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RESUMO 

 

Esta pesquisa possui como objetivo analisar as respostas sobre os espaços físicos 

disponíveis para as aulas de Educação Física e suas implicações para o processo de 

seleção dos conteúdos de ensino. Estudo de natureza exploratória, a pesquisa dialoga 

com 266 professores de Educação Física do Estado do Espírito Santo que responderam 

a 1 questionário, por ocasião do estudo “O professor de Educação Física no Espírito 

Santo: inventário das práticas”, desenvolvido pela disciplina Estágio Supervisionado I, 

do curso de Licenciatura em Educação Física do Núcleo de Educação Aberta e a 

Distância da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Os dados dessa pesquisa 

nos evidenciaram que a ação dos professores, apesar das condições de trabalho, não são 

limitados por espaços físicos específicos ou por falta deles, mas que buscam através dos 

espaços disponíveis ministrar os conteúdos de ensino de forma diversificada. 

 

Palavras-chave: Educação física. Espaços físicos. Conteúdos de ensino. 
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1.Introdução 

 

Esta pesquisa possui como objetivo analisar as respostas de 266 professores do 

Estado do Espírito Santo sobre os espaços físicos disponíveis para as aulas de Educação 

Física e suas implicações para o processo de seleção dos conteúdos de ensino.  

Em mapeamento realizadoem periódicos científicos da área da Educação Física, 

no período de 2001 até 2012, selecionamos 5 artigos veiculados nas seguintes Revistas: 

Motriz, Movimento, Pensar a Prática, Revista Brasileira de Ciência do Esporte, Revista 

da Universidade Estadual de Maringá/UEM eMotrivivência.
1
 Destes, 4 investigam a 

relação dos espaços físicos com a Educação Básica (ARAÚJO, 2012; BARUKI; 

ALENCAR; CRUZ, 2012; DAMAZIO; SILVA, 2008; DE PAULA, 2012) e 1discute 

sobre o uso dos espaços públicos emcontraturnos escolares (MACEDO; 

GOELLNER,2012). 

Dos artigos que abordam a Educação Física na Educação Básica, Damazioe 

Silva (2008), De Paula etal. (2012) e Araújo (2012) fazem críticas à falta de estrutura 

das escolas, principalmente as públicas. Damazio e Silva (2008) sinalizaramque o 

espaço físicoe as instalações são fatores que podem interferir de forma expressiva nas 

aulas de Educação Física e, de acordo com De Paula etal. (2012), há a necessidade de 

maiores investimentos em relação à aquisição de materiais, sobretudo para que os haja 

diversificação dos conteúdos de ensino. Por outro lado, Araújo (2012) nos diz que 

apesar de os espaços influenciarem na prática pedagógica dos professores, as suas 

estratégias, criatividade e formação são fundamentais para uma boa aula de Educação 

Física. 

Com o intuito de sinalizar como a diversidade de espaços pode contribuir com os 

processos de ensino-aprendizagem, Baruki, Alencar e Cruz (2012) propõem a 

implantação de uma brinquedoteca nas escolas de campo. Em sua pesquisa, as 

atividades desenvolvidas na brinquedoteca contribuíram de forma positiva nas relações 

entre os alunos, diminuindo as situações de conflitos presentes no espaço escolar.De 

acordo com os autores, as brinquedotecas podem colaborar para o resgate da ludicidade, 

dos valores e da liberdade entre as crianças, em um movimento que as reaproximam do 

brincar e do jogar.  

                                                           
1
A constituição do corpus documental da pesquisa foi delimitada por meio de leitura prévia do título dos 

artigos, dos resumos e, quando necessário, dos textos na íntegra. Estabelecemos como parâmetro de busca 

o termo espaços físicos destinados à Educação Física escolar. Utilizamos como fonte as versões on_line 

dos periódicos da área. 
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Sobre os trabalhos de espaços públicos e de contraturnos escolares, Macedo e 

Goellner (2012) discutem acerca da falta de espaços públicos e da má qualidade 

daqueles existentes. Macedo e Goellner (2012) fazem uma entrevista com Celi 

NelzaZulke Taffarelsobre os espaços e equipamentos para a Educação Física escolar e 

não escolar. Taffarel ressalta que o reconhecimento do trabalho pedagógico está 

relacionado com a implementação de tempos, espaços, aparelhos e recursos de 

qualidade nas aulas de Educação Física. Para entendermos a importância desses 

espaços,é preciso compreender todas as situações e as relações que existem entre o 

trabalho do professor com os estudantes, em uma prática que é constantemente avaliada. 

Desse modo, os autores afirmam que a ausência de espaços, tempos e equipamentos 

adequados traz implicações para todaa organização do trabalho pedagógico, 

especialmente para o processo de ensino-aprendizagem. 

Como observamos, apesar de os artigos abordarem os espaços para a Educação 

Física, os objetivos e as temáticas discutidas não os relacionam especificamente com os 

conteúdosde ensino selecionados pelos professores para suas aulas, mas sim, fazem 

críticas à falta de espaços e de materiais e suas implicações para o desenvolvimento das 

aulas. Nesse caso, a relevância dessa pesquisa se encontra na possibilidade em darmos 

visibilidade ao que 266 professores do Estado do Espírito Santo indicam sobre os 

espaços físicos disponíveis para a Educação Física e se há relação entre aquilo que se 

ensina e onde se ensina. 

2.Percurso metodológico 

  

 De natureza exploratória,
2
 a pesquisa dialoga com 266 professores de Educação 

Física do Estado do Espírito Santo que responderam a 1 questionário, por ocasião do 

estudo “O professor de Educação Física no Espírito Santo: inventário das práticas”, 

desenvolvido pela disciplina Estágio Supervisionado I, do curso de Licenciatura em 

Educação Física do Núcleo de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES). 

 Os alunos desta disciplina receberam orientações dos professores de Estágio 

Supervisionado I acerca da pesquisa e, em um segundo momento, simularam a 

                                                           
2
Para analisar os dados utilizamos o programa IMB SPSS Statistics 20. 

 



6 
 

aplicação do questionário nos polos de educação à distância, sob a supervisão dos 

tutores. Posteriormente, os discentes visitaram as instituições para entrevistar os 

professores, o que durava, em média, 50 minutos. É relevante destacar que a 

abrangência deste levantamento foi possível devido à presença dos alunos em diferentes 

microrregiões
3
 do Estado, o que lhes possibilitou entrevistar professores em diversas 

escolas e níveis de ensino.  

 As perguntas do instrumento utilizado para a coleta de dados, um questionário 

semiestruturado, foram adaptadas da pesquisa nacional “O trabalho docente na 

educação básica no Brasil"
4
 e buscaram mapear o contexto da formação e intervenção 

docente, as políticas de formação, carreira profissional e práticas pedagógicas em vários 

municípios do Espírito Santo. 

 De 1.083 questionários respondidos, selecionamos, aleatoriamente, cinco por 

cidade, totalizando 266 questionários. Em alguns municípios, não foi possível que cinco 

professores respondessem ao questionário. Nesses casos, tomamos como fonte o 

número máximo de respondentes. 

 Caracterizamos os docentes de acordo com o município em que atuam, por sexo 

e pela sua formação profissional. A Tabela 1 demonstra o número de colaboradores da 

pesquisa, identificando-os de acordo com as microrregiões de gestão administrativa do 

Espírito Santo e seus municípios: 

 

Tabela 1 – Relação de professores por Microrregião 

Microrregião 
Total de 

colaboradores 
Total de colaboradores por município 

1 Metropolitana 19 
Cariacica (4), Guarapari (5), Serra (3), Viana (1), Vila Velha 

(5) Vitória (1) 

2 Central Serrana 15 
Itaguaçu (1), Itarana (1), Santa Leopoldina (3), Santa Maria de 

Jetibá (5), Santa Teresa (5) 

3 Sudoeste 

Serrana 
33 

Afonso Cláudio (5), Brejetuba (5), Conceição do Castelo (5), 

Venda Nova do Imigrante (5), Domingos Martins (5), Laranja 

da Terra (3), Marechal Floriano (5) 

4 Litoral Sul 34 
Alfredo Chaves (5), Anchieta (5), Iconha (2), Rio Novo do Sul 

(5), Piúma (4), Itapemirim (4), Marataízes (5), Presidente 

                                                           
3
 As microrregiõesdegestão administrativa do Espírito Santo foram definidas de acordó com a Lei nº 

9.768, de 28 de dezembro de 2011. 
4
Pesquisa coordenada pelo Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho docente (Gestrado), 

da Universidade Federal de Minas Gerais. Ver mais em: http://www.gestrado.org/. 



7 
 

Kennedy (4) 

5 Central Sul 24 
Castelo (5), Vargem Alta (1), Cachoeiro de Itapemirim (5), 

Jerônimo Monteiro (3), Muqui (5), Mimoso do Sul (5) 

6 Caparaó 34 
Alegre (5), Guaçuí (5), Ibatiba (5), Ibitirama (4), Iúna (5), 

Muniz Freire (5), Bom Jesus do Norte (5) 

7 Rio Doce 17 Rio Bananal (5), Linhares (5), João Neiva (5), Ibiraçu (2) 

8 Centro-Oeste 25 
Alto Rio Novo (2), Baixo Guandu (5), Colatina (5), Marilândia 

(5), Vila Valério (5), São Domingos do Norte (3) 

9 Nordeste 36 

Boa Esperança (3), Conceição da Barra (5), Jaguaré (5), 

Montanha (5), Mucurici (2), Pedro Canário (5), Pinheiros (3), 

Ponto Belo (3), São Mateus (5) 

10 Noroeste 29 

Ecoporanga (5), Água Doce do Norte (4), Barra de São 

Francisco (5), Vila Pavão (5), Águia Branca (5), Nova Venécia 

(5) 

Fonte: Autores 

 

 Dos sujeitos que compõem este estudo, 124 são mulheres e 142 homens, sendo 6 

graduandos, 49 licenciados, 207 especialistas e 2 mestres.
5
Da formação inicial, 204 

professores fizeram Educação Física, 23 Pedagogia, 2 Letras, 1 estudou Geografia e 1 

História.
6
 

 Considerando que 48 docentes concluíram mais de uma especialização, as áreas 

recorrentes, são: Educação Física escolar (93), Educação especial e inclusiva (50), 

Psicomotricidade (20), Treinamento desportivo (19), Administração escolar (16), 

Fisiologia do exercício (16) e Psicopedagogia (12). Dos cursos de Mestrado, há 

Educação (1) e Ciências da Educação (1). Embora a distribuição demonstre os 

diferentes caminhos formativos dos professores, há certa mobilização em construir uma 

carreira que se aproxime da área da Educação. 

 Para a realização do estudo orientado pela disciplina Estágio Supervisionado I, 

foram mantidas 38 perguntas do questionário original,
7
e foram inseridas 05 perguntas, 

totalizando 43 questões, 31 fechadas e 12 semiabertas. Além dos dados de identificação, 

possui oito questões referentes à formação inicial/continuada, dezoito sobre carreira 

docente, cinco relacionadas com as condições de trabalho e dez com os elementos de 

sua prática pedagógica, como conteúdos de ensino, procedimentos metodológicos e 

                                                           
5
Dois professores não responderam à questão sobre o nível de formação profissional. 

6
Trinta e cinco professores não responderam à questão sobre a área da formação inicial. 

7
O mesmo possuía 85 questões. 
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avaliação. 

 Para a produção deste artigo, nos detemos em três questões fechadas e cinco 

semiabertas. Das fechadas, uma se refere à cidade em que os professores trabalham, 

uma ao sexo e à formação que possuem. Das semiabertas, uma está relacionada com a 

área do curso superior, uma com a área da pós-graduação e, especificamente sobre os 

espaços destinados para a Educação Física e conteúdos de ensino, utilizamos as 

perguntas 31 e 35 do questionário, que abordavam as seguintes temáticas 

respectivamente: “Qual(is) os espaços em sua escola destinados para a Educação 

Física?” e “Indique os conteúdos de ensino que você ministra nesta escola”. 

3.Análise de dados 

 

 Em um primeiro momento da pesquisa, observamos quais os tipos de escolas em 

que os professores atuam. Nesse caso, de acordo com os nomes das escolas, dividimos 

as consideradas como “urbanas” e como “rurais”. Do total de 266instituições, 7 são 

rurais e 259urbanas. Com o objetivo de evidenciarmos os espaços disponíveis para as 

aulas de Educação Física nessas escolas, elaboramos a Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Espaços disponíveis e sua relação com as escolas urbanas e rurais. 

Espaços disponíveis Escola Urbana Escola Rural 

Academia 2 - 

Auditório 6 - 

Biblioteca 2 - 

Brinquedoteca 1 - 

Campo de Areia 29 5 

Campo de Futebol 18 2 

Galpão - 1 

Laboratório de informática na educação (Lied) 5 - 

Parquinho 3 - 

Pátio 124 - 

Piscina 2 - 

Pista de 100 metros 1 - 

Praia 1 - 

Quadra 82 2 

Quadra coberta 144 4 

Refeitório 2 - 
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Rua 3 - 

Sala de aula 6 - 

Sala de dança 5 - 

Sala de ginástica 2 - 

Sala de jogos 14 3 

Sala de vídeo 1 - 

Salão 1 - 

Terreiro 4 - 

 

 Analisando a tabela podemos notar que as escolas urbanas têm uma diversidade 

maior de espaços, como piscina (2), campo de futebol (18), sala de dança (5) e auditório 

(6). Além disso, os professores dessas instituiçõessugerem utilizar espaços tanto dentro 

como fora da escola para desenvolver as suas aulas. É o caso da sala de aula (6), 

biblioteca (2), terreiro (4), rua (3) e praia (1). Por outro lado, os docentes das escolas 

rurais sinalizam o galpão (1) como espaço alternativo para suas aulas. 

Com base em dados apresentados pelo Ministério da Educação, Marin etal. 

(2010) sinaliza que, do total de escolas presentes em meio urbano no ano de 2002,em 

50,7% delas foram encontradas quadras de esportes, já em 2005 esse percentual se eleva 

para 53,8%. Por outro lado, no meio rural, apenas 4% das escolas possuíam quadras em 

2002 e, em 2005, somente 5,6%. Em nossa pesquisa encontramos dados semelhantes 

em relação às escolas urbanas, tendo em vista que 55,5% delas possuem quadra. Já em 

relação às escolas rurais, 85,7% possuem quadra de esportes. 

 De acordo com Marin etal. (2010), em pesquisa com professores de Educação 

Física atuantes em uma região nos arredores da cidade de Santa Maria (RS), as 

dificuldades em atuar em uma escola rural estão relacionadas com a falta de espaço 

físico adequado e de materiais didáticos; pelo difícil acesso ao local de trabalho; pela 

falta de professores; pela falta de políticas públicas contínuas e de incentivo à atuação 

docente; e, ainda, pela baixa remuneração. 

Os autores afirmam que as mudanças na prática pedagógica de Educação Física 

no contexto rural não implicam apenas em melhorias nos espaços físicos e nos 

materiais, mas especialmente, na formação acadêmica que leve em consideração a 

especificidaderural, formação continuada aos professores, produção de conhecimento 

sobre o tema, afim de que também se possa contribuir para o desenvolvimento do meio 

rural. 
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 Foi preciso, ainda, organizar os dados referentes aos conteúdos de ensino, com o 

intuito de compreendermos a relação entre as proposições dos professores para aquilo 

que se ensina
8
com o tipo de escola em que trabalham, conforme o gráfico 1:  

 

Gráfico 1 – Relação entre os conteúdos de ensino e o tipo de escola 

 

  

Analisando o gráfico em proporção das escolas urbanas (259) e rurais (7), 

podemos observar que 85,7% (222) dos professores das escolas urbanas nos dizem que 

ministram esportes e 85,7%(6) dos professores das escolas rurais. Os professores que 

ministram dança nas escolas urbanas são 51,3% (133), já nas escolas rurais são de 

71,4% (5). Já os que ministram o jogo nas escolas urbanas foram 82,6% (214), nas 

escolas rurais foram 100% dos professores (7). Os professores que dizem ministrar a 

brincadeira nas escolas urbanas são 78,7% (204), nas rurais foram 100% (7). Os que 

disseram que ministram lutas nas escolas urbanas foram 15,8% (41), os das escolas 

rurais 14,2% (1). Os professores que ministram a ginástica foram 50,9% (132) nas 

escolas urbanas e 57,1% (4) nas escolas rurais. 

Podemos perceber que os professores ministram proporcionalmente a mesma 

quantidade dos conteúdos de ensino: esportes, lutas e ginástica. 

Já os conteúdos de ensino: dança, jogo, brincadeira foram mais ministrados nas 

escolas rurais. Isso nos mostra que os professores das escolas rurais e urbanas 

diversificam os conteúdos de ensino independente dos espaços disponíveis. 

                                                           
8
Tomamos como referência os dados produzidos por Matos (2013). 

222 

133 

214 
204 

41 

132 

6 5 7 7 1 4 

Esporte Dança Jogo Brincadeira Lutas Ginástica 

Escola urbana Escola rural 
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Prosseguindo a análise, cruzamos os dados sobre conteúdos de ensino, espaços 

físicos
9
 e tipos de escolas, como indica a Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Relação entre conteúdos de ensino, espaços físicos e tipo de escola 

Conteúdos 

de ensino 

Quadra Quadra Coberta Campo de areia Pátio Sala de jogos Campo de Futebol 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Esporte 74 2 131 4 23 5 107 4 14 3 17 2 

Dança 49 2 67 4 13 5 69 4 7 3 10 2 

Jogo 61 2 125 4 25 5 106 4 14 3 18 2 

Brincadeira 60 2 111 4 23 5 101 4 11 3 16 2 

Lutas 9 1 21 1 3 1 20 1 - - 4 1 

Ginástica 39 2 84 4 14 4 65 4 6 3 15 2 

 

Para elaboração dessa tabela nós utilizamos todos os conteúdos que os 

professores dizem ministrar e todos os espaços que eles possuem disponíveis, portanto 

nós sabemos todos os espaços que os professores tem disponíveis e todos os conteúdos 

que eles ministram, mas não podemos dizer onde os professores ministram cada 

conteúdo de ensino, pois ele pode ter disponível na sua escola a quadra e a sala de 

dança, ministrando o esporte e a dança em seus espaços específicos, mas na hora de 

responder o questionário ele marcou a quadra e a dança, mas não sabemos se ele 

ministrou a dança na quadra ou na sala de dança, por isso se somarmos todos os 

conteúdos de ensino por espaço físico esse número supera o número final de conteúdos 

de ensino que foram ministrados. 

Percebemos que os espaços específicos para conteúdos de ensino norteiam a 

ação do professor, é o caso da quadra, os 84 professoresque dizem possuir o espaço, (82 

nas escolas urbanas e 2 nas escolas rurais) 74 ministram esporte nas escolas urbanas e 2 

professores das escolas rurais, dos 148professores que dizem possuir quadra coberta 

(144 nas escolas urbanas e 4 nas escolas rurais), 131 ensinam o esporte nas escolas 

urbanas e 4 professores ministram o esporte nas escolas rurais, dos 20 professores que 

possuem campo de futebol (18 nas escolas urbanas e 2 nas escolas rurais), 17 ministram 

o esporte nas escolas urbanas e 2 nas escolas rurais, dos 34 professores que possuem o 

campo de areia (29 nas escolas urbanas e 5 nas escolas rurais), 23 ministram os esportes 

nas escolas urbanas e 5 nas escolas rurais. 

                                                           
9
Nesse caso, escolhemos apenas os espaços físicos que julgamos necessários para exemplificar os dados. 
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Observamos que apesar dos espaços específicos indicarem os conteúdos de 

ensino ela não limita a escolha dos professores. Por exemplo, dos 7 professores das 

escolas rurais, quatropropõem a ginástica como conteúdo de ensino, embora nenhum 

deles tenha indicado a sala de ginástica na escola. Vimos esse mesmo cenário em 

relação ao ensino da ginástica nas escolas urbanas, já que dos 132 docentes que acenam 

para a ginástica como possibilidade de ensino, apenas 2 possuem sala destinada 

especificamente para esse conteúdo, podemos observar também no caso dos jogos onde 

221 professores disseram ministrar o conteúdo (214 nas escolas urbanas e 7 nas escolas 

rurais) e apenas 14 professores possuíam a sala de jogos nas escolas urbanas e 3 nas 

escolas rurais, temos também as brincadeiras, onde 211 professores dizem ministrar o 

conteúdo de ensino (204 nas escolas urbanas e 4 nas escolas rurais) e apenas 1 professor 

da escola urbana possui a brinquedoteca. 

Estabelecemos ainda uma relação entre os conteúdos de ensino elencados pelos 

professores e os espaços físicos que seriam específicos para eles, conforme Tabela 4. 

Para a sua produção, consideramos todos os espaços físicos indicados pelos docentes 

nos questionários, dispostos na primeira coluna, e a sua relação com os conteúdos de 

ensino:  

 

Tabela 4 – Relação dos conteúdos de ensino com os espaços físicos específicos 

Espaços 

Físicos 

Conteúdos 

Esportes Jogos Brincadeiras Ginástica Dança Lutas 

Quadra 

coberta (148) 
135 129 115 88 71 22 

Quadra (84) 76 63 62 41 51 10 

Campo de 

areia (34) 
28 30 28 18 18 4 

Campo de 

Futebol (20) 
19 20 18 17 12 5 

Sala de jogos 

(17) 
17 17 14 9 10 - 

Sala de dança 

(5) 
5 4 3 1 4 - 
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Piscina (2) 2 2 2 1 2 - 

Sala de 

Ginástica (2) 
2 2 1 1 1 - 

Pista de 100m 

(1) 
1 1 - 1 1 1 

Brinquedoteca 

(1) 
- - 1 - - - 

Sala de Judô 

(1) 
1 1 1 1 - 1 

 

A análise da tabela evidencia que dos professores que trabalharam os esportes,há 

os seguintes espaços disponíveis: a quadra (76), a quadra coberta (135), campo de areia 

(28), o campo de futebol (19), a piscina (2) e a pista de 100m (1). Dos que trabalhavam 

a dança, apenas 4 possuíam a sala de dança. Dos docentes que sinalizaram os jogos, há a 

indicação de: sala de jogos (17) e brinquedoteca (1);e em relação às brincadeiras há: 

sala de jogos (14)e brinquedoteca (1). Já os que propuseram a ginástica, apenas 1 

professor nos sinalizou que possuía a sala de ginástica na sua escola e os que 

ministravam lutas, apenas 1 sinalizou que possuía a sala de Judô.  

Nós não podemos dizer que todos os professores que disseram ministrar a dança 

na quadra coberta realmente ministram a dança no espaço, pois cada professor podia 

escolher mais de um espaço físico, então o professor poderia ter a sala de dança e a 

quadra coberta, então não temos como saber onde a dança era ministrada, porém 

podemos concluir que a dança era ministrada mesmo se o professor não possuísse a sala 

de dança, pois dos 138 professores nos disseram ministrar a dança e apenas 5 

professores possuem a sala de dança nas suas escolas.Além da dança, podemos usar 

também o exemplo da ginástica, que 136 professores disseram ministrar nas suas aulas e 

apenas 2 professores sinalizaram possuir o espaço disponível, no caso da luta fica mais 

evidente ainda que ela era ministrada em espaços alternativos, pois dos 42 professores 

que sinalizaram a luta e apenas 1 possuía a sala de judô. Através desses dados fica claro 

que os professores ministravam os conteúdos de ensino independente de possuírem os 

espaços físicos específicos para determinado conteúdo. 
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 Além dos espaços específicos que os professores nos apresentaram, existem os 

espaços alternativos que eles nos disseram que utilizam em suas aulas, conforme a 

Tabela 4 abaixo: 

 

Tabela 5 – Relação dos conteúdos com os outros espaços
10

 

Espaços Físicos Conteúdos 

Esportes Jogos Brincadeiras Ginástica Dança Lutas 

Pátio (129) 111 110 105 69 73 21 

Auditório (6) 6 6 6 5 4 - 

Sala de aula (6) 4 4 3 3 3 1 

Lied(5) 5 5 4 3 3 - 

Terreiro (4) 1 2 3 - - - 

Parquinho (3) 3 2 3 1 3 - 

 

 Podemos observar que apesar de os espaços físicos não terem sido projetados 

para os conteúdos de ensino, os professores se apropriaram deles para o 

desenvolvimento das aulas. Por exemplo, os docentes que sinalizaram possuir o terreiro, 

utilizaram mais para jogos (2) e brincadeiras (3) do que para os esportes (1). Os 

professores que sinalizaram o pátio utilizaram mais para esportes (111), jogos (110) e 

brincadeiras (105) do que ginástica (69), dança (73) e lutas (21). Já os outros espaços 

foram utilizados de uma forma mais diversificada entre os conteúdos de ensino, por 

exemplo, o auditório, foi utilizado para os esportes (6), para os jogos (6), para as 

brincadeiras (6), ginástica (5) e dança (4), porém esse espaço não foi utilizado para 

ministrar as lutas. A sala de aula foi utilizada para o esporte (4), o jogo (4), a brincadeira 

(3), a ginástica (3), a dança (3) e a luta (1) e o Lied, foi utilizado para o esporte (5), o 

jogo (5), a brincadeira (4), a ginástica (3), a dança (3) e também não foi utilizado para a 

luta. 

Há, ainda, a possibilidade de compreendermos a relação entre os espaços 

destinados para as aulas de Educação Física e os anos e séries da escolarização. Para 

elaboração da Tabela 6, cruzamos os dados referentes aos espaços físicos e as 

informações presentes na caracterização dos sujeitos, em que os docentes indicam o 

segmento em que atuam.  

 

                                                           
10

Utilizamos apenas os espaços que foram sinalizados por mais de 3 professores. 
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Tabela 6 – Relação dos espaços físicos com os segmentos de ensino 

Espaços físicos Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino médio 

0 a 3 anos 4 e 5 anos 1º ao 5º ano 6º ao 9º ano 

Quadra 3 10 48 63 17 

Quadra coberta 6 18 80 107 47 

Campo de areia 4 7 18 22 8 

Pátio 10 17 77 79 41 

Piscina 1 1 2 1 - 

Sala de dança 1 1 3 2 2 

Sala de jogos 1 2 8 12 3 

Sala de ginástica - - 1 1 - 

Campo de futebol - 2 10 14 7 

Auditório - - 4 3 1 

Sala de aula 1 1 1 3 2 

Lied - - 2 3 1 

Terreiro - - 4 1 0 

Parquinho 1 2 3 - - 

 

Podemos perceber que à educação infantil tem os espaços específicos para os 

jogos e brincadeiras (pátio, parquinho e quadra de areia), mas que também possuem 

bastantes espaços específicos para os esportes (quadra, quadra coberta, piscina e campo 

de futebol). 

Outro fato que nos chamou a atenção foi de que o pátio, que é um espaço 

comum na educação infantil, é mostrado com bastante frequência em todos os 

segmentos como sendo utilizado pelos professores nas intervenções. 

A sala de aula também aparece como um espaço utilizado pelos professores em 

todos os segmentos de ensino, assim como a sala de dança, a quadra coberta, a quadra, o 

campo de areia, o pátio e a sala de jogos, além deles o campo de futebol e a piscina 

aparecem em quase todos, mostrando que os professores tem diversificado bastante os 

espaços onde ministram suas aulas em todos os segmentos de ensino. 

Em seguida, para entendermos melhor as distribuições dos espaços por todo o 

estado nos propomos a analisar e dividir cada espaço de acordo com a microrregião em 

que a escola está inserida, conforme observamos na Tabela 7:  
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Tabela 7 – Relação dos espaços disponíveis com as microrregiões 

Microrregião Quadra Quadra 

Coberta 

Campo 

de 

Areia 

Pátio Piscina Sala 

de 

Dança 

Sala 

de 

Jogos 

Sala de 

Ginástica 

Metropolitana 

(19) 

8 9 2 10 1 2 - - 

Central 

Serrana (15) 

6 7 1 7 - - 2 - 

Sudoeste 

Serrana (33) 

11 21 4 19 - - 2 1 

Litoral Sul 

(34) 

15 20 3 20 - - 4 - 

Central Sul 

(24) 

7 8 2 12 - 1 - - 

Caparaó (34) 6 25 1 13 - - 2 - 

Rio Doce(17) 3 10 2 5 - - - - 

Centro-Oeste 

(25) 

6 16 6 11 - 1 1 - 

Nordeste (36) 9 14 8 15 1 1 2 - 

Noroeste (29) 9 19 5 15 - - 4 1 

 

 Analisando a tabela, podemos perceber que os professores que tem mais espaços 

disponíveis são os da microrregião litoral sul com 62 espaços e se considerarmos a 

relação entre os espaços disponíveis e os professores,a região sul (1,82 espaços por 

professor) e a noroeste (1,82) são as que possuem maior quantidade. 

 Se observarmos as quadras, os professores da região metropolitana (19 

professores) possuem 17 quadras (8 normais e 9 cobertas), os da central serrana(15) 

possuem 13 (6 normais e 7 cobertas), os da sudoeste serrana (33) 32 possuem quadra 

(11 normais e 21 cobertas), na região litoral sul (34) 35 professores possuem quadra (15 

normais e 20 cobertas), os professores da central sul (24) possuem 15 quadras (7 

normais e 8 cobertas), da região do Caparaó (34) 31 professores possuem quadra (6 

normais e 21 cobertas), na região do rio doce (17) 13 quadras (3 normais e 10 cobertas), 

na região centro-oeste (25) 22 possuem quadra (6 normais e 16 cobertas), na região 

nordeste (36) 23 professores possuem quadra (9 normais e 14 cobertas), na noroeste 

(29) 28 possuem quadra (9 normais e 19 cobertas). Utilizando as quadras como base 

para a análise, podemos perceber que, tirando a região litoral sul, os professores nem 
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sempre tem os espaços disponíveis específicos para ministrarem suas aulas, isso explica 

a diversificação de espaços para as aulas (sala de aula, Lied, salão, rua, terreiro). 

4.Considerações Finais 

 

 Analisando a literatura sobre o assunto podemos observar que poucos artigos 

têm sido escritos sobre o tema, pois na nossa pesquisa encontramos apenas 5 artigos 

falando da relação dos espaços disponíveis com a escola. 

 Lendo esses artigos encontramos muitas críticas a falta de espaços disponíveis, a 

falta de materiais, que os espaços disponíveis não eram de boa qualidade, que isso 

influenciava diretamente na ação do professor, porém nenhum se propunha a pesquisar 

o que os professores faziam com os espaços que lhes eram disponíveis, se ele ficava 

preso somente aos espaços específicos da educação física e se os conteúdos eram 

baseados nos espaços, nos levando ao interesse de realizar essa pesquisa com os 

professores do Espírito Santo. 

 Podemos perceber através da pesquisa, que na maioria das microrregiões do 

estado os professores não possuem a disponibilidade de espaços específicos para 

ministrar suas aulas, mas olhando os conteúdos de ensino que eles dizemministrar, 

podemos perceber que esse fator não limita a ação do professor, que ele buscava 

espaços alternativos para ministrar seus conteúdos de ensino. 

 Além disso, podemos perceber que os professores nos dizem ministrar os mais 

variados conteúdos de ensino tanto nas escolas urbanas quanto nas rurais, não ficando 

preso somente aos esportes. 

 Através desse trabalho tentamos evidenciar que se observarmos a ação dos 

professores, apesar das condições de trabalho, encontramos resultados que mostram que 

os professores não são limitados por espaços físicos específicos ou por falta deles, mas 

que buscam através dos espaços disponíveis ministrar os conteúdos de ensino de forma 

diversificada. 
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