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RESUMO 

Esse estudo tematiza o impacto da infraestrutura e dos materiais na prática 

pedagógica docente na Educação Física Escolar. O problema da pesquisa 

alinha-se com a questão: Como concluintes do curso de Licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal Fluminense avaliam a infraestrutura 

e os materiais disponíveis nas escolas pelas quais passaram nas disciplinas de 

Pesquisa e Prática de Ensino e/ou no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência e como solucionaram esses problemas no ensino dos 

conteúdos da Educação Física escolar. Como objetivos específicos, o presente 

estudo buscou: a) refletir sobre como os concluintes do curso de Licenciatura 

em Educação Física da Universidade Federal Fluminense que já passaram 

pelas disciplinas de Pesquisa e Prática de Ensino e/ou Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência avaliam a infraestrutura e os materiais 

disponíveis para o ensino da Educação Física Escolar nos diferentes 

segmentos de ensino; b) Identificar como os concluintes do curso de 

Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal Fluminense 

adaptam a infraestrutura e os materiais no ensino dos conteúdos de Educação 

Física Escolar; c) Avaliar se a infraestrutura e os materiais impactam o ensino 

de conteúdos, impedindo que alguns sejam ministrados, privando a 

aprendizagem dos discentes; d) Identificar quais são os conteúdos da Cultura 

Corporal do Movimento que têm sido mantidos à margem no ensino da 

Educação Física Escolar, devido à infraestrutura inadequada e/ou escassez de 

materiais. A pesquisa trata-se de um Estudo de Caso e foi realizada com, sete 

discentes concluintes do curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal Fluminense, que se formam em 2019.1, através de uma 

entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados através da Análise de 

Conteúdo. Os resultados da análise dos dados nos permitiu a construção de 

cinco categorias: 1) Dificuldades com o ensino da Educação Física Escolar; 2) 

Fragilidade na infraestrutura e escassez de materiais; 3) Impactos da 

infraestrutura e da escassez de materiais no planejamento de ensino dos 

diferentes segmentos; 4) Prejuízo no ensino de conteúdos específicos; e 5) 

Representações sobre a infraestrutura e materiais para uma escola ideal. 

Concluímos que a Infraestrutura e a indisponibilidade de materiais impactam 
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diretamente a prática pedagógica na Educação Física Escolar, assim como 

prejudicam o ensino dos conteúdos da cultura corporal do movimento previstos 

nos documentos oficiais.  

 Palavras-Chave: Educação Física Escolar, Formação Profissional, Recursos 

Didáticos. 

 

ABSTRACT 

This study thematizes the impact of the infrastructure and the materials in the 

teaching pedagogical practice at the Physical School Education. The research 

problem is aligned with the question: How undergraduate students in Physical 

Education of the Federal  Fluminense University evaluate the infrastucture and 

the materials available in the schools they passed through at the Research and 

Teaching Practice and/or Teaching Initiation Program and how they solved 

these problems teaching the contents of Physical school Education.  As specific 

objectives the present study sought: a) reflect on how the undergraduate  

students in Physical Education of Federal  Fluminense University who have 

passed through the disciplines of research and teaching practice and/or 

Teaching Initiation Program evaluate the infrastructure and the materials 

available for the teaching of the Physical School Education  in different teaching 

segments; b) identify how the undergraduate students in Physical Education of 

Federal  Fluminense University adapt  (if necessary) the infrastructure and the 

materials teaching the contents of Physical School Education; c) evaluate if the 

infrastructure and the materials have an impact on the teaching of contents, 

preventing some from being taught, depriving students from learning; d) Identify 

which are the contents of body movement culture that have been kept in the 

sidelines in the teaching of  Physical school Education, due to inadequate 

infrastructure and/or scarcity of material. The research was realized with seven 

undergraduate students in Physical Education of Federal Fluminense 

University, through a semi-stuctured interview. The data were analyzed through 

Content Analysis. The results of the date analysis allowed us to construct five 

categories: 1) Difficulties with the teaching of Physical school Education; 2) 

Fragility on the infrastucture and scarcity of material; 3) Impacts of the 
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infrastructure and scarcity of material on the teaching planning in different 

segments; 4) Prejudice in teaching especific contents; and 5) Representations 

about the infrastucture and materials for one ideal school. We conclude that 

infrastructure and unavailability of materials impact directly on pedagogical 

practice in the Physical school Education, as well as impair the teaching of body 

movement culture contents provided for in the oficial documents.  

Key-Words: Physical School Education, Professional Qualification, Didatic 

Resources 
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Introdução 

Capítulo 1 

Desde a década de 1980 a Educação Física (EF) vem passando por 

uma renovação epistemológica. Como afirma Valter Bracht (1997), o início da 

década de 1980 marca o momento em que a visão hegemônica (militarista, 

esportivista e higienista)1
 começa a sofrer os primeiros abalos, dando início à 

crise de identidade da área, que inaugurou um pensamento pedagógico 

renovador  (RESENDE, 1992).2 
Tal renovação, iniciada há quase quatro décadas, tem sido 

responsável por diversos avanços, principalmente no âmbito escolar. Mas 

ainda há uma grande dificuldade do docente em conseguir trazer esse discurso 

renovador para o cotidiano da escola, visto que a Educação Física Escolar 

(EFE) sofre com um paradoxo: de um lado um discurso acadêmico renovador e 

de outro lado, o questionamento se essa renovação trouxe mudanças para o 

cotidiano das escolas (BRAGHIN, FERNANDES, 2017). Bracht (1997) diz que: 

Contra uma possível falta de legitimação, o professor de 
Educação Física não soube, até o momento, articular nada 
muito além de "altos brados de indignação” e um discurso, na 
maioria das vezes, teoricamente inconsistente, isto quando não 
se apega ou faz um discurso “legalista", confundindo legalidade 
com legitimidade. (p. 36) 

A mudança da formação teórica não garante, necessariamente, a 

transformação da prática pedagógica escolar, pois esta também depende das 

condições objetivas de trabalho enfrentadas pelos docentes (BASSO, 1994). 

Condições objetivas de trabalho estão relacionadas, por exemplo, com o 

espaço físico, a disponibilidade de materiais, a(s) jornada(s) de trabalho, a 

remuneração e a segurança (BRAGHIN, FERNANDES, 2017). 

                                                             
1
 A EF Militarista visava impor padrões de comportamento estereotipados e as características 

disciplinares das instituições militares, como obediência incondicional, respeito à hierarquia, 
capacidade de suportar dor e a coragem. A EF Esportivista visava a aptidão física, a execução 
técnica perfeita, a melhoria e/ou manutenção  da saúde. A EF Higienista visava à adoção de 
hábitos higiênicos, a prevenção de doenças, o desenvolvimento do físico através de hábitos 
saudáveis. (GHIRALDELLI, 1998)  
2
 Um conjunto de propostas que buscam romper com os ideais didático-pedagógicos 

tradicionais, foi classificado como Pensamento Pedagógico Renovador da Educação Física 
(PPREF) 
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Para fins deste estudo, teremos como foco o espaço físico, 

representado pela infraestrutura, além da disponibilidade de materiais, como 

fatores intervenientes na prática pedagógica nas aulas de EFE. De acordo com 

Shigunov (1997): 

[...] todo o equipamento esportivo escolar, como recintos 
cobertos, instalações ao ar livre, vestiários, arquibancadas, 
almoxarifados, depósitos, salas de projeção e reuniões, entre 
outros, deverão ser considerados como fator condicionante da 
qualidade de ensino [...] da disciplina de Educação Física (p. 
680).  

Considerando esses dois pontos principais, é possível afirmar, de 

acordo com a literatura supracitada, que mesmo com um discurso acadêmico 

renovador e uma formação nos cursos superiores, que acompanha a produção 

acadêmica, a EFE tem como empecilho para sua renovação, entre outros 

aspectos, as condições de trabalho as quais os docentes estão submetidos. 

A escolha desses pontos se dá pelo fato de acreditar que essas 

condições de trabalho têm capacidade de influenciar diretamente a prática 

pedagógica do docente. Jornadas de trabalho, remuneração e segurança 

também interferem, logicamente, mas a ponto de prejudicar o ensino de 

determinados conteúdos em curto prazo, destacamos esses pontos escolhidos. 

Compreender os impactos desses fatores, com foco nas questões 

de infraestrutura e de disponibilidade de materiais, é importante para se 

estudar formas de minimizar a escassez ou ausência do ensino de um grande 

número de conteúdos que acabam sendo esquecidos por parte do corpo 

docente, tais como: as danças (STRAZZACAPPA, 2001), as lutas 

(NASCIMENTO; ALMEIDA, 2007; RUFINO, DARIDO, 2015; SILVA et al. 2018), 

e as atividades de aventura, como o skate (ARMBRUST, 2008). Segundo 

Oliveira, Silva e Molina Neto (2011) 

Os professores de EF sentem dificuldades de desenvolver 
determinados conteúdos da cultura corporal na escola, tais 
como, dança, lutas, ginástica, por conta da inexistência de 
locais e de materiais específicos referentes a essas práticas. 
Dessa forma, os docentes limitam-se aos conteúdos 
esportivos. 
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No que tange aos conteúdos da EFE, esta área tematiza a Cultura 

Corporal do Movimento, constituída por alguns elementos, dentre os quais são 

destacados os jogos, os esportes, as danças, as ginásticas e as lutas, com 

ênfase na Capoeira (SOARES et al. 1992). A Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) do ensino fundamental, em sua versão aprovada no final de 2017, 

determina como conteúdos da EF: as brincadeiras e jogos, esportes, 

ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura (BRASIL, 2017). 

Entretanto, apesar da literatura e de documentos oficiais indicarem, esses 

componentes não têm sido abordados amplamente nas aulas de EFE 

(OLIVEIRA, SILVA, MOLINA NETO, 2011; FREIRE, 2011) 

A EF, como prática pedagógica, surge de necessidades sociais 

concretas, identificadas em diferentes momentos históricos (SOARES et al. 

1992). Dito isso, é preciso entender o porquê desta variedade de práticas não 

chegarem ao cotidiano de muitas escolas através da intervenção pedagógica, o 

que tem impossibilitado o atendimento desta necessidade social já explicitada 

pela literatura da área e documentos oficiais, como os PCNs (BRASIL, 1998 A), 

(BRASIL, 1998 B), a BNCC (BRASIL, 2017), assim como Orientações 

Curriculares de Redes Públicas de Ensino (SEE/PE, 2010; SEEDUC/RJ, 2012; 

SME/RJ, 2016; SEED/PR, 2018). Se o ensino da Cultura Corporal é 

amplamente conhecido na formação superior em EF desde a década de 1990, 

e ainda não atinge os discentes da EFE, é necessário entender o porquê desse 

cenário, problematizando de que maneira o mesmo prejudica a aprendizagem 

dos mesmos, por não terem acesso aos conteúdos de ensino deste 

componente curricular, de forma democrática. 

A democratização da escola pública aconteceu à custa da 

diminuição do salário dos docentes, da deterioração das condições de trabalho, 

da queda do rendimento escolar dos discentes e da redução das verbas para a 

educação (PENIN, 1989). Segundo Gentille (2001), de acordo com dados do 

Governo Federal, de 1995 a 2002, houve um aumento significativo na 

quantidade de matrículas feitas nas escolas públicas de ensino fundamental no 

Brasil; porém, os dados levam em consideração apenas a quantidade e não 

atestam a melhoria da qualidade do ensino. Além disso, o aumento 

desordenado e sem planejamento do número de discentes é prejudicial à 
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escola de maneira geral, e em específico para a EFE, visto que o docente sofre 

exigências as quais não tem condições de atender. Diante da demanda cada 

vez maior por matrículas, as escolas são construídas em áreas impróprias, em 

espaços físicos mal utilizados com ambientes e salas de aulas dispostas de 

forma irracional, sem material adequado e condições de segurança (DAMAZIO, 

SILVA, 2008).  

Neste contexto, as condições de infraestrutura e de materiais não 

acompanharam o aumento das responsabilidades educativas dos professores 

(ESTEVE, 1995 apud SHIGUNOV, SHIGUNOV NETO, 2002). Na realidade 

social brasileira, há uma quantidade grande de escolas, sobretudo públicas, 

que não apresenta espaço físico adequado ou quantidade suficiente de 

materiais (SEBASTIÃO, FREIRE, 2009). De acordo com o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), em 2006, das 159.016 escolas de 

Ensino Fundamental no Brasil, públicas e privadas, apenas 44.763 possuíam 

uma quadra poliesportiva (BRASIL, 2006). Segundo Shigunov (1997), as 

escolas estão passando por uma crise de materiais, tanto na disciplina de EF, 

como nas demais. Justamente por isso, os docentes acabam excluindo 

algumas atividades do seu planejamento de ensino (FREIRE, 2011). 

Portanto, se faz necessário compreender como essa crise 

relacionada à infraestrutura inadequada e escassez de materiais impacta o 

planejamento e a própria prática pedagógica da EFE. Assim sendo, como 

problema norteador dessa pesquisa, desejamos responder à questão central: 

Como concluintes do curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) avaliam a infraestrutura e os materiais 

disponíveis nas escolas pelas quais passaram (PPE 1, 2, 3 e 4 / PIBID) e como 

solucionaram esses problemas no ensino dos conteúdos da EFE? Para tal, a 

pesquisa tem como objetivo geral investigar como concluintes do curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFF avaliam a infraestrutura e os 

materiais disponíveis nas respectivas escolas, assim como solucionaram esses 

problemas no ensino dos conteúdos da EFE. 

Os objetivos específicos desse estudo são: a) Refletir sobre como 

os concluintes do curso de Licenciatura em EF da UFF que já passaram pelas 
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disciplinas de PPE e/ou PIBID avaliam a infraestrutura e os materiais 

disponíveis para o ensino da EFE nos diferentes segmentos de ensino; b) 

Identificar como os concluintes do curso de Licenciatura em EF da UFF 

adaptam (se necessário) a infraestrutura e os materiais no ensino dos 

conteúdos de EFE; c) Avaliar se a infraestrutura e os materiais impactam o 

ensino de conteúdos, impedindo que alguns sejam ministrados, privando a 

aprendizagem dos discentes; d) Identificar quais são os conteúdos da Cultura 

Corporal do Movimento que têm sido mantidos à margem no ensino da EFE, 

devido a infraestrutura inadequada e/ou escassez de materiais. 

Esta pesquisa se justifica por permitir: 1) Refletir como a trajetória 

de licenciandos em EF da UFF nas disciplinas de PPE 1, 2, 3 e 4 e do PIBID 

impactou suas práticas pedagógicas em relação à avaliação e adaptação da 

infraestrutura e dos materiais para o ensino da EFE; 2) Mapear elementos da 

Cultura Corporal do Movimento que têm sido mantidos à margem no ensino da 

EFE na Educação Básica; e 3) Oferecer sugestões que minimizem o impacto 

da infraestrutura e dos materiais no ensino da EFE. 

Nesse contexto, pesquisar sobre como a infraestrutura e a falta de 

materiais influenciam na prática pedagógica da EFE, é relevante para que 

sejam pensadas maneiras de minimizar seus impactos. Conforme afirma Lima 

(1988), a escola precisa dispor de espaços que permitam realizar, com 

eficiência, o ato pedagógico nas atividades físicas e desportivas curriculares. 

Conhecer como os licenciandos concluintes atuam quando se deparam com 

essas dificuldades é uma informação importante para mapearmos quais 

conteúdos da Cultura Corporal do Movimento, mesmo após essas adaptações, 

acabam sendo mantidos à margem do ensino da EFE. 

O primeiro argumento visa mostrar de maneira objetiva se a 

participação nas disciplinas de PPE 1, 2, 3, 4 e/ou no PIBID acrescentou 

conhecimentos e experiências em sua formação acadêmica, no que tange a 

lidar com as condições de infraestrutura e materiais, reconhecendo como essas 

podem causar mudanças no planejamento pedagógico desses futuros 

docentes. As opiniões desses em relação a essa influência, como contornaram 

estes problemas e se esperavam encontrar essas dificuldades são relevantes 
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para avaliarmos se após essa participação, os mesmos modificaram suas 

opiniões acerca da infraestrutura adequada e dos materiais adequados para o 

ensino da EFE. 

O segundo argumento está relacionado a identificar se há elementos 

da Cultura Corporal que, por conta dessas condições, acabam não sendo 

ensinados nas aulas de EFE. Caso sejam mencionados, identificar quais são 

esses elementos e por que razões são mantidos à margem do ensino da EFE, 

conforme indicam estudos já realizados (FREIRE, 2011; ARMBRUST, 2008; 

SILVA et al, 2018). O intuito é apontar como essas condições de infraestrutura 

e materiais prejudicam a prática desses elementos. 

Por fim, o último argumento se fundamenta porque sabemos que 

vivemos numa realidade onde nem sempre lidamos com as condições ideais 

(quadra com a marcação das modalidades esportivas mais comuns, tatames 

para a prática de lutas e ginásticas, espaços espelhados para a prática das 

danças entre outros). Por isso, justamente, pretendemos sugerir meios que 

possam minimizar essa situação do impacto negativo da infraestrutura e 

indisponibilidade de materiais, para que o docente consiga desenvolver uma 

prática pedagógica mais próxima, no que tange ao ensino dos conteúdos que a 

literatura e os documentos oficiais desejam e sugerem desde a década de 

1990 (SOARES et al, 1992; BRACHT, 1997; BRACHT, GONZÁLEZ, 2005). 

  



 
 

 
 

Capítulo 2 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e 

exploratório (GIL, 1994), caracterizando-se como um estudo de caso (MOLINA 

NETO, TRIVIÑOS, 1999). A abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos 

significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não 

captável em equações, médias e estatísticas (MINAYO, 1994). Tal abordagem 

responde às questões particulares do universo dos significados que não podem 

ser quantificadas como, por exemplo, nosso objeto de estudo, a saber, o 

impacto da infraestrutura e escassez de materiais na prática pedagógica 

docente na EFE. 

A pesquisa possui caráter descritivo porque tem, entre os objetivos, 

a descrição das características de determinada população – em nosso estudo, 

os concluintes do curso de Licenciatura em EF na UFF - e o estabelecimento 

de relações entre as variáveis infraestrutura e escassez de materiais, como 

estudar as características deste grupo: sua distribuição por idade, sexo, 

procedência geográfica, nível de escolaridade. Além disso, também possui o 

intuito de levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população (GIL, 

2002), acerca do nosso objeto de estudo, o impacto da infraestrutura e 

escassez de materiais na prática pedagógica docente na EFE. 

O estudo também é exploratório porque tem como um dos objetivos 

desenvolver, modificar e esclarecer conceitos e ideias, proporcionar uma visão 

geral sobre determinado fato – o impacto da infraestrutura e da disponibilidade 

de materiais no ensino da EFE -, além de representar a primeira etapa de uma 

investigação mais ampla (GIL, 1994), que poderá ser realizada no futuro, no 

âmbito da pós-graduação. 

No contexto da pesquisa qualitativa, este estudo se caracteriza 

como um estudo de caso, caracterizado por seu viés descritivo, interpretativo e 

avaliativo acerca de uma realidade microssocial específica, no caso, o curso de 

Licenciatura em EF da UFF (MOLINA, 1999). O estudo de caso é descritivo 

porque apresenta detalhadamente o caso investigado; interpretativo, porque 
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contém uma descrição densa utilizada para criar categorias ou levantar 

hipóteses; e avaliativo, porque além de descrever, também emite 

interpretações sobre o caso estudado. 

No que tange ao curso de Licenciatura em EF da UFF, o Instituto de 

Educação Física da UFF começou sua história em 1975, com a criação de uma 

Coordenação de Educação Física (Portaria de nº 4186 de 02/06/1975) ainda no 

período da ditadura militar, atendendo a uma necessidade, já que a legislação 

obrigava as Universidades a ofertarem a disciplina de EF para todos os 

cursos3. Em 1984, a evolução qualitativa do trabalho acadêmico na referida 

Coordenação, fez com que a mesma se tornasse um Departamento vinculado 

ao Centro de Estudo Gerais (CEG) (Resolução nº 120 de 19/12/1984), 

denominando-se Departamento de Educação Física e Desportos. Em março de 

1991, foi implantado o curso de pós-graduação “lato sensu” em “Educação 

Física Escolar” e, somente, em 2007 o então Departamento de Educação 

Física e Desportos, passou a contar com um curso de graduação (Decisão 

360/2006 – MEC, através do processo de nº 23069.041400/06-21). Na 

sequência, em 2009, foi criado o Instituto de Educação Física da UFF (IEF-

UFF), que incorporou toda a estrutura e as atividades do Departamento de 

Educação Física e Desportos. 

No que tange aos participantes da pesquisa, o grupo de informantes 

é constituído por sete concluintes do curso de Licenciatura em EF da UFF. 

Como critérios de inclusão, os participantes deveria, no mínimo, ter cursado as 

disciplinas de PPE 1, 2 e 3 e estarem cursando a PPE 4; e/ou serem bolsistas 

do PIBID. Essa escolha se dá pelo fato de que esses alunos estão próximos de 

se licenciarem e já tiveram contato com a literatura que aborda a Metodologia 

de Ensino da EFE, assim como os conteúdos deste componente curricular. 

Além disso, porque já vivenciaram como é o cotidiano de docentes da área em 

diferentes segmentos de ensino, nas PPEs referentes à Educação Infantil, ao 

Ensino Fundamental e Médio; passando, provavelmente, por algumas 

                                                             
3
 Através do Decreto 69.450 em 1º de Novembro de 1971, assinado pelo Presidente Médici 

criando uma nova regulamentação para o Artigo 22º da LDB de 1961, que estendia a 
obrigatoriedade da Educação Física para todos os níveis de escolaridade, abrangendo assim 
as universidades. Disponível em:<https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/medici-tornou-
educacao-fisica-obrigatoria-em-todos-os-niveis-de-ensino-em-1971-
20369777#ixzz5Uxoc8b3A> 

https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/medici-tornou-educacao-fisica-obrigatoria-em-todos-os-niveis-de-ensino-em-1971-20369777#ixzz5Uxoc8b3A
https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/medici-tornou-educacao-fisica-obrigatoria-em-todos-os-niveis-de-ensino-em-1971-20369777#ixzz5Uxoc8b3A
https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/medici-tornou-educacao-fisica-obrigatoria-em-todos-os-niveis-de-ensino-em-1971-20369777#ixzz5Uxoc8b3A
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dificuldades e dilemas enfrentados por esses docentes, tais como a falta de 

infraestrutura e a escassez de materiais didáticos para o ensino da EFE. 

A coleta de dados foi feita através de uma entrevista. Esse 

instrumento apresenta algumas vantagens que justificam a escolha, como: 

receber respostas mais profundas acerca do tema, permitir captar a expressão 

corporal do entrevistado, o seu tom de voz e apresentar maior flexibilidade, já 

que permite ao entrevistador esclarecer melhor o significado das perguntas e 

adaptar-se facilmente às pessoas e circunstâncias (GIL, 1994). Utilizamos a 

entrevista semiestruturada, com perguntas abertas que permitem ao 

entrevistado dissertar livremente sobre as pautas, a fim de que aborde 

aspectos que sejam relevantes sobre o que foi perguntado (MOLINA NETO, 

TRIVIÑOS, 1999). De acordo com Szymanski (2002), esse instrumento é 

utilizado como solução para estudos subjetivos e de significados complexos 

demais para o uso de instrumentos padronizados como, por exemplo, o 

questionário com perguntas fechadas. 

O trato dos resultados e a análise das respostas utilizou o referencial 

metodológico da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009), que propõe 3 fases 

para a análise: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; e 3) tratamento 

dos resultados obtidos e a interpretação. 

A pré-análise é a fase da organização dos dados da pesquisa. 

Segundo a autora, é um período para a sistematização das ideias iniciais, e 

está subdividida em: a) uma leitura flutuante, que corresponde ao primeiro 

contato com os documentos analisados – representados em nosso estudo 

pelas entrevistas transcritas -, consiste numa leitura suave e gradual, que se 

torna mais precisa; b) a escolha dos documentos, o momento onde são 

selecionados os documentos que serão relevantes para a pesquisa; c) a 

formulação das hipóteses e dos objetivos, onde, com base nos textos lidos, o 

pesquisador formulará novas hipóteses; d) a referenciação dos índices e a 

elaboração dos indicadores, quando cada tema será determinado de acordo 

com a sua relevância e de acordo com a frequência que se evidencia ao longo 

do conteúdo; e e) a preparação do material, quando há uma organização 

formal do material utilizado. 
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A segunda etapa é a Exploração do Material. Esta fase é mais longa 

e consiste em operações de codificação através de recortes, agregação e 

enumeração que permitem atingir uma representação das características dos 

conteúdos analisados, no formato de “categorias”. Nesse momento, há uma 

leitura mais profunda e precisa de todo o material que constitui o corpus 

documental, no caso desta pesquisa, representado pelas entrevistas 

transcritas. 

A terceira e última etapa é o Tratamento e interpretação dos 

resultados. Nessa etapa, os conteúdos são analisados e interpretados com 

vistas a alcançar os resultados que gerem significados relevantes e válidos 

para a resolução do problema e dos objetivos apresentados na pesquisa. 

O uso da Análise de Conteúdo utilizou o procedimento da 

“categorização” para a interpretação dos dados. De acordo com Bardin (2009), 

este processo deve obedecer a algumas regras, a saber: a) exclusão mútua: 

As categorias devem ser feitas de maneira que um elemento não possa ter dois 

ou mais aspectos suscetíveis de serem classificados em duas ou mais 

categorias; b) homogeneidade: Um único princípio de classificação deve 

governar a sua organização. Num mesmo conjunto categorial, só pode 

funcionar com um mesmo registro e com uma mesma dimensão da análise; c) 

pertinência: Uma categoria é considerada pertinente quando está adaptada ao 

material de análise escolhido. O sistema de categorias deve refletir as 

intenções da investigação; d) objetividade e a fidelidade: As diferentes partes 

de um mesmo material, ao qual se aplica a mesma grelha categorial, devem 

ser codificadas da mesma maneira, mesmo quando submetidas a várias 

análises. O organizador da análise deve definir claramente as variáveis que 

trata, assim como deve precisar os índices que determinam a entrada de um 

elemento numa categoria; e) produtividade: O conjunto de categorias deve 

fornecer resultados férteis, em índices de inferências, em hipóteses e em 

dados exatos. 

  



 
 

 

Capítulo 3 

Revisão de Literatura 

O intuito desde capítulo é dar embasamento teórico à pesquisa, 

apresentando a literatura sobre a temática de nosso objeto de estudo, 

abordando assuntos relevantes para atendermos ao problema e aos objetivos 

da pesquisa. Desta maneira, organizamos o capítulo em três tópicos, de 

maneira que os temas pertinentes ao trabalho docente sejam abordados. 

No primeiro tópico dissertaremos sobre o dilema anteriormente 

citado, a saber: Reivindicar espaço físico e materiais didáticos adequados para 

as aulas de EFE, para evitar que alguns conteúdos sejam marginalizados no 

contexto do ensino deste componente curricular; ou adotar uma postura de 

sempre se adequar, adaptando materiais e espaços, não exigindo condições 

melhores de trabalho precarizando o fazer pedagógico e as aulas de EFE. No 

segundo tópico levantaremos estratégias já utilizadas pelos professores nos 

seus afazeres pedagógicos, maneiras de adaptar os espaços disponíveis e 

ajudar na escassez material. O terceiro tópico servirá para enumerarmos os 

conteúdos da cultura corporal que são esquecidos por causa desses fatores: 

infraestrutura inadequada e escassez de materiais. 

Explicaremos com mais clareza o porquê da escolha desses pontos. 

Para fins deste texto, o termo “condições de trabalho” contém um significado 

mais amplo, referente ao espaço físico, à disponibilidade de materiais, à 

jornada de trabalho, à remuneração e à segurança (BRAGHIN, FERNANDES, 

2017). Neste cenário, a escolha desses dois pontos específicos (infraestrutura 

e disponibilidade de materiais) se dá em virtude de acreditarmos que são 

fatores que atingem de maneira mais contundente e imediata a atuação do 

docente, ocorrendo em prazo imediato, limitando quase que instantaneamente 

a ação do professor de EFE. 

 

3.1 Condições de trabalho docente: A busca de um equilíbrio entre se 

adequar às condições de infraestrutura e escassez de materiais e lutar 

pelo uso de materiais e espaços físicos adequados 
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A literatura deixa claro que a renovação acadêmica ainda não 

chegou às escolas por diversos fatores. Muniz (1996) avalia que os conceitos 

de uma EF renovadora não foram apropriados pelos professores devido à falta 

de condições de trabalho, desinteresse, divergência de ideias e/ou pela 

dificuldade de operacionalização em sua prática pedagógica. A EFE precisa de 

um espaço adequado que difere de outras disciplinas. Hurtado (1988) já 

ressalvava no final da década de 1980 que a EFE deveria ter sua “sala de 

aula”, seu espaço adequado, onde o processo ensino e aprendizagem e a 

relação professor aluno pudesse ser eficaz e educativa. Paula et al (2012), 

declara que: 

[...] Educação Física, por se tratar de um componente 
curricular, no qual seu objeto seja o movimento corporal, [...] 
necessita de um espaço que contenha uma estrutura adequada 
para a realização das atividades práticas pertinentes ao seu 
currículo, caso contrário, se a escola não possuir sequer um 
espaço físico para estas práticas, provavelmente o ensino da 
disciplina em destaque estaria comprometendo o 
desenvolvimento dos alunos, em suas capacidades física, 
motora, social, afetiva e cognitiva (p. 58). 

Esse é o principal ponto a ser abordado nesse tópico: entender mais 

profundamente como a literatura mostra a influência dos materiais e espaços 

físicos disponíveis na prática docente. Shigunov (1997) concluiu que muitas 

escolas possuem locais e materiais disponíveis para EF. Porém, não são nem 

adequados, nem suficientes para uma boa aprendizagem dos discentes, a 

partir de vivências positivas com os conteúdos da Cultura Corporal (SOARES 

et al, 1992). O autor também afirma que os conteúdos trabalhados são muito 

dependentes da disponibilidade de materiais didáticos e de locais adequados 

para as aulas, prejudicando-as por limitar o rol de conteúdos a serem 

ensinados. As deficiências nos espaços físicos, materiais peculiares e 

instalações, promovem um abalo significativo e direto no ensino da EFE 

(PAULA et al,  2012). 

Gaspari et al (2006) afirmam que a falta de materiais e a 

infraestrutura inadequada são as principais dificuldades enfrentadas pelos 

professores de EFE, junto com a falta de status de disciplina, baixos salários, 

alta carga de trabalho (o que afeta todos os docentes de maneira geral). Os 

aportes necessários de infraestrutura física, material ou os equipamentos que 
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poderiam possibilitar alguma chance de sucesso estão muito longe da 

realidade dos professores de EFE nas escolas. Em sua pesquisa, os autores 

afirmam que mais da metade dos professores entrevistados alegou não ter sido 

abordada, durante suas formações, a dificuldade existente na prática do 

cotidiano escolar: seja de ordem estrutural ou pedagógica. 

Como relatado por diversos autores, a falta de materiais didáticos e 

de espaço físico adequado é uma realidade constante dos professores de EFE. 

Os estudos mostram que isso vem ocorrendo e prejudicando professores ao 

redor do Brasil (SHIGUNOV, 1997; DAMAZIO, SILVA, 2008; REIS, 2009; 

OLIVEIRA, SILVA, MOLINA NETO, 2011; TENÓRIO, TASSITANO, LIMA, 

2012; BRAGHIN, FERNANDES, 2017). 

Segundo Lima (1998), as escolas não são “estacionamentos de 

crianças”. O espaço físico é material rico e está sendo desprezado. Segundo a 

realidade portuguesa, nas construções de escolas não há lugar para 

bibliotecas, laboratórios e quadras de esportes, o que limita as possibilidades 

de aprendizado. 

A partir do momento que reconhecemos a influência dessas 

condições, começamos a pensar em formas de agir em relação a isso. 

Atualmente, os docentes da EFE se encontram numa divisão, já mencionada 

por nós, devido a esses dois pontos: Lutar por espaço físico e materiais 

didáticos adequados às aulas, para evitar de deixarem de ensinar alguns 

conteúdos, ou sempre criar maneiras de se adequar à escassez, adaptando os 

espaços e materiais, não exigindo condições melhores de trabalho, 

contribuindo para a manutenção da precarização do ensino da EFE. 

A busca de um equilíbrio entre essas posturas é importante para que 

a EFE garanta o rol de conteúdos a ser ensinado e continue se desenvolvendo, 

em direção à conquista de legitimidade pedagógica perante a comunidade 

escolar (BRACHT, 1997). Podemos e devemos exigir melhores condições de 

espaço físico e materiais, mas não podemos deixar de ministrar os conteúdos 

sugeridos nos documentos oficiais e na literatura da área. Por isso, também, é 

importante criarmos formas e nos adequarmos às dificuldades para que 

possamos proporcionar um processo educativo eficiente e adequado. As duas 
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opções não devem ser vistas, portanto, como antagônicas, mas 

complementares. Porém, quando interpretadas separadamente, acabam 

agindo como um fator de desmotivação para o docente, gerando, por vezes, 

sua acomodação. 

O que tem acontecido no cotidiano da EFE é que por causa da 

constante inadequação do espaço físico e da escassez de materiais, se parou, 

de maneira geral, de lutar pelas condições mínimas necessárias para o ensino 

deste componente curricular. O contrário também acontece, pois quando se 

exige os espaços adequados sem obtenção de resposta, acaba por não se 

buscar a adequação e os conteúdos são negados aos discentes. 

Segundo Shigunov (1997): 

[...] não se percebe a razão de os professores de educação 
física não lutarem por um espaço condigno na escola, o espaço 
que sabem que tem direito, para o desempenho adequado da 
sua função educativa. Afinal, tem-se lutado em tantas frentes 
[...] e o tema dos espaços e materiais tem permanecido 
intocável, latente, camuflado por outras questões... (p. 679) 

Avaliamos que um dos motivos para que isso ocorra, seja 

justamente por causa desse dilema e da desmotivação que ocorre quando se 

assume uma das duas opções. A adequação permanente dos docentes frente 

às adversidades sempre levou à diminuição da luta por espaços condignos; por 

outro lado a imobilização enquanto se luta por espaços sem adequação, em 

curto prazo, levou à ausência de grande número de conteúdos de ensino da 

EFE. Por isso, debater sobre esse tema a fim de chegar num acordo é 

essencial para a mudança da prática atual da EFE. 

Se a EF, como já afirma a literatura, tem que ter o seu espaço físico 

e materiais didáticos adequados, precisamos entender do que se trata, para 

que possamos exigi-los. Lopes (1988), ainda na década de 1980, já 

interpretava que às vezes se reivindicam melhores condições de trabalho de 

maneira abstrata, mas a classe de professores não debatia profundamente o 

problema da falta de espaços e materiais, nem se dizia qual seria o modelo ou 

modelos de instalações ideais para a prática dos objetivos da EFE. No contexto 

atual, o que se vê são manifestações de professores exigindo melhor qualidade 



15 
 

 
 

de ensino e valorização do trabalho docente, que pressupõem, também, as 

questões de infraestrutura (PAULA et al. 2012). 

Apesar das atuais reinvindicações, Macedo e Goellner (2012) dizem 

que os investimentos feitos para assegurar espaços adequados para o 

desenvolvimento na cultura corporal ainda são raros. Neste cenário, os 

conteúdos da cultura corporal que necessitam de espaços próprios se mantêm 

sendo prejudicados, como dança, yoga, lutas e ginástica, assim como espaços 

aquáticos. 

 

3.2 Estratégias didáticas para sanar a escassez de materiais e espaço 

físico inadequado. 

No presente tópico temos como objetivo sugerir e enumerar 

estratégias já utilizadas pelos docentes que possam ajudar a sanar os 

problemas de material didático e/ou espaço físico, encontrados pelos 

professores de EFE no cotidiano escolar. Nosso intuito é indicar estratégias 

utilizadas por docentes de EFE no cotidiano, pois defendemos que a luta por 

condições adequadas não deve significar a imobilização no que tange ao 

ensino dos conteúdos, devendo estar alinhada à postura de adequação e 

adaptação provisória de espaços e materiais. Portanto, são necessárias formas 

de, no curto e médio4 prazos, resolver o problema da marginalização de grande 

número de conteúdos, por causa dessas dificuldades. 

Reciclar materiais e reaproveitar espaços são meios que, além de 

aguçarem a criatividade dos alunos e exigirem do docente, garantem o ensino 

dos conteúdos até então abandonados, possibilitando suas vivências para 

esses discentes. O ato de criar materiais com as próprias mãos gera 

motivação, além de poder ser uma ação multidisciplinar, articulando diversas 

disciplinas, como Artes e EF, por exemplo, no intuito, de abordando vários 

temas, se chegar à prática da EFE propriamente dita. 

                                                             
4
 A exigência de espaços físicos adequados não é algo que acontece rapidamente, o tempo 

para que ocorra a reforma de um pátio ou a construção de uma quadra é muito maior do que a 
espera pela compra de materiais didáticos, por exemplo. Por isso, pensaremos soluções a 
curto e médio prazo para que enquanto há a espera, esses conteúdos não continuem sendo 
marginalizados. 
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De acordo com Sebastião e Freire (2009): 

Na Educação Física, os recursos materiais merecem uma 
atenção destacada diante das especificidades existentes. As 
aulas, normalmente realizadas em ambiente aberto como 
quadras e pátios, estão sujeitas às variações meteorológicas. 
Essa inconstância, por vezes utilizada para justificar o 
cancelamento de aulas e atividades, só evidencia a relevância 
do planejamento ainda mais elaborado, pois nele serão 
previstas atividades e espaços alternativos, caso haja a 
impossibilidade da utilização dos meios convencionais. (p. 2) 

Além da constante falta de materiais e espaços inadequados, as 

aulas ainda são influenciadas por outros fatores, como mudanças 

meteorológicas (chuva, calor excessivo, umidade alta etc.), o que torna mais 

evidente a necessidade de utilização de adaptações diversas na realidade da 

EFE. 

Taffarel (1985), já na década de 1980, declarava que um dos 

aspectos que justificava a utilização de métodos criativos5 era a emergência 

desses métodos, demonstrados através da utilização de materiais e locais 

alternativos para a realização de jogos e a vivência variada de movimentos, 

assim como a alteração de regras devido às condições situacionais. Ou seja, a 

realidade de materiais e espaços físicos enfrentada pelos docentes, torna 

urgente as adaptações criativas dos mesmos. 

Freire (2011), ao abordar a proposta de uma EFE para Educação 

Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais destaca que a utilização de bolas, 

bastões, arcos, cordas e até materiais feitos com garrafas e copos 

descartáveis, são indispensáveis para proporcionar aos alunos a troca com o 

meio e atribuição de novos significados ao brinquedo. A diferença de peso, cor, 

textura, tipo e tamanho de materiais proporcionam aos alunos constantes 

adaptações e ajustamentos motores. Portanto, a utilização de materiais 

reciclados pelos docentes pode cumprir essas funções. Importante sublinhar 

que o referido autor fala especificamente sobre a EFE na Educação Infantil e 

Fundamental Anos Iniciais, sendo relevante refletir que ao longo do 

                                                             
5
 Celi Taffarel diz que 5 métodos podem ser usados na EFE: Método das perguntas 

operacionalizadas, Método da análise, Método da análise-síntese, Método brainstorming e 
Método Checklist. 
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Fundamental Anos Finais e do Ensino Médio esse mesmo recurso se torna 

mais difícil, sendo necessárias novas estratégias. 

É possível dizer que o professor terá mais condições para realizar 

um trabalho de melhor qualidade, se a escola em que atua lhe oferecer 

espaços e recursos materiais adequados (SEBASTIÃO, FREIRE, 2009).  A 

ausência de espaço físico, materiais peculiares ou até mesmo falta de 

manutenção nas quadras poliesportivas, possivelmente, representa a ausência 

de algumas vivências corporais na EFE, o que estaria resultando em uma 

lacuna na formação integral dos alunos, no que tange às dimensões afetiva, 

social, cognitiva e motora (PAULA et al. 2012). Porém, essa necessidade de 

adaptação possui uma importante função pedagógica, como a oportunidade de 

que os alunos assumam um papel ativo no processo ensino-aprendizagem, 

criando, imaginando, criticando e decidindo (TAFFAREL, 1985). 

Em se tratando de espaço físico adequado, é possível dizer que 

grande parte das escolas brasileiras, principalmente das redes públicas, 

contam apenas com pátios cimentados e/ou salas de aula com os recursos 

tradicionais (carteiras, quadros, giz). De acordo com dados do INEP (2006), já 

utilizados ao longo deste estudo, apenas 44.763 de 159.016 escolas de Ensino 

Fundamental no Brasil, públicas e privadas, possuem quadra poliesportiva. 

Essa má distribuição do espaço físico acontece desde a construção das 

escolas, já que não tem sido uma prioridade a construção de espaços próprios 

para a Educação Física (BATISTA, 2003), o que, segundo Freire (2011), se 

torna uma das razões para que professores excluam frequentemente 

determinados conteúdos de ensino dos seus planejamentos. 

Garrafas pet, sacos plásticos, bolas de meia, bexigas, cordas, 

emborrachado E.V.A., lençol, jornal, papeis, tampinhas de garrafa, caixas de 

papelão são exemplos de materiais que podem ser utilizados com essas 

funções pedagógicas, de maneira que os alunos construam os materiais que 

serão utilizados com suas próprias mãos e a sua maneira, com diversas formas 

e cores em suas possibilidades de construção. A título de exemplo, o jornal 

pode ser utilizado para confeccionar espadas para uma aula de esgrima, no 

conteúdo de lutas; caixas de papelão podem ser utilizadas para aulas com o 
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tema Bumba-meu-boi, com os alunos posicionando caixas grandes sobre a 

cabeça, no conteúdo de danças folclóricas (GRUPO DE TRABALHO 

PEDAGÓGICO UFSM-UFPE, 1991). 

Taffarel (1985) utiliza vários exemplos de materiais que podem ser 

utilizados em diversas atividades em aula. Um exemplo dado pela autora é, 

como a partir do Método de Criatividade de “Análise”, um pedaço de madeira 

quebrada de um cabo de vassoura, martelo ou até tronco de árvore pode ser 

utilizado como obstáculo, como extensão do braço, para lançar, manipular, 

escorar, atirar, passar, equilibrar, carregar e saltar. A autora, também, 

exemplifica como, através do Método de “Análise-Síntese”, esse mesmo 

material combinado com outros, aumenta ainda mais a lista de possíveis 

atividades, como, por exemplo, uma bola. Com um pedaço de madeira 

poderiam bater na bola, equilibrar a bola, utilizar como obstáculo para a bola, 

rebater e manipulá-la. Outros exemplos utilizados pela autora são: utilizar o 

cabo do guarda-chuva quebrado em atividades de ginásticas e saltos, réguas 

como extensão do braço para atividades de esgrima ou para lançamento, 

pneus para rolar ou saltar ou se balançar, bolas de meia em atividades que 

utilizam bolas, sacos plásticos ou de pano em corridas e atividades de saltos, 

latas podem ser utilizadas em atividades circenses ou de saltos, colchões em 

atividades de ginásticas ou lutas. 

O aproveitamento dos espaços segue o mesmo raciocínio utilizado 

para os materiais: pátios cimentados, com pilastras ou degraus, presença de 

bancos de concreto, quadras sem a marcação das modalidades esportivas 

mais comuns, salas de aula pequenas, terrenos desnivelados, são alguns 

exemplos que o professor necessitará improvisar e adaptar, utilizando sua 

imaginação e a dos alunos. 

O Grupo de Trabalho Pedagógico UFPe – UFSM (1991) oferece  

vários exemplos de como  adaptar o espaço físico em aulas de EF. Alguns dos 

exemplos a partir do movimento do “saltar” são usar o desnível do terreno para 

corrida com salto ou apenas saltar; um pequeno muro no terreno pode ser 

utilizado para pulos com duas pernas ou escalada; uma árvore pode ser 

utilizada para se balançar ou para ser escalada; uma poça d´água pode ser 
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utilizada para explorar o movimento do saltar com uma perna ou com duas 

pernas; um corte no terreno ou um pequeno fosso pode ser utilizado para 

corridas, saltos fortes, subidas. 

Kunz (2014), também mostra vários exemplos de como materiais e 

espaços podem ser reaproveitados e resignificados de maneira a se conseguir 

uma prática pedagógica que dê conta das demandas dos alunos e da cultura 

corporal do movimento. O autor dá o exemplo de como é possível fazer um 

“boné de velocidade” para uma aula de corrida de velocidade com bonés 

usados ou soleiras e fitas de diversos comprimentos e tipos a exemplo das fitas 

de ginástica rítmica. Assim como bastões de troca podem ser substituídos por 

qualquer material semelhante que possa ser passado ao companheiro na 

corrida. Para aulas de salto, o uso de caixas de salto, colchões, pneus ou 

arranjo do mesmo efeito também ajudam. O autor descreve como fabricar um 

minitrampolim usando pneus velhos ou lonas, tiras de borracha trançadas ou 

tapetes. O mesmo autor descreve como adaptar aulas de lançamentos e 

arremessos, com bolas de diversos tamanhos, pesos e materiais, arcos e 

dardos de bambu simples e fitas como do primeiro exemplo. 

3.3 Conteúdos marginalizados da EFE por escassez de material ou falta 

de infraestrutura adequada 

O presente tópico tem como objetivo mapear os diversos conteúdos 

da EFE mantidos à margem por causa da falta de materiais e infraestrutura 

adequada. O intuito é mostrar que diversos conteúdos não são selecionados 

por causa da falta de condições que os docentes encontram no cotidiano 

escolar, nesse estudo, como já dito, as condições referidas são infraestrutura e 

disponibilidade de materiais. 

A EFE tematiza os jogos, lutas, esportes, brincadeiras, danças, 

ginásticas e atividades de aventura (SOARES et al. 1992; BRASIL, 1998; 

BRASIL 2017). Logo, queremos entender quais desses conteúdos não estão 

presentes na EFE e o que a literatura aborda em termos de reflexões e 

sugestões sobre este problema. Nascimento Neto (2012) afirma que as 

danças, as lutas e a ginástica não estão presentes no cotidiano escolar e, entre 
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os motivos principais, estão a falta de materiais e os espaços físicos 

inadequados. 

Começaremos falando sobre as lutas. Em relação aos conteúdos em 

sua maioria, os docentes de EFE preferem manter-se dentro dos conteúdos 

clássicos, as quatro modalidades esportivas coletivas de quadra e com bola. 

De acordo com Ferreira (2006) isso se dá ao fato de que é mais cômodo 

ministrar aulas de futebol, voleibol, basquete e handebol ou qualquer outra 

atividade com bola do que preparar aulas envolvendo um tema mais complexo 

como as lutas, porque, nesse, temos que falar sobre a violência, diferenças de 

gênero, história das lutas, além de lacunas na formação, necessidade de ser 

especialista nas lutas e a associação constante das lutas com brigas. O autor 

declara que um dos fatores apontados como empecilho é a necessidade de 

adaptações para que essas aulas possam ocorrer com qualidade, devido à 

falta de infraestrutura da maioria das escolas e da escassez de equipamentos 

de segurança. O mesmo autor ainda diz que uma das principais questões 

levantadas pelos docentes é que a escola não oferece condições estruturais 

para a realização das práticas de lutas (FERREIRA 2006). Este autor afirma 

que se a escola não oferece condições físicas e materiais, o professor deve 

utilizar a improvisação, realizando suas atividades na própria sala de aula 

(tendo o cuidado com a preparação do espaço) ou oferecendo aos alunos uma 

aula de campo (visita a academias, por exemplo). 

Nascimento Neto (2012) afirma que as lutas não são trabalhadas por 

falta de local apropriado e que muitas vezes os professores as direcionam para 

outros lugares, tais como academias, clubes e praças, porque dentro da escola 

não há como. De fato, os argumentos mais encontrados para justificar a não 

inserção das lutas na escola remetem a estas questões de falta de espaço 

físico adequado e falta de materiais (RUFINO, DARIDO, 2015). 

Outro conteúdo de ensino constantemente deixado de lado nas 

aulas de EF são as práticas corporais de aventura (PCAs)6. Por diversos 

motivos, incluindo a falta de materiais e a ausência de espaço físico adequado, 

                                                             
6
 Segundo o BNCC (BRASIL, 2017) as práticas de aventura estão divididas entre práticas de 

aventura na natureza (Corrida orientada, corrida de aventura, tirolesa, arborismo, rapel...) e 
práticas de aventura urbanas (Parkour, skate, patins, bike...). 
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essas práticas acabam sendo preteridas em relação aos esportes de quadra 

com bola. Segundo Freitas et al. (2016), um fator apontado como negativo é a 

necessidade de adaptações para que essas aulas possam ocorrer com 

qualidade, devido à falta de infraestrutura da maioria das escolas e a escassez 

de equipamentos de segurança, como os cuidados com a proteção nas aulas 

de skate, desníveis necessários para as aulas de parkour, a fita necessária 

para as aulas de slackline, as estações necessárias para as aulas de corrida 

orientada. Os autores ainda destacam que são necessárias adaptações devido 

à falta de material e infraestrutura na maioria das escolas brasileiras. 

Algumas modalidades necessitam de materiais específicos para a 

prática7, o que pode dificultar a execução durante as aulas de EFE (TAHARA, 

CARNICELLI FILHO, 2013). Apesar das adaptações serem necessárias, 

quanto mais modalidades o professor puder adaptar à estrutura de sua escola 

e quanto mais vivências puder proporcionar aos educandos, mesmo que 

utilizando espaços fora do ambiente escolar, como praças, pistas de skate, 

academias, clubes, mais amplo será o conhecimento sobre a cultura corporal 

de movimento a ser ensinada às crianças e jovens (FRANCO, 2011). 

Outro conteúdo que tem sido mantido longe, de maneira geral, das 

aulas de EFE é a dança. Segundo Nascimento Neto (2012), a dança não é 

trabalhada como conteúdo dentro da escola porque a maioria dos professores 

justifica que a falta de espaço físico é um dos grandes empecilhos para não 

realizar a mesma, tais como: salas amplas com espelhos e caixas de som. 

Kunz (2003) diz que umas das questões para a dança não estar inclusa, 

geralmente, na grade curricular da EF, é o “espaço físico não disponível e o 

aspecto financeiro” (p. 338). Aspecto financeiro seria, além da falta de salas 

especializadas para as danças (com amplo espaço e espelhadas), a falta de 

aparelhagem de som, de ventiladores e, segundo a autora, para incluir as 

danças seria necessário também pagar mais os professores, porque não seria 

possível aumentar a grade sem melhorar os salários. Além desses problemas, 

a dança ainda tem uma complexidade que faz com que os docentes desistam 

de sua realização, a generificação, visto que grande parte dos meninos se 

                                                             
7
 O skate precisa dos skates, o slackline precisa da fita e de 2 postes para ser amarrada, 

corrida orientada precisa de estações e de um mapa bem detalhado da região, 
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recusa a fazer aulas de dança e a crença de que são necessários professores 

especialistas, logo, os que não são, excluem esse tipo de atividades por não 

acreditar estarem aptos. 

Por fim, destacamos a ginástica que, segundo Nascimento Neto 

(2012), não está presente no cotidiano escolar devido à falta de locais e 

implementos necessários para a prática, como trampolins: cama elástica, 

colchões de diversas espessuras, banco de madeira, barras, argolas, fitas, 

maças e bolas. Atualmente, a ginástica, como conteúdo de ensino, 

praticamente não existe mais na escola brasileira (AYOUB, 2004).   

Corroborando com os estudos acima, Freitas e Frutuoso (2016) 

dizem que as escolas realmente não possuem materiais específicos para o 

ensino da ginástica, afirmam que os professores acabam tornando-se presos à 

arquitetura escolar (salas, espaços cimentados, quadras), o que dificulta o 

desenvolvimento destes conteúdos da cultura corporal já que a ginástica, entre 

outros conteúdos, necessita de ambientes diferenciados como exemplificado 

anteriormente. A maneira mais utilizada, assim na ginástica como em outros, é 

a adaptação de espaços, utilizando o tatame das lutas ou, então, simplesmente 

montando uma sala de treinos na quadra. 

 

 

  



 
 

 

Capítulo 4 

Resultados 

Neste capítulo apresentamos os resultados coletados na pesquisa, 

por meio da interpretação das entrevistas dos sete informantes. A análise do 

conteúdo e a interpretação do discurso do grupo busca aproximar as opiniões 

dos(as) licenciandos(as) entrevistados(as) daquelas informações que reunimos 

na revisão de literatura (Capítulo 3). 

 Com base na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009) das entrevistas 

realizadas e de acordo com o procedimento de categorização para a 

interpretação de dados representados pelo discurso do grupo, chegamos a 

cinco categorias. São elas: 1) Dificuldades com o ensino da EFE; 2) Fragilidade 

na infraestrutura e escassez de materiais; 3) Impactos da infraestrutura e da 

escassez de materiais no planejamento de ensino dos diferentes segmentos; 4) 

Prejuízo no ensino de conteúdos específicos; e 5) Representações sobre a 

infraestrutura e materiais para uma escola ideal, as quais apresentamos a 

seguir. 

4.1.  Dificuldades com o ensino da EFE. 

Nesta categoria apresentamos as dificuldades com o ensino da EFE. 

Esta foi uma marca discursiva do grupo de informantes, apresentada como 

uma das maiores dificuldades enfrentadas durante as passagens pelas PPEs. 

Quando perguntados sobre os principais desafios enfrentados com a 

experiência das PPEs e/ou do PIBID, a falta de experiência com o ensino da 

EFE foi à dificuldade mais citada, principalmente em relação à PPE1, a 

primeira disciplina de estágio da matriz curricular do curso de Licenciatura em 

EF da UFF, destinada ao público da Educação Infantil, conforme podemos 

constatar nas falas de E1, E2 e E3. 

Nunca ter tido esse contato [...] dificuldade de começar... (E1) 

Falta de aproximação da prática... (E2) 

[...] o primeiro contato, você não ter a experiência de dar aula 
[...] a primeira experiência como professor... (E3) 
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Como podemos ver nos trechos acima destacados, os informantes 

1, 2 e 3 explicitam que a inexperiência e a falta de contato entre a teoria e a 

prática são uma dificuldade recorrente na experiência com as PPEs. O fato da 

PPE1 ter sido o primeiro contato desses estudantes8 revelou como a falta de 

experiência com a docência até a metade do curso de graduação se traduz em 

dificuldades no início da PPE1. Entre os entrevistados, E2 justificou essa 

dificuldade, associando-a a uma lacuna na matriz curricular: 

[...] falta [...] um enfoque de Didática da Educação Física [...] 
faltam ferramentas para atuar nas aulas... (E2) 

Além da inexperiência com a docência, sobretudo no início da PPE1,  

identificamos outras dificuldades, menos mencionadas, mas também 

relevantes, como o ensino dos conteúdos com os quais os(as) licenciandos(as) 

não tiveram vivência durante o curso de graduação, conforme citado por E3 3 

E6: 

[...] trabalhar com ginástica [...] algo que eu não tive contato. 
(E3) 

[...] o “não domínio” dos temas [...] a gente era exigido de 
trabalhar com temas que a gente mal via na faculdade... (E6) 

Os discursos de E3 e E6 retratam algo que a literatura indica sobre 

uma das questões que mais afeta o ensino de determinados conteúdos: a falta 

de vivência pregressa ou informação sobre o referido conteúdo durante a 

graduação, como por exemplo, o tema das “Lutas” (FERREIRA, 2006; 

NASCIMENTO, ALMEIDA, 2007), aspecto que será abordado com 

especificidade em outra categoria. 

Outra questão pertinente levantada por um integrante do grupo de 

informantes (E4), diz respeito à realidade da EFE nas diferentes escolas pelas 

quais passaram: como o professor de EFE é representado, como a disciplina 

está estabelecida no currículo e como isso altera o desenvolvimento da EFE 

enquanto componente curricular. 

[...] a diferença é muito grande da EFE pra qualquer outra 
disciplina na escola. [...] a EF não está estabelecida pros 
alunos, o que é [...] eles não sabem, não sabem se é tempo 
livre, se é lazer, se é pra praticar esportes [...] então pra mim 

                                                             
8
 Desses três informantes somente E1 foi bolsista de PIBID após cursar a PPE1. 
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esse foi o principal desafio, os alunos não sabem, por exemplo, 
que a EF tem um conteúdo... (E4) 

Isso nos mostra um fator social importante acerca da EFE. Além das 

dificuldades enfrentadas, há a forma como a EFE é tratada no imaginário social 

da instituição e dos alunos. Gaspari et al. (2006) afirmam que a falta de status 

da disciplina é uma das principais dificuldades enfrentadas pelos docentes da 

EFE. Isso também se encaixa no que diz Bracht (1997) quando retrata a falta 

de legitimidade pedagógica da EFE perante a academia e a comunidade 

escolar. 

Por fim, outro tema levantado por participantes do grupo de 

informantes foi a falta de infraestrutura adequada para o desenvolvimento das 

atividades das aulas de EFE. Dois entrevistados levantaram que além das 

dificuldades pela inexperiência e pela falta de vivência de alguns conteúdos, a 

questão da Infraestrutura das escolas prejudicava: 

[...] uma dificuldade também era em relação à infraestrutura de 
lá. [...] atrapalhava bastante... (E5) 

Também tinha a questão do espaço físico. [...] atrapalhava 
bastante [...] muito complicado... (E7) 

Dito isso, é possível identificar que dentre as maiores dificuldades 

para o ensino da EFE, a partir das experiências acumuladas na PPEs e no 

PIBID, podemos destacar a inexperiência com a docência, as lacunas na matriz 

curricular associadas aos conteúdos ou às disciplinas; assim como a realidade 

da infraestrutura das escolas, esta última, objeto de reflexão deste estudo e um 

desafio para o ensino da EFE, conforme aponta a literatura (SHIGUNOV, 1997; 

SHIGUNOV, SHIGUNOV NETO, 2002; SEBASTIÃO, FREIRE, 2009; PAULA et 

al. 2012; GASPARI et al. 2006; BRAGHIN, FERNANDES, 2017). Tais dados 

nos levam à próxima categoria construída a partir da análise do conteúdo do 

discurso do grupo de informantes, que trata da Infraestrutura e disponibilidade 

de materiais nas PPEs e no PIBID. 

4.2 Fragilidade na infraestrutura e escassez de material 

Essa categoria discute a fragilidade na infraestrutura e a escassez 

de materiais descrita pelo grupo de informantes da pesquisa. Apresentamos 

como os informantes avaliam a infraestrutura e a disponibilidade de materiais e 
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suas descrições acerca das instalações. Vale ressaltar que se referem à uma 

quantidade razoável de escolas, pois  as PPEs e o PIBID são desenvolvidos 

em diversas escolas e cada informante cursou as PPEs e/ou o PIBID em 

épocas diferentes. Logo, a realidade escolar poderia sofrer alterações. 

Quando perguntados sobre a realidade da infraestrutura e a 

disponibilidade de materiais nas escolas que atuaram com as PPEs e/ou o 

PIBID, alguns informantes descreveram a situação de infraestrutura e de 

materiais nas escolas de uma maneira geral, sem considerar as diferenças dos 

segmentos de cada PPE e/ou PIBID, como é o caso dos entrevistados 1 e 2. 

[...] de maneira geral, material e a estrutura eram bem 
complicadas... (E1) 

[...] a EF não tem muitos materiais nas escolas [...] era bem 
ruim, o espaço delimitado demais [...] e o material [...] é muito 
pouco... (E2) 

Como podemos ver pelo discurso desses informantes, a realidade 

encontrada foi desfavorável no que tange à infraestrutura e à disponibilidade de 

materiais. Como a literatura explicita, este quadro reflete o que enfrenta o 

docente da EFE (SHIGUNOV, 1997; SEBASTIÃO, FREIRE, 2009) e corrobora 

com a realidade citada em 2006 pelo INEP, quando revelou que mais de 70% 

de todas as escolas de ensino fundamental, públicas ou privadas no Brasil, não 

possuíam uma quadra poliesportiva (BRASIL, 2006). 

Outros discursos de informantes do grupo foram mais detalhados, 

descrevendo cada escola onde realizaram as PPEs e/ou o PIBID, avaliando o 

contexto de acordo com a realidade descrita. Isso nos leva a uma crítica 

específica ao contexto da PPE1, a primeira disciplina de estágio da matriz 

curricular do curso de Licenciatura em EF da UFF, destinada ao público da 

Educação Infantil, conforme identificamos nas falas de E3 e E7. 

[...] na Educação Infantil não tinha material nenhum na escola 
[...] infraestrutura negativa demais [...] espaço era pequeno 
demais, tinha um pátio minúsculo [...] chão de concreto, 
passagem de pessoas... (E3) 

[...] na PPE1 o espaço era ruim, pequeno demais, chão de 
cimento, muitos brinquedos grandes atrapalhando [...] tinha 
uma tampa de alumínio perigosa no meio do pátio [...] material 
não tinha, a escola não tinha nada... (E7) 
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Podemos afirmar, de acordo com os informantes 3 e 7, que a 

realidade dessa escola prejudicava as aulas de EFE. Vale observar que ambos 

informantes fizeram a PPE 1 na mesma UMEI (Unidade Municipal de Educação 

Infantil) que chamaremos de Escola 1, para preservar a identidade do local9. 

Outro informante que realizou a PPE1 em outra unidade de Educação Infantil 

revelou uma opinião diferente, revelando a importância de nos remetermos ao 

contexto – escola – onde a disciplina foi oferecida para avaliarmos sua 

infraestrutura e materiais didáticos disponíveis. 

Em relação à PPE1 eu achei muito boa, fiz ali na Escola 2 [...] a 
infraestrutura e materiais não tenho muito do que reclamar [...] 
ampla variedade de espaço, diversos tipos de materiais... (E5) 

O discurso de E5 explicita que essa não é uma realidade da 

Educação Infantil, estando relacionada com o contexto da cada escola onde os 

informantes realizaram seus estágios curriculares. Lima, (1998) afirma que o 

espaço físico é material rico e vem sendo desprezado. Segundo o autor, as 

escolas, no momento de sua construção, já desprezam bibliotecas, laboratórios 

e quadras de esportes, limitando o aprendizado. Macedo e Goellner, (2012) 

também afirmam que os investimentos feitos para assegurar espaços 

adequados são raros; enquanto Damazio e Silva, (2008) atestam que as 

escolas são construídas em espaços físicos mal utilizados e sem material 

adequado. 

Quando o objetivo era descrever as outras PPEs, ficou nítido que 

essas disciplinas eram classificadas como um grupo ou segmento único, 

grande parte das vezes, tal como se fosse a PPE1 e “outras” PPEs. Na maioria 

das vezes, as PPEs 2, 3 e 4 eram descritas juntas e as suas realidades 

avaliadas de forma única, sem serem destacadas diferenças significativas entre 

elas. 

[...] em relação a materiais no Ensino Fundamental e Médio 
tinha o básico, escasso, pouquíssimas opções, mas tinha 
alguma coisa [...] diferente da PPE1 [...] nas outras PPEs já 
tinha um espaço melhor, uma quadra pelo menos, ginásio 
coberto... (E3) 

                                                             
9
 Usaremos numerações para falar de todas as escolas, a fim de preservar a identidades dos 

locais. 
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[...] nas PPES 2, 3 e 4 a estrutura era boa, com quadras, e 
marcações básicas pelo menos... (E7) 

Nota-se que apesar dos espaços serem descritos como melhores 

em relação à infraestrutura, a escassez de material ainda é presente, ou seja, a 

realidade da disponibilidade de materiais nas outras PPEs também é vista de 

maneira problemática. Podemos observar que apesar de ser um discurso 

recorrente o de que as PPEs 2, 3 e 4 são desenvolvidas em escolas com boa 

infraestrutura, esses exemplos não representam a totalidade das descrições, 

sendo que algumas ainda destacam a escassez de materiais ou problemas 

específicos na infraestrutura. 

Na PPE2 eu senti uma certa escassez de material bem 
complicada, se comparada com a 3 e 4. Era bem fraca mesmo 
[...] na Escola 3 e na Escola 4 (PPEs 3 e 4) bem interessante, 
em termos de estrutura, sendo a melhor de todas a Escola 3 
com 3 quadras [...] lá o problema era só com materiais, a 
sala de materiais era bem escassa e estavam bem acabados... 
(E5, grifos nossos) 

[...] o único problema era quando chovia, principalmente na 
PPE 3, alagava muito a quadra e complicava... (E6, grifos 
nossos) 

Aqui os informantes E5 e E6 mostram que também há outros 

problemas. E5 diz que sentiu uma escassez de material na PPE 2 e que apesar 

da escola onde ocorreu a PPE3 ter uma melhor estrutura,  tinha problemas 

sérios com os materiais didáticos disponíveis. Já E6 enuncia que na PPE3 era 

muito complicado quando chovia, porque a quadra alagava muito, ao se referir 

à mesma infraestrutura dita como a melhor de todas por E5. 

Importante destacar os motivos que podem contribuir para que 

licenciandos(as) avaliem de forma distinta uma mesma infraestrutura. Supomos 

que isso se dê em função do impacto que a infraestrutura causou no 

planejamento de cada um(a), por exemplo, se o dia de aula de alguém 

coincidiu com uma data de chuva que tenha prejudicado o espaço físico da 

quadra, fazendo com que este informante identifique um problema que outro, 

que não passou pela situação, não menciona.  

Como já dito, as PPEs 2, 3 e 4 foram tratadas no discurso do grupo 

como se fossem um grupo de disciplinas, exceto a PPE1. Em relação ao PIBID, 
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pode-se afirmar que os discursos foram mais homogêneos, sendo citadas três 

escolas, sendo que uma delas recebeu basicamente as mesmas críticas de 

todos os informantes que por ela passaram, de maneira que podemos 

identificar um padrão, conforme as falas a seguir. 

No PIBID, eu fiz em duas escolas, [...]  na Escola 5... era assim, 
muito ruim... não tinha nem quadra, aula era feita num pátio 
com pouco espaço e colunas, o chão de concreto e todo 
quebrado. Sem contar que era aberto, então outras turmas 
ficavam próximas e atrapalhavam bastante. (E7) 

[...] o PIBID eu fiz na Escola 5, o material era bem complicado, 
na verdade o material e a infraestrutura eram bem complicados 
[...] a gente dava as aulas no meio do pátio, com várias outras 
turmas assistindo, participando e na maioria das vezes 
atrapalhando [...] material... Era bem acabado […]. (E1) 

No PIBID eu posso considerar bem fraca, bem ruim mesmo, de 
material e de estrutura [...] bem precária a realidade da Escola 
5, era um espaço triangular cimentado, onde foi improvisada a 
pintura de uma quadra, a gente tinha que se virar ali [...] e 
material não tinha, a gente já teve que usar até lixeira pra dar 
aula, as mochilas dos alunos... (E6) 

Os recortes acima explicitam a crítica à infraestrutura e à escassez 

de materiais didáticos da escola 5,  sendo citado até mesmo o uso de lixeiras 

da escola para adaptação de aulas, além  da falta de uma quadra adequada, 

coberta e fechada, levando em consideração o que a literatura diz acerca do 

espaço específico para a EFE (SHIGUNOV, 1997; DAMAZIO, SILVA, 2008; 

PAULA et al, 2012). 

Uma fala destoou do padrão do discurso do grupo.  A informante 4 

acredita que a realidade de infraestrutura e materiais é muito boa, de maneira 

geral, em todas as PPEs. Acreditamos que expor essa fala também é 

necessário para que fique claro que as opiniões do grupo de informantes não 

são homogêneas quanto à infraestrutura e disponibilidade de materiais. 

[...] pra mim, surpreendentemente é muito bom! Infraestrutura e 
disponibilidade eu achei boas [...] há sim uma disponibilidade 
razoável de materiais [...] não há uma abundância frenética 
porque nem na universidade há, mas eu acho que tem sim [...] 
(E4) 

Por causa das PPEs serem disciplinas do curso de Licenciatura em 

EF da UFF, os informantes têm a possibilidade de usar os materiais do Instituto 
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de Educação Física (IEF). Ou seja, eles têm disponibilidade de acesso a uma 

sala de material da qual podem retirar os materiais que necessitassem para as 

aulas. Isso foi visto de forma muito positiva pelo grupo de informantes, já que 

de alguma forma solucionava problemas enfrentados por eles em relação aos 

materiais, nas respectivas escolas. Mesmo se as escolas tivessem total 

ausência de materiais, o grupo tinha esse recurso, conforme identificamos nas 

falas a seguir. 

[...] nas PPEs a gente usa bastante material aqui no Instituto, 
que tem uma qualidade um pouco melhor, não é de primeira 
linha, mas tem um nível aceitável, digamos assim, bem melhor 
que os materiais das escolas, né? E como a gente levava da 
UFF pras escolas melhorava um pouco. (E1, grifos nossos) 

[...] poder usar o material daqui pra levar que também não é 
muito, mas já ajuda, mesmo sendo pouco a gente ainda 
consegue. Se eu fosse utilizar só os da escola, atrapalharia 
muito mais, provavelmente eu não conseguiria fazer a maioria 
das coisas que fizemos... (E2, grifos nossos) 

[...] a gente acaba usando o material que tem aqui na UFF, não 
que tenha muita coisa aqui na nossa EF aqui do IEF, mas a 
gente acaba usando, o que mascara esse problema pra 
gente na PPE... (E5, grifos nossos) 

A gente também pegava materiais emprestados da UFF, mas 
continuava bem precário mesmo. (E6, grifos nossos) 

[...] a gente levava material da UFF quase sempre, se não 
fosse assim não ia dar pra fazer nada, sempre material 
levando de outro lugar... (E7, grifos nossos) 

Cabe observar que dos informantes acima citados, E5 e E7 

explicitam que o uso do material do IEF – UFF solucionava os problemas 

referentes à falta de materiais, enquanto para E1 e E2 o material externo 

auxiliava, mas não solucionava o problema presente nas unidades escolares. 

Apenas para E6 o problema referente aos materiais permanecia, mesmo após 

a utilização de recursos da universidade. 

Em nossa interpretação, o uso de materiais didáticos do IEF-UFF 

não deve ser avaliado como negativo, o estágio curricular, representado pelas 

PPEs 1, 2, 3 e 4, deve ser visto como uma troca ampla entre a instituição 

escolar e universitária, uma vez que são escassas as iniciativas de 

aproximação da universidade com as escolas que transcendam visão utilitarista 
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e busquem a relação baseada na construção coletiva entre as duas instituições 

(VAZ, SAYÃO, PINTO, 2002). 

Como apresentado no discurso do grupo, é quase unanimidade que 

se identificam a infraestrutura e os materiais como fatores que impactam o 

ensino da EFE. Para minimizar este impacto, a maioria dos informantes indicou 

que houve uso de materiais da universidade para sanar problemas didáticos 

referentes, por exemplo, à escassez de materiais. Isso se relaciona 

diretamente com o planejamento de ensino desses licenciandos(as), que 

buscaram material para que pudessem dar aulas nas PPEs e/ou no PIBID, o 

que nos leva à discussão da próxima categoria. 

4.3 Impactos da infraestrutura e escassez de materiais no planejamento 

de ensino nos diferentes segmentos 

Essa categoria apresenta como o grupo de informantes aborda a 

influência da Infraestrutura e da disponibilidade de materiais didáticos no 

planejamento de ensino durante as PPEs e/ou PIBID, assim como busca 

interpretar como estes avaliam o impacto desses fatores nos diferentes 

segmentos de ensino.  

Quando perguntados se alguma vez a realidade da infraestrutura e a 

disponibilidade de materiais prejudicou o planejamento, a maioria dos 

informantes mostrou que sim, como veremos nas falas a seguir. 

[...] sim, mais de uma vez inclusive... (E1) 

[...] sem dúvida alguma. Esses fatores não só prejudicam as 
aulas como interferem completamente no nosso 
planejamento... (E6) 

Já sim, muitas vezes [...] a gente tinha que mudar o 
planejamento ou adaptar de alguma forma, sempre... (E7) 

Como podemos identificar no discurso dos informantes E1, E6 e E7, 

houve prejuízo no planejamento por causa dos fatores já citados: infraestrutura 

e disponibilidade de materiais, conforme corroborado na literatura (REIS, 2009; 

OLIVEIRA, SILVA, MOLINA NETO, 2011; BRAGHIN, FERNANDES, 2017). 
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Um dado que emergiu nos discursos foi o fato de que grande parte 

dos espaços reservados para a EF ficava prejudicada quando chovia, como 

dizem os informantes a seguir. 

[...] chovia dentro e molhava, impossibilitava totalmente as 
aulas... (E1) 

[...] prejudicava quando chovia também [...] porque a maioria 
das áreas não é totalmente coberta. Então molha muito e 
inviabiliza... (E2) 

[...] tinha sempre que adaptar algo ainda mais em dias de 
chuva... (E3) 

Nas falas destacadas dos informantes E1, E2 e E3 fica explícito que 

esse é um problema recorrente, que prejudicou o planejamento de ensino, 

conforme também ressalta, Paula et al. (2012), ao afirmarem que as 

deficiências nos espaços físicos, materiais peculiares e instalações, promovem 

um abalo significativo e direto no ensino da EFE. 

Uma questão que foi retomada pela informante 2 e acreditamos ser 

pertinente abordar, foi o uso de materiais do IEF-UFF para compensar a 

escassez de materiais da escola, uma prática corrente nas PPEs e no PIBID. 

[...] então prejudicou sim, mas se eu fosse contar só com os 
materiais da escola, por exemplo, atrapalharia muito mais. 
Provavelmente eu não conseguiria fazer a maioria das coisas 
que fizemos... (E2) 

Há ainda que se destacar a fala de dois informantes que destoaram 

do discurso do grupo. Os informantes 4 e 5 disseram que a infraestrutura e a 

disponibilidade de materiais não prejudicaram os seus respectivos 

planejamentos. 

[...] não houve nenhuma ocasião onde a falta de material ou o 
espaço tivessem impacto nas minhas aulas, o que a gente fez 
muitas vezes foi adaptar... (E4) 

[...] acho que não, a gente acaba se planejando dentro da 
realidade [...] Não chamaria de um problema muito grande que 
mudasse muito meu planejamento, sabe? (E5) 

E4 e E5 não consideram que a necessidade de adaptação ou o 

planejamento dentro da realidade vigente, sejam impactos. Conforme 

analisamos na categoria anterior, interpretamos que esta opinião seja 
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construída com base na experiência que cada licenciando(a) acumulou nas 

PPEs e/ou no PIBID. Se em seus planejamentos, o ensino do rol de conteúdos 

não foi afetado pela infraestrutura ou a escassez de materiais, a tendência é de 

que identifiquem menos estes fatores como influenciadores de seus 

planejamentos. 

Outra característica do discurso do grupo foi como o mesmo avalia o 

impacto desses fatores nos diferentes segmentos de ensino. A opinião do 

grupo, de maneira geral, foi bem homogênea, apontando um maior impacto nos 

anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, como veremos nas 

falas a seguir. 

[...] acho que prejudica bem mais os segmentos “finais” [...] 
é mais fácil adaptar e improvisar nos primeiros anos [...] 
por isso acho que impacta mais os anos finais né do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, principalmente... (E1, grifos 
nossos) 

[...] pra Educação Infantil não causa tanto impacto [...] Eu 
acho que o avançar dos segmentos é que trazem uma maior 
complexidade [...] e aí, realmente afeta... (E4, grifos nossos) 

[...] imagino que o impacto seja maior no momento que você 
vai chegando no Fundamental 2 e no Ensino Médio, os 
anos finais! (E5, grifos nossos) 

Fica claro nas falas destacadas dos informantes E1, E4 e E5 que o 

impacto da infraestrutura e a disponibilidade de materiais é maior no Ensino 

Fundamental 2 e no Ensino Médio, aspecto também apontado por Taffarel 

(1985) e  Freire (2011). Ambos os autores (as) propõem métodos de adaptação 

e reutilização de materiais para Educação Infantil e o Ensino Fundamental 1, e 

afirmam que esses mesmos recursos tornam-se mais difíceis de serem 

utilizados com o decorrer dos segmentos. 

Dois outros informantes acreditam que o impacto prejudica todos os 

segmentos de maneira igual, como as falas a seguir demonstram. 

[...] acredito que todas sejam prejudicadas [...] nos primeiros 
segmentos, a gente vê que está totalmente prejudicado e 
atrapalha muito [...] aí vai pro Ensino Fundamental e tem o 
mesmo problema [...] no Ensino Médio se repete, então atinge 
igualmente todos os segmentos... (E6, grifos nossos) 
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[...] acredito que prejudique todos os segmentos de ensino, 
sinceramente [...] acho que todos sofrem, não tem um 
segmento em específico... (E7) 

Os informantes E6 e E7 reconhecem o impacto como o restante do 

grupo; entretanto, não identificando um segmento mais afetado do que o outro. 

Cabe interpretar essas falas de acordo com o que a literatura já citada relata 

que os prejuízos em relação a infraestrutura e escassez de materiais atingem 

toda a EFE, de maneira geral (SHIGUNOV, 1997; BRASIL, 2006; SEBASTIÃO, 

FREIRE, 2009). 

Apena um informante considerou que a Educação Infantil é mais 

prejudicada do que os demais segmentos, aspecto que consideramos 

importante apontar: 

[...] pra mim é a Educação Infantil, eu acho o impacto muito 
maior [...] pensando em material e estrutura eu acho que é o 
segmento mais prejudicado... (E3) 

O informante E3 explicita que na sua análise da vivência com as 

PPEs e/ou PIBID, a Educação Infantil é a mais prejudicada em relação aos 

outros segmentos. Podemos interpretar este discurso à luz do contexto de 

esquecimento por parte das instituições em relação à EF na Educação Infantil, 

onde nem a legislação prevê a obrigatoriedade do licenciado em EF nessas 

instituições, conforme a fala de E2. 

[...] eu acho que vai impactar todos, a questão é como a EF é 
vista em determinados segmentos, então ela tem valores 
diferentes. Então é tratada de formas diferentes [...] na 
Educação Infantil as pessoas não acham que é importante ter 
Educação Física, por exemplo [...] é raro até mesmo ter 
professor de Educação Física na Educação Infantil [...]. Então 
impacta a Educação Infantil nesse sentido... [...] Mas também 
acho que muito os Anos Finais né, do Ensino Fundamental e o 
Ensino Médio, porque assim você tem que passar 
determinadas coisas, segundo os nossos documentos oficiais 
[...] e não vai ter material, não vai ter espaço adequado [...] [...] 
ainda mais nesses anos onde as adaptações já são mais 
difíceis...  (E2) 

 O discurso de E2 aponta que o prejuízo em relação à Educação 

Infantil está relacionado à falta de legitimidade da EFE neste segmento, 

aspecto já apontado pela literatura (BRACHT, 1997; GASPARI et al. 2006); 

assim como em relação aos anos finais do fundamental e no ensino médio, a 
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razão do impacto se assemelha aos aspectos já apontados pelo restante do 

grupo. 

Os impactos da infraestrutura e da escassez de material sobre o 

ensino da EFE nos diferentes segmentos nos remetem à discussão abordada 

na próxima categoria, a saber: o prejuízo causado no ensino dos conteúdos da 

EFE. 

4.4 Prejuízos no ensino de conteúdos específicos 

A presente categoria aborda os prejuízos no ensino de conteúdos 

específicos, bem como identifica quais são esses conteúdos mantidos à 

margem das aulas de EFE. O objetivo é mapear aqueles conteúdos que, 

segundo os informantes, sofrem impacto principalmente pela questão de 

infraestrutura e disponibilidade de materiais didáticos. 

Quando perguntados como avaliam o impacto da infraestrutura e 

dos materiais no ensino dos conteúdos da EFE, o grupo de informantes teve 

um discurso consensual em relação a assumir o impacto destes fatores no 

ensino de alguns conteúdos, de acordo com as falas a seguir. 

[...] prejudica muito, muito mesmo [...] a gente se limita o 
tempo inteiro porque sabe a realidade que estamos inseridos 
[...] isso inclui espaço físico disponível pras aulas e a 
disponibilidade de materiais [...] muitos dos conteúdos que 
não são dados, não são por conta desses fatores... (E6, 
grifos nossos) 

[...] avalio como prejudicial, impacto grande mesmo [...] o 
professor de EF não possui infraestrutura na escola e nem 
materiais adequados [...] tem que sempre modificar o 
planejamento [...] isso faz a gente deixar de dar diversas 
atividades... (E7, grifos nossos) 

Nas falas dos informantes 6 e 7, podemos identificar que isso é algo 

presente nas realidades das PPEs e/ou PIBID. Segundo os informantes, os 

fatores como a infraestrutura e materiais são determinantes para que o ensino 

de todos os conteúdos ocorra, corroborando a literatura, que afirma que todo o 

equipamento esportivo escolar, entre diversos fatores, deverá ser considerado 

como fator condicionante da qualidade de ensino (SHIGUNOV, 1997). 
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Outro aspecto mencionado pelo grupo de informantes foi a questão 

da segurança. Os discursos giram em torno de identificar o prejuízo da 

infraestrutura e dos materiais no ensino de conteúdos da EFE, justificando que 

afetam a segurança dos alunos, como vemos nas falas: 

[...] prejudica muito [...] influenciou muito negativamente [...] 
a gente acaba meio que se limitando aos conteúdos básicos 
pra se prevenir de acidentes, principalmente... (E1, grifos 
nossos) 

[...] impacta sim, muito [...] a primeira coisa que a gente 
precisa garantir é a segurança dos alunos... (E2, grifos 
nossos) 

Vemos nas falas de E1 e E2 que a garantia de segurança de uma 

infraestrutura adequada e a disponibilidade de materiais adequados, também, é 

determinante para o cumprimento dos conteúdos previstos pelos documentos 

oficiais. Como dizem Oliveira, Silva e Molina Neto (2011), os professores de EF 

sentem uma dificuldade de desenvolver determinados conteúdos da cultura 

corporal na escola, por causa da inexistência de locais e de materiais 

específicos para essas práticas. 

Outra questão que apareceu nas respostas foi o fato dos 

informantes terem sempre que improvisar para poder dar aulas, além da 

desvalorização do professor e da EFE, que volta a aparecer também. 

[...] impacta, porque você não tem aquele espaço adequado, 
nem o material [...] a gente tem sempre que estar 
improvisando, e trabalha no espaço que sobra pra gente, não 
temos a menor valorização... (E3) 

[...] o fato de ter que fazer tudo no improviso não é legal, a 
gente acaba cerceando os alunos de práticas não 
convencionais, digamos assim [...] a gente se acostuma com 
não ter espaço adequado e material, a gente tem sempre que 
se virar em adaptações... (E5, grifos nossos) 

Nas falas de E3 e E5 identificamos o incômodo com a questão das 

adaptações e improvisações constantes, em decorrência da infraestrutura e 

dos materiais. Os informantes também ressaltam que essas atitudes 

constantes legitimam uma desvalorização do professor e da EFE, aspecto já 

apontado pela literatura (LOPES, 1988; SHIGUNOV, 1997). 
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Na construção dessa categoria foi utilizada outra pergunta que gerou 

respostas relevantes sobre os prejuízos causados no ensino dos conteúdos da 

EFE. Quando perguntados quais os conteúdos que o grupo considera 

prejudicados por causa da infraestrutura e dos materiais, destacamos algumas 

das respostas dadas pelos informantes. 

Iniciamos pelos informantes que descreveram de maneira mais 

detalhada quais eram os conteúdos mais prejudicados pela questão de 

infraestrutura e escassez de materiais: 

[...] conteúdos como slackline, por exemplo, skate, lutas 
principalmente por conta da segurança, danças [...] como eu 
disse o ensino das lutas, ginásticas, práticas urbanas, não sei 
se é essa nomenclatura como parkour, skate, slackline... (E1, 
grifos nossos) 

[...] prejudica as danças, as lutas, ginásticas, principalmente 
a falta de materiais [...] se eu quiser levar um esporte 
diferente não dá também, não tem material específico... (E7) 

Como vemos, os informantes E1 e E7 concordam na maioria dos 

conteúdos descritos, inclusive, com a literatura, de acordo com Oliveira, Silva e 

Molina Neto, (2011): danças, lutas e ginásticas são prejudicadas. 

Strazzacappa, (2001) fala sobre o prejuízo às danças, enquanto Rufino e 

Darido (2015) falam sobre o prejuízo às lutas e Armbrust, (2008) sobre o 

prejuízo às atividades de aventura urbana, especificamente, o skate. 

Importante sublinhar que este rol de conteúdos favorece a manutenção de uma 

prática recorrente na EFE: o ensino dos esportes coletivos de forma 

hegemônica (SOARES et al, 1992). 

Também houve informantes que falaram sobre o impacto dos 

conteúdos sem um detalhamento. Decidimos destacar essas falas pela 

maneira como foram descritos esses conteúdos prejudicados. 

[...] conteúdos que saem do mais tradicional [...] Então 
prejudica tudo aquilo que sai do “tradicional"! (E2, grifos 
nossos) 

[...] todas aquelas atividades que não são tradicionais, 
digamos assim [...] então prejudica as atividades que não são 
comuns... (E3, grifos nossos) 
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Observamos nas falas de E2 e E3 o uso do termo “atividades 

tradicionais”. Isso revela algo importante: há atividades consideradas comuns 

no ensino dos conteúdos da EFE – sobretudo os esportes coletivos; e 

atividades consideradas não convencionais. Como as práticas corporais de 

aventura urbana, representadas, p. ex., pelo skate, slackline e o parkour.  Este 

contexto nos leva às falas a seguir, que diferiram do restante do grupo de 

informantes, com vistas a ampliarmos o debate sobre o ensino dos conteúdos: 

[...] não acho que esses fatores prejudiquem o ensino nos 
conteúdos, eu acho que falta chacoalhar os professores [...] 
falta cultura escolar da EF [...] tem que ter planejamento... (E4, 
grifos nossos) 

[...] difícil dizer se esses conteúdos não são dados por 
conta disso (Infraestrutura e escassez de materiais) [...] eu 
acho que dá pra gente fazer mais, mas acabamos não 
fazendo por um conformismo e medo de arriscar [...] mas é 
inegável que com mais materiais específicos e locais 
adequados essas prática seriam feitas mais vezes... (E5, grifos 
nossos) 

Vemos nos discursos de E4 e E5 outro ponto de vista sobre a 

situação do prejuízo ao ensino dos conteúdos pela infraestrutura e materiais 

didáticos.  Podemos identificar que, apesar de reconhecerem que estes fatores 

podem influenciar, a falta de engajamento do professor(a), a falta de 

planejamento e o conformismo, são fatores relevantes que também colaboram 

para o não-ensino de alguns conteúdos. (LOPES, 1988). 

Outro informante indicou várias formas de adaptações quando 

fizemos essa pergunta, o que nos leva ao debate sobre adaptações que alguns 

vêem de forma negativa: 

[...] prejudica vários conteúdos, bastante até, mas dá pra 
adaptar, dá pra resolver alguns problemas [...] prejudica os 
conteúdos mais comuns, que dirá os menos [...] já usamos 
bambolê preso num poste de madeira para fazer a cesta de 
basquete [...] já fizemos balizas de futebol com bambus [...] já 
fizemos a rede de vôlei usando bambu e lençóis [...] mas até 
quando a gente vai ter que adaptar? Pra sempre? [...] Então 
todas as atividades estão sendo prejudicas [...] Como vou 
dar aula de ginástica sem um chão adequado, sem colhões e 
no chão de concreto? Como vou dar aula de Ioga, de danças 
ou lutas, num lugar que não tem um piso emborrachado pra 
diminuir o impacto? Aula de skate, patins, sem skate e patins, 
não dá!... (E6, grifos nossos) 
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Nessa fala do informante E6, podemos identificar exemplos de 

algumas adaptações para solucionar problemas e viabilizar o ensino de alguns 

conteúdos – notadamente relacionados aos esportes coletivos, além da 

recorrência aos prejuízos em conteúdos já mencionados: ginásticas, danças, 

lutas e skate (além de ioga e patinação). 

4.5 Representação da Infraestrutura e materiais de uma escola ideal 

Essa categoria demonstra as ideias do grupo de informantes sobre o 

que seria uma escola ideal no que tange à infraestrutura e disponibilidade de 

materiais. O intuito aqui é explicitar as descrições dos informantes, bem como 

interpretar algumas das declarações. 

O grupo de informantes teve descrições próximas, com suas 

subjetividades, seguindo alguns padrões. Quando perguntados como seria uma 

escola com infraestrutura e materiais adequados para ministrar aulas de EFE 

nos diferentes segmentos de ensino, alguns optaram por descrever escolas 

diferentes para cada segmento, enquanto outros decidiram descrever uma 

escola que englobasse e contemplasse todos os segmentos de ensino. 

Começaremos pelos que optaram por falar sobre escolas diferentes 

para cada segmento, iniciando por uma escola específica para a Educação 

Infantil e normalmente uma outra que contemplasse o ensino fundamental e/ou 

médio, conforme as falas a seguir. 

[...] pra Educação Infantil deveria ser um espaço amplo, não 
necessariamente uma quadra, mas um espaço aberto. 
Coberto no sentido de cobertura para a chuva, cercado por 
medidas de segurança, mas amplo. Com diversos materiais 
que a gente pudesse trabalhar as diversas experimentações 
com as crianças [...] poderia ser uma sala grande sem 
cadeiras com espaço adequado. E os materiais com muitas 
cores, muitas formas [...] Já no Ensino Fundamental e Médio, 
por já ter um movimento mais complexo, já ter uma questão 
maturacional mais avançada, acho que o ideal seria uma 
quadra, com as marcações dos esportes mais básicos 
porque dentro disso podemos fazer muitas outras coisas [...] os 
materiais, o básico que deveria ter, bolas, cones, bambolês, 
diversidades de materiais sejam eles de danças, circo, 
ginástica também, luvas e tatame pras lutas, caixa de som, 
entre outras coisas... (E3, grifos nossos) 
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[...] na Educação Infantil um ambiente onde a criança possa 
explorar de diversas maneiras, com várias vivências e 
atividades, amplo, onde ela possa brincar, correr, subir, 
balançar, jogar bola, brincar com areia, brincar com água [...] 
nos outros segmentos já é necessária uma quadra claro, 
espaçosa, arejada, bem iluminada, com um piso de 
qualidade, com uma cobertura de qualidade para que dias 
chuvosos não atrapalhem a aula. Tem que ter redes para 
segurar as bolas para que não saiam da quadra. Adaptações 
para alunos com deficiência, sejam rampas, ou piso com chão 
frisado para deficientes visuais. Vestiários próximos dos 
locais de aula pra facilitar trocas de roupa e banhos. 
Bebedouros próximos das aulas para permitir boa hidratação. 
Uma sala ampla para ser explorada de diversas formas, 
refrigerada, coberta, com espelhos grandes, recursos de 
mídia, pisos emborrachados, tatames montáveis, 
computador, caixa de som [...] tinha que ter piscina, nós não 
fizemos experimentação nenhuma com os alunos das PPEs 
em meio líquido, porque não tinha piscina [...] materiais de 
proteção para as lutas [...] cones, bolas de diversas formas e 
esportes, bambolês... (E6, grifos nossos) 

Nas falas de E3 e E6 podemos ver que as descrições são bem 

próximas, a Educação Infantil não parece precisar necessariamente de uma 

quadra. Cones, bolas, bambolês aparecem em ambas as falas como materiais 

que são necessários e a questão da piscina aparece na fala do informante E6. 

O informante E6 foi o único que falou de adaptações para deficientes. Isso nos 

mostra algo que a literatura já deixou claro, mesmo com uma formação 

acadêmica teórica renovada, a transformação da prática pedagógica escolar, 

depende entre outras coisas, de infraestrutura adequada e disponibilidade de 

materiais (BASSO, 1994). Muniz (1996) diz que além da falta de condições de 

trabalho, dentre eles infraestrutura e materiais, a renovação na prática 

pedagógica da EFE ainda não ocorreu também por desinteresse, divergência 

de ideias e/ou pela dificuldade de operacionalização em sua prática 

pedagógica.  

Apesar de o presente estudo ser focado nas condições de trabalho, 

com ênfase em infraestrutura e materiais, acreditamos que expor esse tipo de 

observação seja importante para que fique explícito o tamanho da 

complexidade do problema de estudo. 

As próximas falas foram dos informantes que preferiram descrever 

uma escola que englobasse todos os segmentos de ensino.  
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[...] um ginásio fechado, coberto, que a chuva não atrapalhe 
[...] com pelo menos 1 quadra e um pátio amplo, digamos 
assim, não tão grande, do tamanho de metade de uma quadra 
[...] sem nada, com chão emborrachado [...] a quadra vai ser 
oficial com a marcação pelo menos dos 4 esportes do 
quadrado mágico, dentro disso da pra fazer bastante coisa, 
inclusive outros esportes [...] uma sala de materiais, repleta de 
bolas de todos os tipos possíveis, com bambolês, cordas, 
cones, bastões, materiais coloridos [...] colchões, tatames 
montáveis com aqueles peças de encaixe [...] luvas, manoplas, 
caixa de som... (E1, grifos nossos) 

[...] uma escola que viesse dos documentos oficiais né, 
pegando esses documentos, pra mim seria uma escola que 
contemplasse todas as vivências [...] uma piscina que 
normalmente não tem, pelo menos 2 quadras cobertas [...] 
material seria o básico como bolas, colchões, cordas, 
bambolês, cones [...] a escola deveria ter uma grande 
brinquedoteca, digamos assim, com vários brinquedos, jogos, 
cartas, diversas coisas para explorar o lúdico [...] Pensar que a 
criança para ela está em movimento, então num dia de chuva 
não dar “qualquer coisa” ou cancelar a aula. Educação Física 
pode ser uma aula, por exemplo, de xadrez ou cartas, jogo da 
memória, com isso você trabalha diversas vivências que são da 
nossa área também... (E2) 

[...] primeiramente um ginásio, totalmente coberto pra 
independentes do tempo, termos a possibilidade de dar aula 
[...] vestiário próximo para que os alunos não percam muito 
tempo pra trocar de roupa e que tenham melhor qualidade pra 
tomarem banho se precisarem [...] bebedouros próximos [...] 
Além da quadra, um galpão no ginásio, pras atividades que 
demandam mais espaço e sem ficarmos limitados só pela 
quadra, fazendo diversas outras atividades [...] material tem 
que ter variedade mesmo, muitas bolas de várias modalidades 
pro professor não ficar preso a poucas modalidades, bambolês, 
cones, materiais alternativos como slackline, frisbee, 
colchões pra ginástica, tatame, luvas, protetores para as lutas, 
caixa de som, computador, Datashow pro professor ter a 
oportunidade de trabalhar com esse tipo de recursos, com 
vídeos e fotos... (E7, grifos nossos) 

Vemos nas falas dos informantes E1, E2 e E7 descrições detalhadas 

do que seria uma escola ideal para ministrar aulas de EFE em todos os 

segmentos de ensino. Vemos tanto nessas últimas falas, como nas primeiras, a 

preocupação com a chuva, que impacta diretamente o desenvolvimento das 

aulas e o ensino dos conteúdos da EFE. Segundo Sebastião e Freire (2009), 

os recursos materiais na EFE merecem uma atenção destacada diante das 

especificidades existentes. Estamos sujeitos às variações meteorológicas e 
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essa inconstância, por vezes, é utilizada como justificativa para cancelamento 

de aulas ou outras atividades. 

Por fim, destacamos uma questão levantada novamente: a cultura 

escolar acerca da EFE e como este componente curricular é interpretado pelo 

restante da comunidade escolar, conforme explicita o informante E4: 

[...] A escola ideal pra mim, levaria o professor de EF a 
sério. Então a escola nesse sentido ideal, seria uma escola 
que encarasse a Educação Física Escolar como uma 
disciplina como as outras. A partir disso, tudo vai fluir, a 
questão do material, do espaço adequado, esse é o núcleo [...] 
Então a raíz do problema é essa, é bem anterior, é a maneira 
como a escola encara a Educação Física. Porque nas 

raríssimas escolas onde a Educação Física é levada a 
sério, você pode perceber que a questão do material, da 
estrutura, da logística, também é levada a sério... (E4, grifos 
nossos) 

 A fala de E4 traz novamente à tona o debate sobre a legitimidade 

da EFE e o respeito com o professor. Legitimar a Educação Física significa 

então apresentar argumentos plausíveis para a sua permanência ou inclusão 

no currículo escolar, apelando para a força dos argumentos, sem utilizar o 

argumento de “legalidade”, porque muitos confundem “legalidade” com 

“legitimidade” (BRACHT, 1997). 

Então, nos baseando nos discursos dos entrevistados que já 

passaram pelas PPEs e/ou PIBID, podemos afirmar que as escolas têm 

problemas de infraestrutura e materiais, relatados pelos informantes. Também 

podemos afirmar que esses problemas impactam diretamente no planejamento 

pedagógico da EFE, bem como prejudicam o ensino dos conteúdos 

apresentados pelos documentos oficiais, ou seja, esses são fatores 

intervenientes da prática docente da EF. Tais resultados já tinham sido 

apresentados pela literatura supracitada (LOPES, 1988; BASSO, 1994; MUNIZ 

1996; REIS, 2009; OLIVEIRA, SILVA, MOLINA NETO, 2011; PAULA et al. 

2012; BRAGHIN, FERNANDES, 2017). 



 
 

 

Capítulo 5 

Considerações Finais 

Nesse capítulo temos o intuito de responder ao problema do estudo, 

assim como atender aos objetivos específicos expostos no Capítulo1. 

Podemos afirmar, segundo a análise das entrevistas, que em 

relação ao problema do estudo, a saber, “Como concluintes do curso de 

Licenciatura em EF da UFF avaliam a infraestrutura e os materiais disponíveis 

nas escolas pelas quais passaram (PPE 1, 2, 3 e 4 / PIBID) e como 

solucionaram esses problemas no ensino dos conteúdos da EFE?, de maneira 

geral, os informantes consideram as escolas razoáveis, apesar de relatarem 

problemas tanto com infraestrutura quando com materiais. 

A maioria dos informantes avalia a questão dos materiais didáticos 

como um fator que impacta a prática, mais do que a questão de infraestrutura. 

Segundo o grupo de informantes, com materiais disponíveis é possível 

contornar os problemas relacionados ao espaço físico. Além disso, os 

informantes podem levar materiais do IEF-UFF para as práticas, tanto das 

PPEs, quanto dos PIBIDs, sanando o problema da escassez de materiais nas 

escolas. Importante sublinhar, também, a constante preocupação com os dias 

de chuva, elencada como o principal problema de infraestrutura que prejudicou 

as suas aulas nas diferentes PPEs e/ou PIBID. 

No que diz respeito ao primeiro objetivo específico, “Refletir sobre 

como os concluintes do curso de Licenciatura em EF da UFF que já passaram 

pelas disciplinas de PPE e/ou PIBID avaliam a infraestrutura e os materiais 

disponíveis para o ensino da EFE nos diferentes segmentos de ensino”, 

observamos que o grupo de informantes apresentou uma análise heterogênea. 

Apesar de considerarem a realidade de infraestrutura e disponibilidade de 

materiais razoável, o grupo admite que poderia ser melhor, o que ajudaria 

muito o ensino dos conteúdos. As escolas de educação Infantil parecem ser as 

mais prejudicadas, atualmente, tanto com relação à infraestrutura, quanto aos 

materiais, apesar dos informantes terem dado um enfoque maior à escassez de 

materiais desse segmento. Contudo o Ensino fundamental Anos Iniciais, Anos 
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Finais e o Ensino Médio, são considerados os mais impactados nesses 

quesitos. A falta de materiais e espaços adequados, segundo os informantes, 

atrapalham muito mais a prática pedagógica nos segmentos mais avançados. 

No que se refere ao segundo objetivo específico, a saber, “Identificar 

como os concluintes do curso de Licenciatura em EF da UFF adaptam (se 

necessário) a infraestrutura e os materiais no ensino dos conteúdos de EFE”, 

podemos notar que grande parte dos informantes considera como adaptação o 

uso de materiais que não seja aqueles disponíveis nas escolas, como os 

materiais que o IEF-UFF ou os materiais de cada informante. Apenas um 

informante descreveu uma adaptação relacionada ao espaço físico. Da mesma 

forma, apenas um informante descreveu uma adaptação usando materiais 

reutilizados, com bambus, bambolês, lençóis, estacas de madeira, entre outros. 

Em relação ao objetivo específico seguinte, “Avaliar se a 

infraestrutura e os materiais impactam o ensino de conteúdos, impedindo que 

alguns sejam ministrados, privando a aprendizagem dos discentes”, foi possível 

observar que o impacto existe. Segundo os informantes, grande parte dos 

conteúdos não ensinados, são por causa de escassez de materiais ou 

infraestrutura inadequada. Neste contexto, o argumento da falta de segurança 

é muito presente. Vale ressaltar que o discurso do grupo de informantes foi 

voltado para o medo de arriscar trazer novas práticas para a realidade escolar 

sem condições espaciais e/ou materiais adequadas, e como isso poderia 

prejudicar tanto em relação à segurança, quanto em relação à frustração dos 

alunos. Apenas dois informantes responderam de maneira distinta identificando 

a ausência do ensino dos conteúdos, mas não arriscando associar este quadro  

à infraestrutura inadequada e/ou à escassez de materiais; enquanto  outro 

informante associa  o não ensino de alguns conteúdos à falta de motivação por 

parte dos professores. 

Sobre o objetivo, “Identificar quais são os conteúdos da Cultura 

Corporal do Movimento que têm sido mantidos à margem no ensino da EFE, 

devido à infraestrutura inadequada e/ou escassez de materiais”, foi possível 

identificar que o discurso do grupo de informantes indica que as práticas tidas 

como “não tradicionais” ou “não convencionais” são aquelas mantidas à 
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margem das aulas de EFE, por causa da realidade da infraestrutura e da 

indisponibilidade de materiais. Entre essas práticas, foram enumeradas as 

danças, as lutas, as ginásticas, as práticas corporais de aventura como skate, 

patins, slackline, parkour, além de esportes considerados menos presentes em 

nossa cultura, como o rugby e o frisbee; além das atividades em meio líquido, 

como a natação. 

Concluímos que a infraestrutura e disponibilidade de materiais são 

fatores que impactam a prática pedagógica docente na EFE, bem como o 

ensino dos conteúdos da cultura corporal do movimento previstos nos 

documentos oficiais. Foi possível observar que os informantes, quando 

relataram suas experiências nas PPEs e/ou no PIBID, afirmaram que o 

problema da infraestrutura e a indisponibilidade de materiais é uma constante 

na maioria das escolas, identificando esses dois fatores como determinantes 

para uma prática pedagógica docente ideal. 

Sugerimos, por fim, que o debate sobre a temática se aprofunde, 

para compreendermos melhor como a infraestrutura e disponibilidade de 

materiais impactam o ensino dos conteúdos, na direção de promovermos 

ações que possibilitem adaptações que garantam o ensino dos mesmos; sem, 

entretanto, deixar de exigir melhores espaços, materiais suficientes e o 

tratamento da EFE com legitimidade pedagógica perante à comunidade 

escolar. 
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Carta de Apresentação 

 

Caro docente, vimos, por meio desta, apresentar-lhe o instrumento de coleta de 
dados da pesquisa “O Impacto da Infraestrutura e da Escassez de Materiais 
Didáticos na Prática Pedagógica Docente na Educação Física Escolar”, com 
vistas à validação para posterior aplicação no grupo de informantes. A 
pesquisa está vinculada à disciplina de Monografia II, do curso de Licenciatura 
em Educação Física, sob supervisão do Prof. Dr. Fabiano Pries Devide. Para 
orientar sua validação, apresentamos a seguir o problema, o objetivo geral e os 
objetivos específicos da pesquisa. 

O presente estudo tem como problema responder à questão: Como 
concluintes do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) avaliam a infraestrutura e os materiais disponíveis 
nas escolas pelas quais passaram e como solucionam esses problemas no 
ensino dos conteúdos da EFE? O objetivo geral é investigar como concluintes 
do curso de Licenciatura em Educação Física da UFF avaliam a infraestrutura e 
materiais disponíveis nas respectivas escolas, assim como solucionam esses 
problemas no ensino dos conteúdos da EFE. Como objetivos específicos, o 

estudo busca: a) Refletir sobre como os concluintes do curso de Licenciatura 
em EF da UFF avaliam a infraestrutura e os materiais disponíveis para o ensino 
da EFE nos diferentes segmentos de ensino; b) Identificar como os concluintes 
do curso de Licenciatura em EF da UFF adaptam (se necessário) a 
infraestrutura e os materiais no ensino dos conteúdos de EFE; c) Avaliar se a 
infraestrutura e os materiais impactam o ensino de conteúdos, impedindo que 
alguns sejam ministrados, privando a aprendizagem dos discentes; d) 
Identificar quais são os conteúdos da Cultura Corporal do Movimento que têm 
sido mantidos à margem no ensino da EFE, devido a infraestrutura inadequada 
e/ou escassez de materiais. 

 

Agradecemos a sua colaboração, 

________________________________________________ 

Leví Lopes Marra de Moraes [orientando] 

________________________________________________ 

Fabiano Pries Devide [orientador] 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Ministério da Educação 

Universidade Federal Fluminense 
Instituto de Educação Física 

Depto. Educação Física e Desportos 
Curso de Licenciatura em Educação Física 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

“O IMPACTO DA INFRAESTRUTURA E DA ESCASSEZ DE MATERIAIS NA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR” 

Responsável pelo estudo: Leví Lopes Marra de Moraes 

 

Eu 

_______________________________________________________________

___, declaro ter conhecimento do que se segue: 

1) Fui informado/a de forma clara e objetiva, que a pesquisa intitulada “O 

IMPACTO DA INFRAESTRUTURA E DA ESCASSEZ DE MATERIAIS 

NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR” tem como objetivo investigar como concluintes do curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFF avaliam a infraestrutura e 

materiais disponíveis nas escolas em que atuaram nas PPEs 1, 2, 3, e 4 

e/ou no PIBID, assim como solucionam possíveis problemas no ensino 

dos conteúdos da EFE. Sei que nesta pesquisa serão realizadas 

entrevistas individuais as quais o sujeito da pesquisa será submetido a 

algumas perguntas referentes ao tema do trabalho. 

2) Estou ciente que não é obrigatória a minha participação, caso me sinta 

constrangido/a antes e durante da realização da mesma posso me 

recusar a continuar participando e participar desta, sem o risco de 

prejuízos de qualquer natureza. 

3) Sei que o material utilizado para coleta de dados será utilizando 

somente para fins acadêmicos. 

4) Sei que o pesquisador manterá em caráter confidencial todas as 

respostas que comprometam a minha privacidade e identidade.  

5) Dentre os benefícios aos docentes participantes desta pesquisa 

podemos citar a reflexão sobre como a infraestrutura e a escassez de 

materiais podem impactar a prática pedagógica na EFE, assim como 
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mapear quais os conteúdos da cultura corporal do movimento que são 

mantidos à margem por conta desses fatores. 

6) De acordo com o item V da resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, risco da pesquisa é entendido como a possibilidade de danos, 

sejam de ordem física, psíquica, mental, intelectual, social, cultural ou 

espiritual do ser humano, em qualquer fase de uma pesquisa e dela 

decorrente, e é de responsabilidade do pesquisador, do patrocinador e 

da instituição promover assistência às complicações e danos 

decorrentes dos riscos previstos. Portanto, diante de quaisquer danos 

causados aos participantes, os responsáveis serão acionados. É 

importante ressaltar que os riscos potenciais da pesquisa serão mínimos 

por se tratar de uma pesquisa que utilizará apenas de entrevistas 

individuais e observações. 

7) Receberei informações atualizadas durante o estudo: ainda que isso 

possa afetar a minha vontade em continuar dele participando. 

8) Estas informações poderão ser obtidas através de telefones (21) 

968768622 ou pelo e-mail (levilopesmm@hotmail.com) 

9) Foi me esclarecido que o resultado da pesquisa somente será divulgado 

com o objetivo científico, mantendo-se a minha identidade em sigilo. 

 

Declaro, ainda que recebi cópia do presente termo de consentimento. 

Niterói, _______ de ________________ de 2019 

 

Leví Lopes Marra de Moraes 

 

(Nome e CPF) 

 

Sujeito da pesquisa/ Representante Legal: 

 

(Nome e CPF) 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Nome:__________________________________________________________ 

Data Nasc:____/____/____              Ano/período de ingresso naUFF:______/__ 

PPEs cursadas: □1  □2  □3  □4(□ em curso) 

Bolsista PIBID: □SIM. Local:_______________ 

 

1. Quais os principais desafios enfrentados na experiência com as PPEs e/ou 

PIBID? 

 

2. Como você avalia a infraestrutura e a disponibilidade de materiais nas 

escolas onde atuou? 

 

3. Alguma vez a infraestrutura e/ou os materiais de alguma escola prejudicou o 

seu planejamento? ( Caso afirmativo) Descreva como você solucionou o 

problema: 

 

4. Como você avalia o impacto da infraestrutura e dos materiais nos diferentes 

segmentos de ensino? 

 

5. Como você avalia o impacto da infraestrutura e dos materiais no ensino dos 

conteúdos da Educação Física Escolar? 

 

6. Há conteúdos de ensino que você considera mais prejudicados pela 

infraestrutura e/ou materiais? (Caso afirmativo) Qual ou quais conteúdos? 

 

7. Descreva como seriam escolas com infraestrutura e materiais adequados 

para você ministrar aulas de Educação Física nos diferentes segmentos de 

ensino: 

 

 


