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RESUMO 
 
O que me levou a escrever sobre este tema foi o fato de que durante a 

realização da disciplina Estágio Supervisionado II pude observar que muitos 

professores de Educação Física parecem não avaliar seus alunos de maneira 

justa. A questão é que há muitos alunos que não gostam ou não fazem 

Educação Física porque acham que não têm habilidade. Essa é uma questão a 

se pensar. Não acreditamos que haja alguém que não tenha capacidade de 

desenvolver habilidades, pelo contrário, acreditamos que todas as pessoas 

podem desenvolver suas habilidades, cabe, entretanto, ao professor de 

Educação Física, que assim compreende essa questão, desenvolver os 

melhores métodos de trabalho educativos visando a evolução dessas 

habilidades. Desenvolver os melhores métodos, significa buscar oferecer nas 

aulas de Educação Física experiências de movimento corporal programadas 

para intencionalmente interferir nas atividades espontâneas dos alunos. O 

nosso objetivo ao investigar essa temática, é mostrar que essa questão 

depende das experiências de movimento corporal que a criança tenha vivido, 

bem como do modo como o professor induz diferentemente cada aluno a 

realizar experiências de movimento corporal na escola, a fim de desenvolver 

suas habilidades básicas. Foi utilizado como referencial teórico o livro de Go 

Tani sobre Comportamento Motor: Aprendizagem e Desenvolvimento, artigo 

sobre Fitts & Posner (1967) onde consta a teoria do Modelo de Equilibrio, artigo 

sobre Keele (1968)  onde consta a Teoria do circuito aberto, artigo sobre 

Adams (1971) que fala sobre a Teoria do circuito fechado e um artigo sobre 

Schmidt (1975) a respeito da Teoria de Esquema. Os resultados que obtivemos 

até o final do trabalho foi de que apesar de todas as dificuldades enfrentadas 

por ambos os professores, eles conseguem trabalhar as habilidades das 

crianças, faltando anotar os resultados obtidos deste trabalho, bem como as 

singularidades de desenvolvimento das habilidades de cada aluno, para o 

professor saber quais alunos precisam de mais atenção durante as aulas, e em 

quais atividades especificas. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 
Durante o período de realização deste trabalho me confrontei com diversas 

adversidades que tive que enfrentar no decorrer do seu desenvolvimento. No 

começo, quando não tinha nem mesmo um tema certo para iniciar um projeto 

de TCC, durante uma determinada aula da disciplina de Estagio 

Supervisionado no Ensino Fundamental I, onde ainda estávamos também no 

começo do estagio, me deparei com uma cena que me chamou a atenção. 

Observando a aula durante o estagio, não pude deixar de notar uma menina 

que ficava só olhando as outras coleguinhas pularem corda, não esboçando 

em nenhum momento que iria praticar a atividade. Aproximando-me dela de 

maneira sutil, com quem não quer nada, perguntei se ela não iria pular corda 

também com suas colegas, com um sorriso no rosto me respondeu meio 

envergonhada que não sabia pular corda.  

Questionando-a mais uma vez, perguntei o motivo dela não ter aprendido a 

pular corda, e foi me dito que ninguém nunca a ensinou, e que tinha vergonha 

de pedir para o professor ensina-la. Depois de a garota me responder deste 

modo fiquei me perguntando: Será que o professor desta escola já percebeu 

em algum momento que esta menina não pulava corda porque não sabia? Será 

que existem outras tantas crianças na mesma situação desta menina que não 

participam de uma determinada atividade física por não saberem executa-la 

corretamente?  

Duvidas a parte, fiquei pensando como pode o professor que deve ter um olhar 

mais atento do que as demais pessoas ao redor, negligenciar um fato destes? 

Será que realmente ele não tem conhecimento que alguns alunos não fazem 

certas atividades por não saberem fazer? Por conta destas duvidas é que me 

senti instigado a procurar fazer algo a respeito sobre este caso. A partir deste 

dia percebi que já tinha mais ou menos em mente um bom assunto a 

investigar, um tema que fosse inspirador para a realização do meu primeiro 

trabalho de conclusão de curso. 

Ainda com nome provisório, pois eu sabia o que queria investigar, mas não 

sabia ao certo criar um bom titulo que condissesse com a investigação. O titulo 
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no começo era "A Importância da Educação Física no Ensino Fundamental I”. 

Posso dizer que foi um tema que criei meio no impulso, porque o termo 

importância me remetia bastante a presença do professor, ao seu olhar, afinal 

querendo ou não ele é o grande foco desta pesquisa. Indo mais fundo no 

assunto, mostrei meu titulo a professora Dr. Zenólia Figueiredo que era na 

época a nossa professora de SAC (Seminário Articulador de Conhecimentos 

V). 

Nesta disciplina discutimos sobre vários temas relacionados ao curso, bem 

como projetos de TCC. Depois de mostrar meu projeto de monografia já pré-

concebido, foi me dito que teria que procurar um professor orientador que 

tivesse relação com o ensino em especial na educação infantil, pois meu 

trabalho focaria bastante nas crianças. Na duvida em escolher um professor, 

me deparei com um problema, o professor que eu escolher tem que ter relação 

com minha investigação, mas também tenho que ter certa afinidade com o 

professor, afinal passaremos um bom tempo trabalhando na construção deste 

trabalho. 

Durante este primeiro ano (2011) de TCC, estava sendo fortemente cobrado 

que tivéssemos logo um orientador, e que já fossem agendados 

periodicamente encontros para a construção deste trabalho. Durante o SAC V 

foram apresentados diversos professores que estavam disponíveis a orientar 

os alunos, mas, de uma maneira muito formal. Durante este período a 

professora de SAC acabou deixando a disciplina, sendo substituída pelo 

professor Dr. Nelson Figueiredo de Andrade Filho. Já o conhecendo da 

disciplina (Ensino da Educação Física na Educação Infantil) que tive no período 

anterior, foi ele quem passou a cobrar que tivéssemos um orientador logo. 

Certo dia mostrando meu tema, ele achou interessante, e disse que teria que 

procurar um professor que tivesse afinidade com Educação Infantil. Perguntei 

se ele poderia ser meu orientador, já que não tive aula com muitos professores 

que foram apresentados durante o SAC, e ele eu já conhecia da disciplina 

anterior. Foi me dito que poderíamos conversar, para analisar se nossas ideias 

realmente correspondiam as expectativas um do outro, ou se eram muito 

divergentes. 
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Analisando meu projeto, o professor me falou que o titulo do trabalho apesar de 

ser interessante era algo muito vago e que a palavra importância poderia 

remeter a diferentes conotações e contextos. Então se fosse para ele ser meu 

orientador, ele disse que teríamos que mudar o titulo do trabalho 

primeiramente, para podermos focar mais na origem do problema investigado. 

A partir deste momento que concordei em mudar o tema do meu trabalho, 

estava firmado ali o inicio de uma longa jornada, que culminaria no trabalho de 

pesquisa investigativa tendo respaldo com a orientação teórica. 

O novo tema arquitetado em conjunto com meu professor orientador foi o 

seguinte: Das experiências ás habilidades: um estudo das habilidades básicas 

das crianças nas séries iniciais.  Este tema perdurou por um longo período, até 

que com o desenrolar do trabalho, percebemos que o tema ainda era muito 

aberto, pois remetia a crianças sem dizer de qual lugar especifico, era de uma 

escola, mais de uma? Então resolvemos mudar novamente nosso titulo de 

trabalho, passando a se chamar de agora em diante como: Das experiências 

às habilidades: um estudo do processo de construção das habilidades básicas 

das crianças realizado em uma escola publica municipal de Vila Velha. 

 Ao longo da realização deste trabalho, que me remeteu muito a colher dados, 

informações, imagens e relatos, sem contar o embasamento teórico 

correlacionado, tive sempre que procurar buscar tempo, afinal, um bom 

trabalho nunca é bem realizado de maneira rápida, pelo contrario, leva tempo. 

Este tempo propriamente dito é o amadurecimento das ideias, é também 

aquele momento em que me sentia inspirado a escrever, pois, a meu ver, sem 

ter inspiração e escrevendo apenas por escrever não pode sair dai um trabalho 

bom. Penso que cada pessoa tem o seu tempo certo de terminar um trabalho, 

bem como aquele momento em que se tem um grande ápice de ideias e 

inspirações. 

Mas, “como nem tudo são rosas”, também tive que enfrentar a falta de ideias e 

de inspiração para escrever meu trabalho. A investigação em campo que 

comecei a fazer por meio da observação das aulas começou a me animar 

mais, era como se eu estivesse analisando a maneira que o professor atuava 

com seus alunos e a relação que ele possuía com os mesmos. Analisar e 
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transcrever a realização das aulas nem sempre foi fácil, pois o professor me 

disse que eu tinha que ser responsável e não só elogiar ou criticar 

negativamente sempre os professores, mas escrever aquilo que estava vendo 

realmente acontecer, mesmo sendo algo bom ou ruim. 

O questionário feito para os professores responderem, me tirou muitas duvidas 

com relação ao modo de trabalhar deles. Eles levaram certo tempo para 

responderem ao questionário, então tiveram tempo suficiente de refletirem 

sobre as suas respostas. Já o questionário feito para os alunos foi, a meu ver, 

o mais delicado de todos para fazer. Afinal, como e de que maneira 

poderíamos perguntar para os alunos sobre suas habilidades, sobre as aulas, 

sobre a professora, de maneira que eles compreendessem e respondessem de 

maneira sincera? 

Lidar com crianças requer muita paciência e este questionário que apliquei na 

escola com crianças da 2° a 5° série, posso afirmar, foi à parte mais difícil do 

trabalho. Difícil porque na escola existem 266 alunos e as entrevistas foram 

feitas de maneira individual e levavam em média de 08 a 12 minutos por aluno. 

Só ai já deu pra notar tamanha paciência e simpatia que tinha que ter com as 

crianças, afinal muitas não conseguiam interpretar as perguntas, sendo 

obrigado a tentar explicar diversas vezes para obterem a melhor compreensão 

possível. 

Foram selecionadas dentre todas as entrevistas com os alunos as seguintes 

turmas: 2°B, 3°B, 4°B e 5°A para serem analisadas mais a fundo. Não foi 

aplicado o questionário com os alunos da 1° série por que como eles são muito 

pequenos e acabaram de entrar na escola, não teriam respostas ou não 

conseguiriam responder adequadamente ao questionário. 

 

Já não bastasse explicar várias vezes tinha também que transcrever suas 

respostas no questionário, uma vez que eu não conseguia entender as letras 

deles, e ainda tinha alunos que não sabiam ler. Apesar de todas estas 

dificuldades enfrentadas penso que foi necessário e valioso passar por elas, 

uma vez que sentido na pele o trabalho que deu desenvolver e arquitetar este 

TCC é que damos o devido valor a ele. 
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E, por ultimo, e sem mais delongas, agradeço ao meu professor por ter ficado 

no meu pé e não ter desistido de mim, pois nunca fui digamos assim um aluno 

exemplar, reconheço minhas limitações e ele soube trabalhar comigo da 

melhor maneira possível, ou seja, compartilhávamos mais ou menos as 

mesmas ideias durante a realização e conclusão deste trabalho.    
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1.1 PROCEDIMENTOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Durante o período de observação em campo foram tomadas certas medidas 

procedimentais que foram indispensáveis para a melhor compreensão do 

problema questão de partida.  

 

O primeiro procedimento a ser tomado foi me manter neutro no que 

correspondem as ações que os professores tivessem, tornando-me o mais 

invisível possível durante as aulas, como se nem estivesse presente no local.  

 

O segundo procedimento foi sempre ter em mente minha questão de partida: 

''Por que algumas crianças são tão habilidosas e outras nem tanto, enquanto 

algumas parecem não possuir habilidade alguma nas aulas de Educação Física 

escolar?''  

 

O terceiro foi ter em mente o numero de aulas que iria observar que no meu 

caso foram observadas 10 aulas. As turmas observadas foram as seguintes: 

1°A, 4°B, 5°B, 1°C, 3°A, 2°A, 5°B. 

 

As aulas observadas serviram como mais um estopim para eu estar iniciando 

meu trabalho, uma vez que foi por meio de uma simples observação em campo 

durante a disciplina de Estagio Supervisionado da Educação Física na 

Educação Infantil, que me levou a querer investigar como se passava o 

processo de desenvolvimento de habilidades nessa escola, bem como tentar 

perceber os meios de melhorar este desenvolvimento.       

 

A atitude dos professores me chamou bastante atenção durante as 

observações, um dos professores que estava dando aula para uma turma da 5° 

série B, por exemplo, onde existia um aluno especial, que possuía certo grau 

de autismo. Era notório que o professor em questão que estava atuando não 

estava preparado para atendê-lo, fato confirmado pelo próprio professor 

quando perguntei.  
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Conversando com a professora perguntei sobre o que ela pensa a respeito das 

escolas atualmente estarem inserindo alguns alunos especiais com autismo por 

exemplo. Ela me respondeu que infelizmente a escola não se encontra muito 

preparada para atender a todos os alunos com deficiências e me explicou o 

porquê.  

 

Ela me disse que atualmente existem vários alunos espalhados por diversas 

turmas diferentes que possuem alguma deficiência, mas só existe uma 

professora cuidadora que é especializada em atender e lidar com este público. 

Também me disse que os professores não receberam nenhum auxilio como, 

por exemplo, cursos de capacitação para aprenderem a lidar com este tipo de 

público. 

 

Como só existe uma professora cuidadora, ela só auxilia os alunos que se 

encontram em sala de aula, ou aqueles que realmente não podem ficar sem 

atenção mesmo, enquanto outros alunos especiais, porem mais autônomos, 

ficam sem acompanhamento algum durante as aulas de Educação Física. 

 

Também procurei ouvir o relato do aluno deficiente em questão. Conversando 

de maneira informal com ele perguntei se ele gostava das aulas de Educação 

Física. Ele me respondeu que a professora grita muito com ele e não deixa ele 

participar das atividades com os outros colegas. 

 

As observações em campo foram de grande ajuda para entender e ver com 

meus próprios olhos como se desenvolvia o processo de desenvolvimento de 

habilidades dentro das aulas. Do mesmo modo deu para entender também a 

maneira de avaliar dos professores, se eles privilegiavam os mais ou menos 

habilidosos, se eles conseguiam perceber e se ajudavam os menos 

habilidosos, aqueles com dificuldade em realizar as atividades e como era o 

trato com os alunos deficientes. 
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2. AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NA ESCOLA 

 

Nesse tópico apresentaremos as observações das aulas de Educação Física 

que realizamos na escola; as entrevistas que lá realizamos com os professores 

de Educação Física e com os alunos das turmas 2ºB, 3ºB, 4ºB e 5ºA da 

unidade de ensino investigada.QUANTOS PROFESSORES? QUANTOS 

ALUNOS?  

 

 

2.1 OBSERVAÇÕES 

Foram observadas 10 aulas de Educação Física, entre a terceira semana de 

março e a terceira semana de maio de 2013, totalizando 10 horas aulas. As 

observações dessas aulas foram registradas em um caderno de campo e 

através de fotografias, para, depois, serem consolidadas em formato de 

relatórios. Durante o período de observações, os professores realizaram suas 

aulas como de costume, como se eu não estivesse presente no local. Como os 

professores repetiam muito suas atividades, tentei observar mais as aulas em 

que ocorriam atividades diferenciadas. IR PARA METODOLOGIA 

 

Entre as principais atividades realizadas pelos professores durante o período 

em que eu pude observar suas aulas, posso afirmar que estas práticas são 

constantes: o alongamento que dura em torno de 05 minutos mais ou menos, 

variando entre as turmas e o aquecimento que dura em média 05 minutos mais 

ou menos também. 

Dentre as atividades que ocorrem logo após a realização do alongamento e 

aquecimento, o circuito se encontra sempre presente na maioria das aulas 

ministradas pelo professor J.P, uma vez que ele geralmente da aula para os 

pequeninos. Em que são trabalhadas as várias habilidades corporais de seus 

alunos, dentre as atividades presentes destacam-se a corrida, em que os 

alunos têm por objetivo correr uma distância média de uma quadra, dar a volta 

em um cone localizado no final do percurso, e ainda correndo passar entre 04 

cones ordenados um atrás do outro realizando movimentos de zig-zag. 
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Logo em seguida, os alunos passam agachados sobre uma cadeira, depois 

viram cambalhota sobre colchonetes. Continuam correndo e passam sobre 

uma pequena rampa que existe no pátio e sobre o corrimão existente na 

rampa, agacham passando por ela e já viram estrelinha (os que ainda não 

sabem pulam de um pé só), e retornam correndo para o começo da fila. 

Até ai tudo bem entre as atividades do professor J.P. Só que ocorre o seguinte: 

em conversa que tive com o professor J.P durante a observação, me foi dito 

que as crianças que não sabiam virar estrelinha pulavam de um pé só, mas em 

momento algum durante as observações (sendo que nem todas as 

observações eu transcrevi, pois as aulas eram muito repetitivas com as 

mesmas atividades) consegui perceber ou notar o ensino de virar estrelinha as 

crianças que não sabiam realizar tal pratica. 

Em depoimento das crianças mesmo, me foi confirmado que não existe um 

ensino especifico as crianças que não sabem ou não conseguem realizar 

alguma habilidade durante as aulas de Educação Física. 

Já a professora R.J, ministra suas aulas com direcionamento as turmas mais 

velhas, entre 3°, 4° e 5° ano. A professora R.J aplica mais atividades 

relacionadas com pratica na inicialização esportiva. Entre suas principais 

atividades, destacam-se os esportes como o handball e o vôlei. 

Observando sua aula, não pude deixar de notar que quase metade da turma 

não participava do jogo de handball. Quando perguntei a um aluno que estava 

sentado e não queria participar do jogo, ele me respondeu que a professora 

sempre costuma dar handball ou vôlei variando entre essas duas modalidades. 

Mesmo metade da turma não querendo participar, não foi observado em 

momento algum, incentivo por parte da professora em inserir esses alunos que 

não querem participar. O diálogo aberto entre professor e aluno parece não 

existir nesta escola. Com relação à avaliação vai pelo mesmo caminho, não 

existe registro das atividades que os alunos fazem, bem como de sua evolução 

no aprendizado das habilidades. 

A professora justificou a não participação da metade da turma por conta de 

existir muitos alunos repetentes, e que esta diferenciação na idade atrapalha 
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muito o convívio dos alunos durante as atividades, uma vez que os alunos 

repetentes (mais velhos) levam ligeira vantagem com relação à altura, força, e 

habilidade mais aprimorada que os demais alunos. 

Em momento algum a professora a meu ver procurou buscar soluções para 

este caso, bem como buscar essas tais soluções em parceria com os alunos, 

mas infelizmente, não existe, como foi falado, anteriormente, o dialogo entre 

professores e alunos. 

A professora R.J ainda se depara com  outro problema em questão: a inclusão 

de crianças deficientes. Em depoimento que consegui colher dela durante uma 

observação, me foi dito que a escola não proporcionou nenhum curso ou deu 

assistência com relação a preparação dos professores com relação ao ingresso 

desses novos alunos deficientes, simplesmente os inseriram nas escolas 

porque agora é lei.   

Nota-se que os alunos deficientes sejam eles cadeirantes ou com autismo são 

deixados de lado, esquecidos como se nem estivessem lá. A prova deste 

descaso pode ser notada ao ler os depoimentos dos alunos cadeirantes, que 

preferem mais atividades como a bocha que é uma atividade mais acessível 

para os cadeirantes, ou jogos como xadrez e de tabuleiro em geral. 

Esses alunos tem anseio a meu ver por coisas novas, praticas simples e 

possíveis de se tornarem realidade na escola, mas nada disto pode ser 

possível sem o dialogo construtivo entre professores de Educação Física e 

alunos. A Educação Física é uma disciplina muito rica e que vai bem mais além 

das práticas mais comuns que vemos sendo aplicadas como padrão nas 

escolas. 

O problema em si parece ser da concepção de Educação Física de cada 

professor. O que eu quero proporcionar aos meus alunos, com que intenção, 

como solucionar problemas existentes, como fazê-los se apaixonar pela 

disciplina e compreenderem o seu real valor social, mental e físico durante a 

realização das aulas? 

São indagações que o professor pode e deve buscar para entender seus 

alunos, a sua ação como professor e o seu nível de conhecimento com relação 
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aos diversos esportes e jogos existentes. Ensinar é diferente de treinar, quando 

estamos estudando para uma prova ou fazendo exercícios, por exemplo, de 

matemática, não estarei de certa forma treinando para a prova? Decorar a 

tabuada não é um tipo de treino? Decorar trechos de um livro de história, 

ciências ou regras de português também não pode ser considerado uma forma 

de treino? Ou mesmo um instrutor de autoescola que também treina as 

pessoas a ficarem aptas a dirigir. 

O professor não deve apenas ensinar como se faz, ele deve incentivar a 

repetição do movimento correto em busca de seu aprimoramento. São as 

próprias crianças que nos dizem em seus depoimentos das entrevistas, que 

desejariam melhorar suas habilidades, e sabem que treinar é o caminho a se 

trilhar para este feito.  

Existem diversos tipos de treino, os professores dizerem que treino não se 

aplica as escolas é infundável, pois todos os outros professores incentivam 

seus alunos a treinarem fora da escola, menos o professor de Educação Física. 

Em educação artística, por exemplo, treinar o desenho para se aprimorar mais 

é primordial durante as aulas, um professor que aceita um desenho mal feito, 

ignorando a capacidade de aprimoramento de seus alunos nega o potencial 

dos mesmos. 
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  2.2 ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES 

Foram realizadas entrevistas com os professores J. P. e R. J, entre os meses 

de agosto e setembro de 2013. O roteiro das entrevistas conteve 05 questões 

discursivas e foi igualmente aplicado para ambos os entrevistados. IR PARA 

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS. 

Na primeira pergunta quisermos saber dos professores se eles consideravam 

que a efetiva participação dos alunos nas aulas deveria ser exigida pelos 

professores de Educação Física ou não? Por quê? Essa questão surgiu pelo 

fato de que durante as observações das aulas, termos percebido que no quinto 

ano B havia muitos alunos repetentes1 que não participavam da aula, que ficam 

de fora, conversando. 

Em resposta a essa indagação, um dos professores, J.P, disse que não ia 

comentá-la porque não lecionava para esses alunos. Já a professora, R.J, 

disse que a situação já foi percebida e levada ao conhecimento dos 

coordenadores e pedagogos da unidade. Disse também que os coordenadores 

e pedagogos acionados conversaram com os alunos, chamaram os pais para 

falar sobre o caso, mas, nada ficou resolvido até o momento, pois os referidos 

alunos repetentes estão em uma faixa etária defasada, tendo 14 e 15 anos de 

idade, o que torna complicado atendê-los em uma turma que tem como foco o 

atendimento de crianças na faixa dos 10 e 11 anos de idade.  

Em relação à segunda pergunta, durante a observação das aulas, percebemos 

que os conteúdos que se sobressaem e são sistematicamente ministrados 

pelos professores são circuitos e corridas para todos os alunos menores, 

futebol/furingo para os meninos menores e pular corda para as meninas 

menores e, ainda, handebol/vôlei para todos os alunos maiores. Por isso, 

quisemos saber dos professores, por que os conteúdos são esses e não 

outros? Se eles oferecerão outros conteúdos nos próximos meses e quais 

                                                           
1
 Infelizmente, devido a escola estar excluindo os 5º anos de sua grade curricular, não foi 

possível estar entrevistando a turma do 5º ano B, visto que ela não existia mais, só restando  
apenas uma turma do 5º ano que foi no caso a entrevistada o 5º A. 
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seriam? Qual intenção que eles têm ao oferecer esses conteúdos para seus 

alunos? 

Como resposta para a nossa segunda questão, o professor J.P respondeu que 

os conteúdos ministrados estão de acordo com a diretriz curricular de 

Educação Física da Rede de Ensino de Vila Velha. Para os próximos trimestres 

outros conteúdos serão oferecidos. A intenção é atender as diretrizes 

curriculares, além das previstas no PCN Educação Física, e, por meio desses 

conteúdos, acreditamos no desenvolvimento motor, físico, cognitivo dos 

estudantes além de possibilitar a interdisciplinaridade. Já a professora R.J 

disse que as turmas que trabalha nessa escola são os 3º, 4º e 5º anos. Por 

meio de circuitos, jogos e brincadeiras, a professora nos fala que têm 

trabalhado as habilidades básicas: correr, saltar, lançar e pegar, driblar, rolar. 

Outros conteúdos como lateralidade, coordenação espacial, temporal, ritmo e 

equilíbrio também se aplicam as suas aulas, bem como atividades motoras dos 

esportes trabalhados naquele trimestre.  

Na terceira questão quisemos saber se dividir o pátio em dois ambientes ou 

aceitar que existam dois recreios (um para os alunos do 1° e 2° ano, e um para 

os alunos do 3°, 4° e 5° ano) durante o tempo da aula de Educação Física, é 

uma boa estratégia de organização do trabalho pedagógico para realizar as 

aulas de Educação Física na escola.  

Essa situação, pelo que observamos, ocorre frequentemente durante as aulas 

de Educação Físicas em justificativa do fato de que todas as crianças não 

podem ir para o refeitório ao mesmo tempo, pois os maiores não respeitam os 

menores e compete pelo acesso a merenda escolar, embora na prática 

fortaleça a separação dos meninos das meninas e também dos alunos maiores 

dos alunos menores. A percepção desse problema nos fez, então, questionar: 

Seria esse um papel adequado para a Educação Física desempenhar em seu 

tempo de intervenção pedagógica na escola? Esse tipo de procedimento, 

visando a organização do processo de trabalho pedagógico escolar, fortalece 

ou enfraquece a legitimação pedagógica da Educação Física no currículo 

escolar? 
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Nessa terceira pergunta o professor J.P respondeu dizendo que no 

entendimento dele enfraquece porem a prescrição do horário de aula inviabiliza 

e dificulta conciliar a aula de Educação Física com recreio no que refere a 

utilização do pátio. Por esse motivo, pensou-se na divisão do espaço físico que 

atende os dois momentos simultâneos Educação Física e recreio. Sabe-se, 

entretanto, que essa estratégia não é a ideal, visto que ela dificulta a os dois 

momentos. Mas, por enquanto, não se encontrou alternativa para resolver o 

problema. Já a professora R.J respondeu que este fato é uma estratégia da 

Escola que visa obter um maior controle durante o recreio, não misturando os 

1ºs e 2ºs com 3ºs, 4ºs e 5ºs anos, evitando desta forma acidentes. 

Na quarta questão perguntamos se a aquisição e o aprimoramento das 

habilidades básicas é uma preocupação da perspectiva pedagógica com a qual 

trabalham os professores de Educação Física naquela escola. Quisemos saber 

também quais os motivos que os levam a proceder por esse ponto de vista.  

O professor J.P respondeu que sim, a aquisição e o aprimoramento das 

habilidades básicas é uma preocupação da perspectiva pedagógica com a qual 

trabalha, porém não que é exclusividade seu desenvolvimento nesta faixa 

etária, pois novos movimentos são aprendidos e realizados motivados a partir 

das experiências dos próprios estudantes, quando eles mesmos descobrem 

outros movimentos. A professora R.J também respondeu a pergunta de 

maneira positiva, mas nos disse que não se pode ficar cobrando técnicas 

aprimoradas nos fundamentos, pelo fato de que a técnica devia ser aprimorada 

nas séries seguintes. 

Na quinta questão foi perguntado o que os professores entrevistados 

pensavam a respeito do por que de algumas crianças serem tão habilidosas e 

outras nem tanto, enquanto algumas outras pareciam não adquirir habilidades 

motoras alguma nas aulas de Educação Física escolar observadas? Como 

podemos atestar que a aquisição das habilidades por uns ou a falta de 

habilidades por outros ou o desinteresse em adquirir e desenvolver habilidades 

motoras básicas por outros é ou não é da competência da Educação Física, 

enquanto componente curricular obrigatório da Educação Básica, bem como 

parte da responsabilidade pedagógica do seu professor na escola? Em sua 
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opinião as experiências de movimento corporal que planejamos e oferecemos 

aos nossos alunos têm a ver com a qualidade das suas habilidades básicas? 

Sim ou não, por quê? 

O professor J.P respondeu que sim, visto que o repertório dos movimentos está 

relacionado com as variações nas suas possibilidades. Neste sentido defendeu 

a existência de espaços mais apropriados, mais recursos, mais tempo de 

planejamento, menos alunos por sala de aula, para que o professor possa 

melhorar a qualidade das aulas. Já a professora R.J nos disse que espera que 

o trabalho aproxime pelo menos dos resultados desejados, porem no decorrer 

do ano, não em um mês ou dois. Lembrou que são individualidades com níveis 

de habilidades e interesses muito variáveis. Sem desconsiderar que não 

falamos na entrevista de uma realidade em que a maioria dos alunos vive. Uma 

realidade triste demais. O que, muitas vezes, é demonstrado pela falta de 

motivação e interesse nas práticas escolares e não, apenas, nas aulas de 

Educação Física.   
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2.3 ENTREVISTAS COM OS ALUNOS 

Entre os meses de setembro e novembro de 2014, foram entrevistados 88 

alunos das seguintes séries: 2°B, 3°B, 4°B e 5°A. Abaixo apresentamos quatro 

gráficos para cada turma, destacando as respostas que obtivemos para a 

primeira pergunta que fizemos a todos os alunos das séries referidas. 

COLOCAR NA METODOLOGIA. 

 

1) No que se refere à primeira questão, quando indagamos "Em quais das 

habilidades corporais básicas listadas abaixo você considera que é 

bom?", orientando que marcassem com um x naquelas opções que 

preferissem, obtivemos as seguintes indicações: 
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GRAFICOS 1, 2 3 e 4: Habilidades básicas. Turma 2º B, total de 21 alunos. 

Tendo em sala 11 meninas e 10 meninos, nota-se no gráfico uma equivalência 

entre os sexos no que decorrem as seguintes habilidades básicas: correr, 

chutar, apanhar. Com relação às discrepâncias analisadas nas habilidades 

destacam-se arremessar e driblar.   ANALISE SUPERFICIAL. 

Turma 3° B                                             
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GRÁFICOS 5, 6, 7 e 8: Habilidades básicas, turma 3º B, total de 19 alunos. 

Tendo em sala 07 meninas e 12 meninos, nota-se no gráfico uma 

equivalência entre os sexos no que decorrem as seguintes habilidades básicas: 

Rebater. Com relação às discrepâncias analisadas nas habilidades destacam-

se: arremessar, chutar, quicar, agarrar, cabecear, rolar-se, flexionar.  
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GRÁFICOS 9, 10, 11 e 12: Habilidades básicas, turma 4º B, total de 23 

alunos. 

Tendo em sala 12 meninas e 11 meninos, nota-se no gráfico uma 

equivalência entre os sexos no que decorrem as seguintes habilidades básicas: 

receber, apanhar, rolar-se. Com relação às discrepâncias analisadas nas 

habilidades destacam-se: saltar, pular, driblar, cabecear.  
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GRÁFICOS 13, 14, 15 e 16: Habilidades básicas, turma 5º A, total de 25 

alunos. 

Tendo em sala 13 meninas e 12 meninos, nota-se no gráfico uma 

equivalência entre os sexos no que decorrem as seguintes habilidades básicas: 

correr, girar. Com relação às discrepâncias analisadas nas habilidades 

destacam-se: arremessar, chutar, agarrar, driblar, desviar, nadar.  

  Após analisar todos os gráficos das referidas turmas em relação a essa 

primeira questão, concluímos que as grandes discrepâncias que existem na 

maioria dos gráficos ocorrem em decorrência das experiências que os alunos 

carregam em si, no que se refere às atividades físicas que realizam fora do 

ambiente escolar. Todos os meninos e todas as meninas que mencionaram, 

por exemplo, serem habilidosos em chutar e driblar, disseram que aprenderam 

estas habilidades na rua com os coleguinhas, em casa com a família, em clube 

ou outros lugares. Nas aulas de Educação Física em contra partida dificilmente 

é notado o ensino dessas habilidades, bem como o seu treino, como ouvimos 

nos relatos dos alunos durante as entrevistas quando perguntado.  

Nota-se que nem todas as habilidades básicas são ensinadas ou treinadas nas 

aulas de Educação Física na escola. O que acaba gerando esta grande 

discrepância com relação às habilidades, os que já são habilidosos não 

aprendem nada de novo no que corresponde a essas habilidades nas quais já 

são considerados bons, e os alunos que não possuem suas habilidades tão 

desenvolvidas por falta de experiências fora da escola acabam por ficar sem 
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aprender, ou melhor, sem desenvolver essas habilidades por que 

simplesmente não são vivenciadas na escola. 

Os próprios alunos relatam que gostariam de vivenciar antes de praticar as 

atividades desenvolvidas pelos professores, mesmo os mais habilidosos, são 

habilidosos em determinadas práticas, sendo péssimos em outras como os 

demais alunos. Ensinar é explicar a forma, a maneira e o jeito mais fácil e 

compreensível possível de se fixar determinado movimento durante as aulas de 

Educação Física na escola. Mas só ensinar não é o suficiente, o aluno em 

conjunto com o professor deve buscar estratégias que melhor avaliem sua 

evolução nas habilidades em que possui mais dificuldades em realizar. 

Seja em forma de grupos, de duplas ou mesmo sozinho, é possível se ensinar 

os alunos dentro da escola. Basta ter planejamento e estar ciente de que o 

caminho é árduo, mas ao mesmo tempo compensador quando se notar a 

evolução dos alunos.   

 

 

2) Dando sequência a nossa entrevista com os alunos das séries 2B, 3B, 

4B e 5A prosseguimos apresentando os gráficos das respostas obtidas 

em cada uma das turma investigadas. Nesse sentido, a nossa segunda 

pergunta foi: Você considera que aprendeu as habilidades corporais 

básicas que antes indicou brincando, jogando, em casa, na rua, no clube 

em outro lugar ou nas aulas de Educação Física que recebe na escola. 

Marque com um x a alternativa que preferir:  
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GRÁFICO 17: Lugares onde se aprenderam as habilidades. 

Observando o gráfico acima nota-se a discrepância que existe com relação à 

alternativa casa, onde praticamente o dobro de meninas mencionou como 

sendo o lugar onde mais aprenderam a desenvolver suas habilidades. Com 

relação a outro lugar diferente destacam-se as meninas, onde apenas uma 

mencionou a academia de musculação. Na alternativa rua meninos e meninas 

se equipararam. 

 

  

 GRÁFICO 18: Lugares onde se aprenderam as habilidades. 

Observando o gráfico acima nota-se a discrepância que existe com relação à 

alternativa clube, onde mais que o dobro de meninos mencionou como sendo o 

lugar onde mais aprenderam a desenvolver suas habilidades. Com relação a 
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outro lugar meninos e meninas se equiparam, onde as meninas mencionaram 

fazer natação no Ateneu e Escola Park. Enquanto os meninos mencionaram 

Capoeira na escola e futebol na quadra do condomínio. 

 

 

Gráfico 19: Lugares onde se aprenderam as habilidades. 

Nesta turma ambos os sexos estão equilibrados sem grandes discrepâncias, 

com destaque para a opção outro lugar, onde duas meninas mencionaram 

academia e capoeira em casa.  

 

Gráfico 20: Lugares onde se aprenderam as habilidades. 

Nesta turma existe discrepância com relação à opção Educação Física, onde 

mais da metade das meninas afirmou ter aprendido suas habilidades. Nas 

opções casa e outro lugar ambos os sexos se equiparam, destacando outro 
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lugar, onde meninas responderam como sendo na quadra de esporte da 

pracinha, e meninos na quadra do condomínio.    

 

Após analisar todos os gráficos em conjunto, e levar em consideração os 

depoimentos colhidos durante as entrevistas feitas, concluímos que com 

relação à opção Educação Física na escola ter sido escolhida pela maior parte 

dos alunos como lugar onde aprenderam as habilidades citadas nos gráficos 

anteriores é um pouco ilusório.  

Ilusório porque nos comentários ou mesmo durante os simples testes que 

foram feitos demonstraram o pouco conhecimento e habilidades que os alunos 

possuíam, em atividades simples, como pular corda, por exemplo, ou mesmo 

virar cambalhota. Quando já sabem realizar algum movimento é porque o já 

tinham aprendido fora da escola. Muitos alunos não realizam atividades físicas 

na rua segundo relatos, pelos pais não acharem seguro para os mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Na terceira questão foi perguntado quais as brincadeiras e jogos, que 

os alunos gostam de brincar, jogar, no momento em que não estão na 

escola, e para darem 05 exemplos. Os alunos responderam: 
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Gráfico 21: brincadeira e jogos fora da escola. 

Meninas outros: Explorar,basquete, ping-pong, boliche, brincar de casinha, 

reloginho, jogo de panelinhas, correr, brincar de luta, pega rabinho, jogo de 

tabuleiro, vôlei, bichos de pelúcia, amarelinha, desenho, carrinho. 

 

 

 
Gráfico 22: brincadeiras e jogos fora da escola. 

 

 

Meninos outros: Explorar, parquinho, bicicleta. 

O que mais chama atenção para estes gráficos é a quantidade de brincadeiras 

únicas que foram citadas pelas meninas em comparação com os meninos (16 a 
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03). Com relação às brincadeiras mais citadas por ambos os sexos, nos dois se 

destacam os bonecos ou bonecas como sendo os preferidos dos alunos. 

Poucos alunos citaram jogos ou brincadeiras que se brinque junto com outras 

crianças, como o caso do pique, futebol, ou queimada. 

 

 

 

 
Gráfico 23: brincadeiras e jogos fora da escola. 

 

Meninas outros: Pular corda, andar de bicicleta, parquinho, tablet, ginástica, 

queimada, dama, carrinho, futebol. 
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Gráfico 24: brincadeiras e jogos fora da escola. 

Meninos outros: Handball, lutas, corrida, skate, bicicleta, celular, tablet, 

bonecos de ação. 

 

Nesta turma o destaque que se vê nas atividades realizadas pelos alunos fora 

do ambiente escolar é computador entre ambos os sexos além de vídeo game 

para os meninos. Com relação a outras brincadeiras e jogos citados pelos 

alunos ouve certo equilíbrio entre ambos os sexos. 

 

 

 
Gráfico 25: brincadeiras e jogos fora da escola. 
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Meninas outros: Balanço, ginástica, salto rio, tablet, vôlei, panelinha, 

brinquedos. 

 

 
Gráfico 26: brincadeiras e jogos fora da escola. 

 

 

Meninos outros: Handball, celular, arma de brinquedo, futebol de botão, vôlei, 

três cortes, nadar, pipa, queimada. 

Como registrado nos gráficos da série anterior, nesta o destaque também vai 

para computador para ambos os sexos e vídeo game para os meninos. Com 

relação a brincadeiras coletivas o destaque vai para as meninas com a 

queimada e futebol para os meninos.     
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Gráfico 27: brincadeiras e jogos fora da escola. 

 

Meninas outros: Dança, domino, saltar, jogos de tabuleiro, desenhar, quebra 

cabeça, pintar, escrever, ping-pong, cabra cega, três cortes, basquete. 

 

 

 
Gráfico 28: brincadeiras e jogos fora da escola. 
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Meninos outros: Pular corda, jogos de tabuleiro, futebol americano, ping-pong, 

subir em árvore, tablet, bonecos de ação. 

 

Na quinta série o jogo que mais se destaca entre ambos os sexos é o futebol. 

Com relação a outras brincadeiras e jogos diferentes o destaque vai para as 

meninas (12 contra 07 dos meninos). As demais brincadeiras e jogos se 

encontram sem grandes discrepâncias.  

 

Com estes gráficos analisados podemos ter um embasamento das atividades 

que os alunos mais terão dificuldades para aprender na escola por conta do 

tipo de vida que levam. Alguns alunos brincam com jogos coletivos, mas muitos 

outros com jogos ou brinquedos individuais. Muitas crianças só tem 

oportunidade de se relacionarem com outras crianças dentro do ambiente 

escolar, fora dele muitos são filhos únicos, tem vizinhos que também são 

crianças, mas os pais não deixam eles brincarem na rua entre outras causas. 

Todos esses comentários tem embasamento em relatos ouvidos e colhidos 

pelos alunos entrevistados. 

 

4) Com relação a quarta questão foi perguntado quais as brincadeiras, 

jogos, que os alunos gostam que o professor de Educação Física ensina 

nas aulas que ele te dão na escola. Dando 05 exemplos:  

 

 
Gráfico 29: Brincadeiras e jogos nas aulas. 
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Outras Atividades: 

Meninas: Forca, dama, cabo de guerra, gincana, circuito, jogos de tabuleiro, 

pega rabinho, bloquinhos de montar, jogo da memória. 

Meninos: Yo-yo, cabo de guerra, gincana. 

 

A atividade que mais tem destaque entre ambos os sexos para esta turma é 

pular corda. A discrepância entre as atividades fica por conta do futebol onde 

nenhuma das meninas da sala o citaram entre as preferências. Em 

compensação quase todos os meninos citaram o futebol entre as atividades 

preferidas. Esta turma possui preferências em ter futebol e pular corda nas 

aulas de Educação Física.  

 

 
Gráfico 30: Brincadeiras e jogos nas aulas. 

Outras Atividades: 

Meninas: Dominó. 

Meninos: Dama, peteca, basquete. 

 

Nesta turma a atividade que mais se destaca entre os meninos é o futebol. 

Entre as meninas o jogo é a queimada. Vôlei e queimada aparecem mais ou 

menos equilibradas entre ambos os sexos. A discrepância mais uma vez fica 

por conta do futebol que é preferência entre os meninos e foi pouco citado 

entre as meninas.   
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Gráfico 31: Brincadeiras e jogos nas aulas. 

Outras Atividades: 

Meninas: 0 

Meninos: Linha, três cortes. 

 

A atividade que mais tem destaque para ambos os sexos é a queimada, sendo 

ela a atividade preferida entre as meninas. Entre os meninos a preferência é o 

futebol, com destaque para a pouca margem de diferença entre meninos e 

meninas. No handball a equivalência se faz presente entre os sexos. No vôlei a 

margem de diferença também é pouca.     

 

 
Gráfico 32: Brincadeiras e jogos nas aulas. 
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Meninas: Quebra cabeça, chutar, xadrez, equilibrar. 

Meninos: 0 

 

Neste gráfico a equivalência se mostra presente de maneira significativa duas 

vezes. No vôlei e na queimada. No futebol para nossa surpresa, apesar de não 

estar completamente equivalente, se mostra bem mais equilibrado que nos 

demais gráficos das outras turmas. Somente as meninas decreveram atividade 

diferentes nesta turma. 

 

Observação: Em todos os gráficos analisados o futebol possui mais destaque 

entre todas as outras atividades, até mesmo entre as meninas, onde o seu 

interesse pela atividade vem crescendo nas séries seguintes. Observando 

atentamente gráfico a gráfico, podemos raciocinar que as atividades não 

mencionadas ou menos mencionadas geralmente não são realizadas pelos 

alunos nas aulas de Educação Física, uma vez que no questionário são lhes 

dados cinco exemplos para descreverem. Por meio desta informação o 

professor pode perceber as deficiências que vários alunos tem, com relação às 

atividades que não mencionaram, e cobrar estas atividades e ainda criar 

outras, diferentes e que aticem o interesse dos alunos. Desta forma os alunos 

poderão vivenciar várias atividades novas, que lhes proporcionaram o avanço 

em suas habilidades físicas. 

    

5) Na quinta questão foi perguntado se o aluno gosta da maneira que o  

professor de Educação Física ensina as brincadeiras, jogos, nas aulas 

que ministra para eles. Foi perguntado se sim ou não. E o por quê? 

Explique: 

 

TURMA: 2° B 

 

Em resposta para essa questão, 10 meninas da Turma 2°B responderam que 

gostam, sim, da maneira como a professora de Educação Física ensina as 

brincadeiras e os jogos nas aulas que ministra, e, uma menina disse que não 

gosta.  
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Explicando porque gostam ou não gostam da maneira como a professora dá 

aulas, as 10 meninas que disseram sim, justificaram dizendo que gostam 

porque "Ela é boa demais com a gente, ela é carinhosa"; "Ela passa muitas 

brincadeiras legais; "Ela dá brincadeiras muito legais"; "Ela incentiva a gente, 

tipo você vai aprender, você vai conseguir"; "Ela é boazinha, mas é rígida 

quando necessário"; "É legal os jogos que ela passa"; "Ela é legal, ela tem 

paciência com a gente"; " Ela é muito legal, ensina muita brincadeira legal, e 

brincadeiras que nunca brincamos"; "Eu gosto de algumas brincadeiras que ela 

dá"; "Ela é legal".   

 

Uma menina que justificou como não, respondeu da seguinte maneira: " 

Porque teve uma vez que a gente tava brincando de portal mágico, e ela nos 

reprimiu de maneira a deixar a gente de castigo, por isso não gosto dela". 

 

Meninos:   

Explicando porque gostam ou não gostam da maneira como a professora dá 

aulas, os 09 meninos que disseram sim, justificaram dizendo que gostam 

porque "Ela passa muitas brincadeiras legais"; "Ela explica de maneira que a 

gente consegue entender"; "Ela é atenciosa e ouve os alunos"; "Ela deixa eu 

jogar futebol todo dia"; "Ela é legal, da vários jogos diferentes para brincar"; "É 

legal as aulas que ela dá, porque tem muita brincadeira que eu gosto. E a 

professora possui o mesmo nome que minha mãe"; "Ela dá sempre futebol"; 

"Ela dá sempre futebol"; "As aulas dela são boas e muito legais, as vezes ela 

coloca alguém de castigo mas é só quando é preciso"; "Eu gosto das 

brincadeiras que ela passa as atividades".  

 

Um menino que justificou como não, respondeu da seguinte maneira: " 

Algumas vezes me põe de castigo, e eu não gosto".   

 

Turma: 3° B 

 

Meninas:  

Explicando porque gostam ou não gostam da maneira como a professora dá 

aulas, todas as 07 meninas disseram sim, justificaram dizendo que gostam 
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porque "A tia é legal, ela é divertida"; "Ela ensina a jogar dama"; "Ela ensina 

direitinho"; "Ela ensina do modo correto"; "Ela ensina de um jeito legal"; "Ela 

ensina de uma maneira legal e da pra entender as regras"; "Ela é legal, da 

brincadeiras e jogos". 

 

Meninos:  

Explicando porque gostam ou não gostam da maneira como a professora dá 

aulas, os 10 meninos que disseram sim, justificaram dizendo que gostam 

porque "Ela brinca com a gente"; "Ela ensina as brincadeiras quando não 

sabemos"; "Ela é legal, da coisas diferentes e ela ensina as regras e sempre 

divide o time"; "Ela é legal e não grita com a gente"; "Ela é divertida, legal e faz 

brincadeiras legais"; "Ela não ensina brigando, explica com calma"; "Ela é legal, 

é bom a maneira que ela explica"; "Ela ensina direitinho as atividades"; "Ela 

explica com calma"; "Ela não fica prestando atenção na gente, e deixa a gente 

jogar a vontade". 

 

Dois meninos que justificaram como não, responderam da seguinte maneira: 

"Ela parece não planejar as aulas, e só repete as mesmas atividades"; 

"A professora de Educação Física não gosta que as meninas brinquem com os 

meninos, a gente fica brincando de futebol e ela não deixa as meninas 

participarem". 

 

Turma: 4° B 

 

Meninas:  

Explicando porque gostam ou não gostam da maneira como a professora dá 

aulas, as 09 meninas que disseram sim, justificaram dizendo que gostam 

porque "Ensina de uma maneira divertida"; "Na hora que ela ensina ela explica 

tudo o que precisa fazer, regras e tudo"; "Ela ajuda a gente a jogar"; "Ela é 

divertida"; "Ela dá atenção aos alunos e chama atenção dos alunos que 

brigam"; "Ela é divertida e as vezes deixa a gente brincar de outras coisas"; "Eu 

acho legal todas as brincadeiras e atividades que ela passa, elas é tranquila"; 

"Ela nos deixa ficar conversando"; "Ela é legal, ensina tudo direito, deixa a 

gente jogar o que quiser". 
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Três meninas que justificaram como não, responderam da seguinte maneira: 

"Ela não diversifica as atividades"; "Às vezes ela não ensina nada, e fica só 

sentada"; "Ela explica as brincadeiras de uma forma que nem todas as  

crianças conseguem compreender". 

 

Meninos: 

Explicando porque gostam ou não gostam da maneira como a professora dá 

aulas, os 08 meninos que disseram sim, justificaram dizendo que gostam 

porque "Ela joga bola com a gente"; "A gente pode desenvolver habilidades 

corporais"; "Ela tem paciência para explicar as atividades"; "Ela ensina cada 

vez mais pra gente. E dão prova quando ficamos para recuperação"; "Ela ajuda 

a desenvolver os meus conhecimentos nos jogos"; "Ela explica tudo certinho, 

se estivermos fazendo movimento errado ela corrige"; "A maneira que ela 

ensina é legal. Porque ela ensina de maneiras diferentes"; "Quando chove ela 

passa jogos na sala". 

 

Três meninos que justificaram como não, responderam da seguinte maneira: 

"Ela deixa os alunos soltos, não da atenção"; 

"As atividades são muito repetitivas e a gente queria coisas novas"; 

 "Ela não ensina muito bem, não da pra entender sua explicação. 

 

Turma: 5° A 

Meninas: 

Explicando porque gostam ou não gostam da maneira como a professora dá 

aulas, as 09 meninas que disseram sim, justificaram dizendo que gostam 

porque "A gente aprende coisas novas"; "Ela é legal, ensina muitas 

brincadeiras, ensina de uma maneira divertida"; "Ela deixa a gente fazer o que 

quer"; "A professora ensina muito bem"; "Eu acho muito legal as aulas dela"; 

"Antes dela brincar ela ensina"; "A gente pratica vários esportes principalmente 

futebol"; "A minha sala incluindo eu gostamos do modo em que a professora de 

Educação Física ensina as brincadeiras, jogar e etc"; 
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"Ela explica de vagar e de um jeito que todo mundo entende"; "A gente pratica 

vários esportes, principalmente vôlei"; "Ela ensina pouca coisa mas ela é legal". 

 

Duas meninas que justificaram como não, responderam da seguinte maneira: 

"Ela só da a mesma coisa todos os dias"; "Ela sempre da futebol e queimada e 

depois deixa a gente jogar e não explica direito". 

 

Meninos:  

Explicando porque gostam ou não gostam da maneira como a professora dá 

aulas, os 08 meninos que disseram sim, justificaram dizendo que gostam 

porque "Ela é gentil e ajuda muito a gente"; "A professora de Educação Física é 

legal"; "Ela é legal"; "Quando a professora ensina ela ensina direito"; "A gente 

fica melhor"; "Eu acho divertido, a gente fica com mais saúde"; "Ela da muitas 

atividades diferentes e nos ensina como pratica-los"; "Cada vez ela ensina 

mais brincadeiras". 

 

Quatro meninos que justificaram como não, responderam da seguinte maneira: 

"Ela da uma atividade para os meninos e para as meninas inventa várias outras 

brincadeiras"; "Ela só passa atividades repetidas"; "Eu sou bom em tudo"; 

"Ela só passa futebol e vôlei". 

 

Analisando atentamente todos os referidos comentários feitos pelos alunos de 

ambos o sexos e turmas, chegamos a seguinte conclusão: a maioria das 

respostas positivas obtidas dos alunos remetem simplesmente a elogios como 

ela é legal, ela é boazinha com a gente, ela é tranquila. Outros comentários 

dizem que ela deixa os alunos jogarem a vontade, não presta atenção nos 

alunos, ela é divertida e deixa brincar de várias coisas. Entre as respostas 

negativas que os professores receberam destacam-se: criticas quanto a 

repressão por parte da professora com relação a brincadeiras novas trazidas 

pelos alunos.Criticas mais severas dizem a professora não planeja as aulas, e 

da sempre as mesmas atividades. Também existe a critica da proibição das 

meninas jogarem junto com os meninos. E por ultimo se critica a falta de 

atividades novas. 
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Os próprios alunos afirmam que não possuem experiências que trabalhem as 

mais variadas habilidades possíveis nas aulas que lhes são oferecidas de 

Educação Física. Sem ouvir os alunos, a opinião deles, não se pode entender 

os motivos das dificuldades em se realizar alguns movimentos por parte de 

muitos alunos. O professor deve ter um olhar mais humano sobre os alunos, 

eles não tem aula de Educação Física para brincar e se divertir, mas sim para 

aprenderem seja por meio de brincadeiras, jogos, esportes e outras tantas 

atividades a se desenvolverem fisicamente e mentalmente. 

 

Fisicamente tornando o aluno mais habilidoso, com um corpo mais forte, 

saudável e pronto para encarar os desafios da vida. Mentalmente para se ter 

mais confiança em si mesmo, e demonstrar que tudo o que se faz com 

empenho e determinação leva a um certo grau de evolução que é 

compensador.  

 

O maior desafio dos professores de Educação Física a nosso ver é se tornar 

aquele professor em que os alunos tenham orgulho de dizer às coisas que 

aprenderam com ele. Se o professor não ensinar constantemente seus alunos, 

jamais conseguira obter este feito. Os alunos sabem e conseguem perceber os 

professores que tem preocupação com eles.  

 

Deixar os alunos fazerem o que gostam nas aulas de Educação Física é a 

mesma coisa que ter aulas livres em nossa opinião. Se o professor não tem 

coisas novas para trazer ou ensinar para os alunos é melhor que tenha aulas 

livres mesmo, afinal os alunos não irão aprender nada de novo em aulas 

repetidas mesmo. Mesmo que sejam repetidas as aulas, elas não são 

suficientes nem para aprimorar aquilo que se esta realizando durante as aulas. 

Os alunos simplesmente jogam, os mais habilidosos se destacam, os menos 

habilidosos ficam como bobos correndo atrás da bola, e os que aparentam não 

possuir habilidades ficam completamente desnorteados vivendo em mundo que 

parece ser paralelo ao que ele vive, uma vez que não consegue, não sabe 

como realizar tais movimentos habilidosos básicos que são necessários para 

participar de atividades das aulas de Educação Física. 

 



49 
 

 

 6) Na sexta questão perguntamos a opinião dos alunos com relação as 

atividades novas que poderiam ser passadas nas aulas pelo professor. 

Obtivemos as seguintes respostas: 

 

 
Gráfico 33: Atividades que poderiam ser dadas nas aulas de educação 

física. 

 

Meninas outros: Basquete, flexões, mais brincadeiras, mala bares. 

 
Gráfico 34: Atividades que poderiam ser dadas nas aulas de educação 

física. 

Meninos outros: Treino, slackline, natação, elefante colorido, andar de 

bicicleta, baseball, tênis, jogos de rebater. 
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Observando o gráfico vemos modalidades bem distintas escolhidas pelos 

alunos. As modalidades que possuem maior anseio pelos alunos são balé 

pelas meninas e lutas pelos meninos. Ginástica e dança também se destacam 

entre as meninas. Com relação a outras atividades pouco citadas, mas bem 

variadas se destacam os meninos, com atividades bem diferentes como o 

slackline e baseball.  

 

 
Gráfico 35: Atividades que poderiam ser dadas nas aulas de educação 

física. 

Meninas outros: Ping-pong, tênis, basquete: 1 

Tirolesa: 1 

 

 
Gráfico 36: Atividades que poderiam ser dadas nas aulas de educação 

física. 
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Meninos outros: Ping-pong, handball, vôlei, exercícios, dança, natação, jogo 

da garrafa, dama, domino, baseball. 

 

As meninas demonstram ter certo equilíbrio nas escolhas das modalidades 

novas como é demonstrado no gráfico. Com destaque para natação e tiro ao 

arco. Os meninos ao contrario demonstram uma variabilidade muito grande, 

onde lutas se destacam como sendo a modalidade mais  requerida, seguida de 

futebol americano.  

 

 
Gráfico 37: Atividades que poderiam ser dadas nas aulas de educação 

física. 

Meninas outros: Corda dupla, corda bamba, vôlei, basquete, salto rio, Escalar. 
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Gráfico 38: Turma 4º B. Atividades que poderiam ser dadas nas aulas de 

educação física. 

Meninos outros: Pular corda dupla, corda bamba, exercícios musculares, 

dança. 

As quatro modalidades novas escolhidas pelas meninas possuem um equilíbrio 

mutuo entre elas, são a ginástica, o balé, a natação e a dança. O destaque 

para outras habilidades pouco citadas destaca-se a modalidade de escalar. 

Entre os meninos a natação tem grande destaque, seguido por basquete e 

lutas. O destaque em modalidades menos citadas pelos meninos vai para 

exercícios musculares e dança. 

 

 
Gráfico 39: Atividades que poderiam ser dadas nas aulas de educação 

física. 

Meninas outros: Tênis, tiro ao arco, bocha, regras dos esportes e jogos, 

Educação Física diferente, vôlei, queimada. 
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Gráfico 40: Atividades que poderiam ser dadas nas aulas de educação 

física. 

Meninos outros: Agarrar melhor, escalar, muitas brincadeiras, campeonato de 

queimada, corrida de kart, pique, cabra cega, baseball, handball, futebol. 

 

A modalidade que mais se destaca é a dança entre as meninas. Já entre os 

meninos o destaque vai para basquete e lutas. O que mais chama a atenção 

nesses dois gráficos é a variedade de outras modalidades citadas pelos alunos, 

com destaque para bocha pelas meninas e corrida de kart pelos meninos.  

   

Depois analisar essa sequencia de gráficos chegamos à conclusão de que na 

maioria deles se pede por um anseio em ter modalidades novas nas aulas de 

Educação Física. Levando em consideração o que é possível fazer, o professor 

pode ter em mente atividades novas para o próximo ano letivo. A natação que 

é uma modalidade muito citada entre os alunos, ela poderia ser inserida na 

escola da seguinte forma: como não se possui piscina na referida escola, os 

professores podem estar pesquisando nas redondezas por escolas ou clubes, 

que possam claro por um preço razoável estar participando de excursões que 

seriam realizadas em dias programados, para os alunos pelo menos 

vivenciarem os princípios da natação. 

Futebol americano, tênis e dança citados pelos alunos também é possível 

trazer para eles. Devem-se pedir os materiais que o professor ira utilizar com 

antecedência, a escola não possuindo esses materiais, pelo menos duas a 

quatro bolas de futebol americano o professor tem que ter para dar uma boa 
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aula. Tênis não adianta tem que ter raquete para todos os alunos e por ai vai. 

Já dança, se o professor não tiver muito conhecimento sobre o assunto terá 

que sair em busca deste conhecimento, estudar, ler, ver vídeos explicativos 

sobre dança, e quem sabe buscar o auxilio de profissionais da área, para 

aprender e ensinar o que foi aprendido.  

     

7) Na sexta questão foi perguntado se na opinião do aluno, como o 

professor de Educação Física deveria realizar as aulas que dá. Obtivemos 

as seguintes respostas: 

 

Turma: 2° B 

Meninas: 

As meninas responderam da seguinte forma: "Que ela fosse mais legal, que ela 

não ficasse brigando com os alunos durante as aulas"; "Ser mais legal"; "Que 

no pátio não tivesse muita poeira. Poderia cobrir a quadra"; "Deixar as aulas 

mais divertidas, sair da rotina"; "Ela é uma boa professora, poderia auxiliar 

mais algumas crianças que possuem mais dificuldades"; "Ela poderia dar mais 

brincadeiras"; "Ela deveria ter mais paciência com a gente"; 

"Ela poderia ouvir a opinião dos alunos com relação a novas atividades 

divertidas e atraentes para os alunos"; "Ela deveria ajudar a gente em algo que 

a gente não saiba"; "Ela deveria ser mais legal"; "Diversificar as atividades que 

dá". 

 

Meninos: 

Os meninos responderam da seguinte forma: "Explicar melhor as atividades"; 

"Que a aula fosse mais alegre, mais divertida"; "Eu gostaria que tivesse mais 

jogos de tabuleiro"; "Ela poderia melhorar a questão do castigo, não deixando a 

pessoa ficar tanto tempo. Ela deixa o aluno até a aula acabar"; "Às vezes ela 

fica um pouco chata, por que tá chovendo e ela não deixa jogar futebol"; "Pra 

mim ta bom não deveria mudar nada"; 

"Deixar a gente fazer o que quiser e levar a gente no parque aquático". "Eu 

gostaria que a professora desse aula com toda a galera junta (meninos e 
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meninos)"; "Ela é boazinha, mas poderia ser menos brava"; "Ter mais 

paciência, entender melhor os seus alunos". 

 

Turma: 3° B 

Meninas: 

As meninas responderam da seguinte forma: "Que a tia compartilha-se novas 

experiências motoras, novas brincadeiras"; "Ela poderia ter mais paciência com 

a gente, que ela deixa-se a gente jogar com os meninos"; "Ela brigava muito 

com a gente, ela poderia ser mais educada"; "E queria que ela ensina-se os 

exercícios antes de começar as atividades"; "Ela deveria durante as aulas ouvir 

a opinião dos alunos com relação a realização de atividades e brincadeiras"; 

"De um jeito mais alegre, ela é muito fechada. Que durasse mais a aula"; 

"Deveria realiza saltos em distância". 

 

Meninos: 

Os meninos responderam da seguinte forma: "Ela deveria ser mais legal, ela 

não deixa fazer o que a gente quer"; "Ela deveria realizar mais atividades que 

envolvessem correr. Dar mais liberdade para os alunos"; "Ela deveria explicar 

melhor e corrigir os erros dos alunos"; "Não botar de castigo, não reclamar com 

a gente"; "Ela poderia participar mais do jogo de futebol atuando como juiz, 

incentivar quem não quer participar da aula"; "Que fosse mais legal o jeito que 

ela dá aula"; "Poderia ter aquecimento e alongamento com exercícios como 

flexão por exemplo"; "Prestando mais atenção nos meninos e não só nas 

meninas"; "Que ela fosse mais divertida nas aulas, ela deveria dar mais 

atenção para os meninos e não só para as meninas"; "Ela deveria deixar de dar 

as mesmas atividades que são futebol, vôlei e pular corda, e procurar dar mais 

atividades novas"; "Ela poderia dar a aula perguntando aos alunos da seguinte 

forma, os alunos levantam as mãos e decidem as atividades, que a professora 

propôs"; "Ela deveria deixar as meninas jogarem qualquer modalidade 

esportiva com a gente". 

 

Turma: 4° B 

Meninas: 
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As meninas responderam da seguinte forma: "Ela deveria diversificar as aulas, 

tornando-a mais atrativa para os alunos e não dá só futebol e quebra-cabeça"; 

"Sendo mais divertida, mais alegre"; "Ela poderia realizar a aula tentando ou 

incentivando quem não quer participar da aula, a se incluir nela. Algumas 

meninas não participam da aula porque elas gostam de alguns meninos, e 

ficam só observando eles, não querendo ficar suadas"; "Ela deveria realizar a 

aula sendo mais calma e paciente com seus alunos. Ela poderia ser mais 

observadora com relação à atitude de alguns alunos, que brigam durante as 

aulas. Ela deveria ser mais ativa e participativa durante as aulas"; "Mais 

divertida, a professora poderia conversar mais com as meninas"; "Ela poderia 

ter um ajudante estagiário para estar realizando as aulas, para não 

sobrecarrega-la"; "Ela poderia ensinar algumas regras e movimentos de 

algumas atividades, poderia ter prova"; "Não deixar conversar na aula"; "Ela 

deveria dar aula de maneira mais divertida"; "Ela deveria ouvir mais a opinião 

dos alunos e dar atividades diferentes"; "Que ela fosse menos brava, mais 

paciente"; "Eu queria que ela explicasse todas as brincadeiras direitinho para a 

gente entender". 

 

Meninos  

Os meninos responderam da seguinte forma: "Ela poderia ensinar mais"; "Ela 

deveria incentivar quem não participa"; "Ela não deveria deixar os próprios 

alunos escolherem os jogadores para o time, porque isso torna um time muito 

forte e outro muito inferior"; "Poderia realizar a aula com novos esportes pra 

gente aprender"; "Ela poderia botar mais regras durante as atividades para 

evitar acidentes"; "Ela deveria realizar corrigindo nossos movimentos errados, 

ser mais observadora. Ela percebe que alguns alunos não tem tanta habilidade, 

mas não intervém com o intuito de ajuda-las. Ela deveria nos ajudar mais"; 

"Sem brigar muito com os alunos, deveria deixar a gente beber água e ir ao 

banheiro sem pedir permissão"; "Ela poderia treinar mais os alunos, dando 

ênfase aos menos habilidosos"; "Eu queria que ela desce mais atenção pra 

gente, quando uma pessoa machuca ela não toma atitude"; "Eu gostaria que 

ela agi se de maneira mais flexível, realizando novas atividades para o 4° ano"; 

"Ela deveria diversificar suas atividades, ensinar melhor de maneira que os 

alunos entendam". 
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Turma: 5° A 

Meninas: 

As meninas responderam da seguinte forma: "Eu gostaria que as aulas fossem 

mais criativas e que diferenciassem mais as atividades"; "Que a professora 

ajuda-se mais quem tem mais dificuldade"; "Com mais atenção na aula"; 

"Queria que ela treina-se mais a gente"; "Brincando com os alunos fazendo 

varias coisas legais com a gente"; "Ensinando como funcionaria cada 

brincadeira"; "Primeiramente fazendo exercícios e depois os esportes"; "Tipo 

ginástica, futsal, dança, mais esporte e atividades"; "Campeonato" 

"Campeonato"; "Ela poderia fazer muitas coisas diferentes"; "Deveria ensinar a 

gente a jogar direito, não deixar a bola rolar"; "Eu gostaria que ela ensina-se 

mais brincadeiras". 

 

 

Meninos: 

Os meninos responderam da seguinte forma: "Jogando com a gente e 

demonstrando e falando como fazer"; "Com as atividades diferentes"; "Com 

atividades diversas"; "Como deixar as meninas jogarem bola separado dos 

meninos"; "Mostrar como se joga"; "Com mais atividades novas"; "Que ela 

joga-se com a gente, que ela percebe-se mais os alunos que possuem mais 

dificuldade, e treinassem mais eles, como uma aula de reforço de Educação 

Física"; "Ela deveria ensinar os alunos que possuem mais dificuldade em 

praticar as atividades"; "Eu queria que ela desse mais atenção e ensina-se a 

gente outras atividades"; "Escalar"; "Com brincadeiras" 

"Um dia futebol outro dia outros esportes, ela treina-se mais a gente, e etc". 

 

Entre os vários depoimentos feitos pelos alunos alguns se contradizem para 

não dizer a grande maioria. Se notarmos na questão 05 em que é perguntado 

se os alunos gostam da maneira que o professor ministra a aula, muitos 

afirmaram que gostam pelo fato de acharem legal o professor, mas quando 

perguntado como o professor deveria realizar a aula é respondido que os 

professores de Educação Física deveriam ser mais legais, é uma questão a se 
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pensar, afinal: se os professores são legais porque eles teriam que ser mais 

legais? 

Voltando a analisar os depoimentos nos deparamos com citações que os 

professores deveriam ter mais paciência para explicar, ou explicar de uma 

forma ou maneira que todos consigam compreender. Outros depoimentos 

dizem que os professores deveriam ensinar mais, treinar mais, criar ou realizar 

atividades diferentes.  

Por fim parece que os alunos possuem muitas opiniões sobre o tema, mas se 

observarmos atentamente são parecidos os anseios deles. Eles querem 

melhorar suas habilidades, querem aprender atividades novas, querem a 

democratização nas aulas de Educação Física. 

  

    

3. PROBLEMATIZANDO AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NAS 

ENTREVISTAS 

 

 Os assuntos predominantes nas entrevistas 

 As contradições percebidas entre a situação observada e as falas das 

professoras 

 As contradições observadas entre a situação observada e as falas das 

crianças 

 As contradições observadas entre as falas das professoras e as falas 

das crianças 

 

3.1 OS ASSUNTOS PREDOMINANTES NAS ESTREVISTAS 

Apesar das perguntas terem sido bem elaboradas e levando em conta a faixa 

etária dos alunos (07 a 13 anos), não foi muito fácil faze lós responder as 

questões 05 e 07 do questionário. Percebendo que a dificuldade era na 

questão de interpretação tentei explicar da melhor maneira possível, 

percebendo que muitos deles não sabiam o significado da palavra ''opinião''.  

Os alunos demonstraram ter grande interesse por atividades novas, visto que 

na maioria dos relatos dos alunos é a cobrado por isto, e a critica quanto à 
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repetição das mesmas atividades. Os professores procuraram se esquivar 

bastante ao responder o questionário, não dando para entender a maneira de 

avaliar deles. Os alunos cobraram por mais empenho por parte dos professores 

em relação a ensinar mais, de maneira que todos os alunos entendam. 

 

 

3.2 AS CONTRADIÇÕES PERCEBIDAS ENTRE A SITUAÇÃO OBSERVADA 

E AS FALAS DOS PROFESSORES 

Ao longo das observações e entrevistas colhidas em campo, percebemos 

certas contradições que muitas vezes culminam em atitudes pragmáticas 

tomadas pelos professores durante as aulas.  

    Questões: 

1. Observando as aulas de Educação Física na escola, percebemos que 

no quinto ano B há muitos alunos repetentes, que não participam da 

aula, que ficam de fora conversando. A efetiva participação desses 

alunos nas aulas deveria ser exigida pelos professores de Educação 

Física ou não? Por quê? 

R- J.P: Não leciono nesta turma portanto, prefiro não comentar. 

R.J: Esta situação ja foi levada ao conhecimento dos coordenadores e 

pedagogos que por sua vez conversaram com os alunos chamaram os 

pais e nada ficou resolvido até o momento. Eles estão numa faixa etária 

defasada, tendo  entre 14 e 15 anos de idade.  

Contradições: Observando a resposta que a professora R.J concedeu 

ao questionário na primeira pergunta, se nota que ela buscou uma 

solução pragmática que a maioria dos professores buscaria, avisar os 

coordenadores e pedagogos que por sua vez conversariam com os 

respectivos pais desses alunos. Mas será que a professora já procurou 

resolver este problema de outra forma? Estou ciente que os professores 

devem seguir o PCN Ed.Fisica, bem como suas diretrizes curriculares, 
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mas estamos falando de faixas etárias muito distintas desta série (entre 

09 e 15 anos).  

Levando em consideração que para toda regra a sempre uma excessão, 

deveria existir ai um meio termo, onde fosse possivel conversar com as 

pedagogas e coordenadoras para estar buscando estratégias que 

fizessem mais sentido a plena participação dos alunos repetentes, que 

ja são adolescentes. Ja conversei com as pedagogas sobre se seria 

possivel estar implantando novas atividades nas aulas de Educação 

Física, e elas disseram que sim, se fosse respaldado a importância 

delas para a realização das aulas.  

Então penso que a professora não tenha buscado alternativas como 

criar atividades diferenciadas e desafiantes para os seus alunos mais 

velhos (repetentes). É possivel desafiar a todos os alunos nas aulas de 

Educação Física, so é dificil quando o professor não busca inovar nas 

atividades. Todos os alunos parecem gostar de Educação Física o que 

falta ao meu ver é procurar instiga-los mais, conversar com eles, manter 

um dialogo e não so cobrar e exigir. Diferentes faixas etárias, pedem 

diferentes graus de dificuldade, não se pode tratar os alunos de maneira 

equivalente, é injusto e ao mesmo tempo prejudicial a propria autoestima 

dos alunos. 

E por fim deve-se sempre registrar os avanços das habilidades dos 

alunos, se o professor não registra, como vai poder avaliar? Só pela 

lembrança? Eu acho melhor não. Tem que haver o registro ele é 

essencial para o professor se respaldar de todas as atitudes e 

comportamentos dos estudantes durante as atividades programadas. Se 

isso não acontecer ou algo diferente da maneira que a professora trata 

seus alunos, dificilmente vai ter mudanças, e os alunos continuarão 

boicotando as aulas visto que as mesmas não são desafiantes para sua 

faixa etária.  

2. Observando as aulas de Educação Física na escola, percebemos que os 

conteúdos que se sobressaem e são sistematicamente ministrados 

pelos professores são circuitos e corridas para todos os alunos menores, 
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futebol/furingo para os meninos menores e pular corda para as meninas 

menores e, ainda, handebol/volei para todos os alunos maiores juntos. 

Por quê os conteúdos são esses e não outros? Haverão outros 

conteúdos nos próximos meses, quais? Qual sua intenção ao oferecer 

esses conteúdos para seus alunos? 

R- J.P: Os conteúdos ministradas estão de acordo com a diretriz 

curricular de Educação Fisica da Rede de Ensino de Vila Velha, para os 

próximos trimestres outros conteúdos serão oferecidos. A intenção é 

atender as diretrizes curriculares, além das previstas no PCN Ed.Fisica, 

e por meio desses conteúdos acreditamos no desenvolvimento motor, 

físico, cognitivo dos estudantes além de possibilitar a 

interdisciplinaridade.  

 

R.J: Turmas que trabalho nessa Escola, 3ºs, 4º e 5º anos. Através de 

circuitos, jogos e brincadeiras têm trabalhado as habilidades básicas: 

correr, saltar, lançar e pegar, driblar, rolar... outros conteúdos como; 

lateralidade, coord. espacial, temporal, ritmo equilíbrio, como também 

atividades motoras dos esportes trabalhados naquele trimestre.  

 

Contradições: O professor J.P é um professor que interage bem com 

os seus alunos, respondeu que a intenção é atender as diretrizes 

curriculares, além das previstas no PCN Ed.Física. Mas e a inovação 

onde que fica? E as atividades diferenciadas para certos grupos de 

alunos que podem ter mais dificuldades que os outros? Volto a dizer o 

dialogo é muito importante entre professor e aluno, ouvir as queixas dos 

alunos, suas dificuldades, conversar individualmente com cada um, 

registrar essas informações. O professor não é obrigado a seguir 

somente um PCN Ed.Física, ele pode criar, descobrir estratégias de 

atividades, exercícios, esportes e brincadeiras nunca antes conhecidas 

pelos alunos e trazer estes conhecimentos para eles.  

Os alunos devem evoluir sempre a cada ano letivo da escola. Sua 

destreza, sua velocidade, força, resistência, agilidade, flexibilidade e 

tantas outras capacidades físicas, que podem estar melhorando, bem 
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como suas habilidades (correr, pular, saltar, desviar, girar, chutar entre 

outras). 

Já a professora R.J, enfatizou as turmas as quais trabalha (3°, 4° e 5° 

séries) bem como ocorre o desenvolvimento das habilidades básicas, 

trabalhando com circuitos, jogos e brincadeiras. Mas, durante meu 

período de observação em campo e relatos de alunos, não existe um 

trabalho especifico onde se ensine as habilidades. O que existe na 

verdade durante as aulas são atividades repetitivas que alguns alunos já 

não veem tanto sentido em estar participando.  

A falta de material também tem dificultado bastante para ambos os 

professores, o rendimento e andamento das aulas. O pouco material que 

existe se encontra em um péssimo estado de conservação, os 

professores fazem o possível, mas não parece ser o suficiente para dar 

atenção a todos os estudantes. Com isso não existe um real avanço das 

habilidades dos alunos, bem como poucos realmente estão aprendendo 

algo que seja novo com relação a movimentos e habilidades.  

3. Também nas atividades que mobilizaram os conteúdos acima referidos, 

observamos que os professores em determinados momentos usaram da 

estratégia de dividir o pátio em dois ambientes, assim como, em outro 

momento, aceitaram que existisse “dois recreios” durante o tempo da 

aula de Educação Física, separando meninos e meninas e também 

alunos maiores de alunos menores, dando como justificativa para esse 

procedimento o fato de que todas as crianças não podem ir para o 

refeitório ao mesmo tempo, pois os maiores não respeitam os menores e 

competem pelo acesso a merenda escolar. Seria esse um papel 

adequado para a Educação Física desempenhar em seu tempo de 

intervenção pedagógica na escola? Esse tipo de procedimento, visando 

a organização do processo de trabalho pedagógico escolar, fortalece ou 

enfraquece a legitimação pedagógica da Educação Física no curriculo 

escolar? 

R- J.P: No nosso entendimento enfraquece, porem a disponibilidade do 

horário de aula inviabiliza e dificulta conciliar Ed.Fisica com recreio visto 
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a utilização do pátio, por esse motivo pensou na divisão do espaço físico 

que atende os dois momentos simultâneos ed física e recreio porem não 

sendo o ideal visto que dificulta ambos os momentos, porem a principio 

não encontramos outra alternativa. 

R.J: Esta é uma estratégia da Escola que visa maior controle durante o 

recreio, não misturando os 1ºs e 2ºs com 3ºs, 4ºs e 5ºs, evitando 

acidentes. 

Contradições: Apesar das explicações dadas pelos professores, penso 

que existe sim uma alternativa, alias mais de uma. A meu ver isto parece 

ter sido imposto e não discutido de uma maneira mais aprofundada. A 

primeira opção para os professores é utilizar a sala de aula como 

alternativa. Porque não dar uma aula teórica sobre as atividades novas 

que serão propostas na próxima aula, bem como dar dicas sobre 

alimentação e praticas físicas que podem e devem ser praticadas fora 

do ambiente escolar. A quadra, e metade do pátio deveriam ser 

totalmente cercadas para a realização das aulas. E a ultima alternativa, 

seria um recreio só para ambas as crianças com a fiscalização das 

coordenadoras e pedagogas durante todo o tempo.      

4. Pelo que observamos os dois professores oferecem nas suas 

respectivas aulas possibilidades de as crianças realizarem certas 

experiências motoras, por exemplo, ao jogar com os conteúdos que 

mobilizam em seus planejamentos, entretanto, não parecem se 

preocupar com a questão da aquisição e do aprimoramento das 

habilidades básicas no sentido de estimular os alunos a aprender novos 

movimentos ou mesmo a jogar com maior qualidade, desenvoltura. A 

questão da aquisição e do aprimoramento das habilidades básicas é ou 

não é uma preocupação da perspectiva pedagógica com a qual 

trabalham os professores de Educação Física nesta escola? Sim ou não, 

por quê? 

R- J.P: Sim, porém não é exclusividade a desenvoltura nesta faixa 

etária, e novos movimentos são aprendidos e motivados a partir das 
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experiencias dos próprios estudantes, quando eles mesmos descobrem 

outros movimentos. 

R.J: Sim, porém não cobrando tecnicas aprimoradas nos fundamentos, 

o que devera ser aprimorado nas séries seguintes. 

Contradições: Como podemos notar nas respostas de ambos os 

professores, eles afirmam que sim, que a aquisição e o aprimoramento 

de habilidades é uma preocupação pedagógica com a qual os 

professores trabalham. Porém, não é bem isso que percebemos com a 

observação em campo, bem como muitos relatos feitos durante as 

entrevistas com os alunos. O professor J.P fala porém que não é 

exclusividade a desenvoltura nesta faixa etária e que muitos movimentos 

são aprendidos e motivados a partir das experiências dos próprios 

alunos. Eu me pergunto: então porque não leva essas experiências que 

respondeu agora como uma estratégia para ampliar o conhecimento 

sobre seus alunos? 

Será porque não ha uma registro dessas experiências? Como avaliar as 

habilidades de seus alunos sem levar em conta suas experiências 

corporais fora da escola? Muitos alunos afirmaram não fazer certas 

atividades propostas pelos professores por nunca terem vivenciado elas 

fora do ambiente escolar. Como o professor vai saber quem sabe ou não 

realizar certo exercício se não faz anotações?  

A professora R.J afirma que se deve cobrar técnicas aprimoradas nos 

fundamentos, mas se alguns alunos mais habilidosos já dão princípios 

que conseguem realizar, porque não ensina-los? Não ensina-los e não 

cobrar deles seria negar conhecimento. Devemos acreditar mais nos 

nossos alunos, eu acredito, eles são incríveis e comprovei isto com 

testes práticos com eles. Crianças estão sempre se movimentando, elas 

possuem muita energia, cabe ao professor procurar as melhores 

estratégias para atiçar o envolvimento de cada aluno durante as aulas. 

Os alunos precisam se sentir acolhidos, precisam ver no professor não 

só uma figura com autoridade máxima, mas poder enxergar nele um 
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amigo. Amigos conversam de maneira sincera entre si, e é este dialogo 

sincero que devemos a meu ver ter com nossos alunos. O nosso curso 

como uma ciência ligada a área de humanas, deve ser mais humano, 

mesmo os alunos mais agitados (rebeldes) vão reconhecer o seu valor 

como professor, e irão lhe dar informações sinceras que irão lhe auxiliar 

a criar as melhores estratégias para o desenvolvimento de habilidades 

especificas de cada um de nossos alunos. E sem esquecer, deve-se 

sempre fazer o registro das evoluções de cada aluno, como também 

sempre incentiva-lo a se esforçar ao seu máximo.       

5. Em seu ponto de vista, por quê algumas crianças são tão habilidosas e 

outras nem tanto, enquanto algumas outras parecem não adquirir 

habilidades motoras alguma nas aulas de Educação Física escolar 

observadas? Como podemos atestar que a aquisição das habilidades 

por uns ou a falta de habilidades por outros ou o desinteresse em 

adquirir e desenvolver habilidades motoras básicas por outros é ou não 

é da competência da Educação Física enquanto componente curricular 

obrigatório da Educação Básica, bem como parte da responsabilidade 

pedagógica do seu professor na escola? Em sua opinião as experiências 

de movimento corporal que planejamos e oferecemos aos nossos alunos 

têm a ver com a qualidade das suas habilidades básicas? Sim ou não, 

por quê? 

R- J.P: Sim, visto que o repertório dos movimentos está relacionado 

com as variações nas suas possibilidades, neste sentido defendemos 

espaços mais apropriados, mais recursos, mais tempo de planejamento, 

menos alunos por sala de aula, para que possamos melhorar a 

qualidade das aulas. 

 

R.J: Esperamos que aproximem pelo menos dos resultados citados, 

porem no decorrer do ano, não em um mês ou dois, lembrando que são 

individualidades com níveis de habilidades, interesses muito variáveis e 

não falamos aqui de uma realidade em que vivem a maioria deles, triste 

demais, o que muitas vezes é demonstrado pela falta de motivação e 

interesse não apenas nas aulas de Educação Física.   
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Contradições: Como podemos observar nas respostas dos professores, 

nem todas as perguntas foram respondidas. Agora vamos tentar 

entender o por que: no primeiro questionamento, o professor deveria ter 

respondido os motivos da discrepância com relação ao desenvolvimento 

de habilidades de seus alunos. Diferenças de habilidades sempre vai 

haver entre os alunos, a nossa duvida era saber o porquê desta 

diferença tão grande existir e se o professor esta consciente ou não de 

sua responsabilidade quanto a averiguação destes dados.  

 

No segundo questionamento, foi perguntado sobre se é 

responsabilidade da disciplina de Educação Física bem como a do 

professor a aquisição de habilidades de seus alunos como também a 

falta dela ou o desinteresse em participar das atividades propostas. 

Penso que para desenvolver habilidades básicas, como pular corda, por 

exemplo, deve-se ensinar o tempo certo de entrar, pular e de sair, para 

isto é preciso haver sincronia de movimentos. Devem-se levar em 

consideração as experiências vividas pelos alunos. 

 

Se o professor não conversa com seus alunos sobre suas habilidades, 

ou conversa, mas, não intervém de maneira a ensina-lo individualmente, 

dificilmente haverá evolução desses alunos, que continuarão sem saber 

fazer até que encontre alguém que lhe estenda a mão. Os professores 

que respondem com clareza mesmo só o terceiro questionamento, 

observa-se que tem uma preocupação com um melhor espaço, mais 

materiais, mais tempo de planejamento e menos alunos por sala de 

aula.  

 

Também citam a falta de interesse dos seus alunos, falta de motivação, 

interesses muito variáveis por parte dos alunos. Entendo essas 

respostas dadas pelos professores como uma forma de justificarem 

meio que seus fracassos, se observarmos bem, eles fugiram de todos os 

questionamentos e no ultimo deram uma resposta meio vaga ( pra não 

dizer totalmente) dando a entender que muitos alunos não desenvolvem 
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ou não desenvolveram certas habilidades por que não foram ensinadas 

e treinadas durante a realização das aulas. 

 

 

 

 

3.3 AS CONTRADIÇÕES OBSERVADAS ENTRE A SITUAÇÃO 

OBSERVADA E AS FALAS DAS CRIANÇAS 

Durante o período de entrevistas com os alunos, não pude deixar de notar o 

nervosismo de alguns em responder as perguntas que faziam critica direta aos 

professores. Tive que dizer para eles e afirmar que não seria divulgado o nome 

de ninguém, e que não iria mostrar para os professores, então desta maneira 

eles poderiam responder com mais veracidade o que realmente achavam dos 

professores e dos seus modos de ensinarem. 

 

Após reafirmar o anonimato deles, muitos mudaram completamente suas 

respostas, variando de elogios a críticas negativas. Alguns alunos reclamaram 

que os professores não acompanham as atividades, ou que as brincadeiras 

são chatas ou repetitivas.  Entre os elogios aos professores destacam-se achar 

eles legais, explicar com calma, entre tantos outros.  

 

O que observei durante as aulas, pode ser comprovado com as entrevistas, 

onde alguns alunos relatam sobre a deficiência em ter atividades novas e que 

pedem que eles realmente ensinem a realizar as atividades. Notamos 

claramente um clamor por inovação durante as aulas, como também um 

aprimoramento na maneira de se ensinar. 

 

Não existe um padrão correto de avaliação que seja consuma mente registrado 

pelos professores, como também não parece haver preocupação dos 

professores com este fato. Os estudantes também pedem um maior dialogo 

com os professores e que as aulas fossem mais divertidas. A professora diante 

do depoimento dos alunos parece não respeitar suas experiências, reprimindo 

brincadeiras de crianças da 2° série, deixando elas de castigo, ao invés de 
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buscar o dialogo e adaptar estas brincadeiras a atividades programadas que 

intencionalmente poderiam desenvolver ainda mais suas habilidades. 

 

Percebo que os alunos querem aprender mais coisas, vivenciar mais 

experiências corporais, mas como isso será possível se não é respeitado suas 

experiências vividas fora do ambiente escolar? Experiências essas que 

poderiam ser usadas pelo professor como ponte de dialogo com seus alunos, 

principalmente também para a construção de atividades novas durante o 

planejamento das aulas, visando desafiar mais seus alunos, porque eles 

conseguem, só precisam ser ensinados e estimulados da melhor forma 

possível. 

 

Cada aluno é único e possui capacidades físicas e habilidades próprias que os 

distinguem uns dos outros, e eles percebem isto e me falaram durante as 

entrevistas sobre os coleguinhas que são muito bons em diversas habilidades 

citadas no questionário. Nas habilidades que eles não são tão bons ou se 

consideraram péssimos, me responderam que querem melhorar, ficar mais 

fortes, enfim evoluírem sempre.  

 

 

    

3.4 AS CONTRADIÇÕES OBSERVADAS ENTRE AS FALAS DAS 

PROFESSORAS E AS FALAS DAS CRIANÇAS 

 

 Os professores nos dizem que realizam atividades diversificadas, que 

trabalham as diversas habilidades como correr, saltar, lançar e pegar, driblar, 

rolar entre outros conteúdos como; lateralidade, coordenação espacial, 

temporal, ritmo e equilíbrio, como também atividades motoras dos esportes 

trabalhados naquele trimestre. 

Não duvido que eles trabalhem com tudo isto, mas o que responde alguns 

alunos no questionário é que eles não ensinam muitos conteúdos. Não existe 

um estimulo por parte dos professores em incentivar os alunos que não querem 
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participar das aulas, simplesmente os alunos que não querem fazer aula ficam 

quietos num canto.  

As aulas parecem privilegiar os mais aptos às atividades físicas, 

menosprezando os menos habilidosos e alunos que querem aprender. E eles 

querem, eles citaram diversas atividades, esportes, exercícios que poderiam 

tanto ter na Educação Física, mas infelizmente não existe nem conhecimento 

deste fato por parte dos professores.  

A maior reclamação dos alunos a meu ver parece ser a não priorização das 

atividades. Quando os professores de Educação Física passam várias 

atividades ao mesmo tempo, deixando livre a escolha de seus alunos em 

participar do que quiserem estariam eles agindo da maneira correta? 

Vamos analisar os fatos em questão: 1° vários alunos distribuídos em várias 

atividades paralelas ocorrendo simultaneamente ao mesmo tempo; 2° apenas 

um professor observando e acompanhando todas as atividades. 

Não tem como um só professor observar as várias atividades ocorrendo ao 

mesmo tempo, pois, enquanto observa, por exemplo, os meninos jogando 

futebol, irão perder as meninas jogando vôlei, outros alunos pulando corda e 

ainda os alunos que ficam nos jogos de tabuleiro. Como ele pode ter noção de 

quais alunos estão mais aptos as atividades? E os que estão menos aptos? 

A nosso ver é impossível para um professor acompanhar diversas atividades 

sendo realizadas ao mesmo tempo, e como as crianças estão sugerindo mais 

acompanhamento nas atividades por parte da professora, durante as aulas, 

porque não fazer uma atividade só por vez, e até se aprofundar mais nela 

ensinado novos movimentos, por meio de técnicas e brincadeiras lúdicas novas 

criadas pelo próprio professor, de maneira buscar instigar mais seus alunos, e 

em momento algum permitir que seus alunos fiquem parados durante a aula 

pratica, salvo exceções.  

Fazendo uma atividade por vez, e sempre avisando seus alunos o que terá na 

próxima aula, o professor poderá ter tempo em avaliar cada um de seus 

alunos, e eles poderão ter tempo para se prepararem para a próxima aula, 
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vindo com roupa e calçado adequado que poderão fazer toda a diferença 

durante a prática.  

 

 

4. DAS EXPERIÊNCIAS ÀS HABILIDADES: DISCUTINDO O PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO DAS HABILIDADES BÁSICAS DAS CRIANÇAS EM 

DIÁLOGO COM A LITERATURA  

 

Visando buscar respostas quanto ao desenvolvimento de habilidades básicas 

de crianças na escola pública municipal de Vila Velha Raymunda de 

Mendonça, nos confrontamos com alguns paradigmas dominantes da 

Educação Física. Um bom exemplo é o fato de sempre ser realizado 

alongamento e aquecimento antes de se realizar as atividades propostas pelos 

professores. Outro paradigma constatado é com relação as atividades dos 

professores, geralmente só se realiza atividades recreativas como circuitos e 

jogos motores, com crianças pequenas (entre a 01°,0 2° e 03° séries) e se 

inicia atividades mais elaboradas como a ginástica e esportes como o futsal e 

vôlei com crianças maiores (entre 04° e 05º séries).   

Compreendemos o quão importante é selecionar atividades específicas e pré-

programadas a fim de perceber quais são as dificuldades especificas de cada 

aluno, no que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades básicas, e desta 

maneira investigar e procurar soluções que possam levar os alunos a 

evoluírem no que corresponde a seu nível de habilidade motora básica atual. 

 Segundo Tani (1988), citado por MANOEL (2005, p. 06),"O comportamento 

motor humano é complexo, com propriedades sistêmicas, e para compreendê-

lo é necessário estudos com concepções baseadas na complexidade."   

Tani, ao citar que o comportamento motor humano é complexo, nos faz pensar 

que não é somente uma, duas ou três propriedades que torna o aluno apto a 

determinadas ações planejadas pelo professor, mas sim um conjunto de 

propriedades sistêmicas que leve em consideração a particularidade de cada 

aluno em si, de modo a pesquisar como os alunos trabalham ou não suas 
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habilidades realizando atividades extra curriculares ou seja fora do ambiente 

escolar, e como isto ajuda no seu desenvolvimento de habilidades dentro do 

ambiente escolar.  

Tani enfatiza a necessidade de pesquisas aplicadas que investiguem como os 

conhecimentos de Aprendizagem Motora podem ajudar na definição da 

maneira mais eficiente de ensinar habilidades motoras. Isto em si é bom por 

um lado, pois ter pesquisas deste nível são muito bem vindas para quem se 

inicia na profissão de professor de Educação Física, mas por outro lado não 

tem como estas pesquisas ajudarem os professores de uma maneira geral, 

digo depois de um tempo elas podem não fazer tanto sentido assim.  

Um exemplo: durante a faculdade aprendemos que teoria e pratica são coisas 

completamente distintas entre si, e querer uni-las nem sempre dá certo. Então 

a nosso ver a melhor maneira de ensinar a desenvolver as habilidades básicas 

em crianças seria com o trabalho em conjunto de professores de cada escola 

especifica, tendo os professores como pesquisadores dentro do ambiente 

escolar, criando por exemplo fichas individuais para cada um de seus alunos.   

A relação entre experiência e o nível de habilidade motora das crianças.  

Modelo de Equilíbrio: 

Para Fitts & Posner (1967), citado por MANOEL (2005, p.07) "a aprendizagem 

motora vai além da estabilização. Esse processo é concebido como constituído 

por três fases: cognitiva, associativa e autônoma."  

 Essas três fases são de grande importância para o professor poder se guiar 

em um modelo que facilite o processo de ensino aprendizagem de habilidades 

motoras, visto que este processo está subordinado aos estágios de 

aprendizagem.  

E assim esta classificada segundo Fitts e Posner (1967) o modelo de nível 

motor- associativo e autônomo:  

 Fase verbal-cognitivo: Consiste em obter a ideia geral do movimento, 

existe muita variabilidade de desempenho, requer alta demanda de 

atenção e necessidade de instruções verbais e visuais pelo professor. 
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 Fase motor- associativo: Refinamento da habilidade, associação, fixação 

e diversificação, diminuição da quantidade de erros, há uma 

necessidade de informações sobre seu desempenho. 

 Fase autônoma (final): Produção automática da ação, uma baixa 

demanda de atenção em gestos básicos, requer um aumento da 

percepção e possibilidades de orientação, o individuo concentra-se nos 

pontos críticos, nas partes mais difíceis do movimento. 

Neste modelo de equilíbrio, o professor pode observar claramente se for 

atencioso, a evolução dos seus alunos. Tendo como ponto de partida a 

primeira fase, verificamos que é de extrema importância obter a atenção das 

crianças, visto que é nesta fase que o professor ira demonstrar e passar 

conhecimentos teóricos para a realização das atividades propostas. Sendo esta 

fase mais aberta ao diálogo com o aluno, o professor tem que estar ciente que 

para prender a atenção de seus alunos é necessário utilizar todos os 

instrumentos que estejam disponíveis no seu local de trabalho. 

Instrumentos esses, que raramente vemos os professores de Educação Física 

utilizar nas escolas, mesmo elas possuindo tais aparatos. Citamos como 

exemplos: o retro projetor, o data show, o quadro negro dentro da sala de aula, 

entre outros, para estar passando vídeos, slides com orientações em tópicos 

ilustrados, filmes que estimulem e incentive o aluno a praticar determinadas 

atividades propostas pelo professor, documentários com atletas, esportistas e 

mesmo com outros professores demonstrando suas praticas.   

Na segunda fase, o aluno já se encontrando em um estado mais consciente 

sobre suas ações motoras, tende a comparar determinados movimentos, por 

exemplo, seu jeito e maneira de correr, chutar ou pular com o do colega, 

professor ou mesmo atletas e esportistas. Observamos que esta é a principal 

fase, que poderá determinar o bom desenvolvimento psicomotor e de 

habilidades nas crianças. Nesta fase o incentivo do professor conta muito, bem 

como o uso de atividades estratégicas diferenciadas para cada micro grupo de 

alunos, de maneira a não excluir ninguém e promover um aperfeiçoamento de 

movimentos. 
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Já na terceira fase, o aluno é mais ciente de suas capacidades físicas, tendo o 

professor como principal função orientar sobre certos movimentos, afim de 

elevar o nível de habilidades físicas de seus alunos, partindo do refino dos 

movimentos básicos, a habilidades mais complexas, que envolvam variados 

movimentos e ações em conjunto, que estimulem a resolução de problemas 

criados pelo professor. Como nesta fase o sujeito se encontra com mais 

autonomia e confiança em si, deve-se aplicar atividades e exercícios que 

contenham um nível mais elevado de dificuldades e que estimulem a 

cooperação entre eles, de maneira a todos perceberem que possuem pontos 

fortes e fracos, que podem ser sanados com um bom trabalho em equipe. 

 Modelo de Não Equilíbrio:     

Segundo Choshi & Tani (1983, p. 7, citado por MANOEL, 2005) o " [...] processo 

adaptativo compreenderia duas fases: adaptação e estabilização [...]". (p. 7) 

Manoel e Connolly (1995) citado por MANOEL (2005, p.07) investigam a 

aquisição de habilidades motoras em crianças de várias idades, nas quais 

encontraram que a variabilidade desempenha um papel importante no 

processo adaptativo.  

A variação é um processo natural e que o professor deve utilizar a seu favor, 

visto que alunos de 05 á 10 anos se encontram em pleno desenvolvimento de 

suas habilidades básicas, cabe ao professor desenvolver estratégias 

diferenciadas para cada grupo de alunos. E ainda tem a variação de 

habilidades dentro de uma mesma turma, onde se varia muito a adaptação de 

cada criança em determinados exercícios e atividades propostas pelo professor 

Benda (2001) citado por Manoel (2005, p. 07): 

Em sua tese de doutorado, encontra evidências de que em estágios 

de superestabilização o comportamento torna-se mais variável 

estando essa variabilidade associada a uma maior capacidade de 

adaptação. 

No processo de aprendizagem motora, percebesse que as crianças à medida 

que vão ganhando mais confiança em si mesmas, se tornam mais habilidosos 

e cometem menos erros que alunos sem confiança, ou com baixa autoestima. 

À medida que essa criança se torna mais habilidosa, mais estável se torna o 



74 
 

seu desempenho. Acreditamos que essa maior variabilidade que encontramos 

na escola com as crianças, se deve ao fato de que  com a continuidade da 

prática, o individuo apresenta flutuações que são diferentes das variáveis 

apresentadas no inicio da aquisição de habilidades. 

Tais flutuações se devem ao fator de variabilidade biológico humano, ou seja, o 

individuo com suas próprias características individuais assume a capacidade 

de alterar o seu comportamento com o intuito de manter sua performance 

(desempenho) diante de diferentes e inesperadas perturbações. Desta forma o 

individuo que se torna mais habilidoso, se aproveita desta capacidade de 

movimento adquirido e estabilizado, adaptando-a para outras situações.Tani 

(1995) citado por Manoel (2005, p.07) : 

Pesquisa em detalhes as condições que levavam ao processo 

adaptativo. Particularmente, Tani investigou a quantidade de ruído ou 

perturbação que seria necessária para desencadear esse processo. 

Em vários experimentos que compuseram parte de seu programa de 

pós-doutorado, Tani encontrou que, para crianças, a estabilização em 

respostas antecipatórias é mais eficaz para a adaptação do que a 

estabilização com respostas corretas (Tani, Connolly & Manoel, 

1997).  

(Isso que Tani diz foi comprovado ao meu ver com a observação em campo, as 

crianças precisam saber a maneira correta e mais eficaz de se praticar um 

determinado exercício ou atividade desenvolvida pelo professor, para ter ideia 

e noção de como é conduzida aquela determinada pratica em todo o seu 

contexto. É fato evidente quando observamos por exemplo alunos se 

queixando que não praticam determinada atividade porque não sabem, ou seja, 

ninguém as ensinou, então do que adianta o professor se ele não consegue 

observar esses grandes detalhes em sua aula?  

O professor deveria a meu ver demonstrar e ensinar todo o contexto de uma 

determinada atividade em si, mostrando também seus benefícios para sua 

saúde e seu desenvolvimento motor e intelectual, dando sentido assim a 

pratica realizada e não o fazer por fazer. Contextualizar a maneira correta e 

deixar os alunos desenvolverem suas habilidades especificas, ou seja cada 
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aluno ira realizar a atividade a sua maneira, mas sem sair daqueles parâmetros 

determinados previamente pelo professor.  

O professor quando só corrige os seus alunos o tempo todo gera certo 

constrangimento e as vezes até desgosto pela prática da atividade física em si. 

Buscar adapta-los a atividades novas gera certo desconforto momentâneo, 

mas que é necessário para que aja a evolução e chegue a estabilização motora 

que seria normal para a determinada idade dos alunos. Pela observação em 

campo, pudemos perceber que as atividades passadas pelo professor, são 

boas e adequadas as idades dos alunos.Corrêa (2001) citado por Manoel 

(2005, p.07): 

Encontrou que a prática constante ou variada, em separado, não 

facilita o processo adaptativo. Assim, ele sugere, com seus 

resultados, que a prática deveria ser estruturada de forma constante 

no início da aquisição, passando a seguir para prática variada 

(Corrêa, Benda & Tani, 2001).  

Na escola pesquisada, observamos que o professor realiza pratica constante 

de atividades que visam o desenvolvimento de habilidades básicas como por 

exemplo o correr, o saltar, o manipular objetos em movimento, o equilíbrio, 

entre outras. O professor também realiza atividades variadas como circuitos, 

em que se manipula variados tipos de habilidades motoras ao mesmo tempo. 

Isto é bom pois não torna a aula monótona e desinteressante, mas talvez ainda 

falte o treino especifico de cada habilidade básica, de modo a refina-la ainda 

mais. Falo isso porque na escola observada foi notório a falta de habilidade de 

muitos alunos em determinadas práticas, onde o professor só corrigia o aluno, 

não atentando para um treino especifico daquele erro.Tani citado por Manoel 

(2005, p. 08): 

Argumentava que ao diminuir a precisão do conhecimento de 

resultados, o individuo vivenciaria situações de maior incerteza na 

estabilização do desempenho. Entretanto, esse quadro se reverteria 

na fase de adaptação, denotando que um determinado grau de 

incerteza é necessário para que o individuo seja bem-sucedido nesse 

processo.   
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Na escola pesquisada, percebemos que quando o professor trabalhava 

atividades novas, que exigiam múltiplas habilidades motoras por exemplo, as 

crianças pareciam muito reciosas, e ao mesmo tempo encorajadas pela 

curiosidade de que se conseguiriam ou não realizar tal atividade desafiadora. 

Então é sempre bom o professor elaborar circuitos ou atividades que desafiem 

seus alunos, pois desta forma o professor não estaria subestimando seus 

alunos, mas sim promovendo a evolução de suas habilidades básicas. No 

começo muitos alunos se demonstraram não tão receptivos as atividades 

novas propostas pelo professor, mas com o andamento da aula os primeiros 

alunos que experimentavam as novas atividades, iam encorajando as outras, 

ou mesmo as desafiando se conseguiam ou não.  

A pesquisa de análise e diagnóstico do estado de desenvolvimento motor   

avançou muito nos últimos anos. Um bom exemplo foi a pesquisa feita por 

Manoel e Oliveira (2000) que combinam uma série de medidas para melhor 

caracterizar o padrão fundamental de movimento de crianças na faixa de seis a 

dez anos de idade.  

Segundo Tani (1988) citado por Manoel (2005, p. 09) "Os padrões 

fundamentais de movimento também se combinam para formar padrões mais 

complexos que antecipam habilidades especializadas". 

A combinação de habilidades básicas envolve um processo pelo qual o 

professor deve estar atento quanto ao nível de progresso motor de seus 

alunos. Durante uma aula em que o aluno está começando a aprender uma 

atividade nova proposta pelo professor, ensinar antes cada habilidade 

especifica facilitaria sua aquisição para alguns alunos, visto que muitos podem 

nunca ter tido contato com tal atividade ou exercício novo. Já alguns alunos 

seja por já terem tido contato com ela ou mesmo possuir talento inato para tal, 

já realizam habilidades especializadas. Então deve-se estar alerta quanto ao 

estado de maturação biológica e psicológica de cada aluno, registrando esses 

dados em uma ficha individual de cada aluno, atentando também quanto ao 

seu histórico com relação a outras fichas dos bimestres ou trimestres 

anteriores, monitorando se ouve melhor desempenho ou queda de rendimento 

quanto ao avanço de habilidades motoras dessas crianças. 
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Teoria de Circuito Aberto/ Circuito Fechado/Teoria de Esquema 

De acordo com várias teorias clássicas de aprendizado motor a realimentação 

sensorial foi considerada como fator fundamental para o seu desenvolvimento. 

Teoria de Circuito Aberto: começando pela teoria do circuito aberto proposto 

por Keele (1968), que afirma a existência de um programa motor (sequência de 

comandos armazenados na memória, estruturados antes do inicio do 

movimento, permitindo o seu desenvolvimento sem influência de feedbacks 

periféricos) resultante de um processo de aprendizado que quando solicitado 

para uma atividade gera o movimento sem a necessidade de realimentação 

para gerenciá-lo.  

Teoria de Circuito Fechado: desenvolvida por Adams (1971), esta teoria se 

baseia em um sistema de circuito fechado, em que o feedback sensorial é 

utilizado para a produção contínua de movimento hábil. Esta teoria é baseada 

em alguns princípios como importância as informações sensoriais no controle 

do movimento.  

Na teoria do circuito fechado, existem dois tipos de memória muito importantes: 

 Traço de memória, utilizado na seleção e na iniciação do movimento.  

 Traço perceptivo, em que é construído durante a prática, tornando-se 

referência interna da exatidão.   

Após o movimento ser iniciado pelo traço da memória, o traço perceptivo 

assume e executa um movimento, em que também detecta possíveis erros. 

Quanto mais o aluno pratica um movimento especifico, mais forte se torna o 

traço perceptivo. 

Resumindo, nesta teoria se torna crucial instruir o aluno a praticar o mesmo 

movimento várias vezes, até que o execute com atenção. Quanto maior for o 

tempo a se dedicar à pratica de um movimento, melhor será a sua 

aprendizagem. 

Teoria de Esquema: na teoria de esquema motor proposta por Schmidt 

(1975), diz que com a prática os indivíduos não adquiriam programas motores 

específicos para cada movimento, mas sim regras abstratas (esquemas) para 
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produzi-los e avalia-los. Ao contrário, a teoria de Adams (1971) baseou-se no 

papel do "feedback" durante a prática, assumindo que ele auxiliaria na correção 

do movimento e, consequentemente, na formação de um quadro de referência 

para a auto avaliação do movimento (traço perceptivo). Esta teoria propunha a 

repetição sistemática da habilidade a ser aprendida (prática constante).  

Bom, durante o tempo de observação em campo na escola, percebemos 

claramente que não existe uma ajuda mutua perante os alunos durante a 

realização das atividades, ou mesmo incentivo de ajuda entre os alunos por 

ordem dos professores. Os alunos são coordenados a partir para a prática 

mesmo sem noções básicas do que se esta fazendo, ou para que se esta 

fazendo tal pratica. Ou seja, quando não se dá explicações para os alunos da 

importância de tal exercício ou atividade, o professor deixa de passar um 

conhecimento que o aluno levaria para si mesmo e sua família futuramente.   

O professor deve sempre ser o ponto de referencia nas atividades ou 

exercícios, ele é quem comanda e deve dar ritmo a essas experiências 

corporais novas vivenciadas pelas crianças. Olhando como plano de fundo 

essas três teorias bem conhecidas no ramo acadêmico da Educação Física, 

podemos notar o quão importante é o professor ser um estudioso da área, e 

não apenas um exímio atleta perfeito em todas as modalidades. 

O que se percebe nesta escola é que apesar dos professores passarem boas 

atividades as crianças, não existe uma forma de avaliação de suas habilidades 

no que corresponde a individualidade de cada aluno em si. Os professores 

avaliam seus alunos pela presença, pelo bom comportamento ou por se 

apresentar como um exímio atleta mirim em assunção.  

Parece mentira, mas desde o meu tempo de criança até hoje (posso dizer isso 

porque já estudei nesta escola) nada muito relevante parece ter mudado nesta 

escola no que se refere ao modo do professor avaliar seus alunos. Os 

professores desta escola a nosso ver parecem ainda utilizar a velha teoria do 

circuito aberto proposto por Keele (1968), que como já foi explicado logo acima 

tem como embasamento a existência de um programa motor que agiria sobre a 

criança permitindo a ela realizar movimentos específicos sem a interferência de 

feedbacks anteriores.   



79 
 

Não conseguimos entender esta maneira de avaliar dos professores, alias não 

é muito difícil de perceber estas formas de avaliação em outras escolas, sejam 

elas municipais ou até mesmo particulares. Digo isto porque já tive experiência 

com diversos estágios durante a realização do meu curso, e que sempre 

perguntando ao professor sobre sua maneira de avaliar os alunos, as respostas 

dos professores são muitas vezes parecidas, para não dizer iguais. 

Voltando a questionar as teorias citadas acima, perante a teoria de circuito 

fechado (que não é utilizado por nenhum dos referidos professores desta 

pesquisa) arquitetada por Adams (1971), o feedback sensorial é utilizado para 

a produção continua de movimento hábil. Nesta teoria se torna essencial 

instruir o aluno a praticar o mesmo movimento repetidas vezes, até que o 

execute com atenção. Ou seja para haver evolução das habilidades dos seus 

alunos, é preciso se dedicar a prática de um movimento especifico de cada 

vez, aperfeiçoando-o com o tempo. Quanto mais praticar melhor será a 

aprendizagem.  

Ao contrario das duas teorias anteriores citadas, que divergem entre si com 

relação a metodologia de aprendizagem, a teoria de esquema motor proposta 

por Schmidt (1975), tem como objetivo o aperfeiçoamento do circuito aberto e 

fechado. Nesta teoria, é proposto que os programas motores não tivessem 

normas especificas dos movimentos, mas normas gerais para uma classe 

especifica de movimentos. Durante a aprendizagem de um novo programa 

motor, o individuo aprende várias normas que podem ser aplicadas a uma 

variedade de contextos.  

 Esta teoria a nosso ver é de grande importância para os professores de 

educação física que buscam por práticas variadas e que ao mesmo tempo 

deem um pouco mais de autonomia para os alunos. Na prática, esta teoria 

ajudaria o professor a se orientar quanto aos aspectos variáveis e invariáveis 

dos seus respectivos alunos. Esta teoria da grande suporte para entendermos 

o porque de certos estudantes serem mais habilidosos  que outros.   

Agora mais importante do que seguirmos teorias já prontas ao pé da letra, é 

conseguirmos nos sobressair sobre a mesma, inovando e criando estratégias 

que induzam a melhor maneira teórica - prática de ensinarmos nossos alunos a 
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desenvolverem suas habilidades físicas até o limite de sua capacidade 

individual. 

É notório na escola pesquisada que os alunos não se esforçam até seu limite 

físico. Muitos alunos possuem habilidades fantásticas para sua idade, como 

também muitos alunos precisam de ajuda para desenvolver suas habilidades 

físicas. A divisão entre alunos habilidosos contra alunos sem habilidade alguma 

aparente é grande, se notando que os menos habilidosos possuem pouca 

experiência com atividades físicas fora do ambiente escolar.  

Existem diversos fatores que afetam a aquisição de habilidades motoras, bem 

como o nível de capacidade física de cada aluno. Segundo Tani (2005, p. 25)  

logo abaixo: 

A consistência do movimento é alcançada mediante a redução de 

variabilidade ou controle dos graus de liberdade. Sem a redução de 

variabilidade é difícil obterem-se performances bem-sucedidas. 

Entretanto, quando um excesso de ênfase é dado na redução de 

variabilidade, ao menos duas consequências podem ser esperadas. 

Em primeiro lugar, a produção de padrões de movimento rígidos e 

estereotipados, isto é, de baixa adaptabilidade (Tani, 1982). Em 

segundo lugar, a inviabilização do próprio movimento, em função da 

tentativa de se reduzir excessivamente a variabilidade, o que acarreta 

a perda do grau mínimo de liberdade necessário á produção do 

movimento (Choshi, 1980).  

Durante o período de observação em campo, notamos que os professores não 

se atentam quanto a dar atividades em diferentes níveis, com relação às 

habilidades e capacidades físicas de cada aluno em si. Quando o professor 

não possui conhecimento sobre as experiências já vivenciadas de seus alunos, 

ele não consegue desenvolver atividades que possam ser desafiantes e novas 

para eles.  

Deste modo, como cita Tani, de nada  adiantara reduzir a variabilidade ou 

controle de liberdade de movimentos de seus alunos, pois isto acarretara na 

execução de movimentos rígidos e estereotipados. Ou também o aluno não 

aprenderá a execução do movimento da sua própria maneira. Tornando a 
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disciplina de Educação Física menos atrativa e até mesmo chata e 

desmotivadora para os alunos menos habilidosos.  

Os mais habilidosos, por já terem tido experiências com determinadas 

atividades, esportes, exercícios ou brincadeiras, acabam se sobressaindo, 

refinando ainda mais seus movimentos. Em quanto os menos habilidosos 

acabam por ficar a míngua durante as aulas. O professor deve deixar seus 

alunos realizarem os movimentos da maneira que sabem fazer, corrigindo aos 

poucos e com muito cuidado, para que a aula não se torne algo maçante para 

os mesmos. 

Ensinar é uma tarefa difícil, independente da disciplina, o professor deve 

entender que para ensinar é preciso saber em que nível de aprendizado se 

encontra o aluno atualmente. Infelizmente neste escola pesquisada, não vimos 

um plano, ou estratégias dos professores para com os alunos menos 

habilidosos ou que não sabiam realizar determinado movimento ou atividade.  

Para falar a verdade os professores desta escola, nem se quer faziam ideia da 

quantidade imensa de alunos que não faziam certas atividades porque 

simplesmente não sabiam fazer. Ou seja, os alunos parecem não ser avaliados 

pelas atividades, mas sim pela presença e estar simplesmente se 

movimentando (com uma bola sozinha ou em dupla), jogando dama, montando 

quebra cabeça, fazendo todas essas atividades ao mesmo tempo como se 

fosse uma aula livre. Digo aula livre porque em momento algum (e isto foi 

citado por diversos alunos durante as entrevistas individuais) as professoras 

demonstraram ter atenção para com esses alunos. 

Em descrição pelos próprios alunos entrevistados, nos foi dito que as 

professoras em momento algum lhes passaram o plano de atividades do 

trimestre, ficando desta maneira os alunos a par das atividades que serão 

propostas futuramente no decorrer das próximas aulas. Isto é muito ruim para 

os estudantes, pois como podem eles se prepararem para as aulas sem saber 

das atividades que lhes serão impostas? 

Em conversa com uma professora, me foi dito que a escola pode ter atividades 

novas que os professores de Educação Física quiserem estar concretizando. 
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Contando que seja conversado em planejamento com as pedagogas dando o 

devido respaldo para a realização das novas atividades para o próximo ano. 

Confirmando, autorização para a realização de atividades novas existe e é 

possível nesta escola, cabendo aos professores de Educação Física 

solicitarem as novas atividades durante o planejamento.  

E só para concluir, com relação ao material de Educação Física, os professores 

tem que pedir com antecedência os materiais e a quantidade especifica bem 

como os reparos que precisem ser feitos na área de realização das aulas, 

como a quadra e o pátio, que nesta escola precisam realmente de uma atenção 

especial.   

Voltando ao assunto sobre a aquisição de habilidades, Tani ( 2005, p.26) nos 

da o seguinte exemplo com a pergunta: 

Se o ser humano é capaz de alcançar uma mesma meta por meio de 

diferentes movimentos, que sentido tem aprender uma determinada 

técnica de movimento se, pela própria definição, técnica é o (um) 

meio mais eficiente para alcançar um determinado objetivo? 

Por este motivo é que achamos que nos como professores de Educação Física 

devemos respeitar e estar atentos quanto às experiências corporais vividas 

pelos nossos alunos. Não que seja inútil aprender uma determinada técnica de 

movimento, mas exigir que o aluno faça desta maneira e somente por meio 

dela empobrece a criatividade do aluno, bem como as chances dele 

desenvolver habilidades especificas ao biótipo corporal dele. 

Habilidades especificas com relação ao biótipo remetem não somente as suas 

características físicas, como ser magro, um pouco acima do peso, alto, baixo, 

forte, fraco. Mas também as suas experiências vividas fora do ambiente 

escolar, afinal não é só nas aulas de Educação Física que as crianças praticam 

atividade física. 

Tendo isto em mente, é possível criar um plano especifico de desenvolvimento 

de habilidades para nossos alunos de maneira que foque suas principais 

fraquezas existentes. Sanar estas fraquezas se torna mais fácil quando o 

professor se encontra a par das experiências já vivenciadas pelos seus alunos 
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no começo do ano letivo. Assim ele poderia criar metas, gráficos, níveis de 

habilidades que se encontram atualmente seus alunos.  

O que parece acontecer nesta escola é que os professores não possuem 

interesse em inovar, em buscar novas experiências corporais para seus alunos. 

E a avaliação vai pelo mesmo caminho, sem perspectiva de inovação. Os 

professores parecem que perderam o brilho de ensinar, aquele brilho que todo 

bom professor possui quando termina a faculdade e vai dar aula pela primeira 

vez.  

Achamos que os professores devem sempre estar se atualizando, fazendo 

cursos de renovação curricular, bem como estar atentos diante das novas 

tecnologias e atividades físicas novas, que sempre podem instigar mais nossos 

estudantes a obterem mais conhecimento com relação a determinada pratica 

física. Um bom exemplo é utilizar na sala de aula um data show, contendo 

informações como:curiosidades, historia, fotos e vídeos sobre um determinado 

esporte, exercício, atividade física ou brincadeira, que seja nova ou 

desconhecida para nossos alunos, atiçando desta forma a curiosidade deles. 

Ter em mente buscar sempre a inovação é algo obvio e ao mesmo tempo 

extremamente necessário nos dias de hoje. Com o rápido avanço das 

tecnologias que presenciamos atualmente, os professores devem estar se 

adequando o quanto antes a elas, criando estratégias para atiçar mais o 

envolvimento dos estudantes com a disciplina, de maneira que o aluno possa 

sempre estar vendo suas atualizações, por exemplo, com relação as suas 

habilidades. 

Como? Por meio de um email que seria criado para o aluno ter em mente quais 

são as suas principais habilidades que precisa evoluir mais, as que ele já evolui 

bastante e as que ainda se encontram em pleno inicio de desenvolvimento. Ou 

uma ficha física, que estaria sempre em poder do professor, que mostraria para 

seus alunos a cada final de mês, sempre atualizando seus dados.  

Experiências                                   Habilidades 

Não tem como falar de desenvolvimento de habilidades básicas sem antes falar 

sobre as experiências vividas pelas crianças. Durante as entrevistas individuais 
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feitas na escola foi comprovado que quanto mais experiências fora do ambiente 

escolar à criança possuía, mais habilidades ela afirmava ser boa em realizar.  

Seja brincando na rua com os coleguinhas, no parquinho, em casa ou mesmo 

em clubes e academias sempre existem alguma atividade física que fazemos 

fora do ambiente escolar que nos ajuda a estar desenvolvendo nossas 

habilidades básicas. Tani (2005, p. 27) " [...] caracteriza a aquisição de 

habilidades motoras como um processo cíclico e dinâmico que envolve 

instabilidade-estabilidade-instabilidade, rumo à complexidade crescente [...]".   

Levando em consideração esta caracterização da aquisição de habilidades 

motoras proposta por Tani, podemos entender mais afundo o quão complexo é 

o processo da aquisição de habilidades. Tendo isto em mente e respeitando o 

chamado processo cíclico e dinâmico, entendemos que o professor ao cobrar 

mais afinco por parte dos seus alunos, deve perceber em qual parte deste 

processo cíclico e dinâmico se encontra os alunos neste atual momento. 

O professor já tendo o conhecimento do estado em que se encontram seus 

alunos, se estão instáveis ou estáveis, pode propor tarefas especificas para 

ambos os grupos de alunos (os alunos instáveis e os alunos estáveis)  

observando sempre e anotando suas mudanças significativas em sua ficha de 

avaliação individual do aluno. Este processo é continuo e rotineiro, pois ao 

passo que um grupo de alunos se encontram estabilizados em suas 

habilidades, o professor deve estimula-los novamente criando uma 

instabilidade para que os mesmos possam se superar novamente, 

estabilizando mais uma vez suas habilidades, e assim sucessivamente. 
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5. INTERPRETANDO OS SENTIDOS DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

DAS HABILIDADES BÁSICAS DAS CRIANÇAS. 

 

 sugestões de procedimentos 

 sugestão de uma ficha de avaliação 

 

 

5.1 SUGESTÕES DE PROCEDIMENTOS 

Para entendermos como e quais os melhores métodos para ajudar nossos 

alunos a desenvolverem suas capacidades físicas e motoras, devemos 

observar primeiramente a condição física atual de nossos alunos. 

 

Condição física 

Por meio de uma observação sistemática e continua, observamos que na 

referida escola pesquisada, os alunos se encontravam com tipos físicos muito 

variáveis, explicado também pelo fato de haverem muitos alunos repetentes 

com idade avançada com relação a sua série. Entre corpos altos, baixos, 

magros, obesos ou com alguma deficiência física, notamos que as atividades 

são sempre as mesmas para todos os alunos. Este é um erro dos professores, 

pois limita as capacidades físicas de alguns alunos, enquanto exagera de 

maneira a ir muito além das capacidades físicas atuais de outros alunos. 

Procurando investigar um meio termo para com este fato, e levando em conta o 

quão desafiante é trabalhar com crianças, consideramos que os professores 

tentam buscar soluções, mas nem sempre é fácil. Falta de material, e às vezes 

de um espaço adequado, levam os professores a não se atentarem muito a 

detalhes de seus alunos, mesmo sendo estes detalhes cruciais para que eles 

possam desenvolver ao máximo suas capacidades físico-motoras, bem como 

desenvolverem o gosto ou mesmo a paixão pela atividade física.  

 

Parâmetros 
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Após obtermos informações básicas sobre as condições físicas em que se 

encontram os estudantes, os professores poderiam criar fichas individuais 

deles, contendo de informações básicas (como nome, sexo, peso, altura, se 

possui alguma deficiência ou doença que limite seus movimentos e etc.) às 

informações mais complexas (como principais habilidades, quais habilidades 

que precisa estar aprimorando e etc.) de maneira à sempre estar respeitando 

os limites físicos e motores de seus alunos. 

 

Psicológico  

Se existe algo que o professor logo percebe após alguns dias de aula, é o 

talento de alguns estudantes com relação a uma ou mais atividades 

específicas. Levando em conta que esses alunos são acima da média, os 

professores muitas vezes fazem deles exemplos a serem seguidos pelos 

demais estudantes, sem levar em conta o nível de desenvolvimento biológico 

físico, motor e psicológico de cada um. Todos nós possuímos um ou mais 

talentos inatos, que seja pelo fator físico, genético ou não conseguimos realizar 

certas ações de uma forma mais vistosa e eficaz com um menor esforço. 

Talento, vocação ou dom é o nome que se dá a algumas habilidades especiais 

presente num determinado individuo. Levando o fator talento em consideração, 

o professor deve explicar para seus alunos as razões e os motivos de certos 

estudantes se sobressaírem mais em determinadas práticas do que em outras. 

E ao mesmo tempo demonstrar que não é impossível chegar a um nível 

próximo ou equivalente destes alunos, pelo contrário, habilidades podem ser 

desenvolvidas caso haja motivação, perseverança e bastante treino. Deste 

modo, qualquer estudante estará potencialmente apto para adquirir certas 

capacidades, desde que esteja disposto e com vontade de aprender.  

 

Influência da família    

O desenvolvimento de habilidades motoras básicas durante as aulas de 

Educação Física, muitas vezes é facilitado quando o estudante prática 
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atividades extracurriculares, como frequentar uma escolinha de futebol, uma 

academia de artes marciais, capoeira, natação, ginástica, balé, pedalar de 

bicicleta, correr, dançar, pular corda ou mesmo brincadeiras como pega-pega, 

pique esconde, uma pelada com os amigos, entre outras atividades. Essas 

atividades de cunho muitas vezes de lazer para as crianças, acaba sendo de 

extrema importância para o desenvolvimento biológico, físico e motor destas 

crianças, ainda mais quando é influenciada pelos pais.  

Uma família ativa para atividades físicas, tende a influenciar seus filhos para 

este meio, como também uma família onde os pais são mais sedentários, 

tendem a influenciar seus filhos a trilharem este caminho não tão saudável. 

 

Ambiente escolar físico (Material)    

O local onde se realiza as atividades deve estar preparado e apto para as mais 

diversas atividades que os professores necessitem realizar. Estar apto, 

significa que o local não deve ser improvisado, mas sim feito especificamente 

para tal objetivo distinto. Quando os professores precisam "improvisar",  esta 

mais do que claro que as atividades não vão ser a mesma coisa, do que se 

fosse realizada em um ambiente apropriado, com seus respectivos aparelhos e 

matérias próprios de origem da Educação Física escolar.  

Entendemos que muitos professores de Educação Física, são obrigados a 

trabalhar sem ter material ou recursos físicos apropriados, de modo a não 

poder dar a devida atenção a cada um de seus alunos. Um bom exemplo, é 

comparar a referida escola pesquisada, com uma escola que da valor a prática 

da Educação Física por exemplo, não querendo citar o nome da outra escola, 

mas podemos dizer que também é publica, e se encontra com um excelente 

espaço físico, com quadra coberta (alias mais de uma) e material a perder de 

vista, é possível distribuir uma bola para cada aluno, independente da 

modalidade esportiva (futsal, futebol, vôlei, handball e jogos de rebater), coisa 

que seria impossível na escola pesquisada.   
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Ambiente escolar intelectual (Professores)   

Criar um ambiente escolar bom remete também termos bons professores 

qualificados tanto na teoria quanto na prática de movimentos. Percebemos que 

na escola visitada Raymunda de Mendonça, os professores estão cientes das 

intempéries enfrentadas, e não os responsabilizamos por isso, mas ficarmos 

calados quanto a este descaso, nós não podemos. Tirando de lado o fato do 

espaço físico não ser dos melhores e o pouco material (ou a falta dele), os 

professores não parecem conseguir desenvolver um cronograma que consiga 

dar ênfase, ao trato particular das habilidades básicas.  

Tanto é que foi este fato que nos levou a escrever este trabalho. Durante uma 

das aulas de estagio supervisionado II, no ensino fundamental (1° à 5°série), 

em meio a uma observação, notei que uma menina não estava realizando uma 

determinada atividade proposta pelo professor, a atividade era pular corda. Ela 

parecia meio tímida e retraída, mas mesmo assim perguntei o porquê dela não 

querer fazer tal atividade, e eis que nos vem à surpresa, ela não sabia pular 

corda. 

Até que tentei ensina-la na época, mas, não tinha muito embasamento a fundo 

sobre o desenvolvimento de habilidades básicas.  

 

 Valor social da disciplina de Educação Física na escola e sua importância    

Alimentação saudável e pratica regular de atividade física, perda de peso, 

ganho de massa magra, evitar doenças, ajudar como coadjuvante no 

tratamento de algumas enfermidades, desenvolver movimentos mais refinados, 

alertar sobre os riscos do sedentarismo, os perigos da ingestão de alimentos 

industrializados. 

O valor social da Educação Física é bem vasto como se pode notar no que já 

foi mencionado logo acima, mas qual é de fato a sua importância no meio 

escolar infantil? Bem, em minha concepção de Educação Física, a importância 

da mesma já se justifica pelo próprio nome dela: Educação Física = educar, o 

que? o físico, o corpo humano como um todo.  
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Educar muitas vezes se torna uma tarefa difícil, que leva tempo e varia muito 

da forma ou maneira que o professor age perante sua turma. Ganhar o respeito 

dos alunos e a admiração deles é indispensável para o bom andamento da 

disciplina. Mas para tornar isto possível, é preciso dar sentido ao que se está 

ensinando a eles. Eles devem perceber e ter noção dos seus avanços no que 

correspondem as suas habilidades. O aluno só da importância ao 

conhecimento que ele sabe que vai precisar dele futuramente.  

Dando sentido às atividades desenvolvidas durante as aulas, o professor pode 

ter noção da real compreensão que os seus alunos trazem frente as suas 

atividades. Desta forma eles conseguem compreender o porque de estarem 

fazendo tal prática, como ela vai lhe ajudar a crescer melhor, a se desenvolver 

mais, a ter um corpo saudável, forte, resistente, ágil, flexível e etc. 

O aluno deve passar para a série seguinte com conhecimentos específicos 

sejam eles teóricos ou práticos condizentes com sua idade, ou que se espera 

da mesma. Conhecimentos com relação a alimentação saudável antes e após 

a realização de atividades físicas, exercícios, brincadeiras, jogos e esportes   

que estimulem a curiosidade, a criatividade, dando sempre respaldo com 

relação aos motivos de se fazer tal prática e os benefícios da mesma. 

     

As experiências trazidas pelos alunos 

A importância em se da relevância as experiências trazidas pelos alunos 

influencia diretamente no trabalho do professor. Já esta claro para nós de que 

os alunos que tiveram mais experiências corporais fora do ambiente escolar 

possuem habilidades bem mais desenvolvidas que os demais alunos.  

Experiências essas que geram certo nível de qualidade na realização de 

determinados movimentos corporais. Um aluno que pratica futebol em um 

clube particular por exemplo, possui um refinamento na habilidade de chutar e 

driblar completamente distinto dos demais alunos.Sabendo dessas 

experiências, o professor pode criar pequenos grupos de alunos, em que um 

aluno habilidoso mais outros alunos ainda em estado de desenvolvimento de 
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habilidades poderiam trocar experiências, duvidas, curiosidades com o 

professor mediando todo este processo.  

As atividades desenvolvidas para os mais habilidosos devem ser diferenciadas, 

uma vez que eles possuem mais facilidade na realização das mesmas. Os 

alunos que ainda estão aprendendo e evoluindo aos poucos, devem também 

ser estimulados, mas não no mesmo nível dos mais habilidosos. 

 

O registro das atividades desenvolvidas  

A avaliação na Educação Física ainda hoje é duvida para muitos futuros 

profissionais da área, mas não para mim. Compreender que todos os 

professores da escola fazem registros por meio de trabalhos, deveres, e provas 

não é novidade pra ninguém, mas e quanto ao professor de Educação Física? 

Já viram ou perceberam algum que passasse deveres valendo nota na hora da 

aula? Parece complicado avaliar na Educação Física, porem, quando se 

entende o valor do que se é ensinado tudo passa a ficar mais claro. Por 

exemplo: um aluno que não sabia virar estrelinha, pular corda, chutar, 

arremessar entre outras habilidades, e de repente, após muito afinco com 

treino o aluno consegue executar de maneira relevante algo que não fazia nem 

ideia que era capaz de fazer. 

Registrar esses momentos, os alunos terem ideia que o professor esta 

registrando esses momentos, tudo isto é avaliação. Avaliar na Educação Física 

requer um olhar especial do professor para com o aluno. Todos os alunos 

deveriam ter uma ficha de avaliação de suas habilidades e capacidades 

motoras. O aluno deveria ter uma copia desta ficha onde veria suas principais 

qualificações e o que deveria melhorar.     
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5.2 SUGESTÃO DE UMA FICHA DE AVALIAÇÃO 

Esta ficha de avaliação poderia sair aos moldes mais ou menos do que foi a 

entrevista com os alunos. 

Contendo uma foto 3x4 recente de cada um dos alunos, com informações 

contendo o nome completo, turma, série, sexo, idade, peso, altura, e 

informações importantes como endereço do aluno, telefone para contato, ter 

conhecimento se o aluno é deficiente físico ou mental, saber o tipo de 

deficiência e o grau com que ela interfere ou não no desenvolvimento de 

habilidades desses alunos diferenciados, que merecem um olhar mais humano 

por parte do professor.  

Também é necessário saber se o aluno possui alguma doença que possa estar 

limitando ou não seu desempenho durante as aulas práticas, deste modo o 

professor poderá criar estratégias para melhor desenvolver as habilidades 

básicas deste grupo de alunos.  

Após colher esses dados logo nos primeiros dias de aula, vem à parte das 

experiências que os alunos já trazem consigo mesmos, o professor precisa 

saber o nível de desenvolvimento de habilidades básicas em que se encontram 

seus alunos. Para tal, é preciso que o professor realize pequenos testes ao 

longo das aulas para ele poder  obter o nível de habilidade motora de cada um 

dos alunos, levando sempre em consideração as suas experiências relatas ao 

longo das aulas de Educação Física. 

Experiências essas que o professor pode obter em conversas informais com as 

crianças, perguntando se praticam alguma atividade física fora do ambiente 

escolar, perguntar sobre a frequência com que realizam estas atividades e se 

recebem incentivo ou não por parte dos seus pais. 
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6.  CONCLUSÕES 

Pelas experiências obtidas nesta escola, pudemos perceber que os 

professores não tem o costume de anotar as habilidades dos alunos e por isso 

não tem como acompanhar a evolução destas habilidades ao longo dos meses, 

trimestres ou anos.  

Apesar da diretora e equipe pedagógica estar aberta ao dialogo com os 

professores, não se nota a busca por inovação ou  atividades novas, e as que 

já existem em vigor na escola parecem não ser tão aprofundadas pelos 

professores (existem diversas variações para a realização de uma mesma 

atividade, bem como aumentar ou diminuir seu nível de dificuldade). 

Não existe incentivo à participação de alunos que não querem fazer aula, ou 

alunos que tenham alguma deficiência seja ela física ou mental. Os professores 

não mantém um dialogo aberto com seus alunos, tratando todos da mesma 

forma, não levando em consideração as experiências corporais trazidas por 

seus alunos. 

Por fim e sem mais delongas, concluímos que se os professores não quiserem 

avaliar as habilidades de seus alunos e buscar oferecer as melhores atividades 

para que eles possam estar vivenciando coisas novas, nada ira mudar. O 

professor deve buscar sua própria maneira de ensinar seus alunos, anotando o 

que acontece durante as aulas foi só uma de nossas sugestões, mas o bom de 

se fazer anotações é que o professor cria um respaldo que prova seu 

conhecimento com relação a cada turma, cada série e cada aluno 

especificamente. O dialogo aberto com os alunos não é só questão de buscar 

conhecer mais sobre a vida do aluno, mas sim ser mais humano.         
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8. ANEXOS 

 

Questionário para os alunos: 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

Questionário para os alunos da escola municipal UMEF PROFª RAYMUNDA 

DE MENDONÇA. 

 SÉRIE:_________  TURMA:_________            SEXO: FEMININO [  ]           

MASCULINO [  ]     

 IDADE:_______     ALTURA:___________   PESO:_______ 

 

 1-) Em quais das habilidades corporais básicas listadas abaixo você considera 

que é bom? Marque um x nas opções que preferir: 

Correr [  ]       Saltar [  ]        Pular [  ]      Arremessar [  ]     Receber [  ]       

Chutar [  ]      Quicar [  ]         Agarrar [  ]     Rebater [  ]      Apanhar [  ]      Driblar 

[  ]     Cabecear [  ]     Equilibrar-se [  ]     Escalar [  ]     Rolar-se [  ]    Girar [  ]    

Desviar [  ]     Flexionar [  ]     Estender [  ]   Nadar [  ] 

          

2-) Você considera que aprendeu as habilidades corporais básicas que antes 

indicou brincando, jogando, em casa, na rua, no clube em outro lugar ou nas 

aulas de Educação Física que recebe na escola. Marque com um x a 

alternativa ou alternativas que preferir:   

Casa [  ]       Rua [  ]     Clube [  ]       Outro Lugar [  ]: 

qual?____________________________________, 

Nas Aulas de Educação Física [  ] 

 

3-) Quais as brincadeiras os jogos, que você gosta de brincar, jogar, no 

momento em que não está na escola. Dê 05 exemplos: 

1__________________________, 2__________________________, 

3___________________________, 
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4____________________________, 

5__________________________________. 

   

4-) Quais as brincadeiras, jogos, que você gosta que o seu professor de 

Educação Física ensine nas aulas que ele te dá na escola? Dê 05 exemplos: 

1___________________________, 2__________________________, 

3__________________________, 

4____________________________, 

5_________________________________________. 

 

5-) Você gosta da maneira que o seu professor de Educação Física ensina as 

brincadeiras, jogos, nas aulas que ele dá pra você? Sim [  ]      ou    Não [  ]. 

Por quê? Explique:________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________ 

 

6-) Na sua opinião o que o professor de Educação Física poderia ensinar na 

aula que ele dá pra você? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________ 

 

7-) Na sua opinião como o professor de Educação Física deveria realizar as 

aulas que ele dá pra você? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________  

 

Questionario para os professores: 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

Questionário para os Professores de Educação Física 

 

Esta pesquisa destina-se a cosntituir o Trabalho de Conclusão do Curso de 

Licenciatura em Educação Física/CEFD/UFES do acadêmico infra referido. O 

objetivo deste questionário é dar voz aos professores de Educação Física 

observados em sua ação pedagógica na escola sob investigação, para que 

tenham a oportunidade de esclarecer o pesquisador sobre situações 

observadas no transcorrer da pesquisa em andamento. Solicitamos que 

gentilmente continuem colaborando com esse trabalho, pois sua participação é 

indispensável para que ele chegue a bom termo. Outrossim, estejam seguros 

que guardaremos absoluto sigilo das suas identidades, bem como de todos os 

envolvidos e da própria instituição escolar que nos serve como campo de 

investigação. Ao mesmo tempo, afirmamos nosso compromisso em buscar 

meios teóricos e metodológicos para melhorar o trabalho do professor de 

Educação Física na Educação Básica, zelando pelo fortalecimento da sua 

imegem na escola. Atenciosamente, agradecemos sua colaboração. 

 

Acadêmico: Tchaikovsky Rossi Castor 

Orientador: Dr. Nelson Figueiredo de Andrade Filho 

 

Questões: 

1. Observando as aulas de Educação Física na escola, percebemos que 
no quinto ano B há muitos alunos repetentes, que não participam da 
aula, que ficam de fora conversando. A efetiva participação desses 
alunos nas aulas deveria ser exigida pelos professores de Educação 
Física ou não? Por quê? 
 



98 
 

2. Observando as aulas de Educação Física na escola, percebemos que os 
conteúdos que se sobressaem e são sistematicamente ministrados 
pelos professores são circuitos e corridas para todos os alunos menores, 
futebol/furingo para os meninos menores e pular corda para as meninas 
menores e, ainda, handebol/vôlei para todos os alunos maiores juntos. 
Por quê os conteúdos são esses e não outros? Haverá outros conteúdos 
nos próximos meses, quais? Qual sua intenção ao oferecer esses 
conteúdos para seus alunos? 
 

3. Também nas atividades que mobilizaram os conteúdos acima referidos, 
observamos que os professores em determinados momentos usaram da 
estratégia de dividir o pátio em dois ambientes, assim como, em outro 
momento, aceitaram que existisse “dois recreios” durante o tempo da 
aula de Educação Física, separando meninos e meninas e também 
alunos maiores de alunos menores, dando como justificativa para esse 
procedimento o fato de que todas as crianças não podem ir para o 
refeitório ao mesmo tempo, pois os maiores não respeitam os menores e 
competem pelo acesso a merenda escolar. Seria esse um papel 
adequado para a Educação Física desempenhar em seu tempo de 
intervenção pedagógica na escola? Esse tipo de procedimento, visando 
a organização do processo de trabalho pedagógico escolar, fortalece ou 
enfraquece a legitimação pedagógica da Educação Física no currículo 
escolar? 
 

4. Pelo que observamos os dois professores oferecem nas suas 
respectivas aulas possibilidades de as crianças realizarem certas 
experiências motoras, por exemplo, ao jogar com os conteúdos que 
mobilizam em seus planejamentos, entretanto, não parecem se 
preocupar com a questão da aquisição e do aprimoramento das 
habilidades básicas no sentido de estimular os alunos a aprender novos 
movimentos ou mesmo a jogar com maior qualidade, desenvoltura. A 
questão da aquisição e do aprimoramento das habilidades básicas é ou 
não é uma preocupação da perspectiva pedagógica com a qual 
trabalham os professores de Educação Física nesta escola? Sim ou não, 
por quê? 
 

 

5. Em seu ponto de vista, por quê algumas crianças são tão habilidosas e 
outras nem tanto, enquanto algumas outras parecem não adquirir 
habilidades motoras alguma nas aulas de Educação Física escolar 
observadas? Como podemos atestar que a aquisição das habilidades 
por uns ou a falta de habilidades por outros ou o desinteresse em 
adquirir e desenvolver habilidades motoras básicas por outros é ou não 
é da competência da Educação Física enquanto componente curricular 
obrigatório da Educação Básica, bem como parte da responsabilidade 
pedagógica do seu professor na escola? Em sua opinião as experiências 
de movimento corporal que planejamos e oferecemos aos nossos alunos 
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têm a ver com a qualidade das suas habilidades básicas? Sim ou não, 
por quê? 

 

 

 

 

 

 

 


