do 

campo e corrida em montanhas, o atletismo é a prática de um 

exercício racional, a iniciativa organizada de jogos de 

agilidade, competitivos ou competições nobres e provas 

entre os homens, isso é o que é  chamado Atletismo. 

De acordo com Arnold (1991, p. 50), o esporte 

sistematizado era de grande importância na educação do 

jovem, disciplinando – o aprimorando-lhe as qualidades 

morais e, sobretudo, levando a descarregar nos campos de 

jogo um potencial de energia que de outra forma poderia ser 

utilizado em práticas condenáveis. De acordo com o que 

Thomas Arnold citou, o Atletismo traz muitos benefícios 

físicos e até muitos anos antes ele sempre foi praticado para 

desenvolver as habilidades físicas de cada prova. O 

Atletismo nasceu como um ato de paz entre os povos para 

louvar seus deuses, apesar de seu caráter competitivo ele era 

a ferramenta que fazia com que guerras fossem cessadas e 

que unia a população em torno de um objetivo comum. 
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1.1. Breve contextualização do atletismo no brasil  

O conhecimento adquirido acerca do atletismo em 

nosso país pode ser demonstrado como sendo pouco, 

passando pelo que se sabe em época de Jogos Olímpicos, 

neste período ocorre uma maior difusão pela mídia a fim de 

mostrar um pouco mais sobre o atletismo, o atletismo não 

tem um tratamento adequado para a sua referida função, 

tratam o esporte como importante somente em épocas de 

competições principalmente no Brasil. 

 
Ainda que esse seja o mais comum, existem 

outras possibilidades conhecimento dessa 

modalidade que merecem ser revistas. Ou 

seja, para além dessa perspectiva 

competitiva e restrita a grandes eventos 

mundiais, é preciso que se explore o lado 

educacional do atletismo. (MATTHIESEN, 

2005, p. 15)  

 

No Brasil, há registros de competições oficiais na 

década de 1910. A sua prática estava sob a responsabilidade 

da antiga Confederação Brasileira de Desportos (CBD), que 

à época dirigia a quase a totalidade das modalidades 

esportivas no país. 

Em 1914, a CBD filiou-se à IAAF (International 

Association of Athletics Federations7) e a primeira 

participação de atletas brasileiros em torneio internacional 

aconteceu em 1919 quando uma equipe nacional participou 

do primeiro campeonato sul-americano de atletismo, em 

                                                           
7 Tradução para o português de Associação Internacional de Federações 

de Atletismo. 
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Montevidéu (Uruguai). A primeira competição de caráter 

nacional no país foi o campeonato brasileiro de seleções 

estaduais, instituído em 1929, a última edição deste 

campeonato foi disputada em 1985. 

 

1.2. Atletismo na escola 

 

A iniciação do Atletismo na Escola tem importância 

decisiva para as crianças e jovens, somente na medida em 

que proporcione convivências e experiências básicas, que 

sejam consideradas fundamentais para o desenvolvimento 

das capacidades motoras. Um fator primordial que acontece 

e acarreta em malefícios na maioria dos casos, os professores 

de Educação Física não conseguem passar de uma repetição 

da iniciação apenas, das diferentes modalidades desportivas, 

durante os diferentes níveis de escolaridade. As sanções para 

isso acontecer podem ser várias e diversas, mas, entre elas, 

está de fato o reduzido tempo dedicado e determinado para 

cada uma. 

De acordo com Arnold (1991), o esporte sistematizado era 

de grande importância na Educação do jovem, disciplinando-

o aprimorando-lhe as qualidades morais, e, sobretudo, 

levando a descarregar nos campos de jogo um potencial de 

energia que, de outra forma, poderia ser utilizado em práticas 

condenáveis. O Atletismo pode ser aplicado na escola como 

saltos em distâncias, altura, triplo e com vara, lançamentos 

de peso e disco. Para prática do atletismo o aluno tem que 

está adaptado a velocidade que é limitada por cada 

organismo. As primeiras alterações físicas ocorrem nas 

primeiras seis a dez semanas. O treinamento realizado em 
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dias repetitivos pode ser considerado estresse positivo. O 

corpo também se adapta ao estresse do estímulo do 

treinamento. 

Finck (1995) ressalta a sua perspectiva de socializar 

e ao mesmo instante democratizar quando se intera à 

importância da prática do esporte na escola pública, já que 

os alunos teriam chances de se relacionar a este tipo de 

atividade de forma mais organizada. Releva também o papel 

da escola ao ofertar este tipo de atividade, nas aulas de 

Educação Física, e comenta também a dificuldade 

encontrada pela grande maioria das crianças e jovens, pela 

forma que é ofertada o atletismo.   

Segundo Kunz (2004), ao se dedicar e estudar o tema 

atletismo dentro das escolas deve-se ter a preocupação em 

não desestruturar o esporte individual que é o atletismo, mas 

possibilitar que o mesmo seja estudado em pequenos grupos, 

provocando a socialização e estimulando a busca pela 

comunicação com a valorização dos conhecimentos que os 

alunos já possuem.      

Oliveira (2006) ressalta em seus estudos a 

necessidade de ocorrer a aplicabilidade de uma proposta que 

tenha caráter transformativo no qual: 

 

As transformações ocorrerão em relação às 

limitações físicas e técnicas dos alunos para 

realizar determinados movimentos, deve se 

enfatizar o prazer e satisfação do aluno em 

movimentar-se, pois a tarefa da escola não é 

treinar o aluno, mas estudar o esporte de 

forma atrativa e compreensiva, incluindo a 

efetiva participação de todos. (OLIVEIRA, 

2006, p. 31) 
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Para Calvo (2005) a maioria dos alunos de graduação 

em Educação Física, chegam ao Ensino Superior sem ter tido 

qualquer relação ou contato com a modalidade atletismo, o 

que demonstra que há uma defasagem muito grande acerca 

do atletismo, não a aplicabilidade do mesmo a fim de obter 

resultados benéficos dentro do ambiente escolar.   

 Em âmbito diferente com outra perspectiva, 

demonstra que embora alguns professores de Educação 

Física se empenhem em ensinar o Atletismo no campo 

escolar, as reclamações são referentes à falta de espaço e 

materiais são bastante frequentes. (SILVA, 2005).  

 Portanto o atletismo mesmo tendo sua grande 

relevância no ambiente escolar, não tem uma aplicabilidade 

eficiente, fazendo com que diversos alunos não tenham o 

contato com o esporte, ou até mesmo o jogo dependendo da 

forma que o professor de Educação Física o aplique, é fácil 

perceber também que os professores colocam uma barreira 

entre o atletismo e o espaço físico, a dificuldade seria o 

espaço que é considerado por eles inexistente ou inoperante 

para a prática do referido esporte. 

 

2.  METODOLOGIA 

 

2.1. Procedência e discussão dos dados 

 

Este estudo se caracteriza por um estudo exploratório 

e descritivo com uma abordagem qualitativa, desenvolvido 

por meio de estudos bibliográficos e uma pesquisa de campo, 

na qual foi realizada uma coleta de dados por meio da 

aplicação de um questionário contendo 9 questões abertas 
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(Ver Apêndice A), aplicado a quatro professores da rede 

pública municipal de educação de Palmeira dos Índios - Al. 

Para a organização dos dados optou-se pela sua 

disposição em quadros. Foram organizados 9 quadros, 

correspondentes a cada uma das questões postas no 

questionário aplicado, nos quais foram tabuladas as respostas 

dos informantes, para em seguida apresentar discussões 

sobre as mesmas. 

 

2.2.  Análise e discussão dos dados 

O instrumento de pesquisa utilizado no estudo foi 

aplicado aos professores, com perguntas designadas ao 

esporte atletismo, com relevância para o âmbito escolar na 

disciplina de Educação Física, iniciando a análise com 

respostas dos professores.   No questionário foi 

perguntado ao professor se o atletismo está  inserido nas 

aulas de Educação Física:  

QUADRO 1 - Dentro de suas aulas você está inserindo o 

Atletismo? 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROF. 1 Sim. Pois, sendo o esporte conteúdo da 

educação física e o atletismo uma 

modalidade esportiva. Portanto, está 

inserido nas aulas 

PROF. 2 Sim  

PROF. 3 Sim, corridas, saltos, arremessos e 

lançamentos. 

PROF. 4  Muito pouco 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 
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Com base nas respostas obtidas na primeira questão 

foi possível perceber que os professores 1, 2 e 3  trabalham 

o conteúdo Atletismo em suas aulas, uma vez que o mesmo 

está inserido na Educação Física, apenas o professor 4 

afirmou que utiliza o conteúdo Atletismo ‘’ muito pouco’’, 

mesmo sendo um conteúdo presente na área da Educação 

Física. 

Na questão seguinte foi perguntado ao professor 

sobre a vivência do atletismo antes e durante a graduação:  

 
QUADRO 2 - Vivência o Atletismo antes e durante a 

graduação? 

 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROF. 1 Durante a graduação e nas vivências diárias com 

os alunos. 

PROF. 2 Sim. 

PROF. 3 Sim. 

PROF. 4 Sim. 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Com base nas afirmativas dos professores foi 

constatado que os professores 2, 3 e 4 tiveram uma 

convivência com o atletismo antes e durante a graduação, já 

o professor 1 afirma que teve convivência com o atletismo 

durante a graduação, deixando a entender que anteriormente 

não tinha um contato com o atletismo. 
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Ao ser questionado com relação aos níveis de ensino 

e a faixa etária desenvolvida obtivemos as seguintes 

respostas:  

 

QUADRO 3 - Quais os níveis de ensino e a faixa etária em 

que seu trabalho é desenvolvido? 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROF. 1 Ensino fundamental e ensino médio 9 a 17 anos 

de idade. 

PROF. 2 No ensino fundamental II, do 6° ao 9° ano, dos 

10 aos 14 anos.  

PROF. 3 Ensino fundamental I e II (1º ao 9º anos), dos 6 

aos 14 anos. 

PROF. 4  Ensino fundamental 2 e ensino médio ( 6º ano 

do ensino fundamental ao 3º ano do ensino 

médio). 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Com base nas afirmativas encontradas nas respostas 

dos entrevistados foi possível ter em vista que os professores 

1 e 4 desenvolvem seus trabalhos no ensino fundamental e 

ensino médio, já os professores dois e três desenvolvem seus 

trabalhos acerca do conteúdo atletismo apenas no Ensino 

Fundamental. 
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QUADRO 4 - Para a execução do trabalho é feito um 

planejamento? Em sendo, qual o(s) método(s) de ensino 

empregado? 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROF. 1 Se for para competir o trabalho realizado seguirá 

uma programação mais intensa, objetivando 

rendimento e ocorrerá de forma dissociada da 

aula. Caso contrário será ministrado de forma 

lúdica. 

PROF. 2 Sim, é feito uma avaliação física e através desta 

descobre qual aluno possui as características 

físicas ou qualidades físicas para o atletismo. 

PROF. 3 Sim, mas o método depende do nível de ensino, 

do ano e do desenvolvimento motor do aluno. Para 

os alunos do fundamental I procuro trabalhar o 

atletismo de maneira lúdica, através de jogos e 

brincadeiras, atividades recreativas etc. Já os 

alunos do fundamental II a depender do 

desenvolvimento dos alunos,trabalho de maneira 

mista, ora usando o lúdico ora trabalhando os 

conteúdos e fundamentos de maneira analítica. 

PROF. 4  É realizado uma planejamento anual onde os 

conteúdos são elencados e distribuídos durante 

os quatro bimestres.  

O método de ensino aplica é o método misto. 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

  

Nesta questão obtivemos que o professor 1 teve a 

preocupação em esclarecer as formas planejadas por ele no 

que diz respeito ao conteúdo atletismo, ressaltou que se  

tratando de  competitividade, terá que ocorrer uma 

intensidade maior, uma vez não ocorrendo o interesse de 

competição, o conteúdo atletismo será aplicado de forma 

lúdica, foi possível perceber que o professor 2 ao ser 

indagado a execução e métodos utilizados a fim de 



- 76 - 

proporcionar o atletismo na escola, ele visa o aspecto 

seletivo, ou seja, só participara das aulas de atletismo os 

alunos que se enquadrem nela, isto é, temos um aspecto 

explícito de exclusão, o que não pode e nem deveria ocorrer 

com a educação física escolar. 

Já os professores 3 e 4 têm uma preocupação maior 

acerca do Planejamento e métodos, desenvolvendo 

metodologias diferenciadas para cada tipo de público, o 

professor 3 trabalha com o método analítico, já o professor 4 

utiliza se do método misto. 

Sobre a relevância do atletismo na escola obtivemos 

as seguintes respostas:  

 

QUADRO 5 - Para o senhor (a) qual a importância para o 

ensino do Atletismo no ambiente escolar? 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROF. 1 A relevância consiste em proporcionar ao aluno 

vivências variadas em relação aos conteúdos da 

educação física escolar.  

PROF. 2 Além de fazer parte do currículo, faz parte das 

necessidades humanas, pois o aluno tem a 

necessidade de correr, saltar e pular. 

PROF. 3 Principalmente para trabalhar o aspecto motor 

dos alunos. 

PROF. 4 Podemos dizer que o atletismo é a base de 

todas as modalidades 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

De acordo com a afirmativa dos professores 1, 2, 3 e  

4 foi possível perceber a aproximação da definição do 

mesmo com o afirmado de CBAT (2008), uma vez que o 
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atletismo surge e da necessidade natural de correr, lançar e 

saltar. 

Quando questionado aos professores sobre inovações 

para sua prática diária tivemos as seguintes respostas: 

 

QUADRO 6 - Você traz inovações para sua prática diária? 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROF. 1 A prática que tem como elemento principal a 

ludicidade, as inovações fluir de modo cada aula 

ser que proporciona a inovação. 

PROF. 2 Sempre 

PROF. 3 Sim, principalmente com a utilização de materiais 

alternativos como também com o uso de espaços 

que requer habilidades motoras básicas. 

PROF. 4 Sim 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Foi possível perceber durante as respostas desta 

pergunta que todos os professores buscam inovar para a 

aplicação de suas aulas no cotidiano diário. 

A pergunta seguinte tratou da relação que o professor 

tem com o aspecto saúde e bem estar dos alunos:  
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QUADRO 7 - Em seu plano de trabalho ou mesmo no dia a 

dia é levada em consideração a preocupação de formar 

alunos preparados para um comportamento saudável no 

ambiente da prática do Atletismo?  

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROF. 1 Não só na prática do atletismo, mas, enquanto 

professora busco contribuir com a formação 

integral do meu aluno. Para tal, a prática 

pedagógica dever perpassar a um único conteúdo.  

PROF. 2 Sim, a Educação Física em si com seus conteúdos 

já transforma os alunos para a prática do atletismo 

o aluno tem que esta saudável. 

PROF. 3 Sim, não só na prática do atletismo, mas também 

nos demais conteúdos e temas. 

PROF. 4  Quando o conteúdo é aplicado sim 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Durante a realização da pergunta acima ocorreu uma 

preocupação em saber se os professores buscam um 

ambiente que proporcione saúde para os alunos durante a 

prática do atletismo. Foi evidente perceber que os 

professores 1,2, 3 e 4 têm sim uma preocupação durante a 

aplicação de suas aulas e demais conteúdos. 

Quando perguntado aos professores sobre a forma do 

Educar com relação a riscos, comportamentos inadequados, 

obtivemos as seguintes respostas:  
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QUADRO 8 - Há a preocupação em Educar os Alunos 

quanto aos riscos para a vida de comportamentos 

inadequados em ambientes nas quadras de lazer? 

 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROF. 1 Sim, através de uma prática pedagógica que 

buscar formar cidadãos crítico que tenham 

consciência dos seus direitos e deveres. 

PROF. 2 Sim. 

PROF. 3 Sim, se for a respeito da disciplina, os mesmos 

são orientados a respeito dos benefícios de uma 

prática regular de atividade física, e de que 

devem aproveitar ao máximo esse momento de 

lazer, como também dos malefícios de uma vida 

sedentária e de vícios. 

PROF. 4  Sim. 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Com base no exposto nas respostas acima ficou claro 

que todos os professores entrevistados se preocupam com os 

possíveis riscos, e comportamentos inaptos que podem 

acontecer durante as aulas. 

Com embasamento na questão anterior fizemos a 

seguinte pergunta para os professores entrevistados:  
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QUADRO 9 - Caso ocorra, de que forma essa informação é 

transmitida aos seus alunos? 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROF. 1 Aulas expositivas, mantendo uma relação 

dialógica com os alunos, pesquisas utilizando as 

tecnologias disponíveis e textos informativos. 

PROF. 2 O aluno tem que esta sabendo de que forma ele 

deve desenvolver suas habilidades e como ele 

deve agir enquanto atleta e como ser humano. 

PROF. 3 Através de aulas teóricas e práticas, com temas 

como atividade física e saúde, qualidade de 

vida, sedentarismo, hábitos saudáveis etc. As 

práticas servem para que os alunos vivenciem 

tudo isso. 

PROF. 4  É transmitida em aulas expositivas utilizando 

recursos audiovisuais para ilustrar as aulas. 

Também são realizadas aulas praticas com 

conteúdos aplicados na sala de aula. 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Diante as respostas obtidas neste item foi visível ter 

várias definições mas todas com o sentido de atender a  

coletividade e não o individual, os professores 1 e 4 tem um 

pensamento pedagógico aproximado, já os professores 2 e 3 

divergem, mas com explicações claras de que o aluno tem 

que ter noção de aspectos que busquem a qualidade de vida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após coleta e discussão dos dados essa pesquisa 

apontou para dados diferentes dos demonstrados 

empiricamente e por alguns resultados de pesquisa em outras 

instâncias, que tem demonstrado que o conteúdo atletismo 
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não tem sido inserido nas aulas de educação física escolar. 

Neste estudo específico, apesar de ser uma amostra de dados, 

na cidade de Palmeira dos Índios, Al, mostrou o contrário 

que os professores trabalham o conteúdo atletismo e que tem 

conhecimento sobre ele e sobre sua importância.  

Mesmo alguns cometendo equívocos, tais como: o 

professor 2, na questão 4, ainda apresenta nas suas respostas 

uma prática voltada par o rendimento, com veemente 

exclusão de participantes. Sabe-se pela literatura pertinente 

ao assunto e os documentos referenciais PCNS, que esse não 

deve ser o papel de um professor de educação física escolar.

 Em âmbito geral, foi possível perceber uma 

preocupação dos professores com o conteúdo, com o 

planejamento e com a prática desses professores com seus 

alunos, não apresentaram obstáculos para a inserção como é 

como percebermos na literatura estudada e nos comentários 

que se faz no cotidiano do trabalho com a educação física 

escolar. 
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CAPÍTULO 4 
 

ÍNDICE DE OBESIDADE EM TURMAS DE 3° A 4º ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL 

LUDUGÉRIO AMÂNCIO DA SILVA 

 

 

Adriano Luz Da Costa8 

Julio Cesar De Azevedo9 

 

RESUMO 

 
O artigo vem identificar o índice de obesidade em crianças 

dos 3° e 4° anos do ensino fundamental I, na escola 

municipal Ludugéro Amâncio da Silva e através dos dados 

obtidos, mostrar a importância da pratica da atividade física 

na escola. Para isso utilizou-se do IMC (Índice de Massa 

Corporal), para obter os dados coletados. Foram a avaliados 

59 e nove alunos entre nove e dez anos. Utilizou-se de 

pesquisa bibliográficas e pesquisa de campo, com 

abordagem quantitativa e qualitativa. Foi verificado através 

da pesquisa de campo um alto índice de obesidade nesses 

escolares que foram avaliados. 

 

 

                                                           
8 Graduado em Educação Física Licenciatura pela Faculdade São Tomás 

de Aquino – FACESTA. 
9 Professor do Curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade 

São Tomás de Aquino – FACESTA. 
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INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com senso comum, crianças além de 

consideradas seres adoráveis e repletas de ternura e 

inocência, retratam características físicas marcantes pela tal 

afeição, bochechas rosadas e redondas, braços roliços e uma 

cintura macia, pensando desta forma como não se derreter 

com uma aparência tão fofa?  

 Seguindo uma análise médica, elas não são fofas, são 

crianças obesas, cuja saúde está em risco, já que a 

probabilidade de se tornarem um adulto obeso é grande.  

Segundo pesquisa realizada sob a coordenação do 

pediatra Mauro Fisberg, professor da Universidade Federal 

de São Paulo – Unifesp, as crianças brasileiras estão 

ingerindo muito mais calorias do que deveriam. De cada 100 

meninos e meninas que apresentam quadro de obesidade aos 

2 anos de idade, quinze conviverão com o problema ao longo 

da vida. Já crianças que chegam aos 10 anos obesas, 80% 

manterão esse padrão na fase adulta. 

 Dessa forma, o objeto de estudo em questão é de 

grande relevância, pois como aluno do Curso de Licenciatura 

em Educação Física tenho verificado que há um grande 

índice de crianças de obesidade nas crianças do ensino 

fundamental I.  Isso acontece muitas vezes devido ao estilo 

de vida sedentária e a má alimentação somados alguns 

aspectos psicológicos, muitos já apresentam devido ao grau 

de obesidades alguns ficam suscetíveis a doenças derivadas 

da obesidade como diabetes, hipertensão arterial, aumento 

dos níveis de colesterol e etc.  
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 O objetivo geral desta pesquisa foi identificar o 

índice de obesidade infantil em turmas de 3º e 4º ano de uma 

Escola Municipal no povoado Santo Antônio em Palmeira 

dos Índios – AL. E os objetivos específicos: detectar os 

alunos que apresentam excesso de peso ou obesidade com a 

utilização do IMC; Identificar os principais problemas de 

saúde relacionados com a obesidade; Mostrar a importância 

da pratica da atividade física na escola; Mostrar a 

importância da inclusão dos alunos obesos na pratica da 

educação física escolar. 

Muitas vezes os altos índices de obesidade podem se 

dá pela má alimentação, principalmente pelos lanches 

levados ou comprados na escola possuidores de péssima 

qualidade alimentar. 

Pode ser também pela falta da prática de atividades 

físicas que nessa fase é muito importante, pois há uma 

tendência de que uma criança obesa pode se tornar um adulto 

obeso. Segundo Yomaka (2010, p.83) mostra que crianças 

com 10 anos tem cerca de 80% de chances de se tornar um 

adulto obeso. Além de não brincarem as crianças passam 

cerca de 2 ou mais horas na frente da televisão, vídeo game 

ou computador nestes casos além de se alimentarem errado, 

as crianças não fazem nada para que ocorra um perda de peso 

mesmo involuntariamente, através de brincadeiras.  

O número de meninos obesos é menor do que o 

número de meninas, pois os meninos ainda praticam mais 

atividades físicas que as meninas, por exemplo: jogando bola 

na rua, soltando pião, entre outros, assim as meninas tendem 

a ficar em casa, ajudando a mãe a cuidar de casa fazendo com 

que a perda calórica seja menor do que a dos meninos. Estas 
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são algumas das hipóteses que podem ser encontradas no 

decorrer desta monografia. 

Tratar um assunto que é de suma importância como 

obesidade e alimentação saudável na educação infantil, se 

faz necessário e para isso precisamos nos manter bastante 

informados sobre esse problema. Problemas esses que 

atrapalham na vida das crianças que sofrem desse mal e que 

sem uma ajuda especializada e sem um incentivo à prática de 

atividades físicas, esse problema se agrava ainda mais. 

Sendo assim, o problema que foi investigado neste trabalho 

partiu do seguinte questionamento: Qual o índice de alunos 

obesos nos 3º e 4º anos de uma Escola Municipal no povoado 

Santo Antonio em Palmeira dos Índios - AL?   

Através de uma avaliação feita com a utilização do 

IMC que é o Índice de Massa Corpórea, quando foram 

avaliados alunos de 3º e 4º anos foi constatado a existência 

de alunos nas duas turmas com obesidade, mostrando a 

importância da pesquisa que tem o objetivo de alertar sobre 

os riscos que a obesidade provoca. 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Cada vez mais no dia a dia, se tem visto crianças que 

estão acima do peso e até mesmo obesas. Isto por motivos 

tanto hereditários quanto pela má alimentação, fazendo com 

que haja o aumento de peso de maneira desordenada, 

causando doenças que atrapalham ou impossibilitam as 

crianças de praticarem exercícios. 
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A obesidade freqüentemente se inicia na 

infância. Quando isso ocorre, as chances 

para que um adulto se torne obeso são três 

vezes maiores, se comparadas com as de 

uma criança com massa corporal normal 

uma vez instalada a obesidade, a criança 

geralmente não consegue se “livrar” deste 

problema; (KATCH; McARDLE,1996, p. 

363) 

 

Para uma criança perder peso se torna muito difícil, 

principalmente nos dias atuais onde a maioria prefere o uso 

do computador que as brincadeiras que costumam gastar 

calorias, de acordo com Katch e Mcardle, (1996) se para 

perder peso fosse uma coisa fácil como apenas passar fome, 

fazendo com que perca de peso seja rápida a obesidade quase 

não iria existir e não iria ser considerada como os maiores 

problemas de saúde, perder peso não é uma coisa fácil como 

muitas pessoas podem pensar, perder peso é um processo 

continuo que envolve alimentação saudável e uma prática 

diária de atividade física e deixando a vida sedentária de lado 

e cuidando do corpo. 

Segundo Silva e Nunes, (2010) a culpa disso também 

está nos pais, pois os pais mandam lanches para seus filhos 

que facilitam no aumento de peso, como por exemplo, 

batatas fritas, pipocas, sanduíches, esses alimentos são os 

vilões, no combate a obesidade. 

O consumismo também é um vilão das crianças que 

deixam de brincar e de praticar exercícios para assistir 

televisão reduzindo dessa forma o gasto de calorias, ficam na 

frente da televisão 2 ou mais horas, comendo e ganhando 
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peso, consumindo alimentos com muitas calorias e fora de 

hora. 

Quando a criança tem vontade de perder peso e 

consegue é muito bom mas, a obesidade exige um cuidado 

constante, pois pode acontecer algumas recaídas 

favorecendo o aumento de peso corporal novamente e 

criando o que chamamos de efeito “sanfona” (redução e 

recuperação do peso). 

De acordo com Guiselini, (2004) poucas pessoas que 

perdem peso conseguem mantê-lo mostrando que manter o 

peso é mais difícil do que perdê-lo, pois isso nos mostra que 

devemos ter muito cuidado tanto com a alimentação como a 

prática de atividade física. Deve-se levar em consideração a 

dieta feita sem nenhuma orientação e em vez de causar a 

redução de peso devido a perda de gordura corporal, causa 

redução da massa muscular o que torna o indivíduo mais 

fraco e com muita flacidez.  

A alimentação adequada só surte efeito se a criança 

continuar a pratica de atividades físicas e também a 

alimentação tem que ser continua e com qualidade, pois, 

cada pessoa tem um corpo diferente e para cada corpo um 

peso. Segundo Nancy, (1998) as dietas que são feitas para 

serem seguidas e a longos prazos para as crianças ficam 

muito difícil, pois as comidas favoritas delas são doces, 

frituras e massas, essas comidas são servidas em aniversários 

e festas fazendo com que elas ganhem gordura extra e 

recuperem o peso. O controle de peso está baseado no que 

ela come e o que ela gasta em calorias. Se o consumo de 

alimentos for maior do que a perda de calorias há um 

aumento de peso, e se o consumo de alimentos for menor do 
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que o gasto de calorias existe a perda de peso, é por isso que 

é tão difícil manter o peso controlado, com isso se mostra 

evidente a importância do professor de educação física na 

escola, este tem a função de orientar seus alunos quanto a 

quantidade de calorias ingeridas, qual o tempo necessário 

para a prática de exercícios físicos, quais os riscos de uma 

dieta sem orientação devida etc. 

Devido à má alimentação e pode surgir o 

aparecimento de varias doenças essas que são graves e que 

afetam tanto na vida social quanto psicológica da criança, 

pois de acordo com Katch, e Mcardle, (1996) a obesidade 

facilita no aparecimento de doenças crônicas como diabetes, 

colesterol, pressão alta, mais do que nas pessoas magras não 

deixando as pessoas magras fora das pessoas que podem 

adquirir essas doenças, mas que as magras sofrem menos 

complicações com essas doenças. 

A avaliação dos níveis de obesidade poderá ser feito 

rapidamente através de uma simples Anamnese e a utilização 

do IMC. A fim de se obter os dados necessários para 

identificar e classificar as crianças quanto ao nível de 

gordura corporal.  

As aulas de educação física têm que fazer com que os 

alunos saibam seus limites e tentem melhorar para que se 

sintam motivados a continuar a brincar e a melhorar seu 

rendimento nas brincadeiras isso na aula de educação física 

e também servindo como incentivo para que as crianças 

continuem a brincar em casa com os seus colegas e irmãos. 

 

O processo de ensino e aprendizagem em 

Educação Física, portanto, não se restringe 
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ao simples exercício de certas habilidades e 

destrezas, mas sim de capacitar o individuo 

a refletir sobre suas possibilidades corporais 

e, com autonomia, exercê-las de maneira 

social e culturalmente significativa e 

adequada. (PCN, 1997, pg. 33  

 

1.1. Obesidade 

 

De acordo com Sant´Ana (2011 p.19) obesidade é o 

acúmulo de gordura corporal excessivo fazendo com que o 

indivíduo ultrapasse  os níveis antropométricos aceitáveis e 

vistos de acordo com o IMC, sendo considerada como uma 

doença crônica não transmissível.    

A obesidade é uma síndrome crônica é uma doença 

que afeta tanto aspectos psicológicos quantos aspectos 

físicos e sociais. A obesidade é vista como um mal que afeta 

não só as pessoas com alto padrão de vida, mas também as 

pessoas com um baixo padrão de vida, devido a um 

desequilíbrio alimentar que tem se mostrado presente em 

todos os lares do Brasil e do mundo. Isso fez com que a 

obesidade fosse considerada problema de saúde pública e 

para se mudar esse quadro várias providências deverão ser 

tomadas em conjunto entre todos os profissionais envolvidos 

coma área de saúde. 

Segundo Sant´Ana 2011 foi diagnosticado que “... 

existem mais de um bilhão de adultos com excesso de peso 

e cerca de 312 milhões são obesos. Isso significa que estamos 

na era de uma verdadeira globesidade. A obesidade  

aumentou também em crianças do mundo inteiro”. 
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Globesidade é um nome dado aos altos índices de 

obesidades diagnosticados em vários países do mundo esse 

nome é dado por está ligado diretamente a globalização e os 

altos índices de obesidade, um desses acontecimentos que 

ocorre no Brasil e no mundo é o famosos fastfoods que 

vendem comidas rápidas, porém alimentos ricos em calorias, 

que fazem mal a saúde e também servem para aumentar o 

índice de pessoas obesas. 

Muito se tem ouvido falar sobre os problemas sobre 

obesidade, mas pouco se tem feito. As primeiras pessoas que 

tem que se preocupar com a obesidade das crianças são os 

pais, que em muitos casos são os principais responsáveis por 

estes índices alarmantes.  

Os pais podem ajudar nesse processo, de acordo com 

Santos e Wolf (2008) os pais tem que ser companheiros dos 

seus filhos e também observar seu comportamento, e 

procurar também um professor de educação física e 

matricular a criança em alguma atividade física para que 

ajude a criança a perder a vergonha e através das atividades 

físicas perder calorias, a alimentação da família também é 

muito importante que seja equilibrada já que a criança não 

deve comer besteira salgadinhos, doces e alimentos muito 

calóricos deve apenas comer alimentos que façam bem pra 

saúde. Incentivar a criança a ter percepção de saciedade 

quando notar que está bom, perguntar se está com o 

estômago cheio. Fazendo a pergunta habitualmente com o 

tempo isso pode fazer com que ela perceba quando já está 

bom, e também determinar os horários da criança dormir e 

de acordar, os horários de alimentação e a reeducação 

alimentar.  
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Num contexto geral a obesidade mostra ser um 

problema que atinge a vários países, tanto os de primeiro 

mundo quanto aos emergentes e, desta forma, a falta de 

atividades físicas e a má alimentação são um problema 

mundial e que afeta a humanidade que além de sofrer com a 

obesidade sofre com os problemas que ela trás que são 

problemas de diabetes, colesterol, hipertensão e também 

alguns tipos de câncer.  

Segundo Yamaoka (2010) as pessoas sabem que a 

obesidade faz com que essas doenças surjam com mais força, 

mas não praticam exercícios e não praticando exercícios e se 

alimentando de maneira errada faz com que a perca calórica 

seja menor que o consumo de calorias fazendo com que essas 

calorias não gastas se tornem gordura.  

Existem dois tipos de obesidade mais freqüentes o 

tipo maçã, também chamado de andróide, onde a gordura que 

se acumula com maior incidência na região do abdômen que 

é um tipo de obesidade que traz mais riscos para as pessoas 

que a possuem, pois no abdômen é onde está localizada a 

maioria dos órgãos que são responsáveis pelo funcionamento 

do corpo. E a obesidade do tipo Pêra, também chamada de 

Ginóide, onde a gordura que se encontra na região do quadril 

que é menos perigosa, pois se encontra na parte inferior do 

corpo em um local que a gordura não causa tanto risco como 

na parte superior do corpo. 

 

As pessoas com o perfil em formato de maçã 

têm mais facilidade de desenvolver outras 

doenças, como problemas cardiovasculares, 

pois a gordura visceral, ao contrário da 

subcutânea, dirige-se diretamente para o 
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fígado antes de circular até os músculos, 

podendo causar resistência à insulina, 

levando à hiperinsulinémia, que são níveis 

elevados de insulina, aumentando assim o 

risco de diabetes mellitus tipo II, 

hipertensão e doenças cardiovasculares. 

(FERREIRA. e CARNEIRO. 2004) 

 

 

http://www.cirurgiadaobesidademorbida.com.br/images_obesidade/obe

sidade_img_applevspear.gif 

        

          Tipo Maçã                                     tipo Pêra 

 

1.1.1. Causas da obesidade 

 

 A maioria das causas da obesidade se dá pelo 

desequilíbrio alimentar, o fato de ingerir mais calorias do que 

se gasta, causa o que chamamos de desequilíbrio da balança 

energética, onde as calorias ingeridas a mais se acumulam 

como gordura.  

Em dois indivíduos que se alimentem de maneira 

normal como a maioria das pessoas mesmo que os dois 

tenham tendência em ser obesos existe um fator que pode 

influenciar um ser obeso e outro não, seriam os níveis de 
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gastos calóricos. Um dos dois pode praticar exercícios 

regularmente, este terá uma vida normal desde que fique 

sempre em equilíbrio a alimentação e a prática de exercícios 

físicos. Já o outro como não pratica exercícios físicos 

provavelmente se tornará um obeso se comparando ao que se 

alimenta do mesmo jeito, mas que pratique exercícios físicos 

poderá não ser obeso mesmo que ele tenha tendência de se 

tornar obeso. 

Segundo estudos realizados por Santos & Wolf 

(2008) fatores biológicos como capacidade de armazenar 

gordura, fazia com que os indivíduos conseguissem resistir 

por mais tempo as caçadas, que poderiam levar horas e a 

caminhadas de muitos quilômetros, além das reservas 

calóricas que eram fundamentais para a sobrevivência dos 

homens pré-históricos, pois no passado ter uma camada de 

gordura seria benéfico, pois haviam épocas em que faltavam 

alimentos e quem tinha mais gordura (energia) conseguiria 

resistir por mais tempo.  

Hoje em dia não se precisa ter uma reserva de gordura 

(energia), pois não há tanta falta de alimento, mas sim para 

algumas pessoas uma facilidade enorme de conseguir 

alimentos bastando apenas abrir a geladeira, ou seja, se 

alimentar e não precisa fazer muito esforço e favorece no 

ganho peso devido a não perda de calórica.  

Também fatores sociais estão associados a um mundo 

muito competitivo e faz com que os pais tenham pouco 

tempo para levar seus filhos para passear ou leva-los para 

brincar, e para que as crianças não fiquem tão tristes eles se 

tornam pais permissivos deixam que as crianças comam 

coisas que elas acham gostosas que na maioria das vezes tem 
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um valor calórico muito alto fazendo com que ela aumente 

de peso. Devido ao pouco espaço e a violência as crianças 

quase não saem de casa ficando na frente da TV, vídeo game 

e computador por duas ou mais horas e, além disso, se 

alimentando de coisas com alto valor calórico ganhando peso 

e com o ganho de peso consequentemente ao aparecimento 

de doenças que atrapalham a criança e às vezes 

impossibilitando a criança de brincar quando ela tiver tempo, 

é por isso que os pais tem que estar atentos e sempre procurar 

dar alimentos que ajudem a criança ou seja alimentos 

naturais como frutas e sucos. 

 

Revistas revelam que a exposição de uma 

criança por 30 segundos a um comercial é 

capaz de influenciá-la na escolha dos 

alimentos. Outros estudos apontam que 

crianças que passam cinco horas por dia 

assistindo televisão têm uma probabilidade 

5,3 vezes maior de apresentar obesidade do 

que aqueles que assistem apenas duas horas 

por dia. (Santos & Wolf, pg. 18) 

 

 Ou seja, mostrando que a televisão influencia 

diretamente na obesidade, devido ao tempo que a criança fica 

na frente da TV é o tempo que ela poderia estar brincando e 

praticando exercícios, tendo assim um lazer mais ativo, 

socializando-se com outras crianças, desenvolvendo suas 

valências físicas de forma harmônica, normal e 

conseqüentemente perdendo calorias. 
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1.1.2. Consequências da obesidade 

 

 As consequências da obesidade podem interferir 

tanto na vida da pessoa nos aspectos de saúde em relação às 

doenças como em aspectos psicológicos pois ela faz com que 

a pessoa entre em depressão por se sentir desmotivada e não 

conseguirem praticar exercícios físicos como os outros e por 

quando tentar sofrer com o bullying, fazendo com que se 

sinta excluído podendo: 

  
Tal ato de violência pode desencadear 

inúmeros problemas, como a perda da 

autoestima, ansiedade, estresse, depressão, 

abuso de álcool, drogas e pensamento 

suicida. Tendo em vista os padrões estéticos 

atuais, as crianças obesas acabam se 

tornando vítimas do bullying. Nesse caso, é 

possível a manifestação de distúrbios 

alimentares como anorexia, bulimia ou 

dietas extremas para perder peso.(  Gatti, 

Murilo, 2011.) 

 

Devido aos maus hábitos alimentares ao ingerir 

gorduras em excesso, junto com a obesidade o indivíduo 

pode de adquirir também doenças cardiovasculares. 

Vários problemas cercam a obesidade problemas a 

obesidade tornado-a perigosa devido aos problemas 

relacionadas às mesmas. Abaixo são apresentados os 

problemas relacionados com a obesidade: 
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1.2. Obesidade infantil 

 

 Cada vez mais estamos vendo o crescente número de 

crianças obesas nas escolas, dados do IBGE (instituto 

brasileiro de geografia e estatística), tem mostrado que a cada 

ano que passa o número de pessoas obesas crescem no Brasil. 

Consequência de muitos fatores, sendo o mais comum a 

facilidade em encontrar alimentos de baixo valor para a 

saúde. 

Segundo YAMAOKA, Marina os pais acham que 

crianças “fofinhas” são crianças saudáveis, por acharem que 

comendo bem não estão doentes, isso é um problema que 

enquanto os pais pensem dessa maneira a obesidade infantil 

não vai acabar, pois eles possuem a obrigação de cuidar da 

alimentação das crianças. Quanto mais tempo a criança se 

mostre acima do peso fica mais fácil de quando tornarem-se 

obesidade

diabetes

bulling

pressão 
alta

colesterol

depressão
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adultas se tornarem adultas obesas. O risco de uma criança 

de 2 anos se tornar um adulto obeso é de 15% aos 5 anos é 

de 35% quando chega aos 7 anos aumenta para 50% e aos 10 

anos esse índice chega até os incríveis 80%, que é um nível 

assustador. 

Isso mostra que devemos cuidar desse problema o 

quanto antes, pois quanto mais tempo passa mais 

probabilidade do indivíduo se tronar um adulto obeso. 

Os cuidados com o corpo tem que existir desde cedo 

e incentivados pelos pais para que quando as crianças 

cresçam se tornem adultos mais saudáveis mesmo sabendo 

que a hereditariedade é um fator que influencia diretamente 

na obesidade, mas se tomados os cuidados devidos os riscos 

diminuem. 

Quando os pais se derem conta de que seus filhos 

estão acima do não é preciso entrar em desespero, pois os 

cuidados tem que ser duradouros não apenas em emagrecer 

e depois se descuidar tem que existir sempre cuidado na 

alimentação, pois segundo seninninger (2009 p,34),  não é 

preciso privar a crianças de tudo e fazendo com que ela faça 

um regime muito brusco pois as crianças não são do mesmo 

jeito, todas tem metabolismos diferentes e precisam apenas 

que se tome cuidados para não ter excesso de peso pois 

quando ela crescer ela irá perder todo o excesso. 
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1.3. ATIVIDADES E EXERCÍCIOS FÍSICOS NA INFÂNCIA 

 

Com o aumento da tecnologia sempre a favor da 

comodidade e do conforto das pessoas, as crianças se 

esquecem de praticar atividades físicas e procurando fazer 

coisas que não gastam energia. 

  
Isso significa que essas crianças diminuem 

as suas atividades físicas à medida que 

ganham peso, pois este lhes demanda mais 

esforço. Por isso, elas se cansam mais rápido 

e se mexem menos do que as outras. Para 

pular 40 % menos alto do que uma criança 

“normal”, a criança obesa gasta 30 % a mais 

de energia  (SENNINGER, 2009, p.71) 

 

O avanço da tecnologia trouxe muitos benefícios para 

a humanidade, mas também veio com as consequências, as 

criança estão deixando a vida ao ar livre para ficarem presos 

dentro de um quarto com celulares, computadores, tabletes, 

etc. Isso tem ajudado a aumentar o número de crianças 

obesas. 

 

1.3.1. Como estimular as crianças para as práticas de atividades 

físicas 

 

 Para que não fique tão difícil adaptação à atividade 

física, escolha uma atividade que você gosta ou que tenha 

curiosidade, isso fará com que se sinta uma pessoa 

estimulada para continuar fazendo com que as atividades 

físicas se adaptem no dia a dia, não adianta começar uma 

atividade que você não goste, mas tem que saber que existem 
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tipos de atividade que não são adequadas para as pessoas que 

antes levavam uma vida sedentária.  

De acordo com Mello (2003, p. 62) O educador deve 

observar qual é a melhor maneira de agir tanto para 

incentivar na boa alimentação quanto na pratica de exercícios 

físicos sem estar desenvolvendo atividades que incentivem a 

crianças a participarem. 

Não se pode também exagerar nas atividades, pois 

elas podem fazer mal, os pais também não podem esperar no 

aspecto de resultado, seria esperar que com os exercícios elas 

se tornassem atletas, isso pode agir negativamente 

desmotivando a criança se ela não conseguir alcançar o que 

seus pais esperavam, e devido a isso se desmotivar com os 

exercícios, para que isso não aconteça os pais tem que agir 

naturalmente. 

 

1.3.2 Como se devem praticar exercícios físicos 

 

Devem ser praticados regularmente para que o corpo 

se adapte, tornar o exercício físico uma prática de lazer para 

que ele não se torne monótono, sempre fazer um bom 

alongamento e aquecimento para que não aconteça o 

aparecimento de lesões que podem fazer a criança parar de 

fazer os exercícios, não se esforçar demais para que quando 

se sentir levemente cansado parar a atividade física. Não se 

empolgar e querer forçar o corpo demais fazendo apenas o 

que é indicado, não tentar competir com ninguém e nem 

consigo mesma, pois isso pode levar a criança a ultrapassar 

os seus limites e comprometer seus exercícios, antes de 
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entrar em programas de exercícios procurarem seu medico 

para que ele indique profissionais especialistas em recreação. 

Segundo David C. Nelman a prática de exercícios 

feita de maneira contínua propiciará ao indivíduo o controle 

do peso, com isso o professor poderá falar para o aluno a 

importância da prática de exercícios físicos feitos 

diariamente.   

Sempre procurar se hidratar porque quanto maior for 

a atividade física, maior é a perda de líquido durante e após 

as atividades, para se sentir bem durante e após as atividades 

físicas. 

 

1.3.3. Exercícios físicos e alimentação adequada 

 

Quando a pessoa desde cedo se preocupa com a saúde 

e com benefícios dos esportes, ela pode adequar os dois no 

seu dia a dia, investindo nos resultados benéficos que estes 

proporcionam se feitos corretamente sem exageros; hoje se 

considera unanimemente que a orientação mais sensata para 

a saúde da criança é a que defende uma boa nutrição e 

atividades físicas regulares. SENNINGER, (2009) Hoje em 

dia, as crianças estão sendo empurradas cada vez mais para 

dentro de suas casas e apartamentos, isso porque, está 

faltando espaço para brincar e o atrativo que elas tem seriam 

jogos de computador, vídeo Game e televisão, ocupando o 

dia todo e fazendo elas esquecerem e se acomodarem em 

questão as brincadeiras com bola, brincadeiras de correr 

devido estarem em frente a televisão, isso só  acontece 

porque os adultos só querem saber do lucro e do crescimento 

econômico e do crescimento econômico, não deixam espaço 
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para o lazer que é tão importante para a saúde das crianças e 

de todos, para que esta situação mude tem que tentar 

estimular as crianças para que elas brinquem e comecem a se 

incentivar e a criar coisas novas. 

Se adequados corretamente, exercícios físicos e 

alimentação, pode se conseguir evitar muitas doenças tanto 

nas crianças quanto nos adultos, a alimentação adequada 

pode dar força junto com exercícios físicos para o organismo 

resistir às coisas que facilitam as pessoas a adquirirem 

doenças como diabetes, colesterol pressão alta e etc. 

 

1.3.4 Atividade Física na Escola 

 

É na escola onde está uma das primeiras pessoas que 

podem ajudar as crianças a praticarem exercícios. O 

professor de Educação Física, ele é capacitado estudou e 

pode ajudar as crianças na escolha dos exercícios e orientá-

las para que elas não se machuquem quando estiverem 

praticando exercícios, ele pode incentivar a fazer com que 

ela veja a importância e quanto é divertido as brincadeiras 

que utilizam bola que são várias brincadeiras desde um 

futebol até uma brincadeira de queimada, que são 

brincadeiras mais populares e que são muito divertidas e 

fáceis de serem praticados, e quantas brincadeiras elas 

podem inventar usando também cordas e bambolê com 

pouco espaço que está tão difícil de conseguir devido ao 

crescimento econômica que não deixa nenhum espaço para 

o lazer, pois só querem saber do lucro. 

Se desde cedo todos se conscientizarem da 

importância dos exercícios físicos e a importância das aulas 
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de educação física, vão se sentir melhor e não sofrerão com 

a obesidade, e com os males que ela pode trazer.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Os procedimentos utilizados no desenvolvimento 

desse artigo foram uma pesquisa bibliográfica com o 

objetivo de embasar as discussões propostas no artigo onde 

no qual foram encontrados e discutidos bibliograficamente e 

aprofundados com o intuito de melhor expor as ideias 

propostas   

Pesquisa de campo com IMC que é o Índice de Massa 

Corpórea sendo o que melhor se encaixa com o objetivo da 

pesquisa, e que de acordo com BOSSELLO, Otavio (2010) 

cita que o IMC é universalmente aceito como um bom 

indicador de massa corporal, que é a soma do peso/altura2.  

Mostrando melhor os níveis em que os alunos que 

participaram da pesquisa estão se estão com sobrepeso ou se 

já estão mostrando sinais de obesidade. 

Sendo no caso considerado uma pesquisa descritiva 

no qual os assuntos propostos na pesquisa podem ser 

livremente propostos e discutidos afim de melhor expor os 

resultados obtidos ao final deste artigo. 

 

2.1. ANALISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

O objetivo do artigo foi de identificar qual o nível de 

crianças obesas nas turmas de 3 e 4 anos da Escola Municipal 

Ludugério Amâncio da Silva através de uma pesquisa de 

campo onde os alunos foram pesados e medidas suas alturas. 
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Através disso foram obtidos dados que servem como fonte 

para a pesquisa o método utilizado foi o IMC que é o Índice 

de Massa Corpórea.  Cada faixa etária o índice de massa 

corpórea muda de acordo com a tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Art. Calcular IMC Infantil – Tabela e Como Fazer. In.   

http://www.modasetendencias.com/calcular-imc-infantil-%E2%80%93-

tabela-e-como-fazer.htm. 

idade normal Sobrepeso obesidade 

6 15 mais de 18,0 mais de 18,0 

7 15,6 mais de 17,3 mais de 19,1 

8 16,1 mais de 16,7 mais de 20,3 

9 16,7 mais de 18,8 mais de 21,4 

10 17,2 mais de 19,6 mais de 22,5 

11 17,8 mais de 20,3 mais de 23,7 

12 18,5 mais de 21,1 mais de 24,8 

13 19,2 mais de 21,9 mais de 25,9 

14 19,9 mais de 22,7 mais de 26,9 

15 15 mais de 23,6 mais 27,7 

16 15,6 mais de 18,0 mais de 19,1 
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Através desta tabela se pôde verificar se os alunos das 

turmas de 3º e 4º ano da Escola Municipal Ludugério 

Amâncio da Silva se encontravam com obesidade. 

 

 

 

 Os gráficos mostram que nas turmas de 3º e 4º anos 

o índice se mostra elevado na turma de 3º ano que era uma 

turma de 28 alunos onde se encontrou 5 alunos com 

obesidade cerca de 15% e na turma de 4º ano esse níveis se 

mostraram ainda mais elevados; pois numa turma de 31 

alunos os níveis de alunos obesos chegou a 22%  sendo que 

Indíce  turma de 3º ano

85%

15%

Indíce turma de 4º ano

78%

22,00
%
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nessa faixa etária que é a de 10 anos a faixa etária onde cerca 

de 80% das crianças obesas se tornam adultos obesos como 

Yamaoka (2010) citou no decorrer da artigo.  Fazendo com 

que se mostre a importância dessa pesquisa que teve como 

objetivo mostra a importância da prática de atividades físicas 

orientadas pelo professor de educação física, pois ele pode 

fazer com que a criança participe das brincadeiras sem que 

sofram nenhum tipo de preconceito para que se sintam 

motivadas e continuem a praticar exercícios afim de manter 

hábitos saudáveis para que as crianças tenham uma vida 

saudável. 

Na turma de 3º ano que era uma turma de 28 alunos 

onde se encontrou 5 alunos com sobrepeso cerca de 15% dos 

alunos na turma de 4º ano o níveis de alunos acima do peso 

foram ainda maiores onde numa turma de 31 alunos 8 deles 

mostraram estar acima do peso faixa etária essa que é entre 

10 anos, faixa etária essa que de acordo com Yamaoka 

(2010) cerca de 80% deles poderão se tornar adultos obesos, 

mostrando então a importância da pesquisa. 

Através das pesquisas bibliográficas onde foram 

expostas a importância da pratica de atividades físicas afim 

de ajudar os alunos a manterem uma vida saudável pois a 

obesidade se mostra uma doença crônica que tanto atinge a 

porte física quanto na parte psicológica, através de pesquisas 

embasadas bibliograficamente mostraram que a obesidade 

de acordo com Katch, e Mcardle (1996) serve como 

potencializador de doenças como diabetes, colesterol e 

pressão alta. Também no fator psicológico que seriam 

depressão e também o sofrimento devido ao preconceito dos 

colegas que seria o Bullying que seria tanto agressões físicas 

ou também verbais. 
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Mostrando a importância da inserção dos alunos 

acima do peso nas aulas de educação física, segundo Mello 

(2003) o professor deve saber como dar aula no intuito de 

sempre deixar o aluno motivado para que ele não se 

desmotive e pare de frequentar as aulas, não podendo 

exagerar e sempre tentando mostrar que praticar exercícios 

físicos é prazeroso e que faz bem pra saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo obter o índice 

de obesidade em turmas de 3º e 4º ano da escola municipal 

Ludugério Amâncio da Silva, com o objetivo de mostrar 

os níveis de alunos que se encontram com obesidade 

afim de mostrar a importância que da pratica de 

exercícios físicos na infância e ao mesmo tempo 

incentivar a importância participação das crianças 

obesas na aula de educação física, pois o professor 

através de atividades prazerosas consiga fazer com que 

as crianças criem gosto em praticar exercícios físicos. 
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CAPÍTULO 5 
 

A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DO ATLETISMO NAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Macia Fabiana Oliveira Ferro10 

Júlio César de Azevedo11 

 

RESUMO 
 
O presente trabalho visou discutir a importância da inserção 

do atletismo como conteúdo de ensino nas aulas de Educação 

Física. O procedimento realizado para o desenvolvimento 

deste artigo foi pesquisas bibliográficas que serviram para 

embasar as ideias discutidas no presente estudo. Na pesquisa 

foram utilizados métodos de descrição, pois o assunto 

abordado se posiciona melhor a uma metodologia descritiva, 

uma vez que é tida a possibilidade de argumentar e refletir 

livremente a respeito do tema. Da mesma forma foi utilizada 

abordagem qualitativa, a qual complementará a compreensão 

do estudo analisado. A abordagem quantitativa diz respeito 

à utilização de um questionário, permitindo amostras de 

dados que possibilitaram uma representatividade para a 

compreensão do caso em análise. O questionário foi 

submetido a três professores da área de Educação Física, de 

escolas da rede particular de ensino, no município de 

Palmeira dos Índios. Assim, foi possível observar diante das 

                                                           
10 Graduada em Educação Física Licenciatura pela Faculdade São Tomás 

de Aquino - Facesta. 
11 Professor do Curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade 

São Tomás de Aquino – FACESTA. 
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respostas dos professores às perguntas propostas que, em sua 

maioria, o atletismo não é trabalhado na escola, pois os 

mesmos apresentam que a escola não tem uma estrutura, nem 

materiais necessários para por em prática esse tipo de 

modalidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na prática diária de um professor de Educação Física 

um dos dilemas é saber quais os conteúdos que devem ser 

trabalhados com os alunos. Para responder a essa questão, 

muitos posicionamentos são levados em conta como: 

diferenças de sexo e idade; preparação física de cada aluno; 

gosto pela prática esportiva; condições de materiais e de 

espaço; visão do esporte no âmbito em que está inserido, etc. 

Para dispor esse dilema, o professor deverá ter 

clareza do objetivo que quer alcançar, quer seja como um 

aluno que conhece todos os aspectos de uma modalidade 

esportiva, nesse caso o atletismo; ou um aluno que, através 

do esporte escolar, adquira valores como emancipação, 

participação, cooperação e coeducação. 

Para dispor esse dilema, o professor deverá ter 

clareza do objetivo que quer alcançar, quer seja como um 

aluno que conhece todos os aspectos de uma modalidade 

esportiva, nesse caso o atletismo; ou um aluno que, através 

do esporte escolar, adquira valores como emancipação, 

participação, cooperação e coeducação. 

Sendo assim, o esporte, como uma forma de 

educação, no caso o atletismo, democratiza e gera cultura 

pelo movimento de expressão de cada pessoa que esteja em 

ação como manifestação social e de exercício crítico da 
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cidadania evitando, deste modo, a eliminação e o abuso de 

competitividade (DARIDO, 2005). Ao direcionar o atletismo 

como conteúdo, pode-se levar os alunos a pensarem de 

maneira crítica sobre os problemas vividos pela sociedade, 

tais como o uso de drogas não permitidas, a corrupção e a 

violência, como, da mesma forma, a geração de empregos 

entre outros. 

Conforme relata Calvo (2005) a maioria dos alunos 

de graduação em Educação Física, chegam ao Ensino 

Superior sem ter tido qualquer contato com esta modalidade 

esportiva. Por outro lado, Silva (2005) ratifica que não 

obstante alguns professores se disponham a lecionar o 

atletismo no campo escolar, as queixas atinentes à falta de 

espaço e materiais são muito frequentes. 

Desta forma, este artigo apresenta o seguinte 

problema: Como o profissional da Educação Física vem 

trabalhando a prática do atletismo no âmbito escolar? É 

interessante para a área o problema em questão, pois ele 

responderá a muitas inquietações de professores que 

trabalham com essa modalidade na Escola e muitas vezes 

têm a visão, tão somente, numa perspectiva de treinamento, 

de busca de resultados.  

Este artigo tem importância na nossa vida 

profissional, pois o tema nos instiga a buscarmos mais 

conhecimentos teóricos e práticos, uma vez que no âmbito 

acadêmico tivemos dificuldade na matéria atletismo, e dessa 

forma, começamos a investigar se nas escolas da cidade de 

Palmeira dos Índios estava sendo praticada esta modalidade. 

Foi proposto, como objetivo geral desta pesquisa, 

averiguar como professores de Educação Física podem 
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trabalhar com o atletismo, independente do espaço e 

materiais utilizados, no campo escolar, cooperando para uma 

maior propagação deste conhecimento. 

Tivemos como objetivos específicos: verificar o 

interesse de professores de Educação Física em inserirem o 

atletismo em suas aulas; mostrar a importância do atletismo 

no desenvolvimento das qualidades físicas básicas dos seres 

humanos (correr, saltar e lançar); verificar a real situação do 

atletismo na escola; e, mostrar maneiras de como podemos 

inserir o atletismo nas aulas de Educação Física. 

Através da realização desse artigo foi possível 

realizar um estudo de como esta modalidade ocorre no meio 

escolar, como interage com outras disciplinas, refletindo 

sobre a relação ensino-aprendizagem, currículo, 

metodologias e avaliação. Sempre destacando a importância 

de criar meios que estimulem os alunos a gostarem do 

atletismo, aumentando o interesse pela prática da Educação 

Física e tornando assim, um hábito saudável para toda uma 

vida.  

Sendo assim, muitas justificativas são expostas para 

o não desenvolvimento escolar do atletismo, uma delas faz 

referência à produção científica no campo do atletismo 

(MATTHIESEN, 2009). O estudo é importante para a área, 

enquanto contribuição para uma reflexão da importância do 

atletismo nas aulas de Educação Física com base nas 

experiências vividas de cada educando e numa atuação 

pedagógica voltada para ação e reflexão do esporte na 

perspectiva escolar.  
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1. ATLETISMO: HISTÓRIA E ANÁLISE INICIAL NO ÂMBITO 

ESCOLAR 

 

É notório que o atletismo é muito pouco trabalhado 

em aulas de Educação Física, por essa razão, este artigo tem 

o intuito de apresentar o porquê de cada vez mais professores 

necessitarem trabalhar com o atletismo no campo escolar, 

independente do espaço e materiais existentes. 

Uma das principais causas para o não aprimoramento 

do atletismo no ambiente escolar, nas aulas de Educação 

Física é a falta de materiais e espaço adequado, ficando 

difícil o trabalho dos professores da disciplina. Estes, muitas 

vezes têm medo que os alunos se machuquem quando 

praticam alguma das modalidades. 

Assim, desde os tempos mais antigos, que caminhar, 

saltar, correr e lançar são movimentos naturais e congênitos 

dos seres humanos. A criança que, desde o nascimento, 

executa esses movimentos, na escola, com as aulas de 

Educação Física, terá a oportunidade de aperfeiçoá-los. 

Neste sentido, Fernandes (2011, p. 01) cita que:  

 
O Atletismo é uma das modalidades 

desportivas mais antigas em termos de 

organização competitiva. Nos Jogos 

Olímpicos que se iniciaram na Grécia 

Antiga no ano de 776 a. C., encontramos 

como principal evento o “Pentatlo”, que 

compreendia o “Lançamento do Disco”, o 

“Salto em Comprimento” e “Luta Livre”. 

[...] Os Jogos Olímpicos ajudaram a 

popularizar o Atletismo, universalizando-o 

cada vez mais. [...] O programa original do 

Atletismo Olímpico da Era Moderna, 

iniciado em Atenas no ano de 1896 e aberto 
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apenas a competidores do sexo masculino 

(as mulheres só começaram a participar 

regularmente a partir de 1928) [...] É 

atribuído aos Ingleses o mérito da 

sistematização do Atletismo e a sua difusão 

pela Europa [...]. 

 
Uma mudança na modalidade atletismo, ao vê-se na 

prática, proporciona determinados problemas. 

Primeiramente, não se deve ter a concepção de que isso 

denota a diminuição de uma forma correta da prática. Trata-

se, destarte, de uma modificação de entendimento, tanto de 

ensino como de esporte e do modo como é pertinente com o 

meio social e com o mundo em que é vinculado. 

De acordo com apontamentos de Hildebrandt (2003) 

o atletismo escolar, dependendo da metodologia que é 

empregada em sua aplicação, pode ser o maior responsável 

pelo desenvolvimento das aptidões motoras referidas 

anteriormente, pela elevação da saúde, e pelo 

desenvolvimento da personalidade da criança e do 

organismo, colaborando para o desenvolvimento do sistema 

cardiovascular e nervoso e para aprimorar as características 

físicas fundamentais.  

O modo de ação competitivo é determinado pelas 

regras de local e regras motoras, entre outras classificações. 

Sob as condições básicas de locais e as condições motoras 

predeterminadas, o correr, o saltar e o lançar significa 

percorrer uma distância o mais rápido possível; saltar o mais 

longe possível ou, além disso, lançar o mais longe possível. 

Dessa forma, para o participante, o correr implica uma 

diminuição do tempo, e, no saltar e no lançar, um aumento 

da distância a ser alcançada.  
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Ao ensejo da devida importância de uma disciplina 

implantada no plano de estudos de uma escola passa pelos 

objetivos gerais da educação. Ao mesmo tempo a história e 

tradições, as necessidades e determinações da sociedade 

foram e são fatores importantes na determinação do currículo 

disciplinar de uma escola, de um sistema escolar. O 

desporto/esporte, no seu cerne, é por essência uma prática 

cultural, uma expressão moderna da corporalidade, estando 

sujeito à influência das várias mudanças e transformações 

que acontecem na sociedade (CARNEIRO FILHO, 2001). 

Seja primitivo ou contemporâneo o homem se molda, 

à medida que é necessário, seu movimento para ultrapassar 

os obstáculos descobertos no seu trajeto. Muitas das 

características atléticas apareceram em desempenho das 

atividades de estabilidade ou profissionais, de reprodução de 

circunstâncias habituais ou como atividades lúdicas com 

vantagens para o trabalho.  

Assim, para Costa (1992) o atletismo a ser utilizado 

na escola deve ser considerado como o "pré-atletismo", onde, 

numa primeira fase, faz-se através dos gestos motores 

básicos correr, saltar e lançar; e numa segunda fase, mantêm-

se os da primeira, avançando-se para as tarefas que exigem 

uma maior codificação dos gestos motores básicos, 

aproximando progressivamente a criança do atletismo. 

A partir do momento em que o professor de Educação 

Física se dedica ao ensino do atletismo escolar, apresentando 

além de qualquer outra situação, o despertar nos alunos o 

gosto para com os movimentos. Aquele, além da introdução 

e aprendizagem dos movimentos basilares dessa modalidade 

esportiva através de jogos pré-desportivos que empreendem 
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as desenvolturas motoras, pode então, criar uma base de 

conhecimentos apropriada para sustentar um 

aprofundamento técnico mais exclusivo a partir de então. 

Nesse sentido, a tematização do correr, do saltar e do 

lançar, no sentido do sistema do atletismo desportivo, levado 

até então para as instituições escolares, compromete os 

participantes com os aspectos formais das experiências 

corporais e do movimento que o sistema orientado da 

competição exige (MARQUES; IORA, 2009). A avaliação 

do rendimento na corrida, no salto e no lançamento se baseia 

nos padrões objetivos que são fixados pelos resultados em 

forma de lista (por exemplo: uma hierarquização dos 

resultados segundo os recordes mundiais, regionais ou 

categoria de participação relativa à faixa etária). 

Em se tratando dos objetivos da Educação Física 

escolar são descritos em três planos: o biológico, o 

sinestésico e o integrador. Essas três funções gerais devem 

ser entendidas da seguinte forma: a função biológica deve 

atender a formação das qualidades físicas básicas, como 

força, velocidade, resistência e flexibilidade; a função 

sinestésica ocupa-se da formação das destrezas motoras para 

as diferentes modalidades esportivas e a função integradora 

deve desenvolver a competência social através do esporte 

(KUNZ 1991). 

Como já discorre Matthiesen (2009) o atletismo é 

pouco compreendido no âmbito das escolas, e é considerado 

como um dos conteúdos clássicos da Educação Física. No 

entanto, esta modalidade esportiva não faz parte do dia-a-dia 

escolar, ainda que as crianças corram, saltem e explorem o 

tempo todo, a gama basilar de movimentos que compõem o 
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atletismo. E ainda para a autora, é muito difícil encontrar 

professores que incluam o atletismo como conteúdo a ser 

desenvolvido nas aulas de Educação Física Escolar ou 

pessoas interessadas em desenvolver um programa desse 

esporte, contribuindo, inevitavelmente para que muitas 

crianças o conheçam. 

O atletismo é um elemento cultural, em especial um 

conteúdo clássico da Educação Física, quando se é posto 

diante de inúmeras possibilidades de ensiná-lo. Utilizando 

locais diversos, materiais adaptados e jogos pré-desportivos 

pode-se garantir o interesse das crianças e suas 

possibilidades de sua realização permitindo, como deveria 

ser, o seu ensino, conhecimento e difusão no âmbito escolar 

(MARQUES e IORA, 2009). 

De acordo com os ensinamentos de Carneiro Filho 

(2001) o atletismo com suas diversas provas e facilidade de 

ser praticado na escola em qualquer tipo de instalação 

desportiva, sem a obrigatoriedade de um campo atlético 

sofisticado para seu desenvolvimento, que tem acumulada 

experiência de séculos de anos desde sua origem, possui um 

enorme potencial para assumir uma característica, ao mesmo 

tempo, de um meio para a promoção da saúde. 

Como já relata Matthiesen (2009) ainda que a falta de 

interesse e divulgação seja o retrato mais comum do 

atletismo no Brasil, em época de jogos Olímpicos ou Pan-

americanos este certamente sofre modificações. A autora 

discorre ainda que, de mero desconhecido da população 

brasileira, o atletismo passa a divulgar nomes, provas, 

esforços físicos, conquistas e recordes, no que conta com o 
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apoio dos meios de comunicação de massa, sobretudo da 

televisão, até mesmo em horários de grande audiência. 

O atletismo, como meio das aulas de Educação 

Física, pode constituir um caminho, uma forma de acesso a 

uma melhor qualidade de vida12, sem a carga persuasória de 

desporto/esporte13 centrado com exclusividade na 

competição. 

Existe uma classificação para as provas de atletismo 

quanto à natureza do movimento, que comprova seu 

distanciar. O contato com o meio e com o resto dos 

semelhantes confirma uma série de aprendizagens mais ou 

menos espontâneas. A este tipo de movimento é dada a 

classificação de naturais: corridas longas (lentas), de 

velocidade e salto em distância (SANT citado por 

CARNEIRO FILHO, 2001). 

As diversas formas de exercitação que o atletismo 

possui, concretiza sua fundamentação para se tornar um 

processo alegre, eficaz e duradouro junto aos seus 

praticantes, bastando, para tanto, atender alguns princípios 

que regem o processo de ensino aprendizagem. Deve ser 

                                                           
12 Qualidade de vida é suprir as necessidades psicofisiológicas, é 

adotarmos hábitos que promovam a funcionalidade do corpo, do 

emocional e do mental, é o aprimoramento das nossas habilidades, 

através do trinômio: boa alimentação, boa forma e boa cabeça. 

(METODO de Rose – Alta performance. Qualidade de vida. Publicado 

em 2012. Disponível em: <http://www.yogacabral.com.br/2012-05-11-

21-11-08/qualidade-de-vida.html>. Acesso em: 20 nov. 2012). 
13 É bom salientar que desporto se diferencia de esporte. De acordo com 

Bueno (2007), em seu minidicionário da língua portuguesa, desporto 

significa “desporte, diversão, esporte” (p. 250), e esporte, significa a 

“prática metódica dos exercícios físicos; divertimento, distração” (p. 

322). 
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tratado na escola objetivando a satisfação e as necessidades 

dos alunos, apresentado à criança com uma dimensão lúdica, 

ligado ao contexto de ser criança. O atletismo tem que dar 

prazer (GARCIA e ROLIM, 1999). 

No entendimento de Carneiro Filho (2001, p. 51): 

 

O atletismo no contexto escolar deve ser 

trabalhado [...] atendendo as reais 

necessidades e expectativas das crianças e 

jovens, e dentro dessa linha filosófica 

incentivar a convivência e cooperação. O 

atletismo é o patrimônio cultural da 

expressão corporal do homem desde que 

trabalhado numa visão ampla, e a 

representação codificada das funções 

naturais do homem quando da sua utilização 

para a ação competitiva.  

 
É importante ressaltar que, durante as aulas de 

Educação Física, o objetivo não será atingir o estágio mais 

elevado da realização do movimento, mas alcançar um nível 

de realização onde os alunos obtenham uma melhora nas 

diversas ações do correr, saltar e arremessar/lançar 

(CARNEIRO FILHO, 2001, p. 56). Como anteriormente 

referimos, o professor deverá associar o prazer (hedonismo) 

e a técnica do movimento. As situações programadas e 

desenvolvidas nas diversas práticas pedagógicas do ensino 

do atletismo no contexto escolar devem vir no sentido de 

criar hábitos duradouros e não efêmeros, onde, pela sua 

utilização de sistemática, se melhore o bem estar e a 

qualidade de vida de seus alunos. 

O atletismo pode ser visto e utilizado como um dos 

principais conteúdos da Educação Física a contribuir de 



- 121 - 

forma efetiva para um entendimento por parte do aluno dos 

aspectos técnicos, físicos e de oferecer suporte como uma 

disciplina na qual em seu bojo estão presentes dados 

importantes para a manutenção da saúde na sua vida extra-

escolar. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O procedimento realizado para o desenvolvimento 

deste artigo foi de pesquisas bibliográficas que serviram para 

embasar as ideias discutidas no presente trabalho. Os 

conteúdos encontrados bibliograficamente foram analisados 

e discutidos, com o intuito de se apresentar uma abordagem 

suficientemente aprofundada do tema exposto. 

Na pesquisa foi utilizado o método de descrição, pois 

este de acordo com Lopes (1997) faz a ponte da fase de 

observação dos dados e a fase de interpretação, sendo, desta 

forma, a utilização de técnicas e métodos de análise. 

Implicando o método de descrição entre outras coisas, o 

conhecimento prévio das possibilidades de documentação 

em relação aos objetivos de investigação. 

Com efeito, o assunto abordado se posiciona melhor 

a uma metodologia descritiva, pois é dada a possibilidade de 

argumentar e refletir livremente a respeito do tema. 

Da mesma forma foi utilizada abordagem qualitativa, 

que complementará a compreensão do estudo analisado. A 

pesquisa qualitativa trabalhou o lado subjetivo do tema em 

foco, buscando seu entendimento através da observação, 

análise e interpretação das produções teóricas existentes 

relacionadas ao tema “A importância da inserção do 
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atletismo nas aulas de Educação Física”.  

O questionário continha sete questões e foi submetido 

a três professores da área de Educação Física, de escolas da 

rede particular de ensino.  

De tal modo, será apresentada a concretização dos 

resultados através da técnica de análise de conteúdo e através 

da categorização das respostas que, como afirma Minayo 

(1993), significa agrupar elementos, ideias ou expressões 

com características comuns ou que se relacionam entre si em 

torno de um conceito capaz de abranger tudo isso.  

É importante lembrar que, complementarmente, 

utilizaram-se entrevistas semi-estruturadas. Além disso, é 

necessário informar que os questionários aplicados foram do 

tipo aberto, sendo previamente agendados e de aplicação 

individual. 

Enfim, o questionário e o levantamento bibliográfico 

formam o conjunto de instrumentos utilizados para atingir os 

objetivos da pesquisa em foco. 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

A análise desse artigo teve como desígnio o principal 

meio deste estudo, o questionário, realizado com os 

professores de Educação Física, tomou-se como fundamento 

metodológico a análise de conteúdo. 

Enfatizou-se nesse estudo, por meio da análise dos 

dados, apresentar e discutir as respostas dos professores 

entrevistados em relação à existência da prática do atletismo 

nas aulas de Educação Física. Cabe salientar aqui que a essas 

análises, não teve como escopo o julgamento do trabalho dos 
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professores entrevistados e sim, a colaboração e contribuição 

na procura de um trabalho que seja formativo e do mesmo 

modo, efetivo.  

A partir de então, será tratado o processo de ensino 

dos professores, adotando como identificador as respostas 

aos questionários pelos professores entrevistados. 

Analisamos os que estes disseram a respeito de como 

realizam suas aulas e o que eles entendem sobre a 

importância da prática do atletismo na área.  

Ao aplicarmos o questionário aos professores, 

pudemos alcançar uma concepção maior das dificuldades e 

dos fatores que orientam esse artigo. A seguir as perguntas e 

respostas expostas pelos três professores de Educação Física 

entrevistados. 

No questionário, foi perguntado se o professor 

utilizava o atletismo em suas aulas de Educação Física e qual 

a importância do mesmo para o desenvolvimento dos alunos 

em suas aulas: 

 

QUADRO 1 - Você utiliza o atletismo em suas aulas de 

Educação Física? Qual a importância do atletismo para o 

desenvolvimento dos alunos em suas aulas? 

 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROFESSOR 1 Sim. É importante para promover o trabalho 

em equipe, a sociabilidade e a parte corporal. 

PROFESSOR 2 Não. 

PROFESSOR 3 Não. 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo. 
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Conforme é observado apenas o Professor 1 

respondeu de forma positiva a essa pergunta, destacou e 

justificou a sua resposta enfatizando que “é importante para 

promover o trabalho em equipe, a sociabilidade e a parte 

corporal”. Observando essa resposta é evidente que o 

professor se coloca de forma clara o que representa a 

modalidade em sua concepção. Já os Professores 2 e 3, não 

utilizam essa modalidade nas aulas de Educação Física. É 

visto que o atletismo se encontra em falta nas aulas de 

Educação Física, perante essa situação Matthiesen (2005) 

apresenta que o atletismo é pouco difundido no ambiente 

escolar, no entanto, ele é contrariamente, considerado como 

um dos teores clássicos da Educação Física. A autora ainda 

discorre que: 

 
[...] quando nos voltamos às aulas 

propriamente ditas que ocorre nos difere-tes 

ciclos de ensino, nos deparamos com uma 

triste realidade, isto é, esta modalidade 

esportiva não faz parte do dia a dia escolar, 

ainda que as crianças corram, saltem e 

explorem o tempo todo, a gama básica de 

movimentos que compõem o Atletismo 

(MATTHIESEN, 2005, p. 01).  

 

De acordo com a citação, é perceptível que os 

professores entrevistados não estão diferentes dessa visão, já 

que dois deles não aplicam a modalidade atletismo em suas 

aulas.  

Contudo, isso poderia ser bem diferente, visto que 

essa modalidade é a base da qual parte a maioria dos 

esportes, uma vez que os exercícios proporcionados pelo 

atletismo são fundamentais para aumentar a capacidade do 



- 125 - 

rendimento geral, desenvolvendo e aperfeiçoando o sistema 

cardiorrespiratório e o sistema nervoso (FRÓMETA; 

TADAHASHI, 2004; FERNANDES, 2003 citado por 

MELO et al, 2011) 

Ao ser questionado sobre a estrutura física escolar, se 

é compatível para a prática do atletismo, as respostas foram: 

 

QUADRO 2 - A estrutura física escolar é compatível para a 

prática do atletismo? 

 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROFESSOR 1 Sim. Utilizamos todo o ambiente, como a 

quadra, campo society e a quadra de areia 

PROFESSOR 2 Não. tem uma pequena quadra que acredito 

dar para realizar somente algumas práticas 

PROFESSOR 3 Não. o único espaço físico apto para a 

prática esportiva é a quadra de esportes, 

mas sempre está ocupada 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 
É visto que somente o Professor 1 respondeu 

positivamente a essa questão. Porém, de acordo com Seifert 

Netto (2007, p. 08) a “falta de estrutura” não impede a prática 

do atletismo já que isso “[...] não é um fator de total 

empecilho, já que se pode trabalhar e realizar atividades em 

locais improvisados como ruas próximas, parques, praças, 

gramados, rampas, corredores e na própria quadra 

poliesportiva”.  

No mesmo liame, Koch (1983, citado por MELO et. 

al, 2011, p. 02) afirmou que:  
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[...] mesmo com a carência geral de infra-

estrutura esportiva de muitas escolas 

regulares de ensino básico brasileiro, tem 

todas as probabilidades de acontecer no 

interior das instituições escolares, basta o 

professor utilizar a criatividade e 

principalmente a ludicidade.  

 
Logo não justifica utilizar o problema do espaço 

físico como empecilho a prática dessa modalidade. Na 

questão seguinte foi perguntado se o professor possui algum 

procedimento ao realizar o atletismo em todas as aulas: 

 

QUADRO 3 – Você tem o hábito de realizar o atletismo em 

todas as aulas? 

 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROFESSOR 1 Não em todas, mas sempre que possível, 

pois, sempre devemos fazer planejamento 

de aula em cima do Atletismo 

PROFESSOR 2 Não. 

PROFESSOR 3 Não. 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

O atletismo pode ser utilizado de forma lúdica, 

portanto, quando o professor 1 fala em planejamento e ele 

não lembra que o atletismo é quase sempre utilizado. Ao 

observar essa pergunta, é possível apresentar os 

apontamentos de Marques e Iora (2009, p. 105) relatam que 

 

[...] o ensino do Atletismo em aulas de 

Educação Física se concentra em poucas 

modalidades, geralmente corridas e saltos. 

Além disso, em muitas escolas, o Atletismo 
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é desenvolvido com o objetivo clássico de 

sobrepujar o adversário, através de 

procedimentos metodológicos que visam ao 

rendimento, estando à margem da 

criatividade, da construção de novas formas 

de movimento e da inserção das mesmas no 

contexto pedagógico dos outros esportes.  

 

Com isso, podemos verificar que nos dados 

coletados, essa tendência vigora na prática, ou seja, o 

atletismo é uma modalidade pouco inserida nas aulas de 

Educação Física Escolar. Ao menos na nossa amostra ficou 

evidente.  

Quando perguntados quais eram as modalidades14 de 

atletismo exercitadas em suas aulas: 

 

QUADRO 4 – Quais modalidades de atletismo você exercita 

em suas aulas? 

 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROFESSOR 1 Eu trabalho na iniciação do atletismo 

através de jogos recreativos, tornando o 

aprendizado dos alunos mais fácil. 

PROFESSOR 2 _______ 

PROFESSOR. 3 _______ 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Como é observado somente o Professor 1 respondeu 

a esta questão, já que os demais não praticam a modalidade 

atletismo como prática nas aulas de Educação Física. 

                                                           
14 Modalidade significa maneira de ser; cada aspecto ou particularidade 

diferente do mesmo fato. 
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Concordando com o Professor 1, as palavras de Matthiesen 

(2009) não deixam a desejar quando dizem que os resultados 

de quem pratica o atletismo a partir de atividades ou jogos 

recreativos, são inestimáveis, uma vez que é por meio desses 

que ativa todo um crescimento sobre as habilidades motoras 

e um conhecimento específico acerca das demais atividades. 

E ainda, a autora completa relatando que essa modalidade 

explora as aptidões motoras, podendo designar uma base de 

conhecimentos aptos a amparar um aprofundamento técnico 

mais característico a partir de então. 

A pergunta seguinte tratou de como os alunos se 

sentem em relação ao atletismo: 

 

QUADRO 5 – Como os alunos se sentem em relação ao 

atletismo? 

 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROFESSOR 1 Satisfeitos, alegres e motivados a colaborar 

com o meu trabalho 

PROFESSOR 2 _______ 

PROFESSOR 3 Desmotivados.  

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Para essa questão o Professor 1 relatou que os alunos 

se sentem satisfeitos, o Professor 2 nada respostou, ao fato 

que ele não predispõe do atletismo em suas aulas; o Professor 

3, descreveu que os alunos se sentem desmotivados, por 

motivos de que a região “não tem o hábito de praticar o 

atletismo tanto pela falta de uma estrutura apropriada, quanto 

pela falta de competições”. Como já descrito anteriormente, 
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foi visto que a falta de espaço ou estrutura não justifica o não 

desenvolvimento da prática do atletismo. Já em questão da 

falta de competições que atuem nesse enfoque, torna-se 

assunto para um outro estudo visando esse tipo de 

competição. 

A prática do atletismo é de salutar importância, assim 

como mencionou o Professor 1, os alunos se sentem 

motivados a participar esse tipo de modalidade. É importante 

que o profissional da área de Educação Física Escolar 

entenda que o ensino é passado por eles mesmos, e, assim, 

deve ser transmitido com acuidade.  

Quando perguntado se o professor acredita que o 

atletismo pode aprimorar o desenvolvimento psicossocial e 

motor dos alunos, foram unânimes as respostas, sendo que 

foram ditas de forma positiva pelos três professores 

entrevistados. Assim proposto:  

 

QUADRO 6 – Você acredita que o atletismo pode aprimorar 

o desenvolvimento psicossocial e motor dos alunos? 

Justifique. 

 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROFESSOR 1 Sim, até porque promove o convívio social, a 

lateralidade, espaço temporal, a propriocepção... 

PROFESSOR 2 Acredito. O atletismo é ligado aos movimentos 

naturais do corpo humano, considerado o 

esporte base 

PROFESSOR 3 Sim, pois ao trabalhar o atletismo passamos para 

os alunos novas experiências motoras, desde 

movimentos simples até movimentos 

complexos, melhorando assim o 

desenvolvimento motor dos alunos 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 
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Todos apresentaram ser de grande valia a modalidade 

atletismo. O Professor 3, apesar de não desenvolver a prática 

do atletismo aos seus alunos, mostrou que o mesmo é de 

grande importância para o aprimoramento dos alunos.  

Nesse sentido, conforme aponta Krempel (1977, 

citado por MELO et al., 2011, p. 09),  

 

[...] Os exercícios de atletismo são um meio 

excepcional para aumentar a capacidade do 

rendimento físico geral. Com eles 

desenvolvem-se e aperfeiçoam-se da melhor 

forma o sistema cardiorrespiratório, o 

sistema nervoso, assim como as qualidades 

físicas básicas: força, velocidade, 

resistência, flexibilidade e agilidade. 

 

Ao serem perguntados quais são as dificuldades 

apresentadas no método de ensino do atletismo.  

 

QUADRO 7- Quais são as dificuldades apresentadas no 

método de ensino do atletismo? 

 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROFESSOR 1 Não é que haja dificuldades, mas o 

interessante é despertar os alunos sobre a 

importância do atletismo para cada um. 

PROFESSOR 2 ___ 

PROFESSOR 3 ___ 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Esse interesse deve ser realizado pelo professor ao 

mostrar esse esporte aos alunos. Como observado apenas o 

Professor 1 respostou essa questão. Nesse aspecto, 

Matthiesen (2009) destaca a importância da criatividade do 
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professor de Educação Física na construção de suas aulas, na 

confecção de seus próprios materiais e as necessidades e 

possibilidades dos indivíduos com quem irá trabalhar. Ainda, 

a autora afirma que o atletismo ostenta a importância na 

formação do aluno em qualquer faixa etária. Sem estabelecer 

materiais muito difíceis, formado por regras simples e de 

aprendizagem rápida e que se iteram em muitas provas.  

Com isso, é possível observar diante das respostas 

dos professores às perguntas propostas que, em sua maioria 

o atletismo não é trabalhado na escola, pois, os mesmos 

apresentam que a escola não tem uma estrutura, nem 

materiais necessários para por em prática esse tipo de 

modalidade. Porém, como já foi visto, não é necessariamente 

imposto que se tenha espaço dentro da escola, uma vez que 

só é preciso a criatividade de cada professor para se obter 

aulas de atletismo na Educação Física. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com base no que foi exposto neste artigo percebeu-

se que é importante para o professor de Educação Física 

instruir a modalidade atletismo para seus alunos, utilizando 

a maneira de ensino-aprendizagem como saltar, pular, correr, 

participar, cooperar, entre outras situações para com os seus 

ensinamentos. Pois, a Educação Física é uma disciplina 

escolar, que trata em particular da expressão corporal como 

maneira de linguagem. Assim, é salutar que haja a 

concordância entre o papel da Educação Física no âmbito 

escolar, juntamente ao atletismo. 

O professor de Educação Física é o principal 
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causador e responsável por prováveis mudanças e alterações 

significativas na vida intra-escolar de seus alunos. A atuação 

daquele é salutar, uma vez que é por meio do estudo, que é 

incorporado o conhecimento, fazendo com que seja 

permitido o diálogo entre eles e os alunos.  

A partir de um procedimento continuado de estudo e 

da prática do atletismo, passada pelo professor de Educação 

Física é que se torna possível criar uma metodologia 

empenhada no compromisso e no desenvolvimento do aluno. 

Através da Educação Física Escolar devemos 

trabalhar não apenas o aspecto físico do aluno, mas também, 

o psicológico, afetivo, cognitivo e sociocultural, tornando 

essa área do conhecimento mais diversificada.  

Neste aspecto, a inter-relação da Educação Física 

com outras áreas do conhecimento favoreceu o surgimento 

de várias abordagens científicas que somadas auxiliam no 

trabalho com os educandos em suas múltiplas dimensões.  

Na prática diária de um Professor de Educação Física 

um dos dilemas é saber quais os conteúdos que devem ser 

trabalhados com os alunos. Para responder a isso, muitas 

questões são levadas em conta como: diferenças de sexo e 

idade; preparação física de cada aluno; gosto pela prática 

esportiva; condições materiais e de espaço; visão do esporte 

no âmbito em que está inserido, etc.  

Portanto, adentrou-se no enfoque principal deste 

trabalho que foi a questão de qual a importância de inserir o 

atletismo como modalidade nas aulas de Educação Física. 

Sendo assim, muito mais que selecionar conteúdos para 

ensinar técnicas e estratégias de alto rendimento aos alunos 

o atletismo pressupõe compreender as diversas condições 
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que se relaciona com sua execução, assim como as soluções 

necessárias que as situações dessa modalidade requerem. 

Desta forma, a aprendizagem deve ser orientada no sentido 

de ocorrer uma adaptação funcional em detrimento das 

condições e características da modalidade que pressupõe 

habilidades motoras e contribui para a sua manutenção e 

desenvolvimento, o que reflete na saúde de todo o 

organismo.  

Não basta apresentar o atletismo aos alunos e pronto. 

Tudo certo. É necessário que os professores de Educação 

Física que têm um compromisso sério com seu trabalho, ao 

ponto que queiram desenvolver a modalidade atletismo em 

suas aulas, sejam também impulsionados 

Neste enfoque, é importante destacar aqui o desejo de 

conhecer e aprofundar mais sobre a prática do atletismo nas 

aulas de Educação Física. Justamente por se tratar de um 

tema subjetivo e, por isso mesmo, bastante complexo é que 

se tornou tão difícil discuti-lo. Por esta razão é que essa 

pesquisa tem mais um caráter instigante do que esclarecedor. 

E isso não é nada desanimador. Pelo contrário: as questões 

tratadas nos convidam a refletir com mais acuidade, 

amplitude e (por que não?) sobre um assunto que se revela 

mais encoberto e polêmico do que se imagina. 

Ao incentivar o trabalho com o atletismo, 

diversificando as atividades propostas, vê-se a importância 

que esse tem. Assim, determinando as relações de ensino-

aprendizagem, dar-se-á a ratificação que se projeta em 

transformar como verdadeira prática a modalidade atletismo 

nas aulas de Educação Física Escolar. 
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CAPÍTULO 6 
 

A IMPORTÂNCIA DA LUCIDADE NA ADAPTAÇÃO AO 

MEIO LÍQUIDO EM CRIANÇAS DE 3 À 5 ANOS 

 

 

Michelly Rosy Silva Lima15 

Roseli Nicácio da Silva16 

 

RESUMO 

Este artigo com o título “A Importância da Ludicidade na 

Adaptação ao Meio Líquido em Crianças de  3 à 5 anos”, tem 

como objetivo entender a relevância da natação para o 

desenvolvimento da criança e, de modo específico, 

compreender a significância da natação para o 

desenvolvimento motor na infância, tendo a natação como 

elemento balizador de suas relações sociais e interação com 

o meio aquático. Levanta como problema os cuidados que o 

professor de natação tem para com a aprendizagem e como 

o ambiente da natação, incluindo-se no seu contexto os 

aspectos de socialização da criança com o ambiente líquido, 

tendo a natação como ferramenta também para o 

desenvolvimento global da criança. Contextualiza, por outro 

lado, as perspectivas da melhoria da qualidade de vida 

associada e como decorrência da educação física e, em 

particular com natação. Abordando também o papel do 
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educador, destacando a motricidade como um conjunto de 

sistemas nervosos que pode ser inata ou adquirida. Enfim, 

mostra que dada a sua relevância para o desenvolvimento da 

criança deve se tornar um hábito, desde cedo, visto que 

também desde cedo pode além de fortalecer física e 

mentalmente a criança, pode influenciar a saúde prevenindo 

doenças cardiovasculares, entre outras.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo objetiva, em termos gerais, 

apresentar a relevância da natação para o desenvolvimento 

da criança e, de modo específico, compreender a 

significância da natação para o desenvolvimento motor na 

infância, tendo a natação como elemento balizador de suas 

relações sociais e interação com o meio aquático.  

Levanta como problema os cuidados que o professor 

de natação tem para com a aprendizagem e como o ambiente 

da natação. Está estruturado didaticamente em tópicos e 

tendo como suporte teórico a pesquisa bibliográfica, aborda 

a importância da natação e do lúdico para o primeiro 

desenvolvimento motor e cognitivo da criança. Mostra que a 

natação não é apenas uma atividade atinente à educação 

física, mas que esta, é uma atividade que mesmo em âmbito 

recreativo, representa uma ação que além de beneficiar a 

saúde, serve como ferramenta para desenvolver a cognição, 

a potencialidade física, segundo o papel do educador em 

relação ao ensino de Educação Física e natação, sobretudo, 

no sentido de dar à criança a condição de aprender 

prazerosamente, e que no campo infantil o mais importante 
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é dar afeto e ensinar a natação sem a preocupação com 

preceitos competitivos, respeitando as limitações, a 

capacidade, a maturidade e as potencialidades da criança, 

incluindo a adaptação dela com o ambiente líquido, 

desenvolvendo na criança a autoconfiança. 

Enfatiza que a coordenação motora é representada 

por um conjunto de sistemas nervosos inerentes à 

musculatura esquelética concebida como voluntária e 

reflexa, cuja diferença é que uma aprendida e a outra 

adquirida, esta porém, em muitos casos dependente daquela 

e que a natação deve também levar em consideração o espaço 

e as reações do infantil, além de considerar a aptidão e os 

limites do aprendiz, e por isso o professor/educador deve 

bem planejar suas aulas.. 

Nesse contexto o que se pretende é mostrar a 

importância da natação para o desenvolvimento das 

capacidades físicas e motoras de crianças com idade entre 3 

e 5 anos, e a significância da natação para o desenvolvimento 

global da criança. 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Desenvolvimento Motor 

 

Desde logo vale ressaltar a diferença entre 

desenvolvimento motor e psicomotricidade. A 

psicomotricidade é um campo do conhecimento associado ao 

estudo do corpo humano e seus movimentos, incluindo os 

aspectos intelectuais, emocionais e neurológicos de um 

processo, enquanto que o desenvolvimento motor, é a 

interação existente entre o pensamento, consciente ou não, 
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efetuado pelos músculos, com ajuda do sistema nervoso. 

Assim, então há de se compreender que a psicomotricidade 

é o caminho, o desejo de fazer, de querer fazer, o fazer, o 

poder de fazer.  

Representa, pois, uma maneira, o método de se 

construir passos por meio da interação do indivíduo com o 

meio de suas próprias realizações, enquanto que o 

desenvolvimento motor é a maneira de fazer com que a 

criança, ainda de acordo com o autor, desenvolva suas 

próprias percepções através de sua relação com a imagem do 

corpo, associada com as percepções do mundo em que vive, 

também associada à sua maturação, devendo-se entender 

conforme Le Boulch (2001, p. 15), que a educação motora, 
 

concerne uma formação de base 

indispensável a toda criança que seja 

normal ou com problema. Responde a uma 

dupla finalidade: assegurar o 

desenvolvimento funcional tendo em conta 

possibilidade da criança e ajudar sua 

afetividade a expandir-se através do 

intercâmbio com ambiente humano. 

 

Nesta perspectiva, pode-se então afirmar que a 

motricidade é a maneira de como os grupos de músculos 

interagem harmonicamente nas atividades do dia-a-dia. Os 

músculos são responsáveis pelos movimentos, como por 

exemplo, efetuar um deslocamento, retirar um caderno da 

bolsa, ou até mesmo ensaiar uma cambalhota, entre outros 

aspectos relativos à movimentação de um ou demais 

músculos. A psicomotricidade no campo educativo se 

relaciona com o indivíduo como “um ser humano completo, 

capaz de pensar e agir, deixando de lado as características de 
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corpo e mente assim como um humano apto a integrar-se 

com si próprio e até mesmo com meio em que está se 

desenvolvendo”. 

Já a motricidade é a coordenação motora associada 

ao ato motor e o estímulo motor, no caso da criança, 

especialmente através das mãos, por ser o principal membro 

de busca dos objetos, o que se confirma com o pensamento 

de Rosa Neto (2002, p. 15), ao dizer que “o movimento de 

agarrar começa com a predisposição dos dedos a partir do 

início do movimento”. Os dedos separam em função do 

tamanho do objeto a ser apanhado e começam a fechar-se 

quando o movimento de aproximação se faz lento tendo em 

vista a forma do objeto. 

Motricidade, de modo amplo, implica na capacidade 

da criança em executar seus movimentos, as atitudes e o 

deslocamento e saber de forma consciente o que vai fazer em 

seu dia a dia representado pela capacidade individual, 

respeitando o nível de maturação. A forma de se desenvolver 

seus movimentos corporais de forma organizada tendo no 

equilíbrio o fundamento essencial à essência do movimento 

motor, principalmente por que quando a criança não tem um 

bom equilíbrio os movimentos tendem a ser mais lentos 

como maior gasto de energia que pode resultar em fadiga 

muscular, mental e/ou espiritual acentuando o cansaço, a 

ansiedade e o nível de estresse. 

Está de acordo com Macena (2007, p. 15), ao afirmar 

que o “Equilíbrio é a capacidade do organismo de manter 

postura, posições e atitudes, compensando e anulando todas 

as forças que agem sobre o corpo”. Isto é, de forma dinâmica 

ou estática, o equilíbrio é a postura, a sustentação do 
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indivíduo frente a força da gravidade, se constituindo 

conforme Wallon, 1961, apud Neira (2002) o elemento 

principal para desenvolver a personalidade das crianças, 

tendo os movimentos como forma de expansão de todas as 

experiências vividas, representando a ação pelo meio e a 

resposta que o meio lhe oferece em reação a seu jeito de ser, 

incluindo o desenvolvimento do caráter e da personalidade.  

Nesse ponto, podem-se destacar os ensinamentos de 

Rosa Neto (2002, p. 20), que afirma: “os principais contatos 

corporais que a criança percebe, manipula e com os quais 

joga são do próprio corpo: satisfação e dor, choro e alegria, 

mobilização e deslocamento, sensações visuais e auditivas”. 

Destaca ainda que o ‘corpo é o meio da ação do 

conhecimento e da relação e que o esquema corporal é a 

organização das sensações relativas ao seu próprio corpo em 

associação com os dados do mundo exterior’. 

Nessa esteira, pode-se então afirmar que o 

desenvolvimento motor da criança tem como fundamento o 

equilíbrio, levando-se também em conta a organização 

espacial visto que este pode influenciar fortemente seu 

deslocamento e, com isso desenvolver suas habilidades e seu 

próprio esquema corporal, assim como sua percepção 

imediata evoluindo também gradativamente em relação à 

capacidade motora desenvolvendo também suas habilidades 

mentais, através da associação espaço temporal, 

desenvolvendo ainda a lateralidade que conforme Do Carmo 

(2007, p. 21), “indica forma assimétrica que {...} recebe 

informações do controle de certa função que ele recebe”.  

Por outro lado, deve-se conceber que quando a 

criança nasce já traz consigo movimentos próprios que 
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evoluem com seu crescimento através de gestos e da 

sustentação da força muscular; a qual também vai formando 

sua maturidade física e espaço ambiental conforme o 

crescimento evoluindo com o desenvolvimento motor. 

Exige dela a adaptação de seus movimentos e de 

conformidade com sua maturação biológica, levando-a a se 

adaptar com o espaço e interagir com o ambiente em que 

vive, especialmente, a partir do final do segundo ano onde a 

criança inicia seus movimentos rudimentares modificando 

seu comportamento pela interação de sua maturidade 

biológica com seu ambiente. 

Por um lado, podem apresentar evolução motora ou 

déficit motor  caracterizado pela falta de mobilidade ou 

dificuldade de absorver a prática de exercícios físicos como 

fundamento de seu desenvolvimento psicomotor. Daí, poder-

se afirmar a importância do espaço para o desenvolvimento 

da educação motora, sendo quando os déficits se 

apresentarem acentuados faz-se necessário a presença de um 

profissional para com ele trabalhar e orientar a prática de 

exercício para a superação de déficit, levando-o ao 

desenvolvimento de suas capacidades, respeitando, porém, 

sua maturidade, podendo-se utilizar do lúdico para facilitar 

sua aprendizagem, visto que a ludicidade pode fortemente 

influenciar o prazer da prática física e desenvolver com 

acentuada eficácia. 

No período de três a cinco anos a criança apresenta 

uma capacidade adaptativa muito grande em relação ao 

desenvolvimento físico, mental e social, desenvolvendo 

também a receptividade sensorial aguçando sua audição e em 

tudo quer pegar, tudo pergunta, indo desse modo formando 
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sua experiência e o entendimento da realidade do ambiente 

em que vive, vai descobrindo seu próprio mundo, 

desenvolvendo seu lado cognitivo, devendo-se compreender 

conforme Piaget (1987, p. 42), “Cada individuo constrói sua 

realidade e para a criança essa é uma construção própria. Isto 

porque mesmo a criança tendo os mesmos tipos de 

experiências que qualquer pessoa constrói o mundo ao seu 

redor”.  

Isto significa que brincar com um objeto e ao 

assimilar conhecimentos termina por mexer em suas 

estruturas mentais, descobrindo e abraçando novos conceitos 

de mundo e de sua realidade, mudando, por conseguinte, seu 

conceito de mundo, estruturando suas próprias ideias em 

torno de suas experiências, o que se apóia no pensamento de 

Piaget (1983, p. 47), ao afirmar que “as principais funções da 

inteligência consistem em aprender e inventar, ou seja, 

desenvolver estruturas através da estruturação da realidade”. 

Isto quer dizer que a criança entre três e cinco anos, já é capaz 

de ter uma percepção de mundo, o mundo em que ela vive. 

Para Piaget, conforme se observa nessa assertiva, a 

criança é um participante ativo de seu próprio 

desenvolvimento, construindo seu entendimento; E, ainda de 

acordo com a visão de Piaget (1983, p. 47), “um pequeno 

cientista, engajado numa exploração ativa buscando 

entendimento e conhecimento”. Isto quer dizer que a criança, 

mesmo entre três e cinco anos, já busca conhecimento 

adaptando-o a seu mundo, à sua realidade buscando seu 

próprio equilíbrio de suas concepções de conformidade com 

seu meio, ou seja, o meio em que vive, levando-se em 

consideração que a criança pode herdar influências 
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biológicas que podem influenciar, entre outros aspectos, o 

surgimento de estruturas mentais amadurecendo mais lento 

ou mais rápido conforme os estímulos de seu ambiente de 

convivência, devendo-se considerar que tanto o ambiente 

físico, quanto o social pode influenciar no déficit motor / 

cognitivo, podendo, no caso de déficit, provocar rupturas no 

equilíbrio emocional, intelectivo ou motor, dependendo dos 

estímulos e da assimilação destes. 

Neste contexto, pode-se afirmar que coordenação 

motora, conforme Gallardo (2000, p. 31), é “a atuação 

conjunta do sistema nervoso central e da musculatura 

esquelética, na execução de um movimento”, podendo ainda 

de acordo com o autor, ser concebida como ‘motricidade 

voluntária’, isto é, a ação conjunta e harmônica de músculos, 

nervos e sentidos e “motricidade reflexa” que consiste nas 

reações rápidas adaptadas às situações de sobrevivência 

dentro do meio ambiente.  Envolve ainda, de acordo com o 

autor, a ‘percepção de espaço, percepção temporal e ritmo do 

corpo’.  

Por outro lado, isto significa que o professor de 

Educação Física deve ter como preocupação desenvolver a 

potencialidade da criança, observando, contudo, o 

desenvolvimento da cognição e da coordenação motora de 

acordo com a idade, respeitando o biótipo em todas as suas 

dimensões. Ou seja, mesmo motivando a criança, deve 

entender as necessidades do aluno, para então planejar suas 

ações de modo adequado, voltada também para o 

desenvolvimento psicomotor da criança, de acordo com sua 

fase de desenvolvimento, estimulando a criança a melhorar 
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sua autoestima e autoconfiança, não somente física, mas 

também sua capacidade psicomotora. 

Nesta mesma visão, deve-se compreender que por 

falta de afeto, conforme Oliveira (1997, p. 13), ao “se sentir 

diferente das outras, a criança [...] pode desenvolver um 

sentimento de inferioridade que interfere em sua 

autoimagem”. 

Está de acordo com Mantezuma 1984, (apud 

OLIVEIRA 1997, p. 13), ao dizer: 
 

a autoimagem é o retrato ou perfil 

psicológico de si mesmo que o 

construtivismo do sujeito reorganiza 

permanentemente e conserva em sua 

memória, como resultado das interações 

vividas no passado, ao longo de sua história 

de vida. 
 

 

Desse modo, há de se entender que a autoimagem 

está intimamente ligada à autoestima que é um juízo de valor, 

um julgamento que a pessoa faz de si mesma, podendo ser 

positivo ou negativo, dependendo da carga de energia ou 

afetividade que atribuído ao sucesso ou fracasso. Ou seja, a 

criança pode avançar ou retrair sua motricidade de acordo 

com os estímulos que recebe. Se for um estímulo positivo, 

reagirá positivamente, enquanto que se o estímulo for 

negativo terá como decorrência a passividade, a não reação. 

Neste caso, o professor deve estar devidamente 

qualificado para estimular a criança à autoestima, fazendo 

com que ela se sinta capaz de desenvolver sua aptidão e sua 

potencialidade, entendendo-se que quanto maior for o 

estímulo, maior será a resposta, a reação aos estímulos 

oferecidos. Ou seja, maior será a conexão entre os neurônios 



- 148 - 

através da liberação de uma substância denominada de 

neurotransmissor, transmitindo e propagando informações 

através dos impulsos nervosos, trazendo à tona lembranças, 

conhecimento e valores internalizados pela criança.  

Nessa perspectiva, pode-se destacar que a 

coordenação motora se manifesta por movimentos 

voluntários, movimentos reflexos e automáticos. No 

primeiro caso, ou seja, os movimentos voluntários dependem 

da vontade do sujeito, como por exemplo, andar em direção 

a um objeto, é um movimento voluntário, que por sua vez, 

pode provocar uma reação orgânica por meio de estímulos 

captados pelos receptores sensoriais do organismo levado ao 

centro nervoso que imediatamente oferece uma resposta 

motora, em duas dimensões: inata e adquirida. 

Na inata o movimento independe do realizado e é 

determinado pela bagagem biológica, portanto, geralmente 

por decorrência hereditária que não implica em 

aprendizagem, enquanto que a adquirida são reflexos 

aprendidos ou condicionados associados aos estímulos 

inatos, que produzem respostas reflexas a outros estímulos. 

Os movimentos automáticos, por sua vez, dependem 

da aprendizagem pertinente à experiência de vida. Depende 

do treino, da prática e da repetição, podendo-se compreender 

conforme Campos (1993, p. 55), que: “Os automatismos 

tanto podem ser mentais quanto motores e até sociais, como 

por exemplo, a cortesia, o cavalheirismo, a cooperação, etc.” 

e acrescenta: 
  

a eficiente realização de atividades dessa 

natureza depende de um bom 

desenvolvimento dos hábitos, das 

habilidades mentais e motoras; através da 
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experiência e do treino, o homem torna-se 

capaz de realizar esses atos com o mínimo 

de rendimento, em tempo e em qualidade, 

sem mesmo necessitar concentrara sua 

atenção para executá-los. 

 

Exemplifica dizendo que: ao andarmos, não 

pensamos no balançar dos braços. Temos a intenção de andar 

(voluntário), mas a execução desse movimento torna-se 

automático. É, pois, um movimento que independe da 

vontade, mas que está associado aos hábitos que se repetem 

automaticamente, como por exemplo, a manutenção do 

equilíbrio e a postura do corpo.  

Porém, convém ressaltar que, mesmo em dimensões 

diferentes todos os movimentos apresentados, além da 

coordenação motora, são necessários em qualquer atividade 

humana, seja ela esportiva ou não. São movimentos 

necessários e fundamentais, no caso da criança, cabendo ao 

educador fazer o cliente refletir e analisar seus movimentos 

para, concomitantemente, atingir uma aprendizagem 

significativa. 

 

1.2 Adaptação ao meio líquido 

A primeira vez que uma criança vai a uma aula de 

natação pode ser um tormento, pois ela chora, reluta ao entrar 

na piscina mesmo tendo os pais por perto. A sensação de 

desconforto causado pela falta de contato com o solo, a água 

tocando seus olhos, boca e o controle respiratório primário 

dificultam a respiração quando na água. 
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As primeiras aulas muitas vezes acontecem na borda, 

fazendo com que a criança se adapte àquele ambiente, e 

possa, aos poucos, ir tocando água e interagindo  com 

o  professor que é um intermediador desta conquista deve 

orientar os pais para como agir e se portar perante essa 

situação que muitas vezes é dolorosa para os pais. O 

professor deve criar um clima de felicidade, conforto e 

tranquilidade para a criança, só assim ela verá que a aula é 

uma grande diversão, conseguirá estimular momentos que 

serão de importância futura. Assim a criança conseguirá 

focar a aula e melhorar a concentração, atenção, respiração  

e controle motor. 

 

1.3. Contribuição da natação no desenvolvimento motor de 
crianças de 3 à 5 anos 
 

Natação é ação ou a arte de fazer o corpo se 

locomover dentro d’agua, controlando a própria respiração, 

sem engolir água e sem acumular gás carbônico. Exige 

técnica e adaptação ao meio líquido. Uma atividade que, 

praticada regularmente, contribui para desenvolver os 

aspectos motor, cognitivo, melhorando, por conseguinte os 

aspectos físicos e emocionais, e por isso a criança deve ser 

incentivada desde cedo.  

Nadar além de ser uma atividade divertida e própria 

para fortalecer os músculos e a capacidade física é também 

uma atividade que ajuda a desenvolver o equilíbrio e a 

coordenação motora. É segundo Lima (2009, p. 40), que 

concorre para o “condicionamento físico, correções 

posturais, fortalecimento dos músculos envolvidos no 
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processo respiratório”. Por isso é importante que a criança 

comece desde cedo a praticar a natação, mesmo em idade 

tenra.  

A natação, pois, constitui-se em uma prática essencial 

para o desenvolvimento físico da criança, melhorar a 

postura, fortalecendo também por decorrência a resistência 

cardiopulmonar e vascular e a doenças respiratórias, 

assegurando conforme Faria Junior (1986, p. 37), “no 

domínio dos desempenhos motores”, contribuindo também 

conforme Kneyer (1979), apud Faria Junior (1986, p. 37), 

“para a saúde como um dos vários campos em que a 

educação física poderia atuar”.   

É, por outro lado, uma maneira de promover o 

relacionamento da criança com outras pessoas fora do 

ambiente familiar, concorrendo, inclusive para melhorar a 

relação, favorecendo conforme Valadares e Araújo (1999, p. 

5), “a sua sociabilização” da criança com outras, visto que é 

na infância que as crianças começam a descobrir sua 

capacidade de interação com o mundo. Exige, porém, 

cuidados especiais para introduzir a criança no ato de nadar, 

cabendo ao professor adequar o ambiente para melhor 

adaptá-la ao ambiente líquido, incluindo a noção de espaço e 

tempo, especialmente no estágio inicial, facilitando a 

ambientação da criança com o espaço preparando-a 

psicologicamente para enfrentar a piscina.  

Deve levar em consideração conforme ainda 

Valadares e Araújo (1999, p. 6), que “quanto mais numerosas 

e mais ricas forem as situações vividas pela criança, maior 

será o número de esquemas por ela adquiridos”, levando 

ainda em consideração que, 
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a Educação Psicomotora é uma educação 

global que, associando os potenciais 

intelectuais, afetivos, sociais e motores da 

criança, dá-lhe segurança, equilíbrio e 

permite o seu desenvolvimento, organizado 

corretamente as relações com os diferentes 

meios nos quais deve evoluir 

(VALADARES e ARAUJO, 1999, p. 6).  

 

A natação é, pois, uma atividade necessária e 

essencial que tem como objetivo melhorar a capacidade 

física, mental e espiritual, tendo como uma das funções 

assegurar, conforme ainda as autoras, o desenvolvimento 

funcional da criança e auxiliar na expansão e equilíbrio de 

sua afetividade, através da interação com o ambiente, 

visando, sobretudo, o desenvolvimento da coordenação 

motora, a agilidade, o equilíbrio, a força e a velocidade e 

desenvolver habilidades motoras como a lateralidade, as 

percepções tátil, auditiva e visual, as noções espacial, 

temporal e de ritmo, sociabilidade e autoconfiança.  

É, assim, uma ação essencialmente importante que 

concorre fortemente para a melhoria e a manutenção de uma 

saúde física e mental saudável, devendo-se destacar que é a 

partir dos quatro anos que a criança pode aprender os estilos, 

visto que com essa idade, já tem capacidade motora para 

conhecer os limites de seu corpo. 

É, assim, uma atividade que desde cedo pode fazer 

parte da vida da criança, devendo de início ser ensinada de 

forma lúdica, sem compromisso com as técnicas, apenas 

voltada para adaptação da criança com o ambiente líquido e, 

especialmente, para desenvolver a cognição e a motricidade, 

através de movimentos como movimentar as pernas, os 

braços, especialmente na fase de adaptação com o ambiente 

líquido.  
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No contexto infantil, a natação, é, sem dúvida, um 

dos primeiros e mais eficazes instrumentos para iniciar a 

criança na educação física, auxiliando também o 

desenvolvimento motor e o processo de maturação. 

Constitui-se, pois, em um processo do ensinar e aprender a 

nadar, principalmente na primeira fase da aprendizagem e de 

adaptação da criança com o meio líquido, e para estabilidade 

da postura e o domínio dos movimentos corporais. 

Para Lima (2006, p. 37), “a natação pode ser 

considerada uma das atividades que maiores benefícios 

propiciam o desenvolvimento corporal e também pela 

possibilidade de ser praticada sem restrições, desde o 

nascimento”. Representa, pois, uma atividade que, no caso 

da criança, além de desenvolver a capacidade motora, 

beneficia também o desenvolvimento corporal, consistindo 

em um processo ativo, que por decorrência privilegia o 

desenvolvimento motor e as capacidades físicas, 

contribuindo para o equilíbrio mental, devendo-se considerar 

que os movimentos motores na água se tornam mais amplos 

e, talvez por isso, não raramente as pessoas que nadam têm 

uma sensação de liberdade, elevam a autoestima. Porém, 

vale ressaltar que a natação infantil não deve ser ministrada 

como uma simples iniciação esportiva, mas, e sobretudo, 

com o objetivo de promover o desenvolvimento psicomotor 

e a capacidade física da criança, além dos aspectos 

cognitivos. 

Para Fernandes e Costa (2006), quando se trata de 

criança, é fundamental que o foco do ensino da natação passe 

a ser o processo do aprender a nadar e não o seu produto, ou 

seja, o domínio mecânico dos estilos de nado.  

Na fase inicial da natação não se deve ter a 

preocupação com os estilos competitivos, mas, com o 

aprender a nadar, aferindo-se os benefícios que a natação 

pode oferecer para a vida e a socialização da criança, e com 
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a prática de nadar, assumindo-se a natação como uma 

atividade pedagogicamente educativa. 

Para Neira (2002), referindo-se ao ensino da natação, 

diz que não é possível ensinar nada sem que se parta de uma 

ideia de como as aprendizagens são produzidas. Nesse 

pressuposto, está claro que o ensino da natação é uma 

atividade pedagógica, partindo-se da ideia de que cada fase 

de aprendizagem deve ter como fim os benefícios 

promovidos pela natação, e não simplesmente vistos como 

uma atividade recreativa e, sem objetivo predeterminado, 

mesmo entendendo-se, que todo educador tem suas 

concepções. Porém, não pode se afastar do objetivo 

principal, no caso da criança, o de desenvolvê-la de forma 

global.  

Conforme Palmer (1990, p. 29), “O professor precisa 

estar atento durante todo tempo aos perigos da piscina e ser 

capaz de enfrentar as situações que possam ocorrer”. Ou seja, 

precisam desenvolver a preocupação com a proteção das 

crianças, assim como entender que os alunos/crianças, 

segundo ainda Palmer, têm a capacidade de perceber os 

perigos e os riscos de fato.  

Pode-se afirmar que a natação, no contexto infantil, é 

uma ferramenta para desenvolver a motricidade, bem como 

as demais capacidades e habilidades da criança, entendendo-

se que a aprendizagem depende das características de cada 

pessoa, do modo e do ritmo de aprender de cada indivíduo.  

É, então, o ato de se deslocar dentro d’água com 

movimentos propulsores de braços e pernas, caracterizados 

pela articulação da capacidade motora, visando desenvolver 

a capacidade física e mental, de forma organizada, cabendo 
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ao educador estimular a criança para o desenvolvimento 

global de suas capacidades. 

 

2. O LÚDICO NA PRÁTICA DA NATAÇÃO 
 

A natação é uma modalidade esportiva aquática que 

consiste na deslocação das pessoas através dos movimentos 

de braços e pernas dentro de água que pode ser praticada 

como competição ou simplesmente por prazer ou ainda para 

prevenir determinadas doenças, incluindo as de cunho 

respiratório.  

A Lei de Diretrizes e Base – LDB, ( Lei 9394/96), em 

seu artigo 26, parágrafo 3º afirma que [...] “A Educação 

Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às 

faixas etárias e às condições da população escolar”. 

Constitui-se, pois, uma obrigatoriedade como alternativa 

para promover o desenvolvimento global da criança tendo 

como objetivo conforme os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, Lei 69.450/71, “contribuir para o aprimoramento 

da força física, moral, cívica, psíquica e sociais, 

considerando, entretanto, a aptidão física do aluno, incluindo 

jogos como prática esportiva e de socialização de seus 

praticantes, se tornando obrigatória nas escolas brasileiras”. 

Todavia, há de se entender que as aulas de Educação 

Física não estão restritas aos jogos, podendo-se incluir outras 

modalidades esportivas, como ginástica e natação, por 

exemplo, visando, sobretudo, o desenvolvimento global da 

criança, potencializando suas habilidades e capacidades 

físicas e mentais, através da atividade lúdica, fazendo com 
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que ela sinta o prazer em desenvolver suas habilidades, tendo 

no lúdico um elemento essencial e estimulante para a 

aprendizagem da natação, devendo-se entender conforme 

Negrine (2000), que a natação é antes de mais nada, um 

estado de espírito e um saber que progressivamente vai se 

instalando na conduta do ser devido ao seu modo de vida. 

Refere-se, pois, a uma atividade humana que em sua essência 

conforma a sensação de liberdade e espontaneidade de uma 

ação descontraída e desobrigada. 

É, conforme Freinet (1998, p. 304), 
  

(...) um estado de bem-estar que é a 

exacerbação de nossa necessidade de viver, 

de subir e de perdurar ao longo do tempo. 

Atinge a zona superior do nosso ser e só 

pode ser comparada à impressão que temos 

por uns instantes de participar de uma ordem 

superior cuja potência sobre-humana nos 

ilumina. 

 

Representa, pois, um estado de bem-estar tendo como 

resultante o prazer a satisfação íntima potencializada para a 

vida, incluindo o prazer e as relações sociais de forma ampla 

e prazerosa, cabendo ao professor adequar-se ao estilo de 

seus alunos, questionando conforme Lima (2006, p. 157), 

“diariamente os exercícios, as brincadeiras, o roteiro das 

aulas, na perspectiva, de mudar e encontrar estratégias para 

tornar a aula mais agradável, mais relaxada, através da 

atividade lúdica”, primando por um ambiente estruturado, 

conforme ainda Lima (2006), tranquilo e acolhedor. 

Neste contexto, há de se considerar que a prática lúdica 

representa uma ferramenta pedagógica no sentido de educar 

http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/neusa/conc_de_ludico.html
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e desenvolver a motricidade da criança, sendo também útil 

para a socialização, incluindo o ensinar e o aprender centrado 

nos princípios da ética e da cidadania, como 

desenvolvimento holístico da criança e do próprio professor 

em sua prática pedagógica.  

Leva em conta o desenvolvimento psicológico, 

afetivo, motor e cognitivo como fundamento da pessoa 

humana como um todo. Uma atividade conforme pontua  

Huizinga (2000, p. 3-4), que  “ultrapassa os limites da 

atividade puramente física ou biológica e confere um sentido 

a ação”. Ou seja, é uma atividade que permite da prática à 

ação no sentido do desenvolvimento socioeducativo da 

criança.  

Neste sentido, a natação seria, então, um evento para 

desenvolver na criança o valor ético, moral e educativo, os 

quais podem influenciar positivamente a personalidade da 

criança, assim como sua consciência sobre os preceitos da 

moral e de cidadania, servindo concomitantemente como 

base para uma prática cidadã plena e consciente em todo seu 

contexto sociocultural. 

Nessa perspectiva, não há como negar que o lúdico é 

uma estratégia recreativa para promover a socialização e 

desenvolver habilidades, tendo no jogo uma ação inerente à 

criatividade e a compreensão de regras sociais e de respeito 

mútuo e aos padrões de conduta, tendo a ética como princípio 

basilar do comportamento humano frente à sociedade e 

observação respeitosa, uma ação integrativa entre o eu e o 

outro, servindo também para desenvolver concepções sobre 

a realidade e o abstrato, dependendo de sua aplicação e da 

percepção, do estado e da acepção do indivíduo. 
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Pode-se então concluir que o lúdico é elemento 

essencialmente norteador das aprendizagens levando as 

crianças aprenderem brincando. É, portanto, uma atividade 

necessária para facilitar a relação professor aluno, tornando 

o ambiente da aprendizagem agradável, onde a criança 

aprende e desenvolver naturalmente sem opressão, 

aprendendo, muitas vezes, sem perceber as regras de 

cidadania calcadas em princípios morais e éticos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A natação é a princípio, simplesmente o deslocar-se 

no líquido. Uma maneira divertida que tem como 

consequência a melhoria física, mental, além de ser 

essencialmente útil para o desenvolvimento da coordenação 

motor da criança. É uma atividade que promove a melhoria 

da saúde e desenvolve sensações emocionais, sem se falar 

que é uma prática essencial para se melhorar a saúde 

culminando com a qualidade de vida. 

Consiste em uma atividade que leva à prevenção de 

doenças de natureza cardiovascular e respiratória e, por isso 

mesmo, apropriada para todas as idades, especialmente para 

crianças, mesmo ainda em idade tenra, vez que, entre outros 

aspectos, contribui diretamente para o desenvolvimento 

mental, físico, sendo também importante para o 

desenvolvimento da motricidade, contribuindo também de 

forma direta para o fortalecimento das relações sociais e 

aguçar as habilidades e potencialidades da criança. 

Por outro lado, porém, é preciso que os educadores 

tenham em mente a adequação do ambiente, sendo afetivos, 
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entendendo que o ato de aprender a nadar não é apenas uma 

brincadeira, mas, uma ação pedagógica voltada para a 

aprendizagem e para a promoção do bem-estar da criança e, 

portanto, ser necessário um planejamento de acordo com a 

maturidade e a aptidão do infantil, cujo objetivo é fazer o ato 

de nadar um prazer.  

Além da afetividade, o educador/professor deve ter a 

consciência que o sentido maior da natação infantil não é 

competição, mas potencializar suas habilidades e a 

capacidade de se socializar com o ambiente líquido e com as 

pessoas, incluindo a autoconfiança e a autonomia da criança 

quanto ao aprendizado, entendendo que é de sua 

responsabilidade a preocupação em desenvolver de forma 

global, incluindo a prática da cidadania. 

Por fim, em função de tudo que foi exposto neste 

artigo, pode-se confirmar que a educação física, e, 

especialmente a natação, é uma atividade fundamental para 

promover o bem-estar, uma ferramenta para desenvolver a 

motricidade, sendo também relevante para a prevenção e 

manutenção de uma vida saudável, culminando com a 

qualidade de vida, inerente a todos seus praticantes. 
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CAPÍTULO 7 

TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS E A EDUCAÇÃO 

FÍSICA: UM ESTUDO SOBRE A PRÁTICA DE 

PROFESSORES DA REDE PARTICULAR DE ENSINO 

DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS — AL 

 

Natália Santos de Paula17 

Soraya Dayanna Guimarães Santos18 

 

RESUMO 
 
O presente artigo tem por finalidade analisar como os 

professores de Educação Física escolar da rede particular de 

ensino do município de Palmeira dos Índios/AL, estão 

utilizando as tendências pedagógicas que norteiam suas 

práticas educacionais dentro da escola. Sabendo que, as 

tendências pedagógicas por muito tempo foram discutidas e 

analisadas por vários teóricos, aqui estaremos tratando 

especificamente os de: Darido (2001); Gallardo (2009); 

Coletivo de autores (1992) e outros. Esta é uma pesquisa de 

enfoque qualitativo, para interpretar e analisar o discurso dos 

professores de Educação Física que trabalham na Educação 

Básica. Esse estudo trata-se de uma pesquisa de campo tipo 

exploratória, não participativa. A pesquisa foi dividida em 
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três etapas. A primeira foi um mapeamento das escolas 

particulares existentes no município de Palmeira dos 

Índios/AL. A segunda foi definir a quantidade de professores 

que iriam participar. Participaram 5 (cinco) professores de 

Educação Física. E a terceira e última etapa foi manter 

contato com os professores pelo telefone e pessoalmente, 

entregando-o questionário, contendo 5 (cinco) perguntas a 

respeito das tendências e abordagens pedagógicas. Assim, 

não importa qual seja a tendência pedagógica ou abordagem 

que a escola ou professor escolha para utilizar em seu 

estabelecimento ou em suas aulas, o importante é que ambos 

possam passar os conhecimentos para os alunos de uma 

forma agradável e atraente para os mesmos. 

 
INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem por finalidade analisar como 

os professores de Educação Física escolar da rede particular 

de ensino do município de Palmeira dos Índios- AL está 

utilizando as tendências pedagógicas que norteiam as 

práticas educacionais dentro da escola. Ao longo dos tempos, 

avançou os estudos sobre as questões das tendências 

pedagógicas e das tendências da Educação Física que, de 

certa forma, permeiam toda a atuação do profissional de 

Educação Física. 

Trouxemos a discussão, através dessa pesquisa 

algumas tendências da Educação Física que se caracterizam 

em: Desenvolvimentistas, Construtivista- Interacionista, 

Crítico-Superadora, Sistêmica, o Método Desportivo 

Generalizado e os PCNs. Sabendo que as tendências 
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pedagógicas por muito tempo foram discutidas e analisadas 

por vários teóricos entre eles Darido (2001); Gallardo 

(2009); Coletivo de Autores (1992) e entre outros. 

Nesse sentido, o problema dessa pesquisa consiste 

em saber: como estão sendo utilizadas as tendências 

pedagógicas da Educação Física nas escolas particulares de 

Palmeira dos Índios- AL?  

O presente estudo surgiu de inquietações sobre as 

tendências pedagógicas que foram muito importantes para 

reformulação da Educação Física nas décadas passadas e que 

contribuíram muito ao longo dos tempos para a construção 

da Educação Física que temos hoje.  Neste sentido, 

precisamos discutir e conhecer mais sobre esta temática que 

é de interesse para os profissionais que atuam e trabalham 

com a educação básica.  

Tivemos como objetivo geral analisar quais as 

tendências pedagógicas que os professores de Educação 

Física aplicam em suas aulas. Os objetivos específicos 

foram: fazer uma síntese da Educação Física Escolar e seus 

norteadores; discutir a importância das tendências 

pedagógicas nas aulas de Educação Física; descrever como 

estas tendências são trabalhadas pelos os professores de 

Educação Física no cotidiano escolar. 

Essa pesquisa é de grande interesse para os 

profissionais de Educação Física escolar já que buscam 

ampliar as decisões interdisciplinares e multidisciplinares 

permitindo a melhor compreensão dessas práticas 

pedagógicas nas aulas de Educação Física escolar. 
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1. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR  

 

No final do século XIX, com a saída da condição de 

colônia, se torna necessário assegurar a ordem social “com a 

formação de um indivíduo forte, saudável, indispensável à 

implementação do processo de desenvolvimento do país” 

(CASTELLANI FILHO, 1998, p. 39). No Brasil, a ginástica 

(Educação Física) é considerada importante para os fins 

pretendidos e, seu teor, foi todo demarcado por médicos com 

preocupações higienista, em que se buscava a aquisição e a 

manutenção da saúde. 

Inicialmente, a Educação Física assumiu um conceito 

anatômico e, posteriormente, anátomo-fisiológico com 

conotação nitidamente eugenistas, ou seja, buscar o 

aperfeiçoamento da raça, seguindo assim as determinações 

impostas pelas falsas conclusões encetadas pela biologia 

nazifascista e funcionando como atividade aceleradora do 

processo de seleção natural.  

A Educação Física, na época, foi vista como 

disciplina necessária, pois ela, segundo Coletivo de Autores 

(1992, p. 10), 
 
Encarna e expressa os gestos automatizados, 

disciplinados e, se faz protagonista de um 

corpo saudável, torna-se receita e remédio 

ditada para curar os homens de sua letargia, 

indolência, preguiça, imoralidade, e, desse 

modo, passa a integrar o discurso médico 

pedagógico familiar. 
 
 
 

Portanto, exercendo um controle social através da 

família, encontraremos nos discursos dos médicos um 
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enfoque disciplinador, normativo e moral. “Os médicos 

entendem que através da ginástica pode-se recuperar e 

formar cidadãos com saúde física e mental, regenerar a raça, 

as virtudes e a moral” (GALLARDO et al, 2009, p. 19). 

Evidentemente que o modelo utilizado foi o da raça branca.  

É bom ressaltar que, durante muito tempo a Educação 

Física passou por várias influências entres elas os militares, 

o processo de industrialização, o desporto e por fim a 

legislação que deu um embasamento teórico e prático para a 

educação Física dentro do âmbito escolar. Vejamos quais 

foram estas contribuições de cada uma destas influências. 

As influências dos militares começaram a partir da 

criação da primeira Escola de Educação Física da Força 

Policial do Estado de São Paulo em 1907, e logo após, em 

1922, com a criação do Centro Militar de Educação Física, 

passou-se a contratar militares para serem 

professores/instrutores de ginástica nas escolas. Esses 

militares, além de continuarem com o ideário médico 

higienista/eugenista, e contaminados que estavam pelos 

princípios positivistas de que o homem é um ser definido e 

explicado biologicamente e com desigualdades naturais, 

portanto possuidores de desigualdades sociais acrescentaram 

a necessidade da escola em se preocupar com a formação de 

futuros militares. 

Temos assim, uma Educação Física militarista. 

Gallardo et al (2009) explica que a Educação Física 

militarista destaca-se pelo adestramento físico como maneira 

de preparar o aluno ao cumprimento dos seus deveres para 

defesa da nação em função dos perigos internos que se 

vislumbravam devido à ordem político- econômica em 
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desestruturação, com o surgimento de um conflito mundial 

(a primeira Grande Guerra).   

No Brasil, nesta mesma época, destacam-se os 

métodos de ginásticas, tais como o método francês, a 

calistenia, o austríaco e o alemão. Com o passar dos anos o 

processo de industrialização que se instalou no país e com a 

consequente urbanização acumulou-se grande massa de 

desocupados, semi-ocupados e desempregados nos grandes 

centros urbanos. Ao se conceber a necessidade de construir 

um homem forte, ágil e mais empreendedor, ou seja, 

precisava de mão de obras para que a expansão do capitalista 

se espalhasse por todo mundo. 

Para equipar aquelas massas de despreocupados e 

desocupados crescentes nas zonas urbanas, implantou-se a 

Educação Física nas escolas. Segundo Gallardo et al (2009, 

p. 20), “em alguns estados entre 1910 e 1934, é obrigatória 

em todo território nacional” a prática da educação física nas 

escolas e  a partir de 1937, tinha-se o entendimento de que a 

força física transformava-se em força de trabalho. 

As aulas começaram a ser preparadas, separando-se 

meninos de meninas, pois para cada sexo os objetivos eram 

diferentes, pois eles pensavam que os homens eram para 

serem produtivos, fortes e futuros militares, já as mulheres 

eram as reprodutoras de filhos, futuras donas de casa. 

Evidentemente, esse entendimento  não valia para os filhos 

da classe dominante, que viam a Educação Física como lazer, 

preenchimento do ócio e do tempo livre. 

Gallardo et al (2009, p. 20) expressa o seu 

pensamento em relação a Educação Física em relação “as 

classes dominantes do período colonial, com a valorização 
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do trabalho intelectual em detrimento do trabalho físico e 

manual”. Esse modo de pensar levou a classe dominante a 

uma resistência para que não fosse levada aos colégios em 

que os seus filhos estudavam a atividade física (ginástica) 

como obrigação. Assim, este pensamento mecânico 

utilitarista de pensar o corpo, como uma máquina e o 

operário robô de fácil condicionamento, serviu como base de 

sustentação ideológica do pensamento burguês na Educação 

Física. 

Ao submeter o aluno às mesmas coações que sofre o 

operário robô, apoiando-se nos estudos da biomecânica, a 

Educação Física lança mão, com forte influência norte-

americana, de uma forma (atividade) em franca expansão 

após a Segunda Guerra, capaz de promover o 

desenvolvimento do homem necessariamente ao capitalismo 

emergente, a prática físico- esportiva, pois o pós- guerra 

contribuiu muito para o esporte, uma vez que, estava em 

desenvolvimento às indústrias com a consequente 

urbanização da população e dos meios de comunicação de 

massa. 

As ideias liberais sustentam que o esporte, nos 

currículos escolares, “levará a crianças a aprender que entre 

elas e o mundo existem os outros, para a convivência social, 

a obediência a certas regras incontestáveis e imutáveis, é 

necessária” (GALLARDO et al, 2009, p. 21). Na prática 

esportiva as crianças aprenderam a vencer através do esforço 

pessoal e a conviver com vitórias e derrotas, como melhores 

e piores, vencedores e derrotados, possuidores de aptidão 

física ou inatos. 
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No final dos anos 70 e início dos anos 80 é trazido 

para o Brasil a corrente da psicomotricidade. Baseada nos 

estudos entre desenvolvimento cognitivos e motor, a 

psicomotricidade surge como crítica ao dualismo existente e 

predominante na educação física, isto antes da existência da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996. 

Fundamenta nas suas ações nos jogos de movimentos e 

exercitações, tendo em Le Boulch, Vayer e Lapierre os 

autores com maior influência na educação física brasileira. 

Para estes autores, a psicomotricidade centrava suas 

orientações no desenvolvimento das estruturas psicomotoras 

de base: coordenação motora, equilíbrio, lateralidade, 

organização espaço-temporal e esquema corporal. Buscando 

na prática a melhoria do movimento. Para a psicomotricidade 

o desenvolvimento psicomotor passa a ser pré- requisito para 

a aquisição de conteúdos cognitivos. Segundo Bracht (1992), 

desloca-se a preocupação da educação do movimento para 

educação pelo movimento, a qual foi bem aceita pelos 

professores de Educação Física. 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/96, em 22 de dezembro de 1996, 

delineiam-se novas perspectivas para a Educação Física, que 

em seu Art. 26, apresenta o seguinte:  

 
 
§ 3º a educação física, integrada à proposta 

pedagógica da escola, é componente 

curricular da Educação Básica, ajustando-se 

às faixas etárias e às condições da população 

escolar, sendo facultativa nos cursos 

noturnos (BRASIL, 2001, p. 24). 
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Tal parágrafo tem provocado intensos movimentos e 

discussões entre profissionais da área, porque possibilita 

inúmeras interpretações. Mas o certo é que a Educação Física 

será obrigatória na Educação Básica, e que as escolas 

poderão oferecê-las nos cursos noturnos, sendo facultativo, 

aos alunos, participarem ou não das aulas. Cabendo aos 

Conselhos Estaduais de Educação normalizar sobre a área, 

de acordo com a realidade de cada Estado.  

Contudo, a Educação Física passa por um processo 

de reformulação constante. Nesse sentido, precisamos 

discutir como surgiram as tendências pedagógicas e as 

abordagens da educação física e conhecer quais são elas e 

como as mesmas contribuíram e ainda contribuem para uma 

nova expectativa da Educação Física. 

 

1.1. A educação física e sua inserção nos parâmetros curriculares 
nacionais (PCNs) 
 

Apesar de não ser uma abordagem específica da 

Educação Física os PCNs aufere um destaque neste assunto, 

pois, auxiliam o professor na tarefa de reflexão e discussão 

de fatores na prática pedagógica diária, isto é, a ampliarem 

suas abordagens pedagógicas fundamentadas nos pareceres 

dos PCNs. Conforme dispõe os PCNs, a Educação Física na 

escola é responsável pelo desenvolvimento de alunos para 

que estejam hábeis a participarem e a constituírem atividades 

corporais, seguindo maneiras de respeito recíproco, fruindo 

das distintas manifestações da cultura corporal, padrões de 
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beleza e de atuação; adotando costumes profícuos (BRASIL, 

1998). 

Seabra Jr. (2006) apresenta que em alguns aspectos 

formulados pelos PCNs, nos seus apontamentos descritivos 

para Educação Física, abrangem sugestões, ideias e 

percepções baseadas em distintas abordagens da Educação 

Física, como a abrangência do método de ensino e 

aprendizagem, desenvolvimento humano e das habilidades 

motoras (abordagem desenvolvimentista), o resgate aos 

jogos e brincadeiras presentes na cultura infantil (abordagem 

construtivista), a pluralidade cultural, a cultura corporal, 

aspectos sócio-históricos (abordagem crítico-superadora), a 

necessidade de compreensão dos benefícios da atividade 

física e do esporte (abordagem da saúde renovada) e a não 

exclusão (abordagem sistêmica), demonstrando a 

preocupação com o desenvolvimento das múltiplas 

dimensões do ser humano dentro da especificidade da 

Educação Física.  

Há uma classificação de três dimensões dos 

conteúdos da Educação Física que foram propostas pelos 

PCNs: dimensão procedimental, dimensão atitudinal e 

dimensão conceitual. A primeira conforme dispõe Darido 

(2004) nos mostra que o papel da Educação Física supera o 

ensinar esporte, dança, ginástica; já a dimensão 

procedimental inclui do mesmo modo os valores 

subjacentes, tais como atitudes que os discentes devem 

possuir; a última, dimensão conceitual, apresenta o direito de 

saber pelo qual está realizado este ou aquele movimento. 

Com esse breve enfoque baseado nos PCNs, falemos 

agora sucintamente de cada abordagem citada acima. 
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1.3. ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS E AS 
ABORDAGENS 

 

Ao longo dos tempos, avançaram os estudos sobre as 

questões das tendências pedagógicas e das abordagens da 

Educação Física que, de certa forma, permeiam toda a 

atuação do profissional de Educação Física. Conheceremos 

agora algumas abordagens da Educação Física que se 

caracterizam em: Desenvolvimentistas, Construtivista- 

Interacionista, Crítico- Superadora, Sistêmica e o Método 

Desportivo Generalizado. 

As novas tendências surgem com o intuito de romper 

o modelo mecanicista e nortear as práticas pedagógicas. 

 

1.2.1. Desenvolvimentista 

 

Esta abordagem é representada no Brasil, 

predominantemente pelos trabalhos de Tani et. al (2004). 

Nesta abordagem procura-se caracterizar o desenvolvimento 

fisiológico, afetivo, motor e cognitivo com a progressão do 

crescimento da criança para que, de posse desses dados, o 

professor possa implementar aspectos para a estruturação da 

Educação Física escolar. Segundo Tani et. al (2004), nesta 

abordagem ocorre à observância de variáveis movimentos, 

pois é de suma importância para que as crianças tenham suas 

características identificadas e que as aulas atendam a suas 

verdadeiras necessidades e expectativas. 

De acordo com Darido (2001) o movimento é o 

principal meio e fim da Educação Física, propugnando a 

especificidade de seu objeto, pois a sua função não é 
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desenvolver as capacidades que auxiliem a alfabetização e o 

pensamento lógico-matemático, embora isso possa ocorrer 

como um subproduto da prática motora.  

 

1.2.2. Construtivista - Interacionista 

 

No construtivismo, a intenção é a construção do 

conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo, 

numa relação que extrapola o simples exercício de ensinar e 

aprender, ou seja, aqui ocorrem trocas de conhecimento entre 

professor e aluno e aluno professor. Nesta proposta, não há a 

preocupação com conteúdos prontos, pois se observa e 

utiliza-se o conhecimento dos alunos para o processo de 

transformação desse conhecimento de maneira que o torne 

contextual. 

De acordo com Darido (2001), na proposta 

construtivista, pode-se utilizar o jogo como conteúdo ou 

estratégia, pois o mesmo tem o papel importantíssimo no 

desenvolvimento e aprendizado das crianças. Todavia, o 

jogo é considerado o principal modo de ensinar, um meio de 

ensino, pois enquanto joga e brinca a criança aprende. 

 

1.2.3. Crítico - Superadora 

 

Esta abordagem ressalta questões de poder, interesse, 

esforço e contestação. De acordo com Darido (2001), esta 

abordagem é ainda considerada a mais apropriada sobre a 

pedagogia deve versar não somente sobre questões de como 

ensinar, mas também sobre como se adquirem esses 

conhecimentos, valorizando a contextualização dos fatos e 
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do resgate histórico, possibilitando a compreensão, por parte 

do aluno, de que a produção da humanidade expressa 

determinada fase e de que houve mudanças ao longo do 

tempo.  

Para Soares e colaboradores (1992), a abordagem 

crítico- superadora tenta pontuar o que aconteceu e o que está 

acontecendo atualmente com a humanidade, estabelecendo 

as devidas ligações. Dessa forma, o professor deve 

contextualizar o conteúdo a ser aplicado nas aulas por meio 

de assuntos, fatos e fenômenos que estejam presentes na 

sociedade em que vivemos, na qual os alunos possam 

interpretá-los e emitir um juízo de valor e respeito diante a 

tanta acontecimentos. 

 

1.2.4. Sistêmica 

 

A Educação Física na escola não se restringe ao 

ensino de habilidades motoras. Esse é um de seus objetivos, 

mas não o único a ser trabalhado (BETTI, 1991). Esta 

abordagem existe a preocupação de garantir a especificidade, 

na medida em que considera o binômio corpo e movimento 

como meio e fim da Educação Física escolar. 

Para Darido (2001) a abordagem sistêmica, é um 

sistema hierárquico aberto, porque sofre influência da 

sociedade como um todo e, ao mesmo tempo, as influências 

sofridas de diversos outros sistemas, além da importância no 

contexto do sistema social. 
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1.2.5. Método desportivo generalizado 

 

Como já vimos nos capítulos anteriores sobre a 

história da Educação Física, na década de 70 os militares 

apoiaram a Educação Física, pois tinham interesses em 

formar um exército composto por uma juventude forte e 

saudável como desmobilização de forças oposicionistas, 

estreitando as relações entre o esporte e o nacionalismo 

(BETTI, 1991). De acordo com Soares e colaboradores 

(1992), este método desportivo generalizado tinha como 

objetivo a incorporação do conteúdo esportivo na Educação 

Física com ênfase nos aspectos lúdicos. 

Portanto, nesta revisão procuramos apontar o 

processo de evolução da Educação Física, evidenciando a 

questão das tendências pedagógicas e das abordagens. Isso 

dá subsídios para que possamos ir a campo para verificarmos 

se, na prática os profissionais, estão acompanhando a 

evolução, e se utilizam estas novas tendências em sua 

atuação profissional cotidiana. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Esta é uma pesquisa de enfoque qualitativo, pois 

precisa-se ir em busca de descobertas de novas pistas no 

cotidiano de trabalho, para interpretar e analisar o discurso 

dos professores de Educação Física que trabalham na 

Educação Básica. O papel da pesquisa qualitativa, segundo 

Haquete (1992, p. 63) é: 

 
Fornecer uma compreensão profunda de 

certos fenômenos sociais apoiados no 
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pressuposto da maior relevância dos 

aspectos subjetivo de ação social face à 

confiança das estruturas sociais, seja a 

incapacidade da estatística de dar conta dos 

fenômenos complexos dos fenômenos 

únicos. 

 
Esse estudo trata-se de uma pesquisa de campo tipo 

exploratória não participativa, que vai em busca de 

informações através das observações e descrições do que foi 

visto e do que o objeto declara. Procura desvendar, conhecer 

e explorar as características de um fenômeno, para depois 

explicar as suas possíveis causas e consequências dos fatos. 

A pesquisa foi dividida em três etapas. A primeira foi 

fazer um mapeamento das escolas particulares existentes no 

município de Palmeira dos Índios/AL. A segunda foi definir 

a quantidade de professores que iriam participar. Desta 

forma, participaram 5 (cinco) professores formados em 

Licenciatura em Educação Física, sendo 3 (três) homens e 2 

(duas) mulheres, e todos trabalham na rede particular de 

ensino da cidade de Palmeira dos Índios/AL.  

A terceira e última etapa foi manter contato com os 

professores pelo telefone e pessoalmente, entregando-lhes o 

questionário (ver APÊNDICE A) e dando um prazo de cinco 

dias para que os mesmos pudessem entregá-los respondidos. 

Assim, os mesmos tiveram total liberdade para responder o 

questionário de acordo com a realidade que a escola trabalha.  

Segundo Quivy e Campenhoudt (1992) o 

questionário é um instrumento de observação não 

participante, baseado numa sequência de questões escritas, 

que são dirigidas a um conjunto de indivíduos, envolvendo 

as suas opiniões, representações, crenças e informações 
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factuais, sobre eles próprios e o seu meio. O questionário 

deixa o investigador bem livre para falar do assunto. 

Elaboramos 5 (cinco) perguntas, que discutiam sobre: 

a prática pedagógica do professor; a tendência pedagógica e 

sua relação com a prática docente; a contribuição da 

formação inicial para definição da tendência pedagógica. 

Após recolher o questionário dos professores 

registramos, analisamos e interpretamos os dados, visando 

saber quais as tendências pedagógicas que os professores de 

Educação Física aplicam em suas aulas. 

A técnica empregada nesse estudo para analisar os 

dados coletados, será a análise de conteúdo que segundo 

Minayo (1994), sugere que por meio da análise de conteúdo 

podemos descobrir respostas para as perguntas estabelecidas 

e do mesmo modo, podemos confirmar ou não as declarações 

constituídas e ainda o trabalho de investigação.  

 

3. ANÁLISE DOS DADOS  

 

Para entendemos melhor as respostas dos professores 

entrevistados, agrupamos as suas falas e classificamos as 

perguntas conforme as concepções dos mesmos. Sendo 

assim, tivemos uma melhor discussão e esclarecimento por 

meio dos seus depoimentos.  

A primeira pergunta do questionário foi sobre o 

entendimento do professor em relação às Práticas 

Pedagógicas. Vejamos o quadro abaixo com as respostas dos 

professores:  
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QUADRO 1 — Na sua concepção o que é Prática 

Pedagógica?  
 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROFESSOR 1 Ações utilizadas pelos profissionais para 

poder ensinar. 

PROFESSOR 2 Vivência que o professor tem dentro da 

Escola. 

PROFESSOR 3 Desenvolvimento do processo de ensino 

aprendizagem. 

PROFESSOR 4 Prática social específica de caráter histórico e 

cultural. 

PROFESSOR 5 Rotina do professor mediante a teoria e a 

prática no processo ensino-aprendizagem. 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Os professores 1, 2, 3 e 5 afirmaram que a prática 

pedagógica são ações ou métodos que serão aplicados nas 

aulas, ou seja, a rotina do professor para facilitar o processo 

ensino aprendizagem dos alunos.  

Conforme destaca Souza (2005) a prática pedagógica 

é divulgada pelos exercícios rotineiros que são aplicados no 

âmbito escolar, podendo ser exercícios esquematizados com 

a finalidade de viabilizar uma mudança. Nesse sentido, 

observa-se que as respostas dos professores 1, 2, 3 e 5 foram 

de certa forma coerentes no que diz respeito a finalidade da 

prática pedagógica citada pelo autor. Já o professor 4 

diferencia-se dos demais, já que o mesmo trata a prática 

pedagógica como histórico e cultural. Desta forma, Ferreira, 

Benfica e Rodrigues (2012, p. 158), ao expor sobre a prática 

pedagógica: 
 

[...] são acopladas às aulas, a cultura 

proveniente de cada aluno, suas 
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experiências e vivências anteriores e, a 

partir de tal ponto almeja-se a construção de 

uma prática voltada a atender as 

necessidades individuais e grupais, 

respeitando, consequentemente suas 

dificuldades e peculiaridades. Tal processo 

permite um ambiente voltado para a 

aprendizagem, onde professor e aluno 

ensinam e aprendem mutuamente.  

 
 

O processo da prática pedagógica permite que se 

tenha um espaço voltado para a aprendizagem, onde o 

professor e o aluno ensinam e aprendem respectivamente. Os 

professores devem construir um ambiente na qual, possa 

facilitar o processo de ensino aprendizagem de forma 

individual e coletiva, respeitando sempre as dificuldades e as 

características dos alunos. 

Na questão seguinte tem-se o que são tendências 

pedagógicas, desse modo, assim foram respostados pelos 

professores conforme quadro abaixo: 

 

QUADRO 2 — O que são Tendências Pedagógicas? 

 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROFESSORES 1 Aquilo que norteia o trabalho do professor. 

PROFESSORES 2 São práticas atuais. 

PROFESSORES 3 São formas que os professores incorporam 

em suas práticas pedagógicas. 

PROFESSORES 4 Linha de pensamento que rege o modo que 

o professor trabalha. 

PROFESSORES 5 Métodos utilizados para facilitar a 

aprendizagem dos alunos. 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 
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Nessa questão ocorreu uma oscilação nas respostas 

dos professores, sendo que os professores, 1, 3, 4 e 5 estão 

coerentes segundo a afirmação de Darido (2004) ao afirma 

que, tendências pedagógicas são pressupostos pedagógicos 

que distinguem uma determinada linha pedagógica seguida 

pelo docente em sua prática, são instituídas como papel dos 

desígnios, propostas educacionais, prática e postura do 

professor, método, função do aluno, além de algumas outras 

funções. 

Ao evidenciar o que são tendências pedagógicas pelo 

exposto acima, vê-se que o professor 2 têm uma visão 

diferenciada no que decorre as tendências pedagógicas. Uma 

vez que, ao afirma que as tendências “são práticas atuais”, 

perceber que ele foge do assunto e confunde tendência com 

práticas, pois ele não especifica o que são atuais.    

Conforme Darido (2003) as tendências pedagógicas 

têm por finalidade deixar que as aulas de Educação Física 

deixe de ter o foco no aprender a fazer, contudo, que elucide 

o que está por trás do fazer, além dos valores e atitudes 

envolvidas em todo o procedimento.  

Dessa forma, é interessante frisar que as tendências 

pedagógicas são de extrema importância para a educação, o 

conhecimento por parte dos professores é fundamental para 

a realização de uma prática docente realmente significativa, 

para nortear o educador e facilitar o processo ensino 

aprendizagem dos alunos. 

No quesito seguinte, foram expostos aos professores 

algumas tendências pedagógicas citadas neste trabalho. Os 

mesmos tiveram algumas opções para marcar, sabendo que 

eles poderiam escolher mais de uma opção e também exporto 
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a tendência que ele trabalha em sua escola na qual não consta 

nesse trabalho. Assim destacamos:  

No que se referiu as quais tendências pedagógicas 

que cada professor utiliza em suas aulas, foram citadas: 

 

QUADRO 3 — Quais as Tendências Pedagógicas mais 

utilizada na aula? 
Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Podemos perceber a importância das Tendências 

Pedagógicas e suas abordagens para a atual e moderna 

Educação Física que temos hoje. Além dessas que foram 

mencionadas, o professor 1 é conhecedor de outra 

abordagem, a qual não consta nesse trabalho, a crítico-

social19. O professor 1 em suas aulas utiliza a crítico-social 

                                                           
19 No Brasil a pedagogia crítico-social é uma das correntes da pedagogia 

crítica que propõe uma educação vinculada à realidade econômica e 

sócio-cultural dos educandos, ligando ensino e ação transformadora da 

realidade, ação e reflexão, prática e teoria. Sustenta a ideia de que o 

conhecimento está comprometido com a emancipação das pessoas, com 

a liberdade intelectual e política. Por isso, associa as tarefas do ensino a 

uma análise crítica sócio-histórico-cultural do contexto em que as 

pessoas vivem. (LIBÂNEO, Jose Carlos. FUNDAMENTOS TEÓRICO-
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que prepara as crianças no meio social a se integrar na 

sociedade em que ela vive. E também notamos que nenhum 

dos professores marcou a tendência sistêmica20 como meio 

de aplicação em suas aulas, apesar de essa ser importante.  

Além disso, nota-se que os professores 2, 3 e 5 

marcaram mais de uma tendência. Nesse sentido, podemos 

nos ater no que afirma Marques e Krug (2009), salientando 

que dificilmente o professor de Educação Física seguirá uma 

única tendência pedagógica para desenvolver o seu ensino. 

Contudo, utiliza-se de algumas delas como base pedagógica 

no decorrer de sua profissão. Apenas o professor 4 utiliza em 

suas aulas a tendência construtivista-interacionista. 

É interessante observar que em nenhum momento os 

professores da pesquisa fizeram referência aos PCNs, 

mesmo este sendo parte integrante na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de n. 9394/96, sendo também 

considerado uma proposta relevante na área da Educação 

Física escolar, uma vez que propõe aspectos importantes na 

formação integral do aluno (DARIDO et al., 2001). 

Foi perguntado ainda sobre as tendências 

pedagógicas modificarem e ajudarem na prática do professor 

de Educação Física.  

 

 

                                                           
METODOLÓGICOS DA PEDAGOGIA CRÍTICO-SOCIAL 

(perspectiva histórico-cultural), 1990). 
20 Como já abordado anteriormente nesse artigo, para Darido (2001) a 

abordagem sistêmica, é um sistema hierárquico aberto, porque sofre 

influência da sociedade como um todo e, ao mesmo tempo, as influências 

sofridas de diversos outros sistemas, além da importância no contexto do 

sistema social. 
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QUADRO 4 — Você acredita que a escolha de uma 

tendência pedagógica modifica a sua prática como professor 

de Educação Física? 

 
PROFESSORES RESPOSTAS 

PROFESSOR 1 Sim. Porém, depende da prática ou tendência 

escolhida. 

PROFESSOR 2 Sim. Faz com que a metodologia seja coerente. 

PROFESSOR 3 Sim. Há uma adaptação com a tendência 

escolhida. 

PROFESSOR 4 Sim. Cabe ao professor interpretar, analisar e 

relacionar com seus alunos uma formação 

integral.  

PROFESSOR 5 Sim. 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Todos os professores responderam sim, que a 

tendência quando é escolhida adequadamente e ajustada com 

a realidade dos alunos e da escola, as aulas ficam mais 

agradáveis. Com as respostas fica claro que a nossa intenção 

aqui não é dizer ou afirmar a melhor tendência pedagógica, 

pois o fator principal é a realidade em que todos então 

inseridos, professores, alunos, escola e sociedade. 

É interessante destacar que as tendências 

pedagógicas têm por fim tornar discentes autônomos em 

relação à atividade física e também a saúde, podemos notar 

que as escolas particulares, consideram a formação do 

cidadão independente, consciente e crítico para agir na 

sociedade como um todo. Nesse sentido, Fernandes (2008) 

enfoca que uma das mais importantes funções da Educação 

Física escolar é a promoção de uma prática que contribua 

para a formação de pessoas autônomas. 
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Cristino et al. (2009) destaca que cada proposta de 

tendência pedagógica aborda a Educação Física sobre 

diferentes aspectos e diferentes formas de ensino e 

proporcionam diversas maneiras para se atuar na prática 

pedagógica. Assim, cabe ao professor escolher a 

metodologia mais adequada ao contexto e necessidades 

apresentados no âmbito educacional escolar. 

Já a última pergunta do questionário expôs se a 

graduação contribuiu para definir a tendência pedagógica 

que cada professor deve seguir.  

 
QUADRO 5 — Você acredita que as disciplinas da sua formação 

inicial (Graduação) contribuíram para você definir qual tendência 

pedagógica você utiliza hoje? Por que? 

 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROFESSOR 1 [Sim]. Infelizmente minha graduação teve uma 

tendência muito tecnicista, influenciando muito 

pouco. 

PROFESSOR 2 Sim. Com ela pude ter uma visão ampla ao qual 

método iria aplicar em minhas aulas. 

PROFESSOR 3 Não. Porque é na prática, na real vivência diária 

que comecei a trabalhar dentro das tendências. 

PROFESSOR 4 Não. Pois, no curso de Graduação, ainda não é 

dado a maior importância a prática, deixando um 

pouco de lado essas tendências pedagógicas. 

PROFESSOR 5 [Não]. Na graduação nem falava de tais 

tendências. Porém, hoje eu sei a importância das 

aulas. 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Nesse quesito os professores 3, 4 e 5 afirmaram que 

não conheceram tais tendências e suas abordagens na 

faculdade ou universidade que estudaram. Já o professores 1 
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afirma que viu as tendências de forma tecnicista na 

graduação, sendo que esta influenciou muito pouco na sua 

prática. O professor 2 assegura que além de ter visto na 

graduação, elas (as tendências) lhe deram uma visão mais 

ampla ao escolher qual método iria trabalhar em suas aulas.  

Percebe-se que os cursos de graduação deveriam 

repensar, organizar e reestruturar algumas disciplinas, pois 

sabemos o quanto são importantes as disciplinas 

pedagógicas, uma vez que elas contribuem  e auxilia o 

profissional em sua prática pedagógica dentro e fora do 

âmbito escolar.  

Um novo olhar é fundamental nesse exato momento, 

pois as instituições de ensino superior, principalmente 

aquelas que têm cursos em licenciatura deve não só 

incentivar aos professores das disciplinas pedagógicas a 

refazerem a matriz curricular, como também dá suporte para 

que os futuros alunos consigam fazer a diferença nas suas 

práticas pedagógica dentro e fora da escola. Os professores 

que lecionam as disciplinas pedagógicas possam melhorar 

nesse sentido, cumprindo com a formação e conhecimento 

dos alunos (graduação) que irão trabalhar com outros alunos 

(escola).  

Darido e Neto (2005, p. 01) reforçam a ideia em 

relação ao assunto abordado, apresentando que “quando se 

conhecem os pressupostos pedagógicos que estão por trás da 

atividade do ensino, é possível melhorar a coerência entre o 

que se pensa está fazendo e o que realmente realizamos”. 

É importa saber qual a tendência pedagógica ou 

abordagem que o professor irá escolher para utilizar em suas 

aulas, o importante é que ele passar os conhecimentos para 
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os alunos de uma forma agradável e atraente para os mesmos. 

Portanto, as tendências pedagógicas da Educação Física 

abrem um leque de oportunidades para que tanto a escola 

como os professores possam trabalhar na construção de uma 

sociedade mais justas e honesta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todos nós temos uma identidade. Sua construção é 

feita de muito conflito, dúvidas, incertezas e muitos 

questionamentos, mas com o passar do tempo chegamos a 

um certo amadurecimento, que nos permite a conhecer as 

coisa que estão ao nosso redor e como elas funcionam. 

Procuramos melhorar sempre mesmo quando erramos isso é 

um sinal que tudo pode dar certo se tentarmos. 

Assim, foi e está sendo a grande batalha da formação 

da identidade dado do professor de Educação Física, muitas 

coisas foram feita e ainda está se fazendo para que esta 

disciplina de grande relevância seja e tenha um melhor 

reconhecimento dentro da escola. Depois de muitas 

discussões e sugestões a Educação Física passou a ser 

valorizada a começar pelas produções de trabalhos 

científicos e publicações de livros. Todas essas 

manifestações fizeram com que esta disciplina tivesse um 

novo olhar. 

Muitos autores como, Darido (2001); Gallardo 

(2009); Coletivo de Autores (1992); Betti (1991) e outros 

contribuíram para atual identidade da Educação Física que 

nos temos hoje. Estes autores fizeram parte dos movimentos 

chamados de Tendências Pedagógicas que influenciaram e 
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influência ainda hoje nas práticas pedagógicas dos 

professores. Tais tendências permeiam toda a atuação do 

profissional de Educação Física. 

Mediante a estas informações, a presente pesquisa 

sendo de campo do tipo exploratória e não participante, na 

qual devemos ir em busca de informações através das 

observações e descrições do que foi escrito e do que o objeto 

declara. Procura desvendar, conhecer e explorar as 

características de um fenômeno, para depois explicar as suas 

possíveis causas e consequências dos fatos. 

Após a coleta dos dados, pudemos perceber que os 

professores são conhecedores das tendências pedagógicas, 

mesmo por não terem visto na graduação e só depois, 

principalmente quando começaram a lecionar. Desta forma, 

a nossa intenção aqui não foi dizer ou afirmar a melhor 

abordagem a ser utilizada nas aulas de Educação Física, pois 

isso depende muito da realidade na qual a escola esteja 

inserida. 

 Esperamos ter alcançado o objetivo geral que foi 

analisar quais as tendências pedagógicas que os professores 

de Educação Física das escolas privadas de Palmeira dos 

Índios aplicam em suas aulas. Sabendo que as mais utilizadas 

neste trabalho foram: construtivista- Interacionista, crítica- 

superadora e o método desportista generalizado. 

Assim sendo, esta pesquisa pode servir como um 

diagnóstico parcial da situação dos professores que 

trabalham com a educação básica, podendo contribuir para 

os profissionais da área da educação, na perspectiva de 

melhorar as suas práticas pedagógicas que tem como foco 

principal para o desenvolvimento saudável das crianças. 
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CAPÍTULO 8 

A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DO FUTSAL 

COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO NAS AULAS 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Rivaldo Soares de Oliveira21 

Hállisson Wanderley Viturino22 

 

RESUMO 
 
O presente artigo mostrou a importância da inserção do futsal 

como estratégia de ensino nas aulas de Educação Física. O 

estudo objetivou demonstrar como as práticas do futsal são 

relevantes para a formação crítica dos alunos quando 

aplicadas de forma pedagógica nas aulas de Educação Física. 

A pesquisa foi de abordagem qualitativa, realizada em 

Escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade de Palmeira 

dos Índios, Estado de Alagoas, com entrevistas a três 

professores de escolas distintas da mesma região. Foi 

apresentado a questão do professor de Educação Física, que 

tem no futsal um dos conteúdos de sua disciplina. Foram 

abordados os conteúdos que devem ser trabalhados com os 

alunos, mostrando posicionamentos que serão investigados. 

Foi exposto que o professor deverá ter um objetivo a ser 

                                                           
21 Graduado em Educação Física Licenciatura pela Faculdade São Tomás 

de Aquino - FACESTA. 
22 Professor do curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade 

São Tomás de Aquino - FACESTA. 
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seguido, ao qual se baseie na cooperação e a coeducação. Foi 

apresentado do mesmo modo o processo de pedagogização 

do futsal, mostrando os principais objetivos da Educação 

Física escolar. Após a análise dos dados feita com os 

professores foi demonstrada como a prática do futsal é 

importante para a formação crítica dos alunos, aplicadas 

pedagogicamente de forma coerente. E ainda, verificou-se 

através das respostas como é salutar a prática do futsal na 

escola através das aulas de Educação Física.  

 
INTRODUÇÃO 

 

Não se pode confundir ou tentar igualar a prática 

esportiva destinada a um atleta a de um aluno de Ensino 

Fundamental. A prática esportiva, principalmente de cunho 

competitivo e profissional, é bem diferente da Educação 

Física Escolar. Por isso, existe sempre uma necessidade de 

diferenciar os treinos, métodos e conteúdos a serem 

aplicados, seja qual for a modalidade esportiva em questão. 

Partindo da experiência como estagiário de Educação 

Física de Educação Física em algumas escolas da rede 

municipal de Palmeira dos Índios, buscou-se a elaboração 

desse artigo com o tema “A importância da inserção do futsal 

como estratégia de ensino nas aulas de Educação Física”. 

Na prática diária de um Professor de Educação Física 

um dos dilemas é saber quais os conteúdos que devem ser 

trabalhados com os alunos. Para responder a essa questão, 

muitos posicionamentos são levados em conta como: 

diferenças de sexo e idade; condição física de cada aluno; 
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gosto pela prática esportiva; condições de materiais e de 

espaço; visão do esporte no âmbito em que está inserido, etc.  

Para dispor esse dilema o professor deverá ter clareza 

do objetivo que quer alcançar, quer seja como um aluno que 

conhece todos os aspectos de uma modalidade esportiva, 

nesse caso o futsal, ou um aluno que através do esporte 

escolar adquira valores como emancipação, participação, 

cooperação e coeducação. 

Apresentar e compreender todo o processo de 

pedagogização do futsal na escola, tendo em vista que um 

dos principais objetivos da educação física escolar é formar 

cidadãos e não tão somente atletas. Desta forma, a questão 

se revela em quais conteúdos devem ser propostos aos alunos 

para a prática do futsal? E ainda, quais são as contribuições 

de tais conteúdos na formação dos educandos? Esses 

questionamentos servem de base para o problema de 

pesquisa desse artigo na linha de Educação Física e Escola.  

A partir daí, será possível realizar um estudo de como 

esta modalidade ocorre no meio escolar, como interage com 

outras disciplinas, refletindo sobre a relação ensino-

aprendizagem, currículo, metodologias e avaliação. Sempre 

destacando a importância de criar meios que estimulem os 

alunos a gostarem do futsal, aumentando o interesse pela 

prática da Educação Física, e tornando assim, um hábito 

saudável para toda uma vida.  

Esse artigo terá como objetivo geral: demonstrar 

como as práticas do futsal são relevantes para a formação 

crítica dos alunos quando aplicadas de forma pedagógica nas 

aulas de Educação Física.  
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Em seus objetivos específicos temos: analisar os 

efeitos das práticas do futsal na formação física dos alunos; 

conhecer as contribuições do futsal para os alunos 

praticantes; demonstrar a necessidade das aulas de futsal na 

escola; e, analisar o tratamento dado ao conteúdo da 

modalidade futsal nas aulas de Educação Física. 

Conforme documento da Política Nacional do Esporte – 

PNE, o esporte escolar é o esporte praticado na escola no 

âmbito da educação básica ou superior, seja como conteúdo 

curricular da Educação Física ou atividade extracurricular, 

de acordo com a Lei 9.394/96 – LDB, e que deve atender os 

objetivos dos respectivos projetos político-pedagógicos.  

Portanto, a importância da investigação da 

pedagogização do futsal nas aulas de Educação Física 

contribuirá para reforçar a defesa dos princípios do esporte 

educacional elaborados pela Política Nacional do Esporte. 

Tal investigação visa comprovar a priorização do 

desenvolvimento integral do educando, aliado aos quatro 

pilares da educação: Saber, Fazer, Ser e Conviver, evitando 

resumir a prática da modalidade do futsal nas aulas de 

Educação Física em meras habilidades técnicas esportivas. 

Dessa maneira o tema proposto é relevante para a 

área e tentará ser responder a algumas inquietações de 

professores que trabalham com esse esporte na escola e 

muitas vezes têm a visão, tão somente, numa perspectiva de 

treinamento, de busca de resultados. E ainda, o estudo é 

importante para a área, enquanto contribuição para uma 

reflexão da pedagogização do futsal nas aulas de Educação 

Física com base nas experiências vividas de cada educando 
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e numa atuação pedagógica voltada para ação e reflexão do 

esporte na perspectiva escolar.  

 
2. PEDAGOGIZAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Para um melhor entendimento sobre o tema em 

questão, é importante que se fale a respeito da pesquisa em 

esporte escolar, quando serão analisados conceitos e a 

importância do esporte escolar, em conjunto com os 

procedimentos de ensino-aprendizagem na disciplina de 

Educação Física, dentre outros elementos que possam surgir 

para melhor compreender a pedagogização do futsal. Neste 

sentido, Flores (2010, p. 05) afirma que:  

 
 

A educação física é uma disciplina 

pedagogicamente da escola, que 

particularmente trata a expressão corporal 

como forma de linguagem. Tendo em vista 

o papel da Educação Física escolar que é 

propiciar oportunidades para aquisição de 

conhecimentos, habilidades e experiências 

despertando a possibilidade objetiva de 

avaliação de suas potencialidades e 

formação de hábitos de observação, 

reflexão, espírito crítico e análise sobre o 

seu próprio trabalho que lhe permitirá 

propor alternativas de soluções que possam 

ajudar no aprimoramento do processo 

ensino-aprendizagem. 

 

Considerando o conteúdo dessa citação que trata do 

papel das aulas de Educação Física, é salutar que haja a 

concordância desse processo no âmbito escolar, juntamente 
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ao esporte, que no caso em tela é o futsal. No entanto, 

igualmente importante se faz a análise acerca de qual 

tendência pedagógica irá fundamentar nossa prática docente. 

Assim, analisar as principais características das tendências 

que permeiam o universo nacional no que diz respeito à 

temática da Educação Física escolar é fundamental, uma vez 

que a discussão destas questões com os professores é muito 

importante para que se explicitem os pressupostos 

pedagógicos que estão por trás da atividade do ensino, na 

busca da coerência entre o que se pensa estar fazendo e o que 

realmente se faz. (DARIDO, 2003). 

Hoje em dia é possível identificar formas novas de 

organização do pensamento pedagógico da Educação Física 

escolar, com número razoável de interlocutores e 

publicações (DARIDO, 2003). Pedagogicamente é 

interessante que a Educação Física se posicione ao interesse 

pelo mundo fenomenológico dos movimentos, isto é, onde o 

movimento passa a ser compreendido e interpretado na sua 

apresentação natural23 em contraste com o mundo objetivo 

dos movimentos onde o mesmo se apresenta de forma 

artificial e fragmentado do real. Nessa perspectiva Soares et 

al, 1992, p.62-64) nos traz que: 

 
A escola, na perspectiva de uma pedagogia 

crítica superadora [...] deve fazer uma 

seleção dos conteúdos da Educação Física. 

Essa seleção e organização de conteúdos 

exige coerência com o objetivo de promover 

                                                           
23 Tamboer (citado por KUNZ, 2006) entende esta apresentação 

“natural”, pelas expressões e evidências que se manifestam no cotidiano 

em forma de atividades do movimento e que como tais podem ser 

facilmente reconhecidas. 
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a leitura da realidade. Para que isso ocorra, 

devemos analisar a origem do conteúdo e 

conhecer o que determinou a necessidade de 

seu ensino.  

 

Ao observar a respeito dos conceitos de corpo e 

movimento, quando estes forem definidos conforme sua 

contribuição à educação e ao desenvolvimento do jovem, 

pode ser decidido como e com que finalidade o esporte pode 

se tornar objeto de ensino na Educação Física (KUNZ, 

2006).  

Sendo assim, colocando esse procedimento no futsal 

deve ser entendido que é imperioso trabalhar o esporte, seja 

qual for a modalidade, como instrumento de combate a todo 

o tipo de discriminação seja ela pessoal, social, físico ou 

sexual, criando um ambiente favorável ao respeito mútuo, a 

solidariedade e a dignidade da pessoa humana.  

Outros fatores deverão ser levados em consideração 

ao trabalhar o futsal no Ensino Fundamental para que ocorra 

uma pedagogização adequada na prática dessa modalidade 

esportiva. Um dos fatores é a questão cognitiva já que nesse 

período as crianças já possuem certo grau de conhecimento 

e maior autonomia para organização de determinadas ações. 

 
A compreensão das regras e a autonomia 

para a organização das atividades permitem 

ainda que os aspectos estratégicos dos jogos 

passem a fazer parte dos problemas a serem 

resolvidos pelo grupo e, nesse sentido, o 

professor pode interromper os jogos em 

determinados momentos, solicitando uma 

reflexão e uma conversa sobre qual 

estratégia mais adequada para cada situação, 

auxiliando assim para que novos aspectos 
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tornem-se observáveis (ABREU et al., 2001, 

p.69). 

 

Na sociedade brasileira, pela educação e 

particularmente pelo ensino dos esportes, é verificado que as 

crianças devem aprender que todas as coisas têm uma função 

fixa e que para a sua utilização e formulação de manuseio 

aceitável há a necessidade de adquirir conhecimentos que um 

especialista tem. Na área dos esportes os professores de 

Educação Física são os especialistas. A aula de Educação 

Física é, nessa concepção, riquíssima em um saber técnico 

que os aqueles profissionais adquirem através das teorias de 

treinamento esportivo (KUNZ, 2006). 

 

2.1. Futsal no Ensino Fundamental: Considerações a respeito de 

sua pedagogização 

 

Na prática diária de um Professor de Educação Física 

um dos dilemas é saber quais os conteúdos que devem ser 

trabalhados com os alunos. Para responder a esse 

questionamento, muitos pontos são levados em conta como, 

por exemplo: diferenças de sexo e idade; condição física de 

cada aluno; gosto pela prática esportiva; condições materiais 

e de espaço; visão do esporte no âmbito em que está inserido, 

etc. Para sanar esse dilema o professor deverá ter clareza do 

objetivo que quer alcançar, quer um aluno que conhece todos 

os aspectos de uma modalidade esportiva, nesse caso o 

futsal, ou um aluno que através do esporte escolar adquira 

valores como emancipação, participação, cooperação e 

coeducação. 
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Conforme aponta Kunz (2006), é uma 

irresponsabilidade pedagógica trabalhar o esporte na escola 

que tem por consequências provocar vivências de sucesso 

para uma minoria e vivências de insucesso ou de fracasso 

para a maioria. Os alunos podem ficar traumatizados e não 

querer mais se envolver com qualquer tipo de esporte. 

Alguns princípios e processos na pedagogia devem 

ser construídos para se ensinar futsal na infância que se 

contraponham a outros, voltados tão somente para a 

especialização, a seleção e a revelação de talentos e a 

conquista de títulos. A nova maneira de ensinar esporte deve 

facilitar as crianças a construir autonomia. O que deve ficar 

evidente é que nessa perspectiva o esporte é um facilitador 

para se atingir os fins (SANTANA, 2008). 

Portanto, muito mais que selecionar conteúdos para 

ensinar técnicas e estratégias de alto rendimento no futsal a 

alunos do Ensino Fundamental é imperioso, em uma 

dimensão escolar, aplicar os conteúdos e constantemente 

avaliá-los, sempre levando em conta a formação do 

indivíduo em seus aspectos de emancipação, participação, 

cooperação e respeito ao corpo. Enfim, aplicar conteúdos do 

futsal que priorizem uma educação tanto do corpo como 

também da mente; voltados para a formação de 

competências à cidadania plena, na busca da inclusão e 

transformação social. 

Segundo Pires e Silveira (2007, p. 23), se o esporte é 

atualmente reconhecido como um elemento importante em 

nossa sociedade, “educar com/para o esporte como formação 

cultural é tarefa pedagógica e compromisso urgente da 

Educação Física”. Essa afirmação serve como um dos nortes 
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à proposta dessa pesquisa que visa discutir a importância da 

inserção do futsal como estratégia de ensino nas aulas de 

Educação Física. Como e para que educar através da prática 

da modalidade de futsal numa unidade de ensino? 

É salutar que cada escola tenha profissionais na área 

de Educação Física que possuam conhecimento teórico sobre 

desenvolvimento e crescimento humano, pois a iniciação 

esportiva, no que discorre o Futsal, geralmente acontece com 

crianças da faixa etária dos seis aos doze anos, e o professor 

precisa ter conhecimento de diversos temas que envolvem 

essas crianças, para poder realizar um trabalho que se 

preocupe com a sua formação global (ESTIGARRIBIA, 

2005). 

A dimensão educacional voltada para o futsal está 

voltada para a seguinte preocupação: Quando se fala em 

ensinar futsal e praticá-lo, alguns defendem a ideia 

equivocada de que quem pensa nisso, não se ensina futsal! 

Quem se preocupa com essa aliança quer ir além, quer 

ensinar mais que futsal. A aula do professor que se preocupa 

em ensinar mais que futsal deve trazer momentos que 

apontem para a formação humana. (SANTANA, 2008) 

Na prática, esses momentos se traduzem quando da 

interação entre professor e criança, criança e criança, criança 

e objeto, em situações participativas e reflexivas. Não pode 

existir tamanha preocupação em ensinar mais que futsal a 

ponto de o professor deixar de ensinar bem futsal. O 

professor precisa ser competente tecnicamente.  Deve 

estender o seu conhecimento a todas as crianças, não apenas 

às mais talentosas. Daí ter de ensinar futsal a todos. 

Principalmente nos primeiros anos de aprendizado, deve-se 
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considerar o componente lúdico. Isso ensina a criança a 

gostar de esporte. Os jogos da cultura infantil têm essa 

característica. Praticando jogos conhecidos, fica mais fácil 

para o professor ensinar o que a criança ainda não sabe e deve 

aprender. O lúdico é a ponte. (SANTANA, 2008). 

Não basta o professor ensinar a prática do futsal, é 

preciso que ele desenvolva a parte afetiva e da mesma forma 

que colabore não apenas para alguns alunos, mas sim que 

sejam desenvolvidas as atividades praticadas com todos eles. 

É importante que haja a interação entre professor e aluno, 

para que se tenha um bom desempenho. 

Há princípios pedagógicos para ensinar futsal, 

segundo relata Santana (2008, 15), esses são “ensinar futsal 

a todos, ensinar bem futsal, ensinar mais que futsal e ensinar 

a criança a gostar de esporte”. Falando sinteticamente sobre 

estes princípios, ainda, conforme Santana (2008, p. 15-16): 

 

Quando se ensina futsal a todos, significa 

dizer que, independentemente do nível de 

habilidade que a criança apresenta [...], o 

professor deverá dar-lhe atenção e 

oportunidades irrestritas para que se 

desenvolva. [...] descarta-se a crença de que 

apenas os melhores, os “abençoados”, os que 

“nasceram para jogar futsal” reúnem 

condições para progredir. [...] O próximo 

princípio sustenta a ideia de que não basta 

ensinar a todos, é preciso ensinar bem. [...] 

para ensinar futsal, os professores deverão 

utilizar métodos adequados. 
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1.1.1. Conteúdos que devem ser propostos aos alunos para a prática do 
futsal e suas contribuições 

 

Com este tópico, será exposta a questão da 

problemática desse artigo: quais conteúdos devem ser 

propostos aos alunos para a prática do futsal e quais as suas 

contribuições?  

A Educação Física é uma área pedagógica rodeada de 

pensadores e professores preocupados com o progresso do 

seu tratamento pedagógico no contexto escolar. Os processos 

pedagógicos são os mais distintos e todos complementares, 

uma vez que a escola atende à sociedade, e atender a 

sociedade é lidar com contextos socioculturais expressivos, 

além das características físicas e desenvolvimentistas que 

cada aluno mostra. A ideia básica é que o professor, ao 

ensinar futsal na escola, deve ter conhecimentos sobre as 

metodologias de ensino e sugerir os mecanismos (atividades) 

apropriados para a realidade de sua escola e de cada turma 

que trabalha (KAWASHIMA; BRANCO, 2008).  

O jogo é o processo pedagógico mais empregado na 

escola porque carece de poucos materiais, o que já se sabe, 

escasso nas escolas. Desta forma, é por meio do jogo, que a 

sociedade se desenvolve, o aluno é motivado a aprender, as 

habilidades são aperfeiçoadas, desenvolvem a criatividade, a 

cognição e aprendem a resolver problemas e a tomar 

decisões. Além de estimular a inclusão e o desenvolvimento 

das inteligências múltiplas, entre outros (BALBINO, 2002). 

O futsal pressupõe compreender as diversas 

condições que se relacionam com sua execução, assim como 

as soluções necessárias que as situações do jogo requerem. 
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Desta forma, a aprendizagem deve ser orientada no sentido 

de ocorrer uma adaptação funcional em detrimento das 

condições e características da modalidade que pressupõe 

habilidades motoras e contribuem para a sua manutenção e 

desenvolvimento, o que reflete na saúde de todo o organismo 

(MUTTI, 2003).  

Santana (citado por KAWASHIMA; BRANCO, 

2008) apresenta quatro tipos de atividades motoras para 

ensinar o futsal: as tarefas que são vivências do gesto motor 

sem a preocupação com o aprimoramento técnico; as 

brincadeiras que são jogos presentes na cultura popular e 

infantil; os jogos reduzidos, com espaço e número de 

jogadores reduzidos, preservando-se ou não a unidade do 

jogo; e os jogos adaptados, quando se joga utilizando a 

quadra toda, podendo-se alterar ou não o número de 

jogadores, com regras adaptadas e preservando ou não a 

unidade do jogo (cooperação, oposição, finalização e 

diversidade). 

Outro ponto importante para ser observado é a 

existência da versatilidade para que se ensine o futsal com 

melhor desempenho. No ensino-aprendizagem do futsal, os 

professores devem evitar a especialização precoce da criança 

numa ou noutra posição. Em contrapartida, deverão 

estimular a passagem por todas as posições. Ainda na 

iniciação, deverão ser flexíveis quanto ao posicionamento 

dos jogadores. Desenvolver nas crianças que gostam de jogar 

no gol o jogo de quadra (recepção, passe, drible e 

finalização). Estimular todas as crianças a terem vivências 

nas habilidades defensivas do goleiro. A aprendizagem 

técnica não deve separar o como se faz do motivo de se fazer, 
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isto é, a técnica e a tática. Isso facilitará, além da afetividade, 

que se contribua para a formação de um jogador inteligente. 

Deve-se evitar a associação de algumas habilidades 

específicas com a possível posição que o professor, 

precocemente, estabeleceu para a criança. Ter como objetivo 

capacitar o seu aluno a desempenhar com qualidade, até o 

final do período de iniciação, de forma gradativa, no mínimo 

duas posições. Lembre-se: tempo há de sobra, pois as 

crianças iniciam por volta dos 5, 6 anos e saem dessa fase 

com 12 anos. (SANTANA, 2008). 

Outro enfoque é o bom nível de relacionamento entre 

os alunos com o professor e a aprendizagem social e 

reflexiva dos alunos. Sendo assim, o que se indica é a 

estrutura das aulas compostas de reuniões com os alunos para 

idealização e deliberações antecedentes sobre a aula, 

concretização do jogo ou atividade escolhida, paralisação do 

jogo para discussão, reflexão e propostas para 

prosseguimento da aula, e, avaliação e planejamento da aula 

seguinte. 

O professor deve procurar harmonia e concordância 

entre os alunos com vasta flexibilidade no desenvolvimento 

do conteúdo (BRACHT, 1992). No entanto, é necessário 

incentivar os alunos a construírem as atividades ou jogos 

para a aprendizagem do futsal na escola (FREIRE, 1989). 

Alguns professores pensam que a predominância do 

jogo na aula exclui o aprendizado das habilidades. Contudo 

esse pensamento não deve existir. Não é pelo fato de o jogo 

ter um caráter inesperado que não ensina a chutar, a passar, 

a driblar. Todavia, não se trata de lançar a bola e deixar rolar. 
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Em se tratando de pedagogia do esporte, o papel do professor 

é planejar diversos tipos de jogos.  

A ação de jogar, que é o que induzirá a criança a 

aprender, já lhe pertence, no entanto foi o professor que a 

esquematizou. Cabe a este planejar a ação e àquela agir. 

Planejar a ação da criança que joga decorre a hipótese de 

jogos com demandas defensivas e ofensivas, de jogos 

adaptados ao seu nível de desenvolvimento, de jogos com 

inferioridade, superioridade e igualdade numérica, de jogos 

possíveis de se jogar, de jogos em espaços reduzidos, de 

jogos que lhe possibilitem, em alguns casos, a construção de 

regras, de jogo que desenvolvam mais pontualmente uma ou 

outra habilidade (SANTANA, 2008). 

 
2. MATERIAIS E METÓDOS 

 

Este artigo teve como materiais para a revisão 

literária artigos, livros, e pesquisas em sites, que 

possibilitaram a construção do mesmo. 

O estudo utilizado, cujo grupo de estudo foram três 

professores de Educação Física de Escolas da Rede de 

Ensino Municipal da cidade de Palmeira dos Índios, Estado 

de Alagoas, no período de janeiro/fevereiro de 2013. 

Além disso, um questionário contendo 07 (sete) 

questões (ver Apêndice), realizado pelo autor do artigo, 

serviu de base para as perguntas. O questionário foi baseado 

em perguntas acerca da modalidade futsal, para saber um 

pouco do conhecimento de cada professor. 

Foi utilizada também, uma abordagem qualitativa 

que trabalhou o lado subjetivo do tema em foco, buscando 
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seu entendimento através da análise e interpretação das 

produções teóricas existentes relacionadas ao tema. 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 
 

Foram entrevistados três professores de Educação 

Física atuantes na rede municipal de ensino da cidade de 

Palmeira dos Índios.  

Começaremos a apresentação dos dados com a 

questão de número 1, a qual perguntava aos professores a 

quanto tempo ministra aulas de Educação Física. Como 

resposta o docente tinha quatro opções: “menos de um ano; 

de um a três anos; de três a cinco anos; e, mais de cinco 

anos”.  

 

QUADRO 1 — A quantos anos você ministra aulas de 

Educação Física Escolar? 

 
PROFESSORES RESPOSTAS 

PROFESSOR 1 De um a três anos. 

PROFESSOR 2 De três a cinco anos. 

PROFESSOR 3 De três a cinco anos. 

     Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 
A questão seguinte foi se o professor costuma utilizar 

o futsal como conteúdo das suas aulas.  
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QUADRO 2 — Você costuma utilizar o futsal como 

conteúdo das suas aulas? 
 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROF. 1 Sim. 

PROF. 2 Sim. 

PROF. 3 Sim. 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Todos, sem exceção, responderam de maneira 

positiva a essa pergunta. Isso mostra que o interesse dos 

professores em ensinar modalidade diversa é importante. 

A terceira pergunta foi uma continuação da anterior 

que questiona quais são as contribuições do futsal para os 

alunos: 
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QUADRO 3 — Caso sua resposta na questão anterior tenha sido 

“Sim”, por favor, nos diga, em sua opinião, quais são as 

contribuições do futsal para os estudantes? 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Os professores entrevistados marcaram praticamente 

todas as opções como contribuição para o desenvolvimento 

dos alunos. Restando a não marcação dos professores 2 e 3 

da forma de contribuição “desenvolvimento da reflexão 

crítica”, e, por parte do professor 1 e 3 a contribuição “tornar-

se um atleta no futuro”. Vê-se através dessas respostas que o 

futsal é um grande aliado para o desenvolvimento de forma 

geral na vida de cada aluno. Desenvolvendo as suas 

habilidades, aprendendo cada vez mais, uns com os outros e 

com o professor. 

Importante destacar aqui a contribuição 

“desenvolvimento motor”, onde todos os professores 

marcaram positivamente, nessa Cyrino (2002) apresenta que 

é de grande valor para a prática do futsal, sendo assim, nas 

partidas de futsal existe uma grande intensidade de 

movimentação que abrange os participantes de forma geral e 
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leva um elevado gasto de energia, pressupondo uma 

solicitação metabólica e neuromuscular elevada, o que 

evidencia as contribuições de esporte para o 

desenvolvimento motor. 

Quando apresentado disciplina e respeito às regras, 

igualmente todos marcaram como importante. Nesse sentido, 

Korsakas (2000) nos mostra que o valor educativo do esporte 

é atribuído à sua capacidade de promover o respeito às regras 

e aos adversários, à disciplina e também à saúde. 

Concordando com o autor, acredita-se que essa contribuição 

pode transformar cada aluno em pessoas melhores, 

aprimorando-os para a vida, pois, sabe-se que no decorrer da 

vida, é necessário obedecer e respeitar as regras impostas. 

Para a contribuição cooperação, do mesmo modo, os 

professores deram a importância que seria devida, assim, o 

que Brotto (2001) disserta a respeito dessa contribuição para 

os educandos é que estes percebem que o atingir de seus 

objetivos é, em parte, consequência da ação dos outros 

membros; são mais sensíveis às solicitações dos outros; 

ajudam-se mutuamente com frequência; são mais 

homogêneos na quantidade de contribuições e participações; 

tem produtividade, em termos qualitativos, maior; alcançam 

especialização de atividades maior. 

Como último tópico desta questão, temos o fato de na 

mesma não ter sido apresentada contribuições particulares de 

cada professor em particular, sobre o que acha interessante e 

o que praticam em suas aulas. Apenas o professor 3 se 

posicionou a respeito, falando da necessidade de se ter um 

“desenvolvimento socioafetivo”. Este professor está com 

plena razão, pois essa contribuição faz com que o educando 
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se torne um indivíduo capaz de se socializar afetivamente 

com o outro. Segundo os posicionamentos de Galatti e Paes 

(2006) em se tratando do desenvolvimento socioafetivo tanto 

a prática do futsal como de outras modalidades de jogos 

proporciona à criança noções de coletividade, 

companheirismo, relacionamento com jogadores da equipe e 

com adversários e, principalmente, que a habilidade 

individual se torna mais útil e importante se for aplicada em 

benefício do coletivo. 

Partindo agora para a quarta questão, a qual discorria 

que: “Suas aulas de futsal podem ser caracterizadas como?”. 

Para esta pergunta havia cinco características, as quais: 

 

QUADRO 4 — Suas aulas de futsal podem ser 

caracterizadas como: 

 

CARACTERÍSTICAS PROF. 

1 

PROF. 

2 

PROF. 

3 

Predominantemente práticas    

Mais prática, porém com conteúdo 

teórico 

 X  

Mista (prática e teoria são divididas 

equanimente) 

X  X 

Mais teórica, porém com conteúdo 

prático 

   

Predominantemente teórica    

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Os professores 1 e 3, marcaram a opção mista (prática 

e teoria são dividas equanimente); já o professor 2, marcou 
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que suas aulas se caracterizam mais com a opção de mais 

prática, porém com conteúdo teórico. Neste ponto, de acordo 

com Figueira (2006) os alunos que tenham aulas de futsal em 

uma escola necessitam receber uma formação teórica; o autor 

disserta ainda que as capacidades táticas estão em direta 

relação de dependência recíproca e em interação com as 

capacidades cognitivas, técnicas e físicas, ele discorre que as 

aulas destinadas às crianças e adolescentes requerem um 

conhecimento básico das condições vigentes em cada faixa 

de idade. Neste aspecto, é imperioso ser observado que com 

este modo de ensino o professor dará uma aula apropriada às 

necessidades de crianças e adolescentes. 

A questão número cinco foi a seguinte: “Você 

afirmaria que o futsal está relacionado aos demais conteúdos 

ministrados ao longo do ano?” 

 

QUADRO 5 — Você afirmaria que o futsal está relacionado 

aos demais conteúdos ministrados ao longo do ano? 

 

PROFESSORES RESPOSTAS 

PROFESSOR 1 Sim 

PROFESSOR 2 Sim 

PROFESSOR 3 Sim 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Por unanimidade a resposta foi positiva. Não se trata 

somente de ir até outra área de conhecimento, colher 

acentuada informação e sobrepor no futsal, todavia de, a 

partir dessa informação e de várias outras, ir criando bases 

para o surgimento de uma nova pedagogia (COSTA, 2005). 
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Além disso, a interdisciplinaridade do mesmo modo 

favorece ao professor inserir estratégias que facilitem e 

elevem a qualidade das suas relações com a criança. 

A questão seis tratou de quais os motivos que 

justificam a opção pelo futsal nas aulas de Educação Física.  

 

QUADRO 6 — Os motivos que justificam a sua opção pelo 

futsal nas aulas de Educação Física são: 
 

MOTIVOS PROF. 

1 

PROF. 

2 

PROF. 

3 

É uma modalidade esportiva 

vivenciada pelos alunos fora da 

escola 

 X  

A maioria dos alunos já sabe jogar 

futsal 

   

É a modalidade esportiva preferida 

dos alunos 

   

É um esporte com grande potencial 

educativo 

X X X 

É um conteúdo que faz parte do 

Projeto Político Pedagógico da 

Escola e do seu Plano de Ensino 

   

A limitação das instalações 

esportivas da minha escola 

   

É a modalidade esportiva mais 

próxima ao futebol, que é o esporte 

mais popular da cidade 

   

É um esporte com um forte potencial 

de estimular os estudantes à reflexão 

crítica 

X  X 

Outros    

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

De acordo com o quadro acima é visto que todos os 

professores marcaram a opção em que dizia ser o futsal “esporte 

com grande potencial educativo”. Conforme aponta Almeida 
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(2013), é possível constatar a existência de significativas 

resistências ao nível do reconhecimento do potencial educativo e 

formativo que o futsal, enquanto matéria de ensino/treino, encerra. 

Somente o professor 2 apresentou que o futsal “é uma modalidade 

esportiva vivenciada pelos alunos fora da escola”. Já os 

professores 1 e 3 marcaram que o futsal é um esporte com um forte 

potencial de estimular os estudantes à reflexão crítica.  

Na sétima e última questão foi perguntado aos professores 

qual o seria o sinônimo de esporte. A esta pergunta os professores 

tinham seis tópicos: 

 

QUADRO 7 — Na sua opinião, esporte educacional é 

sinônimo de: 

 

TÓPICOS PROF. 

1 

PROF. 

2 

PROF. 

3 

esporte praticado na escola    

esporte espetáculo    

esporte de alto-rendimento    

esporte disciplinador X X X 

esporte de participação 

(lazer) 

   

Nenhuma das anteriores    

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Todos os docentes, sem exceção, marcaram a questão 

que cita o futsal como sinônimo de “esporte disciplinador”. 

Assim como discorre Gross (2011), observando este aspecto, 

o esporte e disciplina fazem parte do crescimento do aluno. 

E ainda o autor ressalta que é através das aulas de futsal que 

as crianças têm a oportunidade de desenvolver todas as 

valências físicas; o jovem praticando esporte com orientação 

técnica e disciplina, tem a oportunidade ideal para a 

formação do jogador de futsal que o mesmo quer ser, apesar 
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de que a Escola e a aula de Educação Física não tem a 

obrigação de formar atletas, sendo que isso deve ser feito 

através das escolinhas de esporte específicas, no caso a de 

futsal. 

Os professores apresentaram um bom conhecimento 

a respeito da modalidade futsal, originando ao fato de que 

todos praticam essa modalidade que é de grande importante 

para o desempenho dos alunos, para que os mesmos se 

socializem com os demais. E, ainda, além de vários outros 

fatores que são preponderantes e que já foram discorridos 

aqui nesse artigo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com o estudo discorrido em todo o artigo percebeu-

se que é importante que o professor de Educação Física 

apresente a modalidade futsal para seus alunos, utilizando a 

maneira de pedagogização para com seus ensinamentos. 

Pois, como foi visto, a Educação Física é uma disciplina 

pedagogicamente da escola, que trata em particular da 

expressão corporal como maneira de linguagem. É relevante 

que haja a concordância entre o papel da Educação Física no 

âmbito escolar, juntamente ao esporte, que no caso em tela é 

o futsal.  

O professor de Educação Física é o principal 

causador e responsável por prováveis mudanças e alterações 

significativas na vida intra-escolar de seus alunos. A atuação 

daquele é salutar, uma vez que é por meio do estudo, que é 

incorporado o conhecimento, fazendo com que seja 

permitido o diálogo entre eles e os alunos. E é a partir de um 

procedimento continuado de estudo e de prática desse 
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esporte, que se torna possível criar uma pedagogia 

empenhada no compromisso e no desenvolvimento do aluno. 

O processo educacional procura em sua essência 

atender adequadamente necessidades biológicas, 

psicológicas, sociais e culturais da população a que se 

destina. Do mesmo modo, a Educação Física Escolar 

trabalha não apenas o aspecto físico do aluno, mas também, 

o psicológico, afetivo, cognitivo e sociocultural, tornando 

essa área do conhecimento mais diversificada.  

Neste aspecto, a inter-relação da Educação Física 

com outras áreas do conhecimento favoreceu o surgimento 

de várias abordagens científicas que somadas auxiliam no 

trabalho com os educandos em suas múltiplas dimensões.  

Na prática diária de um Professor de Educação Física, 

um dos dilemas é saber quais os conteúdos que devem ser 

trabalhados com os alunos. Para responder a isso, muitas 

questões são levadas em conta como: diferenças de sexo e 

idade; preparação física de cada aluno; gosto pela prática 

esportiva; condições materiais e de espaço; visão do esporte 

no âmbito em que está inserido, etc.  

Portanto, adentrou-se no enfoque principal deste 

artigo a questão do conteúdo a ser ensinado, e como inserir 

o futsal como modalidade nas aulas de Educação Física. 

Sendo assim, muito mais que selecionar conteúdos para 

ensinar técnicas e estratégias de alto rendimento no futsal a 

alunos, é imprescindível, em uma dimensão escolar, aplicar 

os conteúdos e constantemente avaliá-los, sempre levando 

em conta a formação do indivíduo em seus aspectos de 

emancipação, participação, cooperação e respeito ao corpo. 

Enfim, aplicar conteúdos do futsal que priorizem uma 
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educação tanto do corpo como também da mente; voltados 

para a formação de competências à cidadania plena, na busca 

da inclusão e transformação social. 

Neste sentido, o futsal pressupõe compreender as 

diversas condições que se relaciona com sua execução, assim 

como as soluções necessárias que as situações do jogo 

requerem. Desta forma, a aprendizagem deve ser orientada 

no sentido de ocorrer uma adaptação funcional em 

detrimento das condições e características da modalidade 

que pressupõe habilidades motoras e contribuem para a sua 

manutenção e desenvolvimento, o que reflete na saúde de 

todo o organismo.  

Os professores entrevistados que tinham o futsal 

como modalidade principal de esporte inserida nas aulas de 

Educação Física, tinham um bom posicionamento a respeito 

dessa modalidade. Uma vez que, ao respostarem os 

questionamentos, foram coerentes e mostraram que sabiam 

o que ensinavam. 

Neste enfoque, queremos destacar aqui o nosso 

desejo de conhecer e nos aprofundarmos mais sobre a 

pedagogização nas aulas de Educação Física e, do mesmo 

modo, na inserção da modalidade futsal nestas aulas, superou 

nossas dificuldades.  
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CAPÍTULO 9 

A VISÃO DOS PROFESSORES DE DUCAÇÃO FÍSICA 

NA UTILIZAÇÃO DO FUTSAL COMO ESPORTE 

PRIORITÁRIO DURANTE AS AULAS PRÁTICAS EM 

NOVE ESCOLAS DA CIDADE DE ARAPIRACA — AL 

 

Sérgio Roberto Trevisan Júnior24 

Alexandre Costa Moura25 
 

RESUMO 

O trabalho tem como objetivo estudar e entender o sistema 

de ensino-aprendizagem utilizado pelos docentes de 

Educação Física durante as aulas de prática esportiva, nas 

quais se prioriza o futsal, em algumas escolas de Arapiraca – 

AL. O estudo justifica-se ao apresentar como é tratado o 

futsal e por que ele representa o esporte prioritário em 

algumas escolas particulares e públicas da cidade em 

questão, ainda que diante de outras possibilidades de 

esportes e mesmo enfrentando dificuldades no que se refere 

à quantidade insuficiente de material esportivo e espaço 

físico inadequado, este ainda é um esporte de baixo custo em 

relação a outros e, portanto, mais acessível. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa de modelo exploratório. A amostragem 

do estudo é composta por cinco (08) educadores que utilizam 

                                                           
24 Graduado em Educação Física Licenciatura pela Faculdade São Tomás 

De Aquino – FACESTA. 
25 Professor do curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade 

São Tomás de Aquino – FACESTA. 
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o futsal como esporte prioritário em 5 escolas públicas e 4 

escolas privadas do município mencionado. A coleta dos 

dados foi feita através da aplicação de um questionário de 

dez (10) perguntas objetivas, com o intuito de saber quais os 

objetivos, os conteúdos, os métodos de ensino, a avaliação, 

o planejamento, os cuidados e os procedimentos, entre outros 

elementos usados para obter resultados na formação 

acadêmica e cidadã do educando. A análise foi feita através 

do Método de Análise de Conteúdo. A conclusão alcançada, 

através de dados obtidos, corrobora o que é estudado em 15 

autores que embasam a teoria deste trabalho, desse modo, 

fica entendido que um número significativo de professores 

realiza ações de prática esportiva através do futsal que é 

possível e condizente com a sua realidade, utilizando uma 

metodologia benéfica e produtiva aos seus alunos. 

 

INTRODUÇÃO 

Nas escolas em geral há uma nova visão sobre as 

aulas de Educação Física, nota-se um interesse dos 

educandos pela disciplina e pelos esportes. Os estudantes, 

bem como os outros indivíduos passaram a ter uma 

preocupação, com o corpo e, consequentemente, com a 

saúde, gerada pelos meios de comunicação que evidenciam 

cada vez mais ídolos com corpos sarados incentivando a 

procura por atividades físicas. Fugikawa et al complementa 

que o “ [...] culto ao corpo, também conhecido como 

corpolatria, é geralmente influenciado pela mídia. 

Atualmente, os corpos esguios, abdômen definido, corpo 

bronzeado são algumas das sugestões para que as pessoas 

sigam.” (2006, p. 213). 
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Por questões financeiras o futsal, dentre todos os 

esportes desenvolvidos no ambiente escolar tem uma 

preferência em relação aos demais, é um esporte de baixo 

custo, pois basicamente seu material resume-se ao ambiente 

e a bola. Além disso, culturalmente o Brasil é conhecido 

como o país do futebol. Ademais, o futsal enquanto esporte 

coletivo tem uma maior aceitação por parte dos alunos de 

ambos os sexos, sendo um dos desportes mais praticados no 

Brasil é o futsal, tanto por homens quanto por mulheres, “[...] 

nas escolas, nas praças, na praia, em clubes, enfim há vários 

lugares disponíveis para a prática. Apesar disso sua 

visibilidade não é tão forte quanto a do futebol, 

principalmente o masculino”. (SOUZA, 2012, p. 06). 

O professor de educação física passa por situações 

que exigem habilidades de superação e insistência para fazer 

o seu trabalho com o máximo de responsabilidade. É comum 

encontrar escolas que não possuam locais para as aulas 

práticas esportivas ou mesmo de atividades físicas mais 

simples, necessitando assim realizarem suas aulas em outros 

ambientes; Ou, ainda, algumas instituições de ensino que não 

são dotadas de um bom espaço físico. 

Assim a inserção da prática de esportes nas escolas e 

a sua afirmação de modelos cultural e educacional, estão 

relacionadas ao crescimento político e econômico social. 

Todavia, “[...] a abordagem pedagógica do esporte não 

reelaborou os preceitos e objetivos que deram origem ao 

fenômeno esportivo, o que trouxe sérias implicações para o 

contexto escolar. (FUGIKAWA et al. 2006, p. 14). 

 A Educação Física, atualmente, já goza de aceitação 

e interesse maior do alunado, tendo esse interesse despertado 
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o trabalho do professor fica mais prazeroso, sem, contudo, 

ser fácil, pois um educador enfrenta muitos desafios em sua 

práxis, o seu desafio vem com a missão de transformar o 

esporte em uma parte integrante do currículo, incorporando 

as noções, regras, metodologias e funcionalidade esportiva 

em analogia ao cotidiano dos estudantes.  Sobre o assunto 

Silva & Loureiro argumentam que “é o importante papel que 

desafia e responsabiliza as escolas, com relação à formação 

dos alunos de corpo inteiro e acompanhando a função de 

favorecer o processo de desenvolvimento do ser humano, 

agregando valores para formar pessoas mais comprometidas 

com a sociedade.” (2011, p. 5). 

Nesta perspectiva a prática esportiva e cognitiva 

transcende os simples vínculos dos esportes, alcançando uma 

meta que ultrapassa o aprendizado dos princípios esportivos, 

enfatizando nesta pesquisa o futsal, deve-se priorizar uma 

educação formadora de indivíduos preparados para serem 

inseridos na sociedade e assim gozarem de seus direitos e 

deveres como verdadeiros cidadãos. Dessa forma, o futsal 

deve ser tratado como um conhecimento, além de apenas 

uma prática esportiva. Assim “é possível proporcionar uma 

maneira metodológica instigante, em que, aluno e professor 

sejam sujeitos do processo, numa relação horizontal, e desta 

forma, ambos aprendam e apreendam mais e melhor.” 

(MATA, 2011, p. 16). 

É necessário possuir uma programação da disciplina 

e do professor intimamente ligadas ao dia a dia do alunado, 

buscando um ensino-aprendizagem metodológico 

contemplador do contexto da comunidade da qual os 

discentes se inserem, visando o desempenho social do 
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indivíduo. Acredita-se que no Esporte Educação, na visão 

prática, “o esporte não pode ser negado, mas sim utilizado de 

forma que desperte no aluno interesse e prazer e tenha uma 

intencionalidade educativa [...].” (FUGIKAWA et al, 2005, 

p. 14). 

Com esta observação, e por existir uma curiosidade, 

e, sobretudo, uma necessidade de contribuir com o trabalho 

docente do profissional de Educação Física, principalmente 

nas aulas práticas que se dão prioritariamente através do 

futsal nas escolas averiguadas, buscando embasamento na 

literatura de estudiosos do assunto, como também pela 

amostragem de dados recolhidos ao longo do trabalho.  Esse 

artigo se organiza e se propõe a descobrir como é realizado 

o ensino dos professores de Educação Física durante as 

práticas esportivas, prioritariamente do futsal em algumas 

escolas de Arapiraca– AL.  

O estudo conta ainda com a apresentação das 

dificuldades enfrentadas nas aulas práticas de educação 

física, no que tange aos recursos e espaço físico, e faz uma 

analogia com as ideias dos teóricos do assunto em questão e 

também com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

Entendendo a Educação Física Escolar como uma disciplina 

que põe o educando na cultura corporal de movimento, 

formando o ser social que vai produzi-la, reproduzi-la e 

moldá-la, “instrumentalizando-o para usufruir dos jogos, dos 

esportes, das danças, das lutas e das ginásticas em benefício 

do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade 

de vida”. (BRASIL,1998, p,45). 

Desse modo é indispensável investigar a metodologia 

de ensino-aprendizagem dos educadores e conhecer a 
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realidade da Escola e dos alunos no desenvolvimento da 

aprendizagem educacional na prática esportiva do futsal.  A 

Educação Física “na escola deve contribuir de maneira 

significativa com a formação e desenvolvimento dos alunos, 

oportunizando momentos pedagógicos de modo que possam 

interagir através da vivência de diversas situações de ensino-

aprendizagem.” (FINCK, 2010, p. 32). 

A escola deve proporcionar ao professor apoio para 

que ele desenvolva um trabalho plausível, que promova uma 

educação de qualidade, voltado para o aluno e, 

consequentemente, para a sociedade como um todo. O 

benefício de uma educação qualitativa, na disciplina de 

educação física, ajuda a comunidade escolar de forma geral. 

Além de informar, esse tipo de educação forma indivíduos 

preparados para o convívio coletivo em sociedade.  

 

E para este aluno aprender com prazer e 

motivação, influenciando positivamente no 

seu estilo de vida, é preciso ter o cuidado de 

saber como desenvolver as atividades na 

Educação Física Escolar. É necessário saber 

quais critérios utilizar em aula, qual método 

usar para desenvolver da melhor forma 

possível a aula, considerando todos os 

meios. (FUGIKAWA et al 2006, p. 04). 

Então, justifica-se a inquietação de verificar o futsal, 

um esporte coletivo, que auxilia alunos, professores, escola 

e comunidade de forma ampla no cerne educacional. E é o 

esporte prioritário nas aulas práticas de educação física e 

desempenha um papel didático, além de social. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
1.1. O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

       

 O educando é o elemento mais importante da 

educação, é ele quem direciona todo o processo de ensino-

aprendizagem, é por ele que todas as ações são pensadas e 

realizadas de tal maneira que melhore o seu cotidiano. No 

processo de ensino, o educador vai além da mera transmissão 

do conteúdo, ele é ao mesmo tempo professor e aprendiz, e 

os seus alunos, desse modo edificam conhecimentos e 

assimilam outros, participando efetivamente desse processo.  

É ainda viável lembrar que o grau cognitivo do 

educando está atrelado a fatores específicos, tais como idade, 

ano ou série, condicionamento físico, etc.. Isso transparece o 

quanto é imprescindível o planejamento didático que rege as 

atividades docentes, contando assim com todos os aparatos 

necessários para o andamento satisfatório nas aulas teóricas 

e práticas de educação física. Assim os professores de 

Educação Física devem levar em consideração o contexto 

social, conhecimentos prévios e o nível de maturidade dos 

alunos para então planejar aulas baseadas numa sequência 

lógica de ensino. (MATA 2011) 

Nesse caso é relevante que o docente busque 

maneiras didáticas que contemplem o discente, 

contextualizadas com a realidade do alunado, o qual deve 

possuir participação ativa e reconhecida pelo professor. 

Ademais o ensino de educação física tem suas 

particularidades, não se pode deixar que existam prejuízos 

entre o saber popular (senso comum) com o saber acadêmico. 
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Os PCN’s discorrem sobre o ensino-aprendizagem da 

disciplina em questão:  

Na aprendizagem e no ensino da cultura 

corporal de movimento, trata-se 

basicamente de acompanhar a experiência 

prática e reflexiva dos conteúdos na 

aplicação dentro de contextos significativos. 

Durante esse acompanhamento, 

diversificando estratégias de abordagem dos 

conteúdos, professor e aluno podem 

participar de uma integração cooperativa de 

construção e descoberta, em que o professor 

promove uma visa organizada do processo, 

como possibilidades reais (experiência 

socioculturalmente construída, referência 

para a leitura da tentativa do aluno), e o 

aluno contribui com o elemento novo (o seu 

estilo pessoal de executar e refletir, e, 

portanto, de aprender), de que se apropria, 

trazendo a síntese da atualidade para o 

momento da aprendizagem (conhecimentos 

prévios, recursos de troca de informações, 

informações da mídia etc.). Desse modo, 

ambos podem ressignificar suas estruturas 

interiores de aprendizagem e de ensino e 

elaborar a intenção e a predisposição 

necessárias para a construção do novo e do 

atual. (BRASIL,1998, p.46/47). 

 

          O plano de ensino é concebido após o diagnóstico da 

turma e procura atender às necessidades individuais e 

coletivas dos educandos. Observa-se aqui outra importante 

questão que é a avaliação aplicada ao longo de todo ano 

letivo, estando presente desde o diagnóstico, o qual prevê as 

ações a serem desenvolvidas até a retificação e/ou ratificação 

dos seus atos educativos a partir dos resultados obtidos por 

meio das constantes verificações de aprendizagem.   
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Na visão de Tavares (2010, p. 16) “A avaliação é o 

feedback de como está a ação didática. Na avaliação, 

percebe-se se todas as etapas do planejamento foram corretas 

e em todos os aspectos.” Assim como em outras atividades 

deve-se  prever  – O que, como e para que avaliar? – isso 

permite uma participação maior nos grupos, mais abrangente 

e menos excludente, facilitando a condução das atitudes dos 

grupos de trabalho. 

Nesse contexto, o currículo escolar, especialmente 

em Educação Física é constituído de objetivos, 

metodologias, planejamento e avaliação específicos. E 

sabendo que a prática esportiva, em destaque o futsal no caso 

desta pesquisa, conta com conteúdos relevantes na 

transmissão e produção do conhecimento, provocando uma 

interação entre aluno- professor-escola.              

Nas aulas de Educação Física os assuntos devem ser 

atraentes para todos os alunos, e estarem em sintonia com o 

conhecimento deles, é necessária uma metodologia de ensino 

direcionada para a educação de participação autônoma em 

um programa que desenvolva atitudes críticas, criativas 

voltadas para a realidade educacional e o âmbito social. 

(TAVARES, 2010). 

A Educação Física é um componente curricular tão 

importante quanto os outros, detêm as mesmas 

responsabilidades no que diz respeito à formação acadêmica 

e cidadã dos discentes, porém a pedagogia já mostra 

peculiaridades na práxis educacional, pois ela se desenvolve 

com particularidades específicas. 

“Os Conteúdos Estruturantes possibilitam a 

abordagem pedagógica das diversas manifestações corporais 
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que foram se constituindo ao longo do desenvolvimento 

histórico da humanidade.”(FUGIKAWA et al, 2006, p. 11) 

Em meio a quaisquer metodologias encontra-se a precisão 

dos processos de ensinar e aprender, desse modo, a eficácia 

se dá quando o aluno é co-autor de sua cognição e formação. 

Os Educadores Físicos devem entender e condicionar 

o futsal, no ambiente escolar, de uma forma atraente, lúdica, 

através de momentos de brincadeiras, jogos e diversas 

dinâmicas, sem, contudo, perder sua função original. Por 

causa da sua própria natureza lúdica, de muitas das práticas 

da cultura corporal e dos distintos contextos e intenções em 

que são concebidas, facilmente uma série de confusões se 

estabelece na formação dos processos de ensino e 

aprendizagem. (BRASIL,1998). Assim o sentido de utilizar 

o esporte tem fins diferenciados, não se pretende formar 

atletas e sim jovens, homens e mulheres preparados para 

serem cidadãos. 

Dessa forma a ação lúdica é relevante para que o 

educando obtenha mais prazer em aprender, sem no entanto 

esquecer das técnicas esportivas nem pô-las acima dos 

objetivos didáticos da disciplina, mais de uma forma  

coletiva,  incentivando o alunado a lidar com competições, 

vitórias e derrotas, a esperar o momento certo para agir assim 

como é no cotidiano deles.  

  O método de ensino pode variar de acordo com dada 

situação didática, no caso do futsal há circunstâncias bem 

específicas que pedem práticas variadas, relacionadas ao 

contexto socioeconômico dos alunos. Tem-se que 

desenvolver metodologias específicas e fortes, pois sendo o 

Futsal uma modalidade esportiva com grande popularidade, 
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os estudantes possuem ações de conhecimento da mesma, 

mantendo-se assim de maneira contrária para a interação de 

novas cognições. (COSTENARO & MENDES, 2010). 

A Educação Física tem papel igual a todos os 

componentes curriculares, é uma matéria igual às outras com 

a mesma importância, nas avaliações não é diferente, tem 

suas dificuldades e faz com que o aluno esteja atribuindo ao 

estudo dela da mesma forma. No planejamento o professor 

deve antecipar essas situações preventivamente evitando 

qualquer transtorno sabendo que, o planejamento serve de 

reflexão para hoje e amanhã preparando o professor para 

analisar o que foi passado anteriormente.   

 

Nas aulas de Educação Física, os aspectos 

procedimentais são mais facilmente 

observáveis, pois a aprendizagem desses 

conteúdos está necessariamente vinculada à 

experiência prática. No entanto, a 

valorização do desempenho técnico com 

pouca ênfase no prazer ou vice-versa, a 

abordagem técnica com referência em 

modelos muito avançados, a desvalorização 

de conteúdos conceituais e atitudinais e, 

principalmente, uma concepção de ensino 

que deixa como única alternativa ao aluno 

adaptar-se ou não a modelos 

predeterminados têm resultado, em muitos 

casos, na exclusão dos alunos. Portanto, 

além de buscar meios para garantir a 

vivência prática da experiência corporal, ao 

incluir o aluno na elaboração das propostas 

de ensino e aprendizagem são consideradas 

sua realidade social e pessoal, sua percepção 

de si e do outro, suas dúvidas e necessidades 
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de compreensão dessa mesma realidade. A 

partir da inclusão, pode-se constituir um 

ambiente de aprendizagem significativa, 

que faça sentido para o aluno, no qual ele 

tenha a possibilidade de fazer escolhas, 

trocar informações, estabelecer questões e 

construir hipóteses na tentativa de respondê-

las. (BRASIL,1998, p.46). 

Quando os métodos de ensino são estabelecidos, o 

professor atinge seus objetivos propostos no currículo 

escolar, nesse caso a metodologia é o conjunto de métodos, 

um grupo de mecanismos selecionados para instigar a 

aprendizagem do aluno. E para o docente trabalhar com 

alguns métodos organizados em suas aulas propiciará um 

entendimento mais simples.  

 

1.2. A importância da prática esportiva na educação física escolar 
 

Tem-se observado uma corrente de pesquisas sobre a 

prática esportiva no ambiente escolar, os assuntos debatidos 

mostram a importância de eleger um esporte como incentivo 

nas aulas de Educação Física. No processo de ensino-

aprendizagem encontra-se uma modalidade esportiva para 

cada grupo e cada ambiente. Nesse contexto veem-se 

assuntos pertinentes ao ensino de habilidades e competências 

tático-cognitivas do futsal. Bem como as considerações 

sobre o desenvolvimento das capacidades físicas e desse 

jogo coletivo por intermédio dos estudos em pedagógicos.  

A prática de Educação Física nas escolas deve 

entrosar e socializar o alunado. A práxis docente implica um 

enorme conhecimento sobre os alunos e o seu contexto. Os 
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métodos destes profissionais são os mecanismos que tornam 

a prática esportiva, ao contrário do esporte profissional, uma 

ferramenta para a Educação e não uma forma de os alunos 

serem atletas em determinada modalidade esportiva. 

(COSTENARO & MENDES, 2010). 

Essa atitude nas instituições implicará em ações 

articuladas no universo escolar, garantindo a formação por 

meio de inovações e esquemas condizentes com a proposta 

pedagógica regida pelo Projeto Político Pedagógico de cada 

instituição, e através do dinamismo da programação 

curricular escolar emitida pelas Secretarias e Ministério. A 

Educação Física Escolar deve proporcionar o acesso e 

permanência de todos os alunos à cognição prática e 

conceitual, garantindo oportunidades a todos para 

conhecerem e reconhecerem suas capacidades de maneira 

não seletiva, e não mais priorizar a aptidão física e o 

rendimento padronizado. (SCHWANZ & LOUREIRO, 

2011). 

O esporte por si só não possui significado, o meio 

social o constrói, no entanto, perante ela, há inúmeros 

conflitos com relação a seus objetivos e princípios 

educacionais, tanto na educação física escolar quanto nas 

escolinhas de esportivas (TAVARES, 2010). Por isso, a 

pedagogia busca em distintas manifestações a identificação 

de diversos problemas, tais como: carência de planejamento; 

fragmentação do ensino dos conteúdos; técnicas do esporte e 

aspectos relevantes, que tratam do entendimento de temas na 

sua função social. 

A Educação Física escolar deve ter uma postura 

inovadora em que os componentes da escola, juntos, 
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planejem a melhor forma de operar as ações de ensino, 

procurando locais apropriados para vencer as barreiras que 

dificultam a realização o esporte. Pois os empecilhos surgem 

em vários estratos sociais.  

 
1.3. A presença do futsal na escola 
 

O esporte em questão iniciou-se na década de 30. 

Comprovar sua origem não tem sido muito fácil, há 

divergências quanto a ela. Os prováveis berços do esporte 

são Uruguai e Brasil, ambos com uma versão confirmando o 

nascimento do futebol de salão, mesmos assim os uruguaios 

possuem informações mais concretas quanto ao início dessa 

modalidade esportiva.  

 

[...]o professor da ACM (Associação Cristã 

de Moços) de Montevidéu-Uruguai, Sr. Juan 

Carlos Ceriani, no ano de 1933, 

regulamentou, através da adaptação de 

regras de diferentes esportes e a observação 

das atividades das crianças, principalmente 

o futebol de rua, a mais nova modalidade 

esportiva – o “Futebol de Salão”. Assim, 

houve a introdução do mesmo em vários 

países da América do Sul, através da ACM, 

pois o esporte já havia caído no gosto dos 

adultos, vindo ao Brasil pela ACM no ano 

de 1935. Em conseqüência disso, o Futebol 

de Salão ganhou corpo e difundiu-se 

rapidamente em nosso país; e com a 

evolução que o novo esporte necessitava, foi 

criada uma comissão que se dedicou ao 

estudo e à elaboração de novas regras.   

(COSTENARO & MENDES 2010. p.08). 
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O futsal é um esporte atraente, atemporal e procurado 

por todos os níveis sociais, pois atende aos anseios físicos, 

mentais e educacionais. Ele deve ser incluído no plano de 

ensino das atividades de Educação Física e para tanto o 

docente deve mediar o conhecimento acerca de seu 

regulamento e informar sobre seus benefícios no espaço 

escolar e social (SILVA, 2012). 

Na escola, a prática do futsal deve manifestar algo 

maior que a mera aplicação da disciplina, em especial, a 

descontração e bem estar do educando. Além de 

constantemente resgatar metodologias eficazes que 

contribuam com o ensino-aprendizagem do esporte, 

buscando ainda nas novas literaturas subsídios capazes de 

instruir e acrescentar prazerosamente ao desempenho 

docente e discente. O crescimento do Futsal proporcionou 

maiores pesquisas e estudos sobre ele, especialmente pelos 

inúmeros de adeptos, tanto os atletas como os espectadores, 

juntos à introdução no ambiente escolar (COSTENARO & 

MENDES, 2010). 

O profissional de Educação Física, aliando seus 

conhecimentos prévios, experiência didática e conceitos 

teóricos, colocará mudanças nos conceitos da disciplina. E a 

escolha de um esporte a exemplo do futsal propicia o 

aprendizado de habilidades e competências simples e 

complexas. “É necessário que os professores busquem 

inovar sempre para que os conteúdos da prática do futsal 

sejam atraentes e despertem o interesse dos alunos, que na 

maioria das vezes o trocam pela prática do futebol.” (SILVA, 

2012, p. 18). 
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Não se pode esquecer que o princípio metodológico 

é a produção do conhecimento e aprendizagem, porém para 

alcançar esses objetivos é necessário compromisso da escola 

em todos os aspectos, contribuindo para que o alunado se 

encaixe nas propostas lançadas. Daí a escolha da modalidade 

Futsal para a prática esportiva, pois diante de sua 

popularidade entre as crianças e os jovens, os recursos de 

baixo custo necessários para a prática é a melhor opção. 

   Nas aulas de Educação Física, o futsal deve sempre 

ser trabalho no intuito que os alunos conheçam passo a passo 

o esporte, como comentado anteriormente levando sempre 

em consideração a faixa etária do aluno. As atividades 

lúdicas e pré-desportivas devem ser priorizadas, pois os 

fundamentos do futsal apresentados de forma pré-desportiva 

e recreativa aumentam a motivação do discente, ao mesmo 

tempo, abre canais para o seu aprendizado e formação de 

cidadã crítica, participativa e com responsabilidade social. 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Características do estudo 

 

 O presente estudo tem natureza quantiqualitativa 

caracterizada pela proposta de exploração, descrição de 

metodologias da prática esportiva na modalidade do futsal, 

numa visão dos professores em algumas escolas de 

Arapiraca-AL. 

 

 

  



- 238 - 

2.2. Componentes de amostragem  
 

 A amostragem idealizada por esta pesquisa é 

composta por 8 (oito) professores de Educação Física de 

nove escolas de Arapiraca, sendo 5 de escolas públicas e 4  

escolas particulares, onde atuam, prioritariamente, com a o 

esporte futsal em suas aulas práticas. A escolha desses 

professores foi feita de maneira conveniente, pois a seleção 

ocorreu a partir de um conhecimento prévio dos mesmos 

e/ou pela indicação destes por outros profissionais que atuam 

na área em questão. 

 

2.3. Instrumentos para coleta de dados 
 

Para aplicação da pesquisa foi elaborado um 

questionário composto por 10 (dez) perguntas com a 

finalidade de buscar informações sobre o processo de ensino 

realizado pelos professores de Educação Física, 

especialmente na prática esportiva por meio do futsal. 

 

2.4. Procedimentos para coleta de dados 
 

Os questionários foram aplicados aos professores 

mediante esclarecimento acerca do estudo, bem como seriam 

analisados os dados posteriormente. Esses questionários 

foram deixados com os participantes e após a resolução 

foram recolhidos. 

2.5. Procedimentos para análise dos dados 
 

Por meio do questionário misto, presente no apêndice 

deste artigo, feito com os professores que trabalham com o 



- 239 - 

desporto escolar nas instituições pesquisadas, os dados serão 

analisados em analogia ao seu posicionamento frente aos 

questionamentos feitos neste estudo.  

 

3. ANÁLISE DOS DADOS  
 

Para a análise dos dados utilizou-se como recurso 

para a interpretação das respostas, obtidas através da 

aplicação de um questionário de perguntas objetivas, para 

professores de Educação Física que trabalham com o futsal. 

As perguntas irão obedecer a uma sequência lógica e serão 

analisadas como será demonstrado a seguir: 

 

3.1. QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DOCENTES, OS DADOS 
OBTIDOS E A ANÁLISE DAS RESPOSTAS   
 

Nas perguntas preliminares, foi possível constatar o 

nível dos oito docentes entrevistados, o tempo de atuação 

profissional e o esporte mais utilizado em suas aulas. 

Observando que 3 dos 8 professores questionados são apenas 

graduados e trabalham na escola privada, 4 são especialistas 

e 1 é mestre e estes lecionam na escola pública,  Entre eles 

três graduados e dois especialistas,  já lecionam entre 2 a 4 

anos, e  o mestre e dois especialistas, já lecionam há mais de 

4 anos. Os 8 entrevistados utilizam o futsal como o esporte 

prioritário durante as aulas práticas de Educação Física.  

A respeito de como funciona o trabalho docente, 

questionados na primeira pergunta, os professores 

responderam que este esporte é prioritário nas aulas por ser 

acessível e mais interessante para os alunos.  E respondendo 

a segunda questão que aborda sobre os conteúdos por eles 
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trabalhados, foi unânime o esclarecimento de que tratam da 

origem, técnicas, benefícios e a prática dos esportes. 

Trabalhando com métodos nas aulas do esporte 

Futsal, mencionado na terceira questão, os educadores 

contemplam o estudo da origem, compreensão, a evolução e 

a utilização, pesquisas das características e realização 

partidas e torneios formais e informais de futsal.  

Já quanto às perguntas quatro e cinco que se 

relacionaram ao planejamento e aos cuidados adotados no 

desenvolvimento do trabalho, houve respostas distintas. No 

diz que respeito ao planejamento das aulas apontado na 

quarta questão entendeu-se que 5 docentes, o professor 

mestre e os quatro especialistas, agem de acordo com os 

PCN’s e com a realidade escolar e a realidade do aluno, além 

de respeitar o espaço físico para a prática esportiva. 

Enquanto, 3 professores que são apenas graduados relataram 

que planejam suas aulas, apenas, de acordo com a realidade 

escolar e do espaço físico disponível para a prática esportiva, 

como é ilustrado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Planejamento das aulas de Educação Física 
 

 

 

 

 

Fonte: 

questionário da pesquisa. 

 

A respeito dos cuidados adotados no 

desenvolvimento do trabalho discutidos na quinta pergunta, 

os educadores se dividiram nas seguintes respostas, 4 deles, 

três especialistas e o mestre preferem aplicar, em suas 

atividades, os recursos didáticos e esportivos, o espaço físico 

e as capacidades e limitações do alunado, por outro lado os 

outros 4 docentes, três graduados e um especialista aplicam 

atividades voltadas, apenas, para os recursos didáticos e 

esportivos e as capacidades do alunado, como mostra o 

Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Cuidados adotados para o desenvolvimento do 

trabalho. 

Fonte: questionário da pesquisa. 

No que se refere ao questionamento da sexta pergunta 

sobre a carência de material esportivo ou a disponibilidade 

de espaço físico encontrados nas escolas afetar o trabalho 

docente, os professores entrevistados convergiram na mesma 

resposta. Afirmaram que os fatores descritos podem sim 

afetar o trabalho, mas é comum utilizarem mecanismos que 

substituam os recursos necessários. 

 A pesquisa revelou, a partir da sétima questão, que 

para os oito professores entrevistados as aulas de futsal são 

ao mesmo tempo recreativas e técnicas. E ainda para os 

docentes, de acordo com a oitava pergunta, os alunos 

interagem e aprendem o conteúdo, especialmente nas aulas 

práticas. 

E questionados sobre a nona pergunta, todos os 

entrevistados revelaram que as aulas práticas contribuem 



- 243 - 

para a formação cidadã dos educandos. Ademais estes 

professores avaliam, segundo a décima questão, o alunado 

através de observação, participação, interação, prática de 

exercícios físicos e trabalhos acadêmicos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo procurou conhecer como o esporte 

participa no processo educativo, observando 

especificamente o futsal que é tido como esporte prioritário 

nas aulas de educação física, e verificou ainda a visão dos 

professores a respeito desse desporto que atua no 

crescimento dos educandos e beneficia todo conjunto 

escolar. É importante mencionar que o futsal é um dos 

esportes mais requisitados nas escolas, tendo assim maior 

aceitação pelos alunos.  

Nessa perspectiva este artigo traz resultados 

qualitativos de uma pesquisa qualitativa, de campo e 

bibliográfica explorando a visão dos professores de 

Educação Física em relação à utilização do futsal como 

esporte prioritário em algumas escolas de Arapiraca – AL, 

além de buscar compreensão sobre os objetivos, os 

conteúdos, os métodos de ensino, a avaliação, o 

planejamento, os cuidados e os procedimentos, além de 

outros componentes usados para auxiliar na formação 

acadêmica e cidadã do educando. 

No que concerne ao objetivo deste trabalho, 

observou-se um resultado satisfatório, pois se entendeu que 

os docentes ao utilizarem o futsal na prática desportiva 

escolar, o tratam como esporte prioritário em 4 escolas 



- 244 - 

particulares e  5 escolas públicas da cidade em questão, 

mesmo enfrentando dificuldades no que se refere à 

quantidade insuficiente de material esportivo e espaço físico 

adequado, este ainda é um esporte de baixo custo em relação 

a outros e, portanto, mais acessível em relação a outras 

opções esportivas. 

A pesquisa também esclareceu questionamentos 

sobre o sistema de ensino-aprendizagem utilizado pelos 

docentes de Educação Física durante as aulas de prática 

esportiva que prioriza o futsal em algumas escolas de 

Arapiraca – AL, assim como os cuidados adotados, e 

principalmente como a carência de material e espaço físico 

afetam no trabalho, pois meio deles, podemos refletir acerca 

de todos os dados, e procurar reconhecer as distintas ações 

pedagógicas, e através dos resultados, escolher os 

procedimentos educacionais adequados nas aulas práticas 

desta disciplina. 

Dessa maneira, o futsal é o componente 

estabelecedor da produtividade dos alunos e a utilização da 

metodologia que propiciará o desenvolvimento dos 

estímulos, da interação dos alunos e professores. A 

importância do futsal, em destaque entre os esportes 

coletivos na escola, supera as dificuldades e a sua prática 

promove o relacionamento intercultural dos discentes.  

Para realizar o trabalho foi aplicado questionário a 8 

professores com 10 perguntas objetivas, com os resultados 

da amostragem observou-se as metodologias dos 

professores, grau de proficiência e até o andamento de seus 

trabalhos em suas respectivas instituição de ensino.  
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Assim, a função dos docentes de Educação Física é a busca 

de alternativas e atitudes pedagógicas, através de atividades 

bem planejadas e elaboradas, o alcançando uma melhora 

satisfatória no trabalho da escola e dos alunos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem do futsal. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BOER, Alessandro. A importância do esporte escolar na 

socialização de crianças do 3.º Ano AO 6.º ano do ensino 

fundamental na cidade de Bagé: Processo de Mudança de 

Atitude. 2010. Disponível em: 

<http/ati2.urcamp.tche.br/congrega2010/revista/artigos/21.p

df> Acesso em: 25.06.2013  

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Educação Física. 1998. 114p. 

Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro07.pdf> 

Acesso em: 25.06.2013 
 

CORRÊA, Ivan Livindo de Senna; MORO, Roque Luiz. 

Educação física escolar: reflexão e ação curricular. Ijuí-RS: 

Unijuí, 2004. 

COSTENARO, Luís Antonio; MENDES, José Carlos. 

Futsal: reflexão da prática escolar. 2006. Disponível em: 

<http/www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/

2522-8.pdf> Acesso em: 25.06.2013 

FIGUEIREDO, Vicente. Futebol de salão: o maior esporte 

do Ceará. Fortaleza-CE. Expressão Gráfica, 2006. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro07.pdf


- 246 - 

FINCK, Silvia Cristina Madrid. A educação física e o 

esporte na escola: 

Cotidiano, Saberes e Formação. Curitiba: Editora Ibpex, 

2010. 183p. 

FUGIKAWA, Claudia Sueli Litz et al. Educação Física. 2ª. 

Ed. Curitiba: SEED-PR, 2006. –248 p. 

MATA, Batista Marcelo da. Futsal na escola – da 

perspectiva tradicional à perspectiva crítica. 2011. 

Disponível em: 

<http/www.uel.br/cef/demh/graduacao/.../Marcelo_da_Mat

a_LEF200_2011.pdf> Acesso em: 25.06.2013 

PAES, R. R. A pedagogia do esporte e os jogos coletivos. 

In: Rose Jr., D. de. Esporte e atividade física na adolescência: 

uma abordagem multidisciplinar. Porto Alegre: Artmed, 

2002. 

SCHWANZ, Elisane; LOUREIRO,Luciano. Futsal na 

escola e a evolução da educação física escolar. 2011. 

Disponível em: 

<http/guaiba.ulbra.br/seminario/eventos/2011/artigos/edfis/

salao/823.pdf> Acesso em: 25.06.2013 

 

SILVA, Atalante Corrêa e; LOUREIRO, Luciano. Futsal 

como esporte na escola e fonte de futuros praticantes. 

[2011?] Disponível em: 

<http/guaiba.ulbra.br/seminario/eventos/2011/artigos/edfis/

salao/841.pdf> Acesso em: 25.06.2013  

http://www.uel.br/cef/demh/graduacao/.../Marcelo_da_Mata_LEF200_2011.pdf
http://www.uel.br/cef/demh/graduacao/.../Marcelo_da_Mata_LEF200_2011.pdf


- 247 - 

SILVA, Ediana Lacerda de Souza da. O Futsal no contexto 

escolar e os mecanismos necessários para sua a prática no 

ensino fundamental primeiro ciclo da escola Marechal 

Rondon. 2012 Disponível em: 

<http/bdm.bce.unb.br/bitstream/.../1/2012_EdianaLacerdad

eSouzadaSilva.pdf > Acesso em: 25.06.2013  

 

SOUZA, Marinês Matter de. Futsal também é coisa de 

mulher: por que será que elas o praticam. 2011 Disponível 

em: <http/bdm.bce.unb.br/bitstream/.../1/2011> Acesso em: 

25.06.2013  

TAVARES, Carlos Eduardo Moura. Didática aplicada à 

educação física. Brasília: cespeUnB, 2010. 36p 

VOSER, Rogério. Futsal – Princípios Técnicos e Táticos. 

2ª edição. Canoas:Editora da Ulbra, 2003.172p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 248 - 

CAPÍTULO 10 

A METODOLOGIA UTILIZADA NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA COMO DESENCADEADOR DE 

MOTIVAÇÃO/DESMOTIVAÇÃO DOS ALUNOS: UM 

ESTUDO SOBRE O PERFIL DE PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA NA CIDADE DE PALMEIRA DOS 

ÍNDIOS - AL 

 

Bruno Henrique Amaral Nonato de Sá26 

 Lauro Lopes Pereira Neto27 
 

RESUMO 
 

Este trabalho teve como objetivo verificar se a prática da 

Educação Física contribui para o aumento da motivação dos 

alunos no processo de ensino aprendizagem, bem como, 

analisar se há um comprometimento dos professores com os 

métodos aplicados, a fim de obter uma eficiência nas aulas 

de Educação Física que motivem o aluno. Participaram da 

pesquisa 23 alunos do ensino fundamental e 5 professores de 

Educação Física de 4 escolas públicas municipais da cidade 

de Palmeira dos Índios – AL. Observou-se que os professores 

têm uma dificuldade em atender as necessidades do grupo de 

alunos, isso é notável devido à heterogeneidade dos mesmos, 

                                                           
26Graduado em Educação Física Licenciatura pela Faculdade São Tomás 

de Aquino, FACESTA. 
27 Professor do curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade 

São Tomás de Aquino – FACESTA. 
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a atividade que atende a motivação de um pode ser a 

desmotivação para o outro. Foi possível perceber que os 

alunos não tem uma definição do que é esporte e jogo, eles 

consideram muitas vezes o jogo como um esporte, isso 

devido a metodologia aplicada pelo professor, que deixa a 

entender para os alunos que o jogo é competitivo. O 

professor de Educação Física tem que buscar formas que 

motivem a todos os alunos, não excluindo nenhum. Nesse 

sentido, este trabalho deu-nos a oportunidade de conhecer os 

aspectos sobre motivação dos alunos, que devem ser 

considerados pelo professor de Educação Física com êxito 

no processo ensino aprendizagem. Diante do tema 

pesquisado e os resultados encontrados podemos 

compreender que a Educação Física proporciona momentos 

diversificados, sendo o professor o mediador da motivação 

dos alunos a fim de proporcionar uma facilidade no processo 

de ensino aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 
 

As aulas de Educação Física na escola estão 

relacionadas entre um dos poucos momentos que os alunos 

possuem para trabalhar seu corpo. A metodologia aplicada 

pelo professor influencia diretamente no resultado das aulas, 

as atividades realizadas durante as aulas de Educação Física 

trazem diversos benefícios aos alunos, desde aspectos 

relacionados à coordenação psicomotora até aspectos 

socioculturais. Através das aulas de Educação Física os 

alunos do Ensino Fundamental e Médio começam a interagir 

e introduzir, no mundo da cultura física, contribuindo na 

formação de um cidadão que vai usufruir, produzir e 

transformar as formas culturais da atividade física, fazendo 
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com que as aulas de Educação Física venham a ser mais 

interessantes e motivacionais (DUARTE; WERNER, 1995). 

A motivação é um processo psicológico, uma força 

que tem origem no interior do sujeito e que o impulsiona a 

uma ação. Em sala de aula esta ação visa o desenvolvimento 

do aluno, buscando não rotulá-lo, tratando todos de forma 

igual para não haver a desmotivação dos participantes, a 

atenção tem que ser voltada a todos. (GARRIDO, 1990).  

No contexto da educação, a motivação dos alunos é 

um importante desafio que nós devemos enfrentar, pois tem 

implicações diretas no processo de qualidade do 

envolvimento do aluno com o processo de ensino e 

aprendizagem. Um dos fatores contextuais que mais 

contribuem para definir a motivação dos alunos é o fato desta 

facilitar ou dificultar a aprendizagem. São as mensagens 

dadas pelos professores antes, durante e depois das tarefas 

escolares, sejam na sala ou em atividades práticas, durante as 

próprias aulas de Educação Física que proporcionaram um 

processo de interesse e motivação por parte dos alunos 

(BELLIDO, 2005).                 

O problema dessa pesquisa foi saber qual a 

importância da Educação Física para a 

motivação/desmotivação dos alunos no processo de ensino 

aprendizagem. O tema estudado no presente trabalho é a 

expressão de um longo período em que estive desmotivado 

nas aulas de Educação Física na Educação Básica, no qual 

ocorreram durante algumas séries em que estudei a disciplina 

de Educação Física. Neste período as aulas estimularam 

apenas a competitividade, na qual só era valorizado os 

melhores alunos, sendo abordado um método de ensino que 
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visava à exclusão dos menos favorecidos, ou menos 

habilidosos, prejudicando a maior parte dos alunos. A 

questão de não haver motivação não era o espaço físico, que 

muitas vezes desmotiva a todos, mas sim o método de ensino 

aplicado pelo professor de para realizar suas aulas. 

Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo geral 

verificar se a prática da Educação Física contribui para o 

aumento da motivação dos alunos no processo de ensino 

aprendizagem. Como objetivos específicos busca-se: 

analisar se há um comprometimento dos professores com os 

métodos aplicados, a fim de obter uma eficiência nas aulas 

de Educação Física que motivem o aluno; identificar os 

motivos que levam os alunos à prática da Educação Física 

escolar.      

Este estudo pretende contribuir com a discussão, por 

parte dos discentes e docentes de Educação Física, sobre o 

planejamento, e a metodologia das aulas, uma vez que a 

motivação é de fundamental importância para que haja o 

interesse dos alunos nas aulas. Este estudo tem como 

finalidade mostrar que os professores tem que proporcionar 

situações de interação e esclarecer que a motivação não 

depende só do aluno, mas também do contexto educacional.  

 

1. A MOTIVAÇÃO E A APRENDIZAGEM HUMANA 
 

Um dos aspectos que caracterizam o ser humano, 

enquanto animal racional é a função psicológica de 

motivação e aprendizagem, o contexto relacionado à 

motivação pode ser considerado por vários autores como 

tema primordial de qualquer ação humana, a motivação tem 
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sido estudada e debatida em diferentes locais, tem uma 

importância em diversas áreas que são inquestionáveis.  

Dentre os estudiosos em assuntos relacionados à 

motivação está Maslow (1954), que buscou entender o ser 

humano dentro de uma perspectiva multidimensional, 

levando em consideração a existência de várias 

necessidades, desde as mais simples até as mais difíceis. 

Maslow nasceu a 1º de Abril de 1908, em Nova 

Iorque (EUA), em uma comunidade judaica, onde sempre 

teve uma educação bem cuidada, sempre rigorosa e elaborou 

diversos estudos, sendo aplicados nas áreas da psicologia, 

fisiologia, anatomia e comportamento animal. Em 1932, 

Maslow se deslocou para Universidade de Yale, para 

dedicar-se a estudos ligados a primatas. Durante realização 

destes estudos ele descobriu uma relação aproximada entre 

os fatores de motivação dos homens e dos primatas. Percebeu 

também que os orangotangos não aceitam os alimentos da 

sua alimentação diária a partir do instante em que a fome está 

saciada, preferindo alimentos auxiliares, partindo desta 

premissa Maslow percebeu que o homem também estabelece 

prioridade nas necessidades não satisfeitas, este foi o 

primeiro passo para a pirâmide das necessidades. 

Segundo Gouveia, Baptista (2007) a necessidade é 

um forte sentimento de desconforto acerca de qualquer 

aspecto da vida de uma pessoa que cria uma enorme tensão, 

no qual em algum momento a necessidade tem que ser 

atendida.  

O modelo estabelecido e apresentado por Maslow 

mostra que as pessoas têm um conjunto de cinco categorias 

de necessidades que ele buscou organizar por prioridade: 
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fisiológicas, de segurança, sociais, estima e de realização 

pessoal. Quando um determinado nível de necessidades 

estiver completamente satisfeito, passa-se possivelmente ao 

próximo nível. Sendo assim, os dois primeiros níveis de 

necessidades (fisiológicas e de segurança) estabelecidos por 

ele constituem as chamadas necessidades primárias, os dois 

níveis seguintes constituem as necessidades secundárias, 

chegando até o topo da pirâmide com o nível de realização 

pessoal.   

Segundo Maslow (1954), as necessidades satisfeitas 

são os motivadores principais do comportamento humano, 

havendo aderência das necessidades mais básicas sobre as 

mais elevadas. Portanto, se as necessidades fisiológicas não 

estiverem devidamente satisfeitas, um indivíduo não se 

sentirá estimulado pelas necessidades de estima. No entanto, 

satisfeitas as necessidades de um determinado nível, 

automaticamente surgem as necessidades de nível superior 

no indivíduo, deixando as de nível inferior de serem 

motivadoras, o indivíduo sempre buscará um próximo nível 

para satisfazer seus aspectos próprios que levem à 

motivação. 
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Com relação aos aspectos voltados à motivação, 

Maslow definiu a motivação em cinco variações, sendo que 

para se atingir a posterior, a necessidade anterior tem que 

está completamente satisfeita. As cinco necessidades 

pesquisadas e estudadas por Maslow que levam a motivação 

representadas pela Pirâmide de Maslow28 são as seguintes:  

Necessidades pessoais ou fisiológicas constituem o 

nível mais baixo, ou seja, um nível considerado primário de 

todas as necessidades humanas, mas de fundamental 

importância, neste nível estão classificadas as necessidades 

primordiais, necessidade de alimentação (fome e sede), de 

sono e repouso (cansaço), de abrigo (frio e calor), o desejo 

                                                           
28Figura 1. Pirâmide das necessidades, de Maslow 

Disponível em:<http://qualidade.wikidot.com/lideranca-e-motivacao>. Acesso 

em Nov. 2012 
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sexual. São necessidades que já nascem com o indivíduo, no 

entanto estão relacionadas com a sobrevivência. Quando 

alguma destas necessidades está insatisfeita (como por 

exemplo, a fome), o ser humano não irá pensar em outra 

coisa. A maior motivação, neste caso, será a necessidade 

fisiológica primária e o comportamento do indivíduo terá o 

objetivo de encontrar alívio da pressão que estas 

necessidades produzem sobre o organismo. 

Necessidades de segurança estabelecem o segundo 

nível das necessidades humanas, a busca de proteção contra 

a privação ou ameaça. Estas têm grande importância no 

comportamento humano. Um indivíduo que não está seguro 

do que está fazendo não terá confiabilidade para passar para 

o próximo nível da pirâmide de Maslow. 

Necessidades sociais aparecem no comportamento 

quando as necessidades mais baixas se encontram 

aparentemente satisfeitas, nesta fase encontra-se algumas 

características como: a necessidade de associação, de 

participação, de aceitação por parte dos companheiros, de 

interação, de troca de amizade, de afeto e amor. Quando estas 

necessidades não estão satisfeitas, o indivíduo começa a 

tornar-se resistente em relação às pessoas que o cercam, 

tendo características que não desenvolvem a afetividade com 

as demais pessoas, em nossa sociedade, a decepção das 

necessidades de amor de carinho e de afeição conduz a falta 

de adaptação social e a solidão. 

Necessidades de estima são os desejos de respeito 

próprio, sentimento de realização pessoal e de 

reconhecimento por parte dos outros, dos que o cercam, estão 

agregados com a maneira pela qual o indivíduo se vê e se 
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auto-avalia. Para satisfazer este nível de necessidades as 

pessoas se adaptam a oportunidades de realização, prestígio 

e status para reforçar as suas competências. No entanto, a 

frustração pode produzir sentimentos de inferioridade, ou 

seja, de incapacidade, fraqueza, dependência e desamparo 

que podem levar à sua total desmotivação. 

Necessidades de auto-realização pessoal esta 

necessidade é considerada por Maslow o último nível de sua 

pirâmide de aspectos que levam à motivação, são os desejos 

de crescimento pessoal e da realização de todos os objetivos 

pessoais. Uma pessoa que atinge este nível aceita-se tanto a 

si como aos outros. Estas pessoas normalmente exibem 

naturalidade, firmeza, iniciativa e habilidade na resolução de 

problemas, na busca por soluções, estabelecem as 

necessidades humanas mais elevadas e que estão no topo da 

hierarquia.      

Hoje, o docente tornou-se um dos responsáveis na 

construção do conhecimento e, consequentemente, tem que 

assumir novos papéis, buscar novos caminhos e 

responsabilidades no exercício da sua profissão na sua 

atuação na área de trabalho. A formação do professor assume 

uma prerrogativa que insinua ao ensino e a aprendizagem 

uma frequente atualização científica, didático-metodológica 

e pedagógica, visando e motivando possibilidades de criar 

espaços de interação, reflexão para que, não só os docentes, 

mas os alunos e toda a comunidade escolar aprendam e 

busquem uma adaptação para conviver com a constante 

mudança.       

 O ideal, para que haja um aprofundamento maior por 

parte dos docentes em relação à parte pedagógica, são os 
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programas de formação, e que sejam atribuídos aos 

professores de forma contínua, como uma forma de 

reconhecimento de que a base na formação é tão importante 

quanto seu exercício profissional. (SANTIAGO, FRANÇA, 

2010).        

 Segundo Bear, Connors e Paradiso (2006) a 

motivação pode ser abordada como um impulso que compele 

um fato a acontecer, para o resultado de uma reação, ocorreu 

antes uma ação, a motivação está ligada diretamente a fatores 

psicológicos do ser humano, podendo ser considerado como 

algo que vem do interior do indivíduo. Os mesmos autores 

destacam ser importante considerar que a perspectiva e a 

direção de um comportamento se alteram com o nível da 

motivação (“impulso”) que compele a executar esse 

comportamento. No esporte, no jogo, na atividade física, 

principalmente no ambiente escolar, ela tem grande 

relevância, o professor pode ser considerado um mediador, 

buscando meios pedagógicos que motivem seus alunos, 

estudar a motivação consiste em buscar os fatores que fazem 

as pessoas empreender em algumas ações voltadas a atingir 

objetivos.     

Segundo Freitas, Costa e Faro (2003) os motivos 

estimulam o organismo na busca de satisfazer as 

necessidades e indicam o comportamento para um objetivo, 

objetivo este que suprirá uma ou até mais necessidades. 

Através dos meios motivacionais propostos pelo professor, o 

aluno escolhe, procura, descarrega sua energia, 

potencialidade, inteligência, competência, planeja suas 

metas, conclui seus objetivos, estes fatores fazem uma 

ligação essencial com a aprendizagem e ao crescimento do 
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aluno. No meio escolar ou universo escolar, os professores 

assumem papéis em cada componente curricular e em 

comunhão com os demais, promovendo relações 

interpessoais e comunicação entre os saberes. 

 
2. O PAPEL DO PROFESSOR NA BUSCA DA MOTIVAÇÃO PARA A 
APRENDIZAGEM 
 

O professor pode ser considerado como um 

incentivador primordial no processo de ensino aprendizagem 

durante a aplicabilidade de suas aulas, um dos fatores mais 

importantes que influi na aprendizagem é o que o aluno já 

sabe aqueles aspectos que ele já está habituado. Então o 

professor, como mediador de informações, tem que se 

aprimorar e trabalhar com base no que os alunos já têm 

conhecimento, o aluno se sentirá mais satisfeito iniciando 

uma atividade que ele já tem conhecimento, pesquise e 

ensine com base nisso (TAPIA, FITA 2009). 

Segundo Fita (2009) pode ser entendido por 

aprendizagem a mudança que se produz num sistema que 

chamamos aluno ao passar de estado inicial a um estado 

final, o aluno inicia com um aprendizado e terminará com 

uma evolução no que diz respeito a construção de 

conhecimento. Em qualquer método de aprendizagem 

podemos distinguir duas dimensões ou coordenadas: o 

processo seguido em sua realização e o produto ou resultado. 

 
Os modelos de aprendizagem e ensino 

deverão estar impregnados de ideias 

relativas a motivação se quisermos que nos 

alunos realmente aprendam. E ninguém 

desconhece a influencia que os processos de 
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avaliação têm na motivação dos alunos. 

(FITA, 2009, p.76.) 

 

O professor Esteve (1994) atribui que o elemento 

mais característico na educação nas últimas décadas está 

relacionado à escolarização de 100% de nossos alunos nas 

idades estipuladas como escolaridade obrigatória, trabalhar 

com um grupo de alunos homogêneo não é o mesmo que 

atender a 100% das de um país, com os 100% de problemas 

sociais que essas crianças trazem consigo. As dificuldades 

trazidas pelos pais, alunos, enfim por toda sociedade e 

enfrentadas pelos professores tem implicações diretas no 

processo de ensino aprendizagem.  

Segundo Fita (2009) muitas decisões têm 

importância na elaboração ou regularização da motivação do 

alunado, o professor tem o papel de interferir de forma 

beneficente para o desenvolvimento do aluno no processo de 

ensino aprendizagem para assim levar o aluno a motivação.          

As decisões tomadas pelo professor durante a aula 

devem ser fruto de um planejamento que ele tem com relação 

a sua programação para atingir metas, que não podem estar 

somente relacionadas a atingir notas dos alunos, ou seja, o 

professor deve buscar a flexibilidade nos seus métodos 

aplicados, deverá ter clareza no que busca ensinar, ter 

conteúdos claros e estratégias de aprendizagem. 

Um professor que não está motivado, não está 

satisfeito com sua profissão docente, provavelmente não será 

capaz de motivar seus alunos, não mantendo uma 

comunicação, um interesse pela aplicação da aula. Torna-se 

inviável manter os seus alunos motivados, prejudicando a 

atividade de aprendizagem. Da mesma forma que os alunos 

têm que ter uma base satisfatória para conseguir um futuro 

melhor, o professor também necessita de uma base 
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beneficente, o professor é o transmissor de informações para 

o aluno, talvez seja esta a grande dificuldade do professor em 

motivar o aluno. 

 
Parece claro que a formação inicial dos 

professores não é adequada para o exercício 

da profissão.  No caso dos professores do 

ensino fundamental, parecem – me escassos 

os conhecimentos das diferentes áreas, e 

muito limitados os do campo 

psicopedagógico. (FITA, 2009, p.88.) 

Deve se reconhecer que a base educacional está 

prejudicada a fim de proporcionar a aprendizagem dos 

alunos, devido ao próprio professor ter dificuldades na sua 

formação inicial. Não há como um professor motivar um 

aluno se ele mesmo está desmotivado ou se sua formação não 

está apta a isto. É necessário que ocorra uma valorização 

referente ao trabalho do professor e uma preocupação na 

formação inicial, se o aluno necessita de uma formação 

eficiente, o professor que irá ser mediador, também necessita 

desta preocupação.       

De acordo com Tapia (2009) existem alunos que 

preferem fazer trabalhos de pesquisa em grupo, enquanto 

outros se sentem perdidos ou incomodados ao ter que 

integrar-se a outras pessoas, tratando de se livrar do trabalho 

e abandonar a situação de qualquer maneira, da mesma forma 

que existem alunos que preferem ficar em sala de aula do 

quer participar de atividades recreativas propostas por 

professores de educação física, por exemplo, se limitam a 

sala de aula, deixando de compartilhar novos conhecimentos, 

culturas diferentes, limites do próprio corpo. 
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3. O EDUCADOR FÍSICO COMO INSTRUMENTO DE 
MOTIVAÇÃO PARA APRENDIZAGEM 
 

A forma como as aulas de Educação Física são 

consideradas motivadoras para os alunos pode ser 

considerado um fator primário para que o professor busque 

conhecimentos, aprimoramento a fim de manter os alunos 

em um nível satisfatório que leve a motivação dos mesmos. 

A Educação Física apresenta um contexto para 

desenvolver estilos de vida diferentes que sejam fisicamente 

e psicologicamente ativos em crianças e adolescentes, 

contexto este que deve ser trabalhado durante a realização 

das aulas de Educação Física. (TAYLOR; NTOUMANIS, 

2007). 

Marzinek (2004) afirma que algumas teorias da 

motivação demonstram que o aluno integrado na disciplina 

de Educação Física pode sofrer influência quando busca a 

melhoria de seu desempenho nas aulas, mostrando a todos os 

amigos, ao professor seu verdadeiro potencial, procurando 

sobressair-se na maioria dos jogos durante as aulas de 

Educação Física. Já a competência faz com que o adolescente 

participe ainda mais das aulas e possa se envolver, também, 

no treinamento desportivo da escola.  

A motivação do aluno está sempre esbarrando na 

motivação do professor, o aluno precisa do estímulo do 

professor, havendo essa necessidade em todas as fases no 

processo de aprendizagem. Para motivar o aluno, há a 

necessidade de um senso de comprometimento com a 

educação, por parte do educador, um entusiasmo, e também 

amor pela profissão. A metodologia do professor de 
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Educação Física no instinto motivacional deve estar presente 

em todas as situações de ensino (FREITAS, COSTA e 

FARO 2003). 

Segundo Sprinthall (1993), o professor de Educação 

Física encontra-se numa faixa que pode ser considera da 

particularmente vantajosa com relação aos conflitos 

motivacionais, o autor defende a tese de que além dos pais, 

praticamente mais ninguém tem a chance única de observar 

o aluno, seja criança ou adolescente, durante várias horas e 

numa diversidade de grandes situações. O professor pode 

observar como o aluno se relaciona com os demais alunos, 

com os adultos, com o grupo, analisando a interação com os 

demais. 

Paes (2002) ressalta a grande importância do 

professor de Educação Física na interação do processo 

educacional de aprendizagem e da utilização do conteúdo 

jogo na perspectiva de torná-lo mais socializante através da 

motivação. A educação é uma área de intervenção, o 

professor tem a função de sempre promover intenções 

positivas, mostrar para o aluno a forma correta e não 

simplesmente dialogar e criticar o errado, o professor tem por 

função também incentivar e motivar todos os alunos a 

praticar jogos que busquem interação com os demais, 

socialização, motivação e melhoria no processo de ensino 

aprendizagem e por último, também tem que ser atribuído ao 

professor de Educação Física promover e administrar a 

relação de ensino e de aprendizagem do conteúdo jogo na 

escola. 

De acordo com Marante e Ferraz (2006), para que se 

atinjam os objetivos da Educação Física no ambiente escolar, 
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considerando o educador físico como elemento de 

fundamental importância no processo de ensino e 

aprendizagem, é necessário compreender que o clima 

motivacional nas aulas de Educação Física será estipulado 

através do comportamento e das atitudes do educador 

durante a realização da sua prática.    

 Martins Jr (2000), afirma logo após realização de 

pesquisa sobre “A Educação Física como uma disciplina 

motivacional” apontou que o conhecimento das teorias da 

motivação deveria ser um dos pressupostos dos professores 

de Educação Física, a exemplo a teoria de Maslow, para que 

o seu método de ensino fosse mais interessante aos alunos, É 

de se entender que, antes de qualquer aspecto, o professor de 

Educação Física deve estar ciente do seu papel de motivador 

e que as teorias da motivação devem fazer parte da sua 

filosofia de ensino.     

De acordo com os resultados encontrados, vários 

autores afirmam que conhecer o pensamento e as cognições 

dos alunos é necessário. Além de analisar as diferenças 

culturais, de etnia ou de gênero, aceitar e atender a 

diversidade cultural pressupõe-se também a necessidade de 

se analisar todos seus componentes, e entre esses os ligados 

a motivação são de principal ordem. O que pode determinar 

que o aluno tenha consciência de si mesmo, de suas origens, 

consequências sociais e culturais, e ajudar o aluno a 

compreender, ao mesmo tempo, que a prudência e 

flexibilidade entre a diferença de gênero, etnia e cultura deve 

ser uma norma habitual de comportamento na aula, 

desenvolvendo espaços de aprendizagem e motivação 

beneficentes para o rendimento e a supremacia. 
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4. PROCEDÊNCIA E ANÁLISE DOS DADOS  

 

4.1. Sujeitos 

 

Participaram desta pesquisa 23 alunos do ensino 

fundamental (4° ao 8° ano) 29 em escolas da rede municipal 

de ensino, de ambos os sexos, que participam regularmente 

das aulas de Educação Física, e 5 professores de Educação 

Física de 4 escolas públicas municipais da cidade de 

Palmeira dos Índios - AL. 

 
4.2. Procedimentos 
 

Utilizou-se como instrumento de pesquisa um 

questionário (ver anexo) constando perguntas sobre o 

exercício profissional dos entrevistados, com o intuito de 

verificar se a prática da Educação Física nas escolas 

contribui para o aumento da motivação dos alunos no 

processo de ensino aprendizagem. Buscando analisar através 

das respostas dadas pelos professores será um 

comprometimento dos docentes com os métodos aplicados, 

a fim de obter uma eficiência nas aulas de Educação Física 

que motivem o alunado. Através das respostas dos alunos 

buscou-se identificar os motivos que levam os alunos à 

prática da Educação Física escolar. 

 

 

                                                           
29  Os alunos entrevistados nas séries que não dispõe da disciplina 

Educação Física, foram de Projetos existentes nas escolas, que são 

contemplados inteiramente com conteúdos de Educação Física. 
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4.3. Análise dos dados 
 

O instrumento de pesquisa utilizado no estudo foi 

aplicado aos alunos e professores, com perguntas referentes 

à disciplina de Educação Física, iniciando a analise através 

das respostas dos alunos. Alunos: 

Gráfico 1 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

 

Observou-se que 100% dos alunos entrevistados 

consideram as aulas de Educação Física como ótima ou boa. 
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Gráfico 2 
 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 
Neste item, 52% dos alunos responderam que as 

atividades são ótimas, 39% disseram que as aulas têm um nível 

bom, 5% responderam que as aulas de Educação Física na quadra 

são regulares, apenas 4% destes alunos responderam que 

consideram as aulas ruins. 

 
Gráfico 3 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 
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Quanto a motivação para jogar, 82% dos alunos 

entrevistados disseram SIM, que gostam de jogar, 18% dos 

alunos disseram que não gostam de jogar ou que só jogam às 

vezes. 

Podemos analisar abaixo algumas das considerações 

dos alunos entrevistados, os alunos A1 até A6 explicam o 

porquê responderam sim a pergunta. 

 

A1. ‘’Porque é um esporte muito bom e legal que eu gosto 

muito. ’’ 

A2. ‘’Porque eu acho o esporte preferido. ’’ 

A3. ‘’Porque eu acho um esporte muito bom. ’’ 

A4. ‘’Porque é bom jogar bola. ’’ 

A5. ‘’Porque é um esporte bom. ’’ 

A6. ‘’Porque é muito bom estar fazendo o que não fazia há 

anos. ’’ 

Aos 18% que afirmam que não gostam ou que só 

jogam às vezes tivemos as seguintes respostas por parte dos 

alunos: 

A7. ‘’Porque às vezes eu não gosto de jogar. ’’ 

A8. ‘’Porque eu não gosto. ’’ 

Os alunos que responderam que gostam de jogar, 

consideram a prática do jogo como um esporte, a definição 

que eles têm é que o jogo é um esporte, ou seja, eles não 
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analisam o jogo como lúdico, e o esporte com regras. Eles 

tem uma definição de que o lúdico é seguido de regras, 

havendo assim uma barreira entre o que realmente é lúdico 

(jogo) e esporte (regras; competitividade) 30. 

 

5. Professores:  

 

Gráfico 4 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 
 

Percebe-se que 80% dos professores entrevistados 

disseram que o conteúdo jogo é trabalhado frequentemente 

ou às vezes, apenas 20% dos entrevistados responderam que 

‘’nunca’’ trabalham o conteúdo jogo nas aulas de Educação 

Física. 

Os professores fizeram as seguintes afirmativas: 

P1. Através de atividades recreativas porem somente 

algumas vezes pelo fato de trabalhar um esporte específico. 

                                                           
30 Definição proposta por ROCHA (2009) o Jogo não tem aspectos 

competitivos, já o Esporte ocorre a presença de regras, visando o 

rendimento competitivo. 
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P2. Trabalho de forma fácil e lúdica. Como minhas aulas, são 

duas vezes na semana, escolho um desses dias para trabalhar 

o jogo. 

P3. São trabalhados os jogos que estimulam a aprendizagem. 

P4. Em um local sem estrutura. Porém uma aula teórica em 

sala de aula e uma aula prática. 

P5. O jogo não é trabalhado, e sim o esporte. 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo 

 

Neste item, 20% dos professores entrevistados 

responderam que todos participam das aulas, já 80% dos 

professores afirmam que apenas uma minoria não participa 

das aulas de Educação Física.  

Quando perguntado aos professores o que eles faziam 

para motivar os alunos que não apresentam estímulo para 

jogar, no caso 80% ‘’ a minoria’’ tivemos as seguintes 

respostas:  

P1. ‘’tento colocar outra atividade mais recreativa’’ 

mas quando foi perguntado ao professor P1 como ele 
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trabalhava o conteúdo jogo nas aulas ele respondeu que ‘’ 

Através de atividades recreativas, porém somente algumas 

vezes pelo fato de trabalhar um esporte específico’’ isso quer 

dizer que o professor atende a minoria que não se sente 

motivado somente às vezes excluindo aqueles que não se 

sentem satisfeitos com as aulas, devido a já haver um esporte 

especifico no seu cronograma ‘’ eu trabalho mais 

direcionado ao esporte especificamente o Judô’’ diz o 

professor P1. 

P2.‘’Primeiramente uso todos os meios possíveis 

para convencê-lo a participar; quando não vejo um resultado 

positivo, desenvolvo outra atividade que ele goste e queira 

participar’’ é possível perceber a preocupação por parte do 

professor a fim de motivar o aluno, mas quando o professor 

busca outra alternativa que propicie a motivação de um só 

aluno, logo ele estará excluído dos demais, ele não muda de 

atividade para atender a todo o grupo de alunos, e sim ao um 

único aluno. Quando perguntado a P2 como era trabalhado a 

Educação Física na escola foi possível obter a seguinte 

resposta‘’ a metodologia usada é sempre a mesma; conhecer 

primeiramente cada aluno, e daí desenvolver um plano de 

como trabalhar com o grupo todo, não fugindo do foco de 

cada aluno. Outro ponto importante é que os alunos tenham 

respeito ao professor, pois assim o mesmo terá domínio em 

suas aulas’’ foi possível perceber que o professor P2 conhece 

a preferência dos alunos, e busca desenvolver atividades que 

atendam a necessidade de todos. O professor P2 relata 

também a importância do respeito dos alunos com os 

professores, que facilita o processo de ensino aprendizagem. 

 



- 271 - 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho surgiu da necessidade de se conhecer os 

aspectos que levam a motivação dos alunos, através da 

metodologia aplicada pelo professor, para participar das 

aulas de Educação Física. Motivação esta que proporciona 

momentos únicos aos alunos, beneficiando assim o processo 

de ensino aprendizagem. Uma vez que o professor tem um 

comprometimento com os alunos, este professor terá uma 

maior facilidade na obtenção pela motivação dos alunos. 

Todo aluno tem uma preferência por alguma disciplina, 

através da pesquisa de campo (questionário) elaborada neste 

trabalho percebeu-se que todos os alunos gostam das aulas 

de Educação Física, considerando as aulas entre ótimas ou 

boas.  

Esta dedicação dos alunos pela disciplina de 

Educação Física reafirma o contexto de Rocha (2009) que a 

Educação Física apresenta uma diversidade enorme seja 

psicologicamente ou fisicamente, levando os alunos a 

estarem em harmonia constante com a disciplina, uma vez 

que, o professor esteja comprometido com uma metodologia 

presente em todas as situações de ensino.  

A diversidade existirá em todas as esferas da 

educação, cada aluno tem uma forma de aprendizado 

diferente do outro, então é papel do professor observar como 

o aluno se relaciona com os demais alunos, com os adultos, 

com o grupo, analisando a interação com os demais. 

Os alunos demonstram um interesse enorme pelas 

aulas de Educação Física, mas as respostas referentes à 

segunda pergunta do questionário, mostrou que nem todos os 
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alunos gostam das atividades propostas pelos professores, a 

metodologia do professor não atende as necessidades de 

todos os alunos.A necessidade é entendida de acordo 

Gouveia, Baptista (2007) como um forte sentimento de 

desconforto acerca de qualquer aspecto da vida de uma 

pessoa, e em algum momento esta necessidade tem que ser 

atendida.  

Os professores têm uma dificuldade em atender as 

necessidades do grupo de alunos, isso é notável devido à 

heterogeneidade dos alunos, a atividade que atende a 

motivação de um aluno pode ser a desmotivação para o 

outro. O professor de Educação Física deve estar atento a 

estes aspectos que as vezes passam por despercebido.O que 

levam os alunos a se sentirem motivados durante as aulas de 

Educação Física é eles saberem que tem um momento 

dedicado a prática da atividade física, sendo que em algumas 

escolas é aplicado um esporte especifico, e não o conteúdo 

jogo. 

Foi possível perceber que os alunos não tem uma 

definição do que é esporte e jogo, eles consideram muitas 

vezes o jogo como um esporte, isso devido a metodologia 

aplicada pelo professor, que deixa a entender para os alunos 

que o jogo é competitivo.Com esta definição entendida pelos 

alunos alguns não se sentem motivados a participarem das 

aulas, alguns dizem que não gostam de jogar, mas não 

explica o motivo.Uma vez que o professor utiliza um método 

competitivo os alunos menos habilidosos, não irão se 

interessar pela pratica, já que eles se consideram inferiores 

aos demais.  
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O professor de Educação Física tem que buscar 

formas que motivem a todos os alunos, não excluindo 

nenhum aluno. Nesse sentido, este trabalho deu-nos a 

oportunidade de conhecer os aspectos sobre motivação dos 

alunos, que devem ser considerados pelo professor de 

Educação Física com êxito no processo ensino 

aprendizagem, diante o tema pesquisado e os resultados 

encontrados através da análise dos dados, as discussões 

realizadas podemos compreender que a Educação Física 

proporciona momentos diversificados, sendo o professor o 

mediador da motivação dos alunos a fim de proporcionar 

uma facilidade no processo de ensino aprendizagem. 
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