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 RESUMO 

 

A participação dos estudantes nas práticas corporais experienciadas nas aulas de 

Educação Física diminui significativamente ao longo da Educação Básica. Essas 

mudanças se tornam mais perceptíveis à medida que eles avançam em seus estudos, 

ficando mais evidentes nas unidades temáticas que não possuem relação com as práticas 

esportivas tradicionais (futebol, voleibol, handebol e basquetebol). Nesse sentido, 

realizamos o presente estudo cujo objetivo foi verificar a eficiência da utilização do 

planejamento participativo como uma possibilidade para superação do afastamento dos 

estudantes das práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física. Para tanto 

foi necessário diagnosticar e identificar a percepção dos estudantes sobre a função da 

Educação Física na escola e suas experiências com o componente curricular, identificar a 

percepção dos estudantes em relação aos fatores que contribuem para o afastamento das 

práticas corporais, planejar uma unidade temática com a utilização do planejamento 

participativo e descrever o comportamento e participação dos estudantes nas práticas 

corporais das aulas após a utilização do planejamento participativo. Utilizamos a 

metodologia qualitativa, através de pesquisa do tipo exploratória, descritiva e pesquisa-

ação, sendo o estudo realizado na Escola Estadual Dr. Sílvio Bezerra de Melo, localizada 

em Currais Novos (RN). Tivemos como população 27 estudantes regularmente 

matriculados no Ensino Fundamental, no 9º ano A. Os instrumentos utilizados para coleta 

das experiências foram: questionário e diário de campo, sendo as experiências relatadas 

analisadas através da análise descritiva. A pesquisa, cadastrada na Plataforma Brasil sob 

o nº 15865919.0.0000.5537, foi aprovada pelo Comitê de Ética com parecer de aprovação 

nº 3.474.756 datado de 29 de julho de 2019. Os resultados indicam que é possível utilizar 

o planejamento participativo como uma possibilidade bastante eficiente para superação 

do afastamento das práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física, pois 

permitiu construir um ambiente de caracterizado pela sensação de pertencimento, 

envolvimento e motivação dos estudantes com as práticas corporais experienciadas nas 

aulas. 

Palavras-chave: Educação Física; Planejamento Participativo; Superação; Afastamento. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The participation of students in the body practices experienced in Physical Education 

classes decreases significantly throughout Basic Education. These changes become more 

noticeable as they progress in their studies, becoming more evident in thematic units that 

have no relation to traditional sports practices (football, volleyball, handball and 

basketball). In this sense, we carried out the present study whose objective was to verify 

the efficiency of the use of participatory planning as a possibility to overcome the 

students' distance from the corporal practices experienced in Physical Education classes. 

Therefore, it was necessary to diagnose and identify the students 'perception of the role 

of Physical Education at school and their experiences with the curricular component, 

identify the students' perception in relation to the factors that contribute to the departure 

from body practices, plan a thematic unit with the use of participatory planning and 

describe the behavior and participation of students in the body practices of classes after 

the use of participatory planning. We used the qualitative methodology, through 

exploratory, descriptive and action research, and the study was conducted at the State 

School Dr. Sílvio Bezerra de Melo, located in Currais Novos (RN). We had as a 

population 27 students regularly enrolled in Elementary School, in the 9th year A. The 

instruments used to collect the experiences were: questionnaire and field diary, and the 

reported experiences were analyzed through descriptive analysis. The research, registered 

at Plataforma Brasil under number 15865919.0.0000.5537, was approved by the Ethics 

Committee with approval number 3,474,756 dated July 29, 2019. The results indicate that 

it is possible to use participatory planning as a very possibility efficient to overcome the 

departure from the corporal practices experienced in the Physical Education classes, since 

it allowed to build an environment characterized by the feeling of belonging, involvement 

and motivation of the students with the corporal practices experienced in the classes. 

 

Keywords: Physical Education; Participatory Planning; Overcoming; Clearance. 
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A vida tem sons que pra gente ouvir  

Precisa aprender a começar de novo 

É como tocar o mesmo violão 

E nele compor uma nova canção 

(Ney Azambuja/Paulo Sérgio do Vale/Tavito) 
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1 SINOPSE 

 

A Educação Física é um componente curricular que marca a vida dos estudantes 

em relação as práticas corporais em vários aspectos. Para alguns as aulas se caracterizam 

por momentos de satisfação, de conquistas e de reconhecimento, para outros a sensação 

de incompetência, de insegurança e de medo de passar por situações de constrangimento, 

pois apresentam dificuldade para realizar algumas práticas corporais durante as aulas. 

Ao longo de minha vida profissional tenho percebido que as aulas de Educação 

Física possibilitam diversas experiências aos estudantes, sendo estas possíveis de 

comparar com os gêneros cinematográficos. 

Para alguns estudantes as aulas se configuram como momentos de desafios, de 

superação e de prazer, sensações características dos filmes de aventura e ação. Temos 

ainda alguns estudantes que demonstram muita felicidade, descontração e liberdade de se 

expressar, sendo esta realidade possível de comparar com as produções de comédia. 

Por outro lado, temos estudantes que apresentam sentimentos totalmente 

diferentes em relação as suas experiências com as práticas corporais nas aulas, para esses 

as experiências são caracterizadas por momentos de medo e de insegurança, sentimentos 

característicos dos filmes de suspense e terror. 

Observamos ainda que as sensações estão relacionadas a vários fatores e que eles 

podem aproximar ou distanciar os estudantes das práticas corporais experienciadas nas 

aulas de Educação Física.  

Entre os fatores que provocam essas sensações podemos destacar da seleção das 

unidades temáticas até o método adotado pelos professores para estruturar suas aulas 

como sendo determinantes no processo de construção da imagem que os estudantes 

possuem do componente curricular. 

Precisamos levar em consideração que a imagem que os estudantes constroem da 

Educação Física ao longo de suas experiências nas aulas será fundamental para sua 

aproximação ou distanciamento das práticas corporais experienciadas nas aulas de 

Educação Física e que somos responsáveis para encontrar estratégias que permitam 

potencializar as sensações positivas.  

Passamos muito tempo de nossa vida na escola e parte desse tempo é destinado as 

aulas de Educação Física. Assim, cada estudante possui uma história de experiências 

única, mas que se torna similar em relação aos sentimentos que as aulas provocaram. 
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Durante minha vida enquanto estudante na Educação Básica, sempre percebia, 

sem um olhar crítico pela imaturidade peculiar a fase que eu estava vivendo, que alguns 

de meus amigos não participavam das práticas corporais nas aulas de Educação Física. 

Na época muitos justificaram que “não gostavam das aulas” porque não viam sentido em 

correr atrás de uma bola ou fazer exercícios físicos na escola se poderiam fazer em 

qualquer outro lugar. 

As aulas eram quase sempre organizadas com exercícios físicos, onde o professor 

pedia para os alunos correr uma determinada quantidades de voltas na quadra ou nos 

quarteirões próximos da escola como forma de aquecimento e em seguida nos orientava 

para a realização de algumas séries de abdominais, flexões e agachamentos. 

Muitos estudantes até gostavam desse formato de aulas, porque contribuía para 

melhorar o condicionamento físico dos que participavam. Entretanto, para quem não 

participava a aula se resumia em marcar a presença e ir para casa. 

Sempre fiquei me perguntando sobre o porquê de as aulas não serem organizadas 

de uma forma que permitisse a oportunidade de participação a todos. Mas não havia 

espaço para o diálogo entre professores e estudantes que permitissem questionar ou 

sugerir o formato das aulas.  

Os meus professores, em função do período histórico-social entre os anos de 1980 

a 1992, utilizavam o esporte com os princípios de rendimento praticamente em todas as 

aulas de Educação Física. Acredito que essa utilização predominantemente do esporte era 

resultado de sua formação acadêmica e das necessidades e objetivos atribuídos a 

Educação Física escolar naquela época. 

Todo esse contexto construía um ambiente com uma barreira entre os professores, 

que não demonstravam disponibilidade nem interesse em apresentar os objetivos daquelas 

atividades que realizávamos todas as aulas de forma repetitiva, e estudantes que não viam 

possibilidade para expressar suas opiniões.  

Nosso objetivo ao apresentar esse contexto não é de fazer críticas ao trabalho dos 

professores que tivemos, mas de um resgate do cenário de nossas experiências com a 

Educação Física durante o ensino fundamental e médio. 

Nesse cenário, os professores geralmente diziam que quem não quisesse participar 

da aula poderia registrar a presença e ir para casa, transformando muitos dos estudantes 

em meros figurantes de um processo sem muito sentido e significado para os que ali 

estavam. 
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Como as aulas aconteciam sempre no contraturno, tínhamos uma redução 

significativa na quantidade de estudantes presentes nas aulas, sendo que para as práticas 

corporais muitos dos presentes não estavam dispostos a participarem. 

Mesmo diante dessa realidade, não percebíamos preocupação dos professores em 

organizar as aulas preocupados em ofertar atividades que estimulassem os presentes ou 

apresentar alternativas para motivar os ausentes a frequentar as aulas.  

Essa realidade fazia com que a Educação Física escolar se tornasse uma disciplina 

sem muita valorização, tanto pelos estudantes que não tinham compromisso com a 

assiduidade, quanto para os professores que não demonstravam preocupação em motivar 

os ausentes a comparecerem às aulas. 

O que mais me causava inquietação era o fato de os ausentes não serem 

estimulados a comparecer, ficava indignado. Era como se a ausência fosse situação 

positiva e de “conforto” para o professor, uma vez que poderia seguir sempre o mesmo 

roteiro para suas aulas. 

É importante ressaltar que vivíamos em um momento onde os conhecimentos 

produzidos para Educação Física não tinham a mesma facilidade de acesso que temos 

hoje, principalmente para os professores que residiam distante dos grandes centros 

urbanos. Essa realidade acabava interferindo diretamente no processo de formação 

continuada e de ressignificação das possibilidades pedagógicas para as aulas de Educação 

Física. 

O tempo passou e consegui ingressar na Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN) para cursar Educação Física. A realização de um grande sonho que 

parecia impossível e que graças ao Programa Especial de Formação Profissional para 

Educação Básica (PROFORMAÇÃO) se tornou uma realidade. 

Em minha formação acadêmica na graduação a realidade das práticas corporais 

também não foi muito diferente de minha formação no ensino básico. Mudam os diretores 

da produção, mas o roteiro continua o mesmo. Nas disciplinas que ofertavam aulas com 

práticas corporais uma grande quantidade dos futuros professores de Educação Física 

escolar também se negava a participar dos momentos de experimentação justificando 

várias situações, sendo a falta de habilidade, identificação com a prática e cansaço em 

função das atividades já realizadas ao longo do dia, as justificativas mais frequentes. 

Destacamos que alguns professores tinham o pensamento similar ao nosso em relação a 

necessidade de participação de todos nas vivências práticas das disciplinas. 
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Meus questionamentos nesse período já possuíam uma criticidade um pouco mais 

desenvolvida e em algumas situações fui tratado com indiferença pelos professores 

responsáveis pelas disciplinas e até por colegas universitários. Para alguns meus 

questionamentos, em relação ao afastamento dos acadêmicos em momentos tão 

importantes para a nossa formação profissional, eram vistos como situações de “tumulto” 

para as aulas. 

Ressalto que outros acadêmicos também começaram a expressar suas 

preocupações em relação a nossa postura profissional, uma vez que estávamos criando 

um ambiente que poderia interferir em nosso fazer pedagógico quando chegássemos nas 

escolas para atuar e lidar com comportamentos dos estudantes similares aos que alguns 

acadêmicos estavam naturalizando. 

Lembro-me muito bem que certa vez, quando estávamos pagando uma disciplina 

de esportes coletivos, o professor respondeu ao meu questionamento sobre como fazer 

com que os estudantes se envolvessem com as práticas corporais que era muito simples 

de resolver o problema do afastamento, segundo ele bastava levar bolas de várias 

modalidades esportivas que seria possível atender as expectativas de todos os estudantes, 

como se as práticas corporais da Educação Física se resumissem em entregar bolas aos 

estudantes e limitadas aos esportes coletivos. 

Essa realidade sempre me causava muita inquietação, pois eu tinha convicção que 

em outros componentes curriculares isso não acontecia e se pensamos em traçar caminhos 

para uma Educação Física escolar com o tratamento e respeito dos demais componentes 

curriculares, era necessário refletir sobre as possibilidades que nos permitissem superar 

suas fragilidades, em especial a de deixar os estudantes na condição de figurantes de um 

processo que eles deveriam ser protagonistas. 

Entendemos a Educação Física na escola como sendo um componente curricular 

que se utiliza das manifestações da Cultura de Movimento para suas práticas pedagógicas, 

concepção que ressalta o homem em dimensão histórico-social e que representa o olhar 

da Educação Física do Grupo de Estudos Corpo e Cultura de Movimento (GEPEC) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, grupo que fazemos parte e que nos permite 

perceber a Educação Física na escola à luz das concepções de Elenor Kunz. 

A concepção Crítico-Emancipatória, apresentada por Kunz (1994), busca alcançar 

o ensino do movimento humano pautado no desenvolvimento de competências humanas 

da autonomia, da competência social e da competência objetiva, ultrapassando o 
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reducionismo da Educação Física de uma percepção meramente física, reconhecendo suas 

significações culturais. 

Chego ao ambiente escolar na condição de professor de Educação Física e logo 

no início de minha atuação profissional já percebo semelhanças de comportamento dos 

estudantes que estou responsável para conduzir as atividades pedagógicas com minhas 

experiências enquanto aluno da educação básica e da graduação. 

Muitos dos estudantes não demonstravam interesse em participar das práticas 

corporais que não estavam relacionadas com as práticas dos esportes mais tradicionais 

(futebol, voleibol, basquete e handebol). De imediato já percebi que precisa encontrar 

alguma forma de modificar esse cenário, pois não acreditava que a Educação Física se 

resumia a prática desses esportes. 

Foi um longo período de reflexões e tentativas, algumas com sucesso e outras nem 

tanto. Mas em nenhum momento parei de acreditar que um dia seria possível contribuir 

de alguma forma para superação dessa inquietação que me acompanhava a tanto tempo. 

Ao ingressar no Mestrado Profissional em Educação Física, e me deparar com 

aulas com tantas discussões para tentar mudar as fragilidades da Educação Física na 

escola. As atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que exigia de todos 

nós uma criticidade e capacidade de fazer conexões entre o que lemos e nossa prática 

pedagógica. Os encontros presenciais, que nos conduziam a todo momento para a busca 

de soluções e respostas para os problemas apresentado. As discussões do GEPEC, que 

riqueza ouvir as sugestões de cada membro no sentido de fortalecer a Educação Física 

enquanto componente curricular... quanto aprendizado! 

Percebi uma diferença enorme em relação a toda minha formação até aquele 

momento. Me senti como participante de um filme de ação e aventura, onde momento 

buscávamos a todo momento resolver os problemas que nos eram apresentados, algumas 

vezes individualmente, mas quase sempre de forma coletiva. Era encantar perceber a 

determinação de todos para buscar soluções possíveis de contribuir para transformar a 

realidade.  

Essas vivências nos permitiam acreditar em uma nova realidade para Educação 

Física escolar e buscar caminhos que nos permitissem buscar forma de provocar um 

impacto positivo em nossa prática pedagógica. Essas oportunidades nos faziam acreditar 

no sucesso da Educação Física escolar e na transformação que nosso componente 

curricular pode proporcionar aos estudantes. 
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A sensação em quase todos os momentos dos encontros presenciais era de 

encantamento, similar ao de uma criança que vai pela primeira ao cinema e que percebe 

que é possível se divertir de diversas formas e além de compartilhar suas sensações com 

as pessoas que vivenciam aquele momento ao seu lado. 

Nesses encontros participamos de atividades que buscavam constantemente 

fortalecer a Educação Física escolar, tendo como ponto de partida a reflexão sobre nossas 

práticas pedagógicas, uma obra digna de ser indicada ao Oscar. 

A cada semana os textos e atividades nos conduziam para roteiros de filmes em 

diversos gêneros que tinha por principal objetivo buscar possibilidades para superar os 

principais problemas que estão presentes em nosso cotidiano no ambiente escolar e que 

interferem diretamente em nosso sucesso profissional. 

Os encontros presenciais e atividades vivenciadas foram marcantes e nos 

motivaram para busca de estratégias metodológicas que contribuíssem para valorização 

da Educação Física escolar, fortalecendo a cada dia o sentimento de que é possível sim 

oferecer uma Educação Física escolar de qualidade. 

Retornava para casa com a sensação de ter participado da preparação de romance 

com final feliz, onde todos os atores se envolvem na busca pela realização pessoal e 

coletiva, tendo a felicidade e satisfação como roteiros principais para as possíveis ações 

em busca de um novo significado para Educação Física escolar. E o final? O final era 

sempre com a sensação do dever cumprido, não que tivéssemos conseguido respostas para 

todos os questionamentos que surgiam, mas pela sensação de novas possibilidades 

pedagógicas para Educação Física escolar. 

Chegava na escola com necessidade de organizar as aulas de Educação Física 

tendo como um dos objetivos possibilitar ao aluno um aprendizado que dificilmente 

conseguiria em outro local, conforme afirma (DARIDO; SOUZA JÚNIOR, 2007, p 14) 

“a educação física recebe um novo significado que ultrapassa a ideia de estar voltada 

apenas para o ensino do gesto motor correto”. Infelizmente, não é isso que víamos, mas 

que passamos a ter como meta.  

Segundo Darido; Souza Júnior (2007) cabe ao professor de Educação Física 

problematizar, interpretar, relacionar, analisar com seus alunos as amplas manifestações 

da Cultura de Movimento, de tal forma que estes compreendam os sentidos e significados 

impregnados nas práticas corporais. 

Assumimos então, o compromisso interno buscar alternativas para que os 

conhecimentos que estávamos adquirindo durante o mestrado chegasse até os nossos 
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colegas de profissão, na tentativa de contribuir com alguma possibilidade para que 

organização das aulas de Educação Física buscassem oportunizar aos estudantes 

experiências positivas com as diversas manifestações da cultura de movimento. 

Diante desse compromisso  demos continuidade ao nosso roteiro no sentido tentar 

contribuir de alguma forma com os professores de Educação Física para encontrar 

alternativas que permitam aos estudantes vivências diversificadas com as manifestações 

da cultura de movimento, buscando criar um ambiente que favoreça a participação de 

todos os estudantes independente da habilidade que cada um possua. 

Era preciso não esquecer que nessa busca para permitir aos estudantes o 

aprofundamento e ampliação dos conhecimentos da cultura de movimento, se faz 

necessário encontrar caminhos para motivá-los e encorajá-los para o envolvimento nas 

práticas corporais previstas para as aulas, na tentativa de modificar a realidade dos 

estudantes que se afastam, buscando torná-los protagonistas das aulas de Educação Física. 

Acreditamos que dessa forma, poderemos contribuir para ampliar o olhar dos 

estudantes em relação as práticas corporais da cultura de movimento, sobretudo no 

sentido de possibilitar que os conhecimentos e as experiências vivenciadas nas aulas de 

Educação Física possam ser utilizados ao longo de sua vida e que as lembranças desses 

momentos sejam positivas. 

Em nossa atuação profissional com o componente curricular de Educação Física 

ainda percebemos uma quantidade significativa de alunos que não participam das práticas 

corporais, em especial nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, uma 

reprodução atual de um filme de época que já deveria ter saído de cartaz a muito tempo. 

Essa realidade nos conduz para a reflexão em relação aos caminhos que devemos 

traçar para aulas na tentativa de contribuir para que os estudantes que se afastam das 

práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física sintam-se motivados para 

participarem. 

Nesse sentido, vimos no planejamento participativo uma possibilidade de 

motivação para que os estudantes possam se envolver e participar das práticas corporais 

experienciadas nas aulas de Educação Física. Pois sentimos necessidade de entender os 

motivos que contribuem para que os estudantes se afastem das práticas corporais de um 

componente curricular se configura na escola como sendo preferido da maioria dos 

estudantes. Darido (2004, p. 68) corrobora com essa afirmativa quando diz que “a 

Educação Física é a disparadamente a disciplina preferida dos alunos”. 
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Nesse mesmo estudo, a autora apresenta dados demonstrando que, apesar da 

Educação Física ser a disciplina preferida dos da maioria dos estudantes, quando são 

questionados sobre as disciplinas mais importantes a Educação Física fica entre as últimas 

e que há um afastamento gradativo da participação dos alunos nas aulas práticas, 

especialmente no ensino médio, mas esse afastamento inicia antes. 

Acreditamos que a partir das informações coletadas nesse estudo, poderemos 

encontrar possibilidades para reescrever o roteiro das experiências vivenciadas pelos 

estudantes que se afastam das práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação 

Física, contribuindo assim para torná-los protagonistas das atividades previstas para as 

aulas e para que a Educação Física tenha o seu devido valor no ambiente escolar. 

Sabemos que as aulas de Educação Física representam para a maioria dos 

estudantes os momentos de grande liberdade para expressão e de prazer, e que esse 

ambiente deve ser utilizado como combustível para o envolvimento dos estudantes nas 

aulas. Corroborando com essa afirmativa Darido (2004) nos afirma que os estudantes 

apreciam as aulas de Educação Física porque as consideram legais e animadas. 

Essas características devem ser aproveitadas pelos professores para proporcionar 

aos estudantes a vivência na diversidade de conteúdos que a Cultura de Movimento 

possibilita, contribuindo assim para superação do afastamento das práticas corporais. 

Entretanto, quando essas características estão ausentes, acabamos contribuindo 

inconscientemente para o afastamento dos estudantes das práticas corporais 

experienciadas nas aulas, tornando a Educação Física escolar uma disciplina sem 

significado para alguns, como se o roteiro do filme organizado pelo professor fosse 

estruturado com cenas que desconsideram a presença de todos os estudantes, impedindo 

que alguns se identifiquem com as aulas, uma vez que não conseguem ver sentido nas 

mesmas. Conforme afirmam Souza e Freire (2008, p.30) “muitas vezes os alunos não 

veem significados nos conteúdos propostos pelos professores”. 

Este estudo se justifica, quando percebemos possibilidades de contribuições no 

campo profissional, pelas possibilidade que podemos apresentar aos profissionais de 

Educação Física, tendo em vista o número reduzido de publicações sobre a temática 

abordada em revistas e repositórios, como também pelas reflexões apresentadas e 

possíveis caminhos que os professores podem seguir para estruturar suas aulas, 

considerando as experiências narradas pelos estudantes que participaram deste estudo e 

como estas influenciam negativamente no interesse em participar das práticas corporais 

previstas para as aulas de Educação Física escolar. 
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Acreditamos que, ao levar em consideração as possibilidades do planejamento 

participativo como uma possibilidade para incentivar a participação dos estudantes nas 

práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física, poderemos contribuir 

para que o número de estudantes que se afastam dessas práticas seja reduzido. 

Essa redução pode em nosso entendimento, contribuir para que as aulas de 

Educação Física se configurem em momentos de práticas corporais com participação 

efetiva de todos, superando assim a supervalorização dos estudantes mais habilidosos, 

permitindo a inclusão de todos os estudantes nas aulas. 

Temos ainda como justificativa para estudo, as possíveis contribuições sociais que 

a participação dos estudantes nas práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação 

Física podem proporcionar, pois será possível contribuir para que eles se perceberem 

enquanto produtores do ato de movimentar-se e não apenas reprodutores ou meros 

espectadores, sem participação ativa durantes momentos tão importantes para sua 

formação enquanto ser social. 

Acreditamos que essa mudança de percepção para as aulas de Educação Física 

pode estimular para o desenvolvimento da autoestima dos estudantes, em especial aqueles 

que não estão participando das práticas corporais durante as aulas. 

Esperamos com este estudo, contribuir com os professores de Educação Física no 

sentido de apresentar alternativas que possam auxiliar na organização de aulas onde os 

alunos tenham a oportunidade de vivenciar a diversidade de expressões da Cultura de 

Movimento, buscando fazer reflexões sobre a importância de combater o afastamento das 

práticas corporais experienciadas durante as aulas de Educação Física, para que essas 

experiências vivenciadas pelos estudantes durante as aulas tenham sentido e significado 

e que possam deixar marca positivas em todos eles. 

Portanto, o presente estudo parte do seguinte problema: o planejamento 

participativo pode ser utilizado como uma possibilidade eficiente para superação do 

afastamento dos estudantes das práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação 

Física? 

Nesse sentido, o objetivo geral do estudo foi verificar a eficiência da utilização do 

planejamento participativo como uma possibilidade para superação do afastamento dos 

estudantes das práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física. 

Para tanto, foram definidos os seguintes objetivos específicos: diagnosticar e 

identificar a percepção dos estudantes sobre a função da Educação Física escolar e suas 

experiências com o componente curricular; identificar a percepção dos estudantes em 
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relação aos fatores que contribuem para o afastamento das práticas corporais 

experienciadas nas aulas de Educação Física buscando sugestões para que esses fatores 

possam ser superados; planejar uma unidade temática com a utilização do planejamento 

participativo e descrever o comportamento e participação dos estudantes nas práticas 

corporais das aulas após a utilização de planejamento participativo. 

Nesse sentido, realizamos uma pesquisa com abordagem qualitativa, com a 

utilização de estudo de campo do tipo exploratório, descritivo e pesquisa-ação. Para coleta 

utilizamos a aplicação de dois questionários e diário de campo. 

Organizamos nosso estudo em 05 (cinco) capítulos. Onde temos no primeiro 

buscamos caracterizá-lo e apresentar os seus objetivos. No segundo capítulo trazemos um 

diálogo com os autores sobre a Educação Física e seu processo histórico de legitimação 

desde quando era tratada apenas como atividade até ser considerada componente 

curricular obrigatório. Para o terceiro capítulo buscamos apresentar o nosso percurso 

investigativo caracterizando o cenário, elenco, protagonistas, instrumentos, 

procedimentos para análise dos dados, aspectos éticos e o cronograma que utilizamos. 

No quarto capítulo apresentamos as aulas, o processo de organização do 

planejamento participativo, os resultados e discussões de nosso estudo. Enquanto no 

quinto capítulo buscamos apresentar nossas considerações finais. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1 Geral 

 

Verificar a eficiência da utilização do planejamento participativo como uma 

possibilidade para superação do afastamento dos estudantes das práticas corporais 

experienciadas nas aulas de Educação Física. 

 

 1.1 Específicos 

  

• Diagnosticar e identificar a percepção dos estudantes sobre a função da Educação 

Física escolar e suas experiências com o componente curricular; 

• Identificar a percepção dos estudantes em relação aos fatores que contribuem para 

o afastamento das práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física, 

buscando sugestões para que esses fatores possam ser superados; 

• Planejar uma unidade temática com a utilização do planejamento participativo; 

• Descrever o comportamento e participação dos estudantes nas práticas corporais 

das aulas após a utilização de planejamento participativo. 
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“Viver 

E não ter e vergonha 

De ser Feliz 

Cantar e cantar e cantar 

A beleza de ser 

Um eterno aprendiz” 

(Gonzaguinha) 
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2 DIALOGANDO COM OS AUTORES 

  

2.1 Educação Física na escola: de atividade à componente curricular obrigatório 

 

As cenas a seguir irão tratar do percurso histórico da Educação Física escolar, bem 

como da influência dos documentos legais para seu processo de consolidação enquanto 

componente curricular obrigatório. 

A Educação Física escolar vem ao longo dos tempos buscando se consolidar 

enquanto componente curricular no ambiente escolar, seja pelos documentos oficiais ou 

pela busca constante de profissionais de Educação Física para que possamos alcançar sua 

legitimidade enquanto prática pedagógica. 

Desde a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) em 1961 muitas conquistas aconteceram para Educação Física escolar. O decreto 

nº 69.450/1971 sinaliza para um caminho em busca da valorização ao entender a 

Educação física da seguinte forma: 

Atividade que por seus meios, processos e técnicas, desperta, desenvolve e 

aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando, 

construindo um dos fatores básicos para a conquista das finalidades da 

educação nacional.  

 

Podemos perceber na redação da LDB de 1971 que a disciplina é considerada 

como “atividade”, como se não houvesse conhecimento para ser transmitido aos 

estudantes, um fazer pelo fazer, onde qualquer pessoa poderia ficar responsável para 

ministrar essas atividades, reduzindo assim sua função enquanto produtora de 

conhecimento. 

Entretanto o documento sinaliza para uma valorização discreta da Educação Física 

na escola por ser considerá-la como importante para a formação dos educandos, sendo 

fundamental para alcançar os objetivos da educação nacional. 

Essa referência nos permite supor que a Educação Física escolar inicia de forma 

modesta seu processo de percepção enquanto disciplina escolar, sendo sua importância 

para a formação dos estudantes deixada em segundo plano. 

Em cada momento histórico os defensores da Educação Física escolar buscaram, 

utilizando-se de abordagens e conteúdo que estavam disponíveis, atender as demandas e 

necessidades de cada tempo. Conforme afirmam Darido; Rangel (2008, p. 69) “os 
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conteúdos escolares não existiam na sua forma atual, eles têm um caráter histórico, eles 

vão sendo elaborados e reelaborados conforme as necessidades de cada época e os 

interesses sociais vigentes”. 

Nesse sentido, não podemos deixar de ressaltar a importância de todas as 

abordagens e concepções que fazem parte do percurso da história da Educação Física 

escolar para que ela conseguisse o espaço que ocupa atualmente na escola. 

Com o passar dos tempos o tratamento da Educação Física como atividade passou 

a ser questionado, pois permitir interpretação e tratamento de inferioridade em relação às 

demais disciplinas do currículo. Contudo, a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), a Lei nº 9394/1996, a Educação Física passou a ser vista com 

um novo olhar, recebendo um tratamento que a deixava em patamar de igualdade em 

relação aos componentes curriculares.  

A nova lei traz alterações fundamentais para valorização da Educação Física na 

escola, com a seguinte redação: “A educação física, integrada a proposta pedagógica da 

escola, é componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às 

condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos (BRASIL, 1996)”.  

Essa alteração, apesar da facultatividade para os cursos noturnos, inicia um 

tratamento diferente para a Educação Física que deixa de ser considerada como uma 

atividade e passa a ser vista como componente curricular. Apesar de ter recebido inúmeras 

críticas pela redação do artigo ter sido estruturada de forma genérica por não exigir 

formação específica para ministrar as aulas, bem como por não garantir a presença do 

componente curricular em todas as etapas da Educação Básica, foi um grande passo para 

a legitimidade da Educação Física enquanto prática pedagógica. 

Temos ainda um aspecto que podemos considerar muito importante para a 

Educação Física que foi o fato de a escola poder tomar as decisões de como os 

componentes curriculares deverão ser estruturados levando em consideração o seu Projeto 

Político e Pedagógico. Fato que aproximou os professores de Educação Física dos demais 

componentes curriculares no sentido de pensar a prática pedagógica. 

As críticas e problemas com a redação do parágrafo 3º do artigo 26 da LDB nº 

9394/1996 foram superadas em 2003 com a publicação de uma nova redação para o 

parágrafo citado acima por meio da Lei 10.793/2003, que traz em seu corpo a o termo 

“componente curricular obrigatório da Educação Básica” e determinando as seguintes 

situações para facultar a sua prática: 

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; 
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II – maior de trinta anos de idade; 

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, 

estiver obrigado à prática da educação física; 

IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.0441, de 21 de outubro de 1969; 

V – (VETADO) 

VI – que tenha prole. 
  

A nova redação do § 3º da LDB ao acrescentar o termo “obrigatório” após 

componente curricular e ao determinar que o componente curricular deve ser ofertado em 

toda educação básica, dá um passo muito importante rumo ao tratamento igualitário entre 

a Educação Física e dos demais componentes curriculares, pelo menos quando se refere 

aos documentos normativos da Educação Nacional, porque em muitas escolas esse 

tratamento não se tornou uma realidade. 

Apesar dessa alteração muitas críticas ainda foram atribuídas a redação, pois ao 

deixar a prática facultativa a determinados grupos de alunos o documento acaba por não 

considerar que nas aulas de Educação Física a teoria e prática caminham indissociáveis. 

A principal inovação trazida pela atual LDB no tocante à estrutura didática da 

educação nacional foi, além da mudança na nomenclatura, a sua divisão em basicamente 

dois níveis de ensino: Educação Básica e Ensino Superior (DARIDO; RANGEL; 2008, 

p. 52), conforme quadro abaixo: 

1961 1971 ATUAL (1996) 

Educação de Grau Primário: 

Educação pré-primária 

Ensino Primário 

Educação de Grau Médio: 

Ginásio 

Colégio 

Educação de Grau Superior 

Educação para crianças 

com idade inferior a 7 anos 

Ensino de 1º. Grau 

Ensino de 2º. Grau 

Ensino Superior 

 Educação Básica: 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

 Ensino Superior 

Fonte: Darido; Rangel (2008). 

Outra grande inovação da LDB foi a liberdade e autonomia que as escolas 

passaram a ter com a elaboração do Projeto Político e Pedagógico, documento que deve 

ser elaborado por toda comunidade escolar e que necessita, entre outras coisas, dos 

objetivos da escola com base em suas próprias características. Essa elaboração coletiva 

permitiu a Educação Física se integrar ao cotidiano escolar e demonstrar sua importância 

para formação dos estudantes (DARIDO; RANGEL; 2008). 

Um marco para Educação Física escolar no final da década de 1990 foi a 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), eles sinalizavam para alguns 
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caminhos que os profissionais da Educação e da Educação Física deveriam seguir para 

atingir os objetivos dos componentes curriculares. Na apresentação o documento já deixa 

claro suas intenções e tentativas de contribuições para os profissionais da educação com 

a seguinte afirmação: 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, de um 

lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, 

de outro, considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns 

ao processo educativo em todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-se 

criar condições, nas escolas, que permitam aos nossos jovens ter acesso ao 

conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como 

necessários ao exercício da cidadania (BRASIL, 1998, p. 5). 

  

Os PCNs de Educação Física apontam os caminhos através dos conteúdos da 

Cultura Corporal de Movimento, como colaboradores na formação do cidadão, que se 

pretende participativo, solidário, crítico e autônomo (BRASIL, 1998). Esses 

apontamentos contribuíram significativamente para o fortalecimento da Educação Física 

enquanto componente curricular obrigatório da Educação Básica, por permitir aos 

professores refletir aspectos que até então não faziam parte do cotidiano da Educação 

Física, como avaliação, dimensões dos conteúdos, entre outros. 

O documento apresenta, como contribuição para a reflexão e discussão da prática 

pedagógica na Educação Física escolar, três aspectos fundamentais: Princípio da 

Inclusão, Princípio da Diversidade e Categorias de conteúdos (BRASIL, 1998). Esses três 

aspectos se tornam fundamentais para superação da prática com perspectiva de 

condicionamento físico e desempenho, prática marcante da Educação Física escolar até 

então. 

O Princípio da Inclusão tem por finalidade permitir aos estudantes a oportunidade 

de vivências nas práticas da Cultura Corporal de Movimento independentemente de seu 

nível de habilidade e em uma perspectiva de participação. Segundo Brasil (1998, p. 19): 

A sistematização de objetivos, conteúdos, processos de ensino e aprendizagem 

e avaliação tem como meta a inclusão do aluno na Cultura Corporal de 

Movimento, por meio da participação e reflexão concretas e efetivas. Busca-

se reverter o quadro histórico da área de seleção entre indivíduos aptos e 

inaptos para as práticas corporais, resultante da valorização exacerbada do 

desempenho e da eficiência. 

 

O Princípio da Diversidade apresenta como principal característica a ampliação 

dos conhecimentos que os estudantes possuem sobre as manifestações da Cultura 

Corporal de Movimento, buscando superar a supervalorização dos aspectos motores e 
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predominância do esporte nas aulas de Educação Física escolar. De acordo com Brasil 

(1998, p. 19): 

O princípio da diversidade aplica-se na construção dos processos de ensino e 

aprendizagem e orienta a escolha de objetivos e conteúdos, visando a ampliar 

as relações entre os conhecimentos da Cultura Corporal de Movimento e os 

sujeitos da aprendizagem. Busca-se legitimar as diversas possibilidades de 

aprendizagem que se estabelecem com a consideração das dimensões afetivas, 

cognitivas, motoras e socioculturais dos alunos. 

 

Para a Categoria dos Conteúdos os PCNs utilizam como referência três dimensões, 

no sentido das experiências vivenciadas nas aulas de Educação Física superar o fazer pelo 

fazer. Nessa perspectiva os estudantes serão estimulados, entre outras coisas, a refletir 

sobre suas práticas, sobre as transformações que aquela manifestação passou ao longo 

dos tempos e sobre a conduta de cada um ao longo das aulas. Corroborando com essa 

afirmativa BRASIL (1998, p. 19) afirma que: 

Os conteúdos são apresentados segundo sua categoria conceitual (fatos, 

conceitos e princípios), procedimental (ligados ao fazer) e atitudinal (normas, 

valores e atitudes). Os conteúdos conceituais e procedimentais mantêm uma 

grande proximidade, na medida em que o objeto central da Cultura Corporal 

de Movimento gira em torno do fazer, do compreender e do sentir com o corpo. 

Incluem-se nessas categorias os próprios processos de aprendizagem, 

organização e avaliação. Os conteúdos atitudinais apresentam-se como objetos 

de ensino e aprendizagem, e apontam para a necessidade de o aluno vivênciá-

los de modo concreto no cotidiano escolar, buscando minimizar a construção 

de valores e atitudes por meio do currículo oculto. 

 

A Educação Física escolar passa, a partir dos PCNs, a se estruturar com novas 

possibilidades para as aulas. Os professores iniciam novo um caminho para atuação na 

escola e com diversas opções, onde o esporte, conteúdo até então predominante em quase 

todas as escolas, se torna uma opção e não mais o único apresentado aos estudantes em 

todos os níveis de ensino. Essas possibilidades surgem em função do entendimento que 

os PCNs apresentam para a Educação Física, sendo assim abordado: 

entende-se a Educação Física como uma área de conhecimento da Cultura 

Corporal de Movimento e a Educação Física escolar como uma disciplina que 

introduz e integra o aluno na Cultura Corporal de Movimento, formando o 

cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando-

o para usufruir dos jogos, dos esportes, das danças, das lutas e das ginásticas 

em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de 

vida (BRASIL, 1998, p. 29). 
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Nessa perspectiva a Educação Física escolar deve contribuir para a formação de 

cidadão que valorizem as expressões da Cultura Corporal de Movimento, oportunizando 

vivências nas diversas manifestações, dando oportunidades a todos os alunos de 

desenvolverem suas potencialidades de forma democrática e não excludente, buscando 

sempre o desenvolvimento dos mesmos como seres humanos (BRASIL, 1998). 

Os PCNs organizaram os conteúdos para Educação Física escolar em três blocos, 

devendo sua distribuição e desenvolvimento estarem de acordo com o Projeto Político e 

Pedagógico de cada escola para buscar atender a especificidade de cada grupo. De acordo 

com BRASIL (1998, p.68): 

Essa organização tem a função de evidenciar quais são os objetos de ensino e 

aprendizagem que estão sendo privilegiados, servindo como subsídio ao 

trabalho do professor, que deverá distribuir os conteúdos a serem trabalhados 

de maneira diversificada e adequada às possibilidades e necessidades de cada 

contexto. Assim, não se trata de uma estrutura estática ou inflexível, mas sim 

de uma forma de organizar o conjunto de conhecimentos abordados, segundo 

os diferentes enfoques que podem ser dados. 

 

Os blocos de conteúdos contribuíram para ampliar as possibilidades dos 

professores para organização de suas aulas, de forma a contemplar as expressões da 

Cultura Corporal de Movimento de forma mais equilibrada, superando assim a utilização 

exagerada do conteúdo esportes nas aulas de Educação Física. O quadro abaixo 

corresponde aos blocos de conteúdos presentes nos PCNs. 

Esportes, jogos, lutas e ginásticas Atividades rítmicas e expressivas 

Conhecimentos sobre o corpo 

Fonte: BRASIL (1998). 

Percebemos a diversidade de conteúdos que os PCNs apresentaram aos 

professores de Educação Física para o Ensino Fundamental, sendo ela uma oportunidade 

para permitir aos estudantes experiências que contribuam para a vivência nas diversas 

manifestações da Cultura de Movimento, buscado favorecer para que os estudantes 

possam perceber essas manifestações como resultado de um processo histórico da 

humanidade e que as pratiquem além da escola. Conforme afirmam Darido; Rangel 

(2008, p. 72): 

Para facilitar a adesão dos alunos às práticas corporais, seria importante 

diversificar as vivências experimentadas nas aulas, para além dos esportes 

tradicionais (futebol, voleibol ou basquetebol). Na verdade, a inclusão e a 

possibilidade de vivências das ginásticas, dos jogos, das brincadeiras, das lutas, 
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das danças podem facilitar a adesão dos alunos na medida em que aumentam 

as chances de uma possível identificação. 

 

A utilização do esporte com predomínio para os conteúdos da Educação Física 

escolar deveria ter sido superada há muito tempo, entretanto ainda é uma realidade em 

várias escolas. De acordo com Vago (2009) a escola não pode se transformar em clube, 

academia de ginástica ou centro de treinamento esportivo. Ainda segundo o autor a escola, 

apesar de estabelecer relações com todos esses lugares a escola é um tempo e um lugar 

singular. 

Nessas afirmações podemos perceber a necessidade dos professores em 

diversificar os conteúdos ao longo da educação básica, como também de utilizá-los a 

partir das três dimensões, procurando dar significado aos mesmos para que os estudantes 

possam aprofundar os conhecimentos sobre cada um, para adotar uma postura de 

valorização e respeito para as expressão da Cultura de Movimento visto ao longo das 

aulas. 

Em 2018 tivemos a aprovação da versão final da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), documento que passou a nortear a Educação brasileira em escolas 

públicas e privadas de nosso país. O documento traz em sua estrutura alterações 

significativas em relação aos PCNs, que além dos conteúdos e objetivos apresenta 

também as competências e aprendizagens necessárias para cada etapa da educação básica. 

O documento traz o seguinte texto de apresentação: 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 

preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2018, p.7). 

 

Enquanto os PCNs se apresentavam como um documento norteador, que devia ser 

utilizado como um parâmetro pelos profissionais da Educação brasileira, a BNCC é um 

documento normativo que deve ser seguido em todo território nacional pelas instituições 

de ensino da Educação Básica, públicas e privadas, buscando: 

Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC 

devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez 

competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento (BRASIL, 2018, p. 8). 
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Temos assim um documento que busca possibilitar a educação um compromisso 

com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, 

física, afetiva, social, ética, moral e simbólica (BRASIL, 2018). 

Todos os componentes curriculares foram organizados na BNCC de acordo com 

suas características, ficando o componente de Educação Física na área de Linguagem. 

Área que tem por finalidade: 

possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas, 

que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações 

artísticas, corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre 

essas linguagens, em continuidade às experiências vividas na Educação 

Infantil (BRASIL, 2018, p. 63). 

 

Muitos profissionais ainda questionam a inserção da Educação Física na área de 

Linguagem, eles alegam não haver justificativas suficientes na BNCC para fazer parte 

dessa área. Particularmente entendo que todo movimento humano é dotado de 

significados, sendo mais que compreensível a presença da Educação Física nessa área de 

conhecimento por ter essa área a finalidade de possibilitar aos estudantes vivência em 

práticas que contribuam para ampliar suas capacidades expressivas em manifestações 

artísticas, corporais e linguísticas (BRASIL, 2018). 

A BNCC apresenta seu entendimento da Educação Física como sendo um 

componente curricular que: 

tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e 

significação social, entendidas como manifestações das possibilidades 

expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da 

história. Nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido no 

âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um 

segmento corporal ou de um corpo todo (BRASIL, 2018, p. 213). 

 

Contudo, os professores de Educação Física devem se preocupar em estruturar 

suas aulas para além do movimento, buscando contemplar todas as unidades temáticas 

que compõem esse componente curricular, no sentido de ampliar as experiência dos 

estudantes com as práticas corporais para que possamos contribuir para apropriação das 

competências e habilidades que eles necessitam. 

As práticas corporais estão organizadas na BNCC em seis unidades temáticas que 

devem ser trabalhadas com os estudantes ao longo do ensino fundamental. As unidades 

temáticas são: 1) Brincadeiras e Jogos; 2) Esportes; 3) Ginásticas; 4) Danças; 5) Lutas; 

6) Práticas Corporais de Aventura (BRASIL, 2018). 
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Essas práticas corporais devem ser objeto do trabalho pedagógico em qualquer 

etapa e modalidade de ensino, atendendo sempre alguns critérios para progressão do 

conhecimento e buscando partir do conhecido para o desconhecido, do local para o 

mundial. Para tanto é fundamental que cada profissional busque reconstruir as práticas 

corporais na escola a partir da sua função social e possibilidades materiais (BRASIL, 

2018). 

Para a organização das unidades temáticas a BNCC leva em consideração a 

compreensão que o lúdico está presente em todas as práticas corporais, mesmo que esse 

não seja o objetivo da Educação Física na escola. Segundo Brasil (2018, p. 221): 

Ao brincar, dançar, jogar, praticar esportes, ginásticas ou atividades de 

aventura, para além da ludicidade, os estudantes se apropriam das lógicas 

intrínsecas (regras, códigos, rituais, sistemáticas de funcionamento, 

organização, táticas etc.) a essas manifestações, assim como trocam entre si e 

com a sociedade as representações e os significados que lhes são atribuídos. 

Por essa razão, a delimitação das habilidades privilegia oito dimensões de 

conhecimento. 

 

As oito dimensões de conhecimento que a BNCC apresenta estarão intimamente 

ligadas às competências que cada estudante deve adquirir ao longo do ensino 

fundamental. As dimensões do conhecimento são: 1) Experimentação; 2) Uso e 

apropriação; 3) Fruição; 4) Reflexão sobre a ação; 5) Construção de valores; 6) Análise; 

7) Compreensão; 8) Protagonismo comunitário. É importante ressaltar a inexistência 

hierárquica entre as dimensões ou ordem para o desenvolvimento do trabalho didático 

(BRASIL, 2018). Segundo Brasil (2018, p. 223): 

Considerando as características dos conhecimentos e das experiências próprias 

da Educação Física, é importante que cada dimensão seja sempre abordada de 

modo integrado com as outras, levando-se em conta sua natureza vivencial, 

experiencial e subjetiva. Assim, não é possível operar como se as dimensões 

pudessem ser tratadas de forma isolada ou sobreposta. 

 

Cada Estado precisou fazer a revisão e adequar ao seu currículo levando em 

consideração as normatizações presentes na BNCC, no Estado do Rio Grande do Norte 

não foi diferente. No ano de 2018 a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura 

(SEEC/RN) mobilizou os professores da Rede municipal, estadual e privada para analisar 

e apresentar sugestões para proposta curricular a ser aprovada após o processo de 

apresentação, consulta pública e análise das contribuições de cada profissional. 
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Apesar do processo ter sido realizado com pouca divulgação e participação com 

uma quantidade baixa de professores, o currículo da SEEC/RN foi aprovado no final de 

2018 e encaminhado para as escolas que passaram utilizá-lo em 2019. 

O Documento Curricular do Estado do Rio Grande do Norte segue fielmente a 

estrutura da BNCC, com mudanças imperceptíveis. Acreditamos que ao longo dos anos 

teremos mais contribuições dos profissionais para que ela possa atender as necessidades 

e particularidades de nosso Estado e de nossa sociedade. 

 

2.2 Educação Física e suas concepções de ensino 

 

As cenas a seguir buscam apresentar a importância das concepções de ensino da 

Educação Física para nossa atuação profissional, onde buscaremos fazer relação entre as 

concepções adotadas pelos professores e a sua influência para que os estudantes 

participarem das práticas corporais durante as aulas. 

Sabemos que a Educação Física escolar é uma das disciplinas que alunos mais 

gostam, conforme afirma Darido (2004, p. 68) “a Educação Física é disparadamente a 

disciplina preferida dos alunos e é a partir disso que pode cumprir um papel importante 

na identificação necessária de uma escola prazerosa e atraente para os alunos”. 

É fundamental considerar que a concepção e/ou abordagem pedagógica adotada 

pelos professores para estruturar as práticas corporais de suas aulas de Educação Física 

tem papel fundamental para aproximação ou afastamento dos estudantes dessas práticas. 

Todo professor procura organizar suas aulas a partir do entendimento que 

construiu da Educação Física e de suas crenças em relação à função do componente 

curricular no ambiente escolar. De acordo com Darido; Rangel (2008, p 2): 

A prática de todo professor, mesmo que de forma pouco consciente, apoia-se 

em determinada concepção de aluno, ensino e aprendizagem, que é 

responsável pelo tipo de representação que o professor constrói sobre seu 

papel, o papel do aluno, a metodologia, a função social da escola e os 

conteúdos a serem trabalhados.  

 

Percebemos situações onde o professor de Educação Física adota uma conduta 

pedagógica que não existe relação entre os conteúdos vistos conceitualmente com as 

atividades vivenciados nas práticas corporais, podendo esse comportamento fragilizar a 

disposição dos estudantes para algumas práticas corporais. 
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Percebemos nos relatos dos estudantes que alguns de seus professores deixavam 

eles “escolherem” as práticas corporais a serem experienciadas nas aulas, independente 

da escolha ser de práticas que não tem relação nenhuma com a unidade temática abordada. 

Essa realidade acaba contribuindo para o distanciamento do que é trabalhado nos aspectos 

conceituais em relação aos procedimentais.  

Essa escolha é, na maioria das vezes, oportunizada pelo professor com as práticas 

corporais que envolvem os esportes coletivos mais tradicionais (futebol, voleibol e 

queimada), realidade que pode estar associada a fragilidade do planejamento dos 

professores em não estruturar suas aulas considerando a relação entre conceitos e 

procedimentos.  

Essa fragilidade contribui para que os estudantes do gênero masculino, que em 

sua maioria escolhem jogar futebol, enquanto as estudantes do gênero feminino e alguns 

do masculino que são excluídos do futebol, participam de atividades com voleibol e 

queimada, na maioria das vezes utilizando os espaços da lateral da quadra, uma vez que 

o futebol ocupa praticamente todo o espaço. 

Esse cenário acaba por configurar uma aula caracterizada como “rola bola” onde 

o professor não está preocupado em quais conhecimentos serão discutidos pelos 

estudantes ao longo das práticas corporais. Segundo González (2018) esse tipo de atuação 

tem por principal característica a falta de intervenção do professor durante a aula. 

Com as práticas corporais estruturadas nesse modelo de aula é oportunizado aos 

estudantes  aulas que se resumem a prática pela prática, tendo alguns casos onde os alunos 

preferem não praticar nada, se comportando como se estivessem em horário sem aula e 

em alguns casos faz uso do celular para acessar suas redes sociais ou jogos. Outros 

estudantes ocupam o tempo conversando sobre assuntos diversos, que na maioria dos 

casos não possui relação nenhuma com os conteúdos da Educação Física. 

De acordo com González (2018) essa realidade corresponde a atuação do 

professor que não apresenta grandes pretensões com suas práticas; talvez a pretensão 

maior seja de ocupar os alunos com alguma atividade prática. 

Temos também a realidade de vários professores que buscam atingir seus 

objetivos com a utilização de práticas pedagógicas inovadoras e diversificadas na 

Educação Física escolar, estando essas práticas pautadas em atuações docentes 

caracterizadas pelo empenho em apresentar para os estudantes conteúdos específicos do 

componente curricular junto com rupturas de um ou mais elementos em relação ao modus 
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operandi da tradição, em direção a uma Educação Física pautada pelos parâmetros de um 

componente curricular (GONZÁLEZ, 2018). 

As concepções de ensino e abordagens pedagógicas da Educação Física foram 

fundamentais para as conquistas que tivemos durante o seu processo de consolidação 

enquanto componente curricular. Entretanto cada uma atende às necessidades de um 

determinado momento, procurando contemplar as expectativas e anseios naquele período. 

Outro ponto a ser levado em consideração é que dificilmente um professor irá 

utilizar uma única abordagem, ele na verdade utiliza aspectos de mais de uma para 

estruturar sua ação pedagógica. Darido; Rangel (2008, p 2) corrobora com essa afirmativa 

ao dizer: 

Outra questão muito importante é que, na nossa prática, as perspectivas 

pedagógicas que as instalam não aparecem de forma pura, mas como 

características particulares, mesclando aspectos de mais de uma linha 

pedagógica. Em outras palavras, dificilmente seguimos uma única abordagem. 

 

As concepções Higienista e Militarista, a Esportivista e a Recreacionista tiveram 

muita influência nas práticas corporais das aulas de Educação Física. Cada uma, com suas 

especificidades, apresentaram diversas contribuições para a Educação Física escolar que 

até os dias atuais continuam, com as devidas adaptações, auxiliando aos professores para 

a organização de suas aulas. 

No final da década de 1970 surgem novos movimentos da Educação Física escolar 

em oposição à vertente Tecnicista das concepções Esportivista e Biologista. Esses novos 

movimentos foram inspirados no novo momento histórico social que passava o Brasil e a 

Educação Física (DARIDO; RANGEL. 2008). Ainda segundo as autoras as principais 

abordagens presentes na Educação Física escolar foram: Psicomotricidade, 

Desenvolvimentista, Construtivista, Crítico-superadora, Crítico-emancipatória, Saúde 

renovada e PCNs. 

Vários autores buscaram, com suas obras, contribuir para que os profissionais de 

Educação Física tivessem oportunidade de diversificar seus métodos de ensino e, a partir 

dessa diversidade, conseguir possibilitar aos alunos a oportunidade de vivências que 

sejam desafiadoras. 

Taffarel (1985) apresenta em sua obra alguns métodos criativos para o ensino da 

Educação Física. Esses métodos podem ser utilizados pelos professores como 

possibilidades para que o afastamento das aulas possa ser minimizado. Segundo a autora: 
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Na educação física, em decorrência da tradição histórica e da influência dos 

tradicionais métodos de ensino das escolas européias e americanas, por muito 

tempo prevaleceram e ainda continuam em uso os tradicionais métodos 

diretivos que se caracterizam pelo autoritarismo por parte do professor, que 

toma todas as decisões em relação ao processo de ensino-aprendizagem 

(TAFFAREL, 1985, p.15).  

 

Na obra a autora apresenta cinco métodos que podem ser utilizados pelos 

profissionais de Educação Física e que estimulem a criatividade e autonomia dos alunos. 

São eles: a) Método de perguntas operacionalizadas; b) Método da análise; c) Método da 

análise-síntese; d) Método brainstorming (tempestade de ideias); e o Método checklist 

(lista de checagem).  

Esses cinco métodos podem contribuir muito para os profissionais de Educação 

Física conseguirem atingir seus objetivos durantes as aulas por permitir aos estudantes 

uma participação mais ativa durante as aulas, transformando os mesmos em protagonistas 

do processo. 

Nas concepções de aulas abertas Hildebrandt-Stramann (2011) nos apresenta 

reflexões sobre os problemas que a concepção de ensino fechado provoca e a importância 

da participação dos estudantes nas etapas do planejamento para evitar que eles sejam 

tratados como objetos da aula. 

Para o autor “do ponto de vista do aluno, resta, praticamente, oferecer-lhe a 

possibilidade de libertar-se de seu papel de objeto” (HILDEBRANDT-STRAMANN, 

2011, p. 20). Para ele é fundamental nas concepções de aulas abertas a participação dos 

alunos nas decisões na orientação de objetivos, de conteúdo, de organização, de 

transmissão ou de outros aspectos relacionados com a organização das aulas. 

As aulas de Educação Física pautadas na concepção de ensino aberta permitem ao 

aluno decidir junto com o professor, sendo essa divisão de responsabilidades um fato 

determinante para que os estudantes se sintam sujeito das ações, superando a participação 

enquanto objeto da aula. Segundo Hildebrandt-Stramann (2011, p.23) “as concepções de 

ensino são abertas quando os alunos participam das decisões em relação aos objetivos, 

conteúdos e âmbitos de transmissão ou dentro desse complexo de decisão”. 

Podemos perceber que as concepções de ensino permitem aos professores de 

Educação Física uma diversidade de possibilidades para que suas aulas possam ser 

estruturadas com uma perspectiva que envolva os estudantes para além de práticas 

corporais, permitindo-lhes não apenas a sensação de protagonistas do processo, mas a 

construção de ambiente de sentido de significado. 
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2.3 Afastamento na Educação Física escolar 

 

Partiremos agora para cenas que podem ser representadas por alguns gêneros 

cinematográficos. Nessas produções, muitos estudantes vivenciam experiências similares 

a filmes de aventura, caracterizadas por momentos de desafios e superação, mas outros 

estudantes podem se sentir em um verdadeiro filme de terror ou suspense, em que o medo 

de ser exposto ou passar por situações de constrangimento estão sempre presentes.  

Conforme afirma Brasil (1998), temos de um lado um grupo de estudantes que 

irão lembrar das aulas de Educação Física escolar como uma experiência de prazer, 

sucesso e de muitas vitórias, e do outro os estudantes com a sensação de incompetência, 

de falta de jeito, de medo de errar. 

Ao longo de nossa vida profissional percebemos que a sensação de incapacidade 

é um dos fatores que pode contribuir para o afastamento dos estudantes, uma vez que 

algumas vezes as práticas corporais experienciadas durante as aulas de Educação Física 

exigem dos estudantes a realização de atividades que, se não estiverem adequadas às suas 

possibilidades, poderão expor os mesmos a situações de constrangimento, causando o 

afastamento dos estudantes que acreditam não serem capazes de realizar com sucesso as 

práticas corporais selecionadas pelo professor.  

O afastamento durante as aulas de Educação Física é um dos grandes problemas 

enfrentados pelos professores na educação básica, em especial nos anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio. Muitos alunos se recusam a participar das práticas 

corporais alegando várias situações, que em alguns casos não são reais.  

Os motivos são geralmente doença, cansaço, falta de habilidade, vergonha etc. No 

entanto, outros fatores são responsáveis por essa atitude dos alunos, entre os quais 

podemos destacar: repetição de conteúdos tratados ao longo da Educação Básica, 

insucesso e exclusão nas aulas (DARIDO et al., 2018).  

Outro problema que pode contribuir para o afastamento nas aulas de Educação 

Física é o uso predominantemente do conteúdo esporte como sendo uma atividade com 

fim em si mesma, utilizando como referência os princípios do esporte de rendimento. De 

acordo com Barros (2018, p. 4) não há nenhuma preocupação com a contextualização da 

prática, ficando a mesma concentrada no ato de jogar. Ainda segundo o autor: 

é fundamental a construção de novas práticas que identifiquem e explorem o 

que realmente é importante e essencial na aprendizagem dos alunos acerca do 
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esporte, fazendo-nos acreditar nele como um fenômeno histórico em fluxo, 

tendo em vista sua mutabilidade, o que permite sua reatualização na escola, 

para retornar o contínuo sentido de uma tradição interpretante (BARROS, 

2018, p. 1). 

 

Apesar da diversidade de conteúdos presentes nos PCNs e mais recentemente na 

BNCC, muitos profissionais de Educação Física escolar continuam utilizando a unidade 

temática de esportes como único objeto de conhecimento para as práticas corporais, sendo 

predominante a utilização dos mais tradicionais no país (futebol, basquete, handebol e 

voleibol). 

Essa realidade acaba por limitar a visão dos estudantes e da sociedade em relação 

aos conhecimentos que a Educação Física deve abordar ao longo da educação básica, 

além de afastar os estudantes que não se identificam com as práticas esportivas das aulas 

de Educação Física. 

Darido (2004) alerta para os problemas da predominância do esporte e a 

reprodução das aulas no ensino fundamental como sendo fatores relevantes para que os 

estudantes não identifiquem sentido nas aulas de Educação Física. Segundo a autora o 

motivo do desinteresse para as aulas de Educação Física pode estar no distanciamento 

entre os conteúdos preconizados nas aulas e a realidade dos alunos. 

Outra possibilidade que afasta os alunos das aulas é o uso predominante de 

algumas modalidades esportivas, segundo Darido (2004, p. 62) “o que observamos nas 

aulas de Educação física é que apenas uma parcela dos alunos, em geral os mais 

habilidosos, estão efetivamente engajados nas atividades propostas pelos professores”, 

sem muita preocupação com estratégias que possam incentivar os que não estão 

participando de se motivarem para participar. 

Com base nas afirmações da autora é possível perceber que essa realidade acaba 

por afastar os estudantes menos habilidosos das aulas uma vez que são excluídos e, 

algumas vezes, ridicularizados durante as aulas por não conseguirem realizar as 

atividades com desempenho satisfatório. Ainda de acordo com a autora esses 

procedimentos trazem como resultados uma quantidade significativa de alunos 

dispensados das aulas e muitos que simplesmente não participam.  

Devemos considerar que a Educação Física na escola também tem a função de 

proporcionar aos estudantes condições para obtenção da autonomia em relação as práticas 

corporais, para que essa autonomia possa contribuir no sentido de manutenção de práticas 

corporais após o período formal de aulas (DARIDO, 2004). 
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No entanto, em função da forma que as aulas são estruturadas percebemos que o 

componente curricular acaba não conseguindo promover essa autonomia, uma vez que as 

vivências durante as aulas não se configuram para muitos como momentos de prazer, mas 

como experiências “obrigatórias” e sem significado. 

Essa autonomia poderá ser atingida de fato se houver possibilidades aos 

estudantes a partir de situações concretas e significativas para o seu exercício (BRASIL, 

1998), buscando assim superar a imposição de práticas sem relevância e sem significado 

para os estudantes. 

Darido (1994) corrobora com essa afirmativa quando nos diz que a conduta do 

professor de Educação Física e seu estímulo facilitam para o processo de autonomia dos 

estudantes em relação as práticas corporais. Nesse sentido, acreditamos que é 

fundamental um olhar mais sensível sobre o afastamento dos estudantes das práticas 

corporais, para que possamos contribuir para o envolvimento de todos em nossas aulas. 

Essa realidade pode trazer contribuições importantes para o combate ao 

afastamento dos estudantes das práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação 

Física e também para o distanciamento, após a conclusão da educação básica, de 

atividades físicas regulares, uma vez que não existirá, por parte dos estudantes, um 

reconhecimento da importância e dos benefícios que as práticas corporais podem 

proporcionar ao ser humano. Darido (2004, p. 61) corrobora com essa afirmativa quando 

diz que “apreciando determinada atividade é mais provável desejar continuá-la 

caracterizando uma ligação de prazer”. 

É fundamental que os professores de Educação Física se preocupem em organizar 

o ensino pautado na diversidade das manifestações da cultura de movimento. Conforme 

afirma Vago (2009, p. 35) é fundamental ao professores busquem vencer o desafio de 

“organizar o ensino para que seus estudantes realizem o direito de conhecer, de provar, 

de criar, de recriar e de reinventar, de fazer de muitas maneiras, de brincar com essas 

práticas”.  

Percebemos nessa afirmativa a importância de nos preocupamos com a 

participação dos estudantes nas diversas manifestações da cultura de movimento para que 

possamos buscar alternativas para superar o afastamento das práticas corporais 

experienciadas nas aulas de Educação Física na tentativa de tornar o componente 

curricular mais significativo para todos os estudantes e não para uma parte deles, 

geralmente os mais habilidosos.  
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Acreditamos que pensar na Educação Física escolar em uma perspectiva de 

incentivo para a experimentação da diversidade de manifestações da Cultura de 

Movimento é essencial para que as marcas que vamos deixar em nossos estudantes sejam 

positivas, sendo essas fundamentais para respeito e valorização das expressões da cultura 

de movimento. 

É fundamental pensar na Educação Física com preocupação em atribuir sentido e 

significado para suas práticas corporais, para que possamos contribuir de alguma forma 

para superar a realidade de uma grande quantidade de jovens que não participam das aulas 

de Educação Física no ensino fundamental e ensino médio e que não apresentam atitudes 

de respeito a diversidade de práticas corporais presentes em seu ambiente.  

É provável que a ausência de sentido nas práticas corporais das aulas de Educação 

Física contribua para essa postura, uma vez que o ser humano atribui importância as 

atividades que lhes trazem algum significado. 

Nesse sentido, acreditamos ser necessário, enquanto professores de Educação 

Física, reflexão para organizar nossas aulas preocupados em atribuir significado para as 

práticas corporais. Desse modo, poderemos contribuir para um processo de ensino-

aprendizagem em um ambiente que tenha por características a participação, o prazer, 

sentido e significado para todos os estudantes. 

  

 

2.4 Planejamento participativo e a Educação Física 

 

Todas as ações da humanidade, por mais simples que sejam, são caracterizadas 

por uma organização de planejamento prévio, mesmo que de forma inconsciente os seres 

humanos se organizam previamente para realização de suas atividades. Ao sair de casa 

para ir ao supermercado, por exemplo, planejamos a melhor rota para chegar ao destino, 

os produtos que precisamos comprar, suas respectivas quantidades, os recursos que 

dispomos, entre outras coisas.  

Assim, podemos dizer que o ato de planejar faz parte do cotidiano dos homens em 

todas as suas atividades diárias. Libâneo (2013, p. 104) corrobora com essa afirmativa 

quando diz que “toda atividade humana implica um modo de ser realizada, uma sequência 

de atos sucessivos e inter-relacionados para atingir seu objetivo”.  

O planejamento, segundo Gandin (2013), nasce da necessidade do ser humano de 

resolver problemas e da esperança que esses problemas sejam resolvidos. Essa ação 
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corresponde a “intervenção organizada na realidade para transformá-la naquilo que se 

quer ou, pelo menos, na direção do que se quer” (GANDIN, 2013. p. 38). Conseguir 

planejar aulas que estimulem a participação de todos os estudantes é nosso grande 

problema a ser resolvido e realidade a ser transformada. 

Partindo do entendimento que o planejamento faz parte de nosso cotidiano, bem 

como da importância que ele pode exercer para o sucesso de nossas ações, especialmente 

para o ambiente escolar, acreditamos ser fundamental considerá-lo como referência para 

nortear as ações de todos os profissionais da educação.  

Nesse sentido acreditamos ser necessário uma reflexão permanente dos 

professores para estruturar seus planos de aulas levando em consideração as necessidades, 

a realidade e a expectativas dos estudantes com as aulas. Conforme afirma Libâneo (2011, 

p. 89): 

O papel do professor, portanto é o de planejar, selecionar e organizar os 

conteúdos, programar tarefas, criar condições de estudo dentro da classe, 

incentivar os alunos para o estudo, ou seja, o professor dirige as atividades de 

aprendizagem dos alunos a fim de que estes se tornem sujeito ativos da própria 

aprendizagem.  

 

De acordo com Libâneo (2001) o planejamento corresponde a um processo 

contínuo de conhecimento e análise da realidade escolar em suas condições concretas, 

busca de alternativas para soluções de problemas e de tomada de decisões. Ainda segundo 

o autor “torna-se imprescindível que os professores busquem tornar esse ambiente 

agradável para que os alunos possam se envolver na busca pela aprendizagem” 

(LIBÂNEO, 2001, p. 84). 

O ambiente poderá ser mais agradável se os professores, ao organizar seus 

planejamentos, estiverem dispostos a seguir algumas etapas que são necessárias para 

estruturar um planejamento eficiente e considerar a possibilidade de envolver os 

estudantes no processo. 

Segundo Gandin (2013, p. 22) para conseguir chegar à prática eficiente e eficaz o 

planejamento necessita está baseado em quatro passos, sendo eles: “descobrir os 

problemas e os desafios da realidade; construir um referencial com os temas sugeridos 

pelos desafios; avaliar a prática da entidade à luz daquele referencial; propor uma nova 

prática para dar conta, em parte, pelo menos, dos desafios descobertos”.   

Nesse sentido acreditamos na necessidade dos professores se preocupem em 

estruturar seus planejamentos com uma atenção voltada para cada um desses passos, 
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sobretudo na possibilidade de proporcionar envolvimento e participação dos estudantes 

nesse processo, buscando contribuições para que os desafios descobertos possam ter 

resolução. Conforme afirma Gandin (2013, p. 21) “o planejamento põe inteligência em 

nossa prática e facilita o trabalho porque, quando há um plano bem pensado, todos sabem 

o que fazer”.  

Assim, é indispensável aos professores a busca por utilizar formas de 

planejamento que permitam participação dos estudantes, para que essa participação possa 

contribuir no envolvimento deles durante as aulas, na participação das atividades 

previstas e na construção de um ambiente com sentido e significado para os objetos de 

conhecimento. 

Conforme afirma Falkembach (2013, p. 136) “é principalmente com base nas 

integrações na cotidianidade que os indivíduos se constroem”. Essa busca por construir 

uma relação de significado e identidade dos estudantes com as práticas corporais das aulas 

de Educação Física será essencial para que eles se sintam motivados a se envolverem com 

as atividades previstas para as aulas. 

O planejamento participativo se configura como uma possibilidade que os 

professores de Educação Física podem utilizar na tentativa de envolver e motivar os 

estudantes para as práticas corporais experienciadas nas aulas, buscando contribuir para 

a superação de um problema que enfrentamos há muito tempo: o afastamento dos 

estudantes durante as práticas corporais. Essas contribuições podem ser um caminho no 

sentido de criar um ambiente para as aulas de Educação Física com características de 

felicidade, participação e envolvimento de todos. 

Para Gandin (2013, p. 16) o planejamento participativo serve para “contribuir com 

a felicidade das pessoas e com a (re) construção da sociedade na linha que escolherem”. 

Nesse sentido vimos no planejamento participativo uma possibilidade para a tentativa de 

superar o afastamento dos estudantes das práticas corporais durantes as aulas de Educação 

Física. 

Ainda segundo o autor “a ideia de participação não é mais um enfeite, mas uma 

necessidade” (GANDIN, 2013, p. 28) por todos os benefícios que a participação permite 

para solucionar os problemas identificados. 

Acreditamos que se os professores permitirem que as decisões sejam tomadas 

coletivamente, essa ação, aparentemente simples, pode ser determinante no envolvimento 

dos estudantes durante as aulas, pois os estudantes se tornarão protagonistas do processo 

de ensino aprendizagem. Assim, vemos no planejamento participativo uma possibilidade 
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de contribuir para o envolvimento de todos nas práticas corporais previstas para as aulas. 

Conforme afirma Falkembach (2013, p. 137) “os sujeitos do planejamento participativo 

“são” parte do mesmo objeto sobre o qual se propõe a refletir e agir”. 

Nesse modelo de planejar o planejamento é entendido como um instrumento de 

organização no processo de ensino aprendizagem, onde o poder é descentralizado e o 

aluno sente-se parte do processo educacional (GANDIN, 2001). Ainda segundo o autor a 

participação no planejamento participativo “inclui distribuição de poder, inclui 

possibilidade de decidir na construção não apenas do “como” ou do “com que” fazer, mas 

também do “o que” e do “para que” fazer” (GANDIN, 2001, p. 88). 

A participação que devemos permitir aos estudantes não deve ser pautada em uma 

participação apenas no nível de colaboração ou de decisão, mas no nível de construção 

em conjunto, onde todos os envolvidos são tratados por igual e buscam a resolução dos 

problemas juntos (GANDIN, 2001, p. 90), de acordo com o autor:  

A construção em conjunto acontece quando o poder está com as 

pessoas, independentemente dessas diferenças menores e 

fundamentado na igualdade real entre elas. Aí se pode construir um 

processo de planejamento em que todos, com o seu saber próprio, com 

sua consciência, com sua adesão específica, organizam seus problemas, 

suas idéias, seus ideais, seu conhecimento da realidade, suas propostas 

e suas ações. Todos crescem juntos, transformam a realidade, criam o 

novo, em proveito de todos e com o trabalho coordenado. 

 

Nesse sentido o planejamento participativo acontece de fato quando os professores 

permitem aos estudantes a oportunidade de participar de todos os momentos do processo 

de organização das unidades temáticas e não apenas da escolha dos conteúdos que serão 

abordados ao longo das aulas. 

Esses momentos, segundo Gandin (2001), são: 1º marco referencial, 2º o 

diagnóstico e o 3º programação. Para o autor é essencial que os estudantes participem 

efetivamente desses momentos para que o planejamento participativo aconteça de fato. 

O marco referencial está dividido em três aspectos, sendo eles situacional, 

doutrinal e operativo. O primeiro aspecto corresponde à percepção do grupo sobre a 

realidade, desafios e esperança; o segundo aspecto representa a realidade desejada e o 

terceiro aspecto corresponde aos posicionamentos que o grupo acredita que são 

necessários para alcançar o que se pretende. 

O diagnóstico representa a comprovação entre o ideal e o real, a distância entre 

onde estamos e onde queremos chegar, as causas dos problemas e com quem podemos 
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contar para resolver. A programação é o momento de apresentar as propostas concretas 

para transformar a realidade onde se propõe as ações, comportamentos, atitudes, normas 

e rotinas que possam contribuir para alcançar o que se pretende (GANDIN, 2001). 

Para Falkembach (2013) o diagnóstico representa a gravidez, sendo uma gravidez 

coletiva de partos múltiplos, por ser esse aspecto estruturado por momentos diversos e 

que não tem como resultado um produto único. Essa metáfora nos conduz a necessidade 

de atenção aos diversos produtos que podem surgir no diagnóstico e incentivar todos os 

envolvidos para reflexão sobre os encaminhamentos para cada produto.   

Podemos perceber a importância que cada aspecto representa para o sucesso do 

planejamento participativo e da necessidade que os professores têm de buscar envolver 

os estudantes para que os mesmos tenham a oportunidade de participar de cada uma das 

etapas, na tentativa de consolidar de fato sua participação em todo processo e 

contribuindo para que os resultados esperados sejam alcançados. 

No planejamento participativo “o participante é estimulado a colocar-se em sua 

integridade no processo: a cada um se pede que pense, mas também que ame, que sinta, 

que deseje, que seja” (GANDIN, 2013, p. 36). 

Esse envolvimento dos estudantes durante processo de planejamento das aulas 

poderá ser determinante para que possamos motivá-los e, a partir dessa motivação, 

superar o afastamento das práticas corporais experienciadas durante as aulas de Educação 

Física com a participação efetiva de todos eles, buscando constantemente atribuir sentido 

e significado as suas práticas.  

Sabemos que vários são os fatores que contribuem para a motivação e que ela 

muda de acordo com o contexto que estamos expostos. Conforme afirma Alcará e 

Guimarães (2007, p.133) “o aluno motivado busca novos conhecimentos e oportunidades, 

mostrando-se envolvidos com o processo de aprendizagem, envolve-se nas tarefas com 

entusiasmo e demonstra disposição para novos desafios”.  

Nesse sentido, buscamos com a utilização do planejamento participativo 

alternativas no que contribuíssem para motivar os estudantes nas aulas e permitisse 

superar o problema do afastamento das práticas corporais experienciadas nas aulas de 

Educação Física. 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Prepare o seu coração 

Pras coisas que eu vou contar 

Eu venho lá do sertão 

Eu venho lá do sertão 

Eu venho lá do sertão 

E posso não te agradar” 

(Theophilo Augusto de Barros Neto/ Geraldo Pedrosa de Araújo Dias) 
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3 PERCURSO INVESTIGATIVO 

 

Considerando os objetivos de nosso estudo realizamos uma pesquisa com 

abordagem qualitativa, através de estudo de campo do tipo exploratório, descritivo e 

pesquisa-ação. Segundo Marconi; Lakatos (2011, p. 269): “a metodologia qualitativa 

preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano”. 

De acordo com Marconi; Lakatos (2011, p. 46): 

método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e 

verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando 

as decisões do cientista. 

 

Podemos perceber a importância de escolher bem um método que possa contribuir 

para buscar as respostas para o problema proposto na pesquisa. Corrobora com essa 

afirmativa Mattos; Rossetto Júnior; Rabinovich (2017, p. 29) ao dizer que: 

é por meio dos métodos que temos condições de alcançar os objetivos, 

conhecer, investigar e demarcar o caminho a ser seguido, detectando erros e 

acertos, auxiliando nas decisões do pesquisador, dando direcionamento e 

ordem na execução das etapas e dos processos do trabalho. 

 

Segundo esses autores o método objetiva facilitar o planejamento, a investigação 

e a formulação de hipóteses das pesquisas, possibilitando a execução, de forma mais hábil 

e segura, de determinadas atividades e tarefas exigidas pela investigação (MATTOS; 

ROSSETTO JÚNIOR; RABINOVICH, 2017). Assim podemos verificar que a 

metodologia é uma parte fundamental para o sucesso de uma pesquisa científica, pois 

contempla a descrição da fase de exploração de campo, as etapas para o trabalho de campo 

e os procedimentos para análise (MINAYO; DESLANDES, GOMES, 2016).  

Gerhardt; Silveira (2009, p. 32), corroboram com essa linha de pensamento 

quando afirmam que “a pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da 

realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais”.  

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa se ocupa, dentro das Ciências humanas com 

o universo dos significados, dos motivos das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2016), sendo essa ideal para buscar as 



53 

 

 

 

respostas para os problemas apresentados nesse projeto. Segundo os autores a análise 

qualitativa não é uma mera classificação de opinião dos informantes, é muito mais. É a 

descoberta de seus códigos sociais a partir de suas falas, símbolos e observações. 

Utilizamos a pesquisa exploratória, descritiva e pesquisa-ação, por considerarmos 

que esses tipos de pesquisa nos permitiram coletar informações para atuar de forma ativa 

durante os problemas identificados ao longo do estudo, buscando soluções para resolução 

destes com a participação efetiva dos estudantes e do pesquisador.  

Para Cervo e Bervian (1996) os estudos exploratórios não têm por objetivos 

elaborar hipóteses a serem testadas durante a pesquisa, tem por função buscar maiores 

informações sobre determinado assunto de estudo. Ainda segundo os autores é o passo 

inicial no processo de pesquisa pela experiência e auxílio que apresenta na formulação de 

hipóteses significativas para pesquisas futuras. 

Nesse sentido, utilizamos a pesquisa exploratória como o objetivo de identificar a 

percepção dos estudantes sobre a função da Educação Física escolar para seu processo de 

formação. Essas informações nos permitiram coletar dados essenciais para o surgimento 

de algumas situações que pudessem interferir negativamente na participação dos 

estudantes nas práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física. 

A pesquisa descritiva foi utilizada por considerarmos a necessidade de descrever 

o comportamento dos estudantes em relação a participação nas práticas corporais das 

aulas de Educação Física antes e após a utilização do planejamento participativo. Segundo 

Mattos; Rossetto Júnior; Rabinovich (2017, p. 39) a pesquisa descritiva “tem por 

características observar, registrar, analisar, descrever e correlacionar fatos ou fenômenos 

sem manipulá-los, procurando descobrir com precisão a frequência em que um fenômeno 

ocorre e sua relação com outros fatores”. 

Mattar (1999), corrobora com esse pensamento ao afirmar que a pesquisa do tipo 

descritiva deve ser utilizada quando um dos objetivos do estudo for de descrever as 

características ou comportamentos de uma população específica, na tentativa de descobrir 

se existe relação entre as variáveis identificadas. 

Assim, utilizamos a pesquisa descritiva para que fosse possível descrever as 

características e comportamentos dos estudantes e as possíveis mudanças que a utilização 

do planejamento participativo provocou nesse grupo. 

 Utilizamos também a pesquisa-ação, que de acordo com Thiollent (2011, p. 32) 

“pode ser vista como um modo de conceber e de organizar uma pesquisa social de 

finalidade prática e que esteja de acordo com as exigências próprias da ação e da 
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participação dos atores da situação observada”. Ainda segundo o autor, a pesquisa-ação 

é: 

um tipo de pesquisa social com base empírica que concebida e realizadas em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo 

e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo 

(THIOLLENT, 2011, p. 20). 

 

Buscamos com a utilização da pesquisa-ação identificar os principais fenômenos 

que afastam os estudantes das práticas corporais experienciadas para as aulas de Educação 

Física, onde tivemos como referência para essa tentativa de resolução a utilização do 

planejamento participativo. 

 

3.1 Cenário 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola que atende aos segmentos do Ensino 

Fundamental - (6º ao 9º ano) e Ensino Médio, está localizada em Currais Novos - Rio 

Grande do Norte, à Rua Luís Janilson, S/N, Bairro Santa Maria Gorete, mantida pelo 

poder público estadual, com uma média de 35 alunos por turma, regidos pela Lei 

9.394/96, com funcionamento nos turnos matutino e vespertino.  

A Escola Estadual “Dr. Sílvio Bezerra de Melo”, iniciou suas atividades docentes 

em 31 de março de 1964, como Ginásio Agrícola de Currais Novos, subordinado ao 

Ministério da Educação e Cultura, conforme Decreto nº 60.731/67. No ano de 1972 a 

escola foi cedida ao governo do Estado, através do Decreto nº 70.689 de 08 de junho de 

1972.  A partir de 1978, ainda como Ginásio Agrícola de Currais Novos, foi implantado 

o ensino de 2º grau, iniciando a extinção gradativa do ensino de 1º grau.  Em 1990 esta 

Unidade de Ensino voltou a implantar o 1º grau – 5ª a 8ª séries e o Curso Técnico em 

Agropecuária. Atualmente funciona o Ensino Fundamental - 6ª a 9ª ano e Ensino Médio 

- 1ª a 3ª série. Sendo que no ano de 2003 no mês de maio, a referida Escola mudou-se 

para outro prédio situado na Rua Luiz Janilson – S/N nesta mesma cidade, onde 

permanece até esta data. 

Esta Unidade de Ensino é mantida pela SEEC/RN, Secretaria de Estado, da 

Educação e da Cultura, situada no Centro Administrativo, BR 101, bloco II, 1º e 2º andar, 

Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.064-901 e vinculada a 9ª DIREC – Diretoria Regional 
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de Educação, Cultura e dos Desportos, localizada à Praça Desembargador Tomaz 

Salustino, nº 50, Centro, Currais Novos-RN. 

Tem como gestores, Luzia Neuza de Medeiros Araújo e Lujosmar Silva de 

Macedo, seu quadro funcional é composto de 23 professores permanentes, 12 

funcionários efetivos e 05 funcionários terceirizados, todos eles com o propósito de 

contribuir para a formação integral das crianças, adolescentes, jovens e adultos. Por meio 

de um projeto educacional pautado nos princípios da LDB, lei nº 9394/96. 

A Escola Estadual Dr. Sílvio Bezerra de Melo funciona em prédio próprio de 

arquitetura moderna mantida pelo Governo do Estado, atendendo a 413 (quatrocentos e 

treze) alunos matriculados e distribuídos no Ensino Fundamental e Médio. 

A área construída compreende sete salas de aula, uma biblioteca, uma secretaria, 

uma sala de professores, uma sala de direção, uma sala multifuncional para atendimento 

especializado, uma de multimídia, quatro banheiros sendo um adaptado para pessoas com 

deficiências, um almoxarifado, um laboratório de informática, uma despensa, uma 

cozinha, uma área de lazer com duas piscinas, que atualmente está desativada em função 

da crise hídrica que assola nossa região, como também a ausência de recursos da 

SEEC/RN para manutenção das mesmas. 

A conservação do prédio em geral encontra-se em boas condições, no entanto são 

colocadas algumas regras na tentativa de desenvolver a conscientização de alunos e 

comunidade, visando à preservação da estrutura física e mobiliária da escola. 

  

3.2 Elenco 

  

O elenco desta pesquisa foi composto 27 estudantes regularmente matriculados na 

Escola Estadual Dr. Sílvio Bezerra de Melo, no 9º ano A, do ensino fundamental no turno 

matutino, sendo 14 estudantes do gênero feminino e 13 estudantes do gênero masculino. 

Utilizamos como critério para seleção dos atores que participaram da pesquisa o fato de 

estarem concluindo o ensino fundamental, por considerarmos que essa realidade 

facilitaria para a coleta das informações necessárias para o estudo, em função da 

quantidade de experiências que estes teriam com as práticas corporais experienciadas nas 

aulas de Educação Física ao longo de suas vidas na escola.  

  

3.2.2 Protagonistas e Figurantes 
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Foram protagonistas deste estudo todos os estudantes que fizerem a devolução 

assinada pelos seus Pais ou Responsáveis do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), o Termo de 

autorização para gravação de voz e Termo de autorização para uso de imagens 

devidamente assinados pelo estudante. Foram figurantes da pesquisa os estudantes que 

não apresentarem os documentos devidamente assinados. 

Dos 27 estudantes que estavam matriculados na turma no início da pesquisa, 

apenas 25 continuaram até o final, em função da transferência de uma estudante do gênero 

feminino para outra escola e um estudante do gênero masculino foi transferido para o 

turno vespertino. 

 

3.3 Instrumentos 

  

Para realização da coleta das experiências na pesquisa fizemos a opção por utilizar 

o questionário e diário de campo. Os instrumentos terão por finalidade identificar a 

percepção dos estudantes sobre a função da Educação Física na escola, as suas 

experiências com as práticas corporais nas aulas ao longo do ensino fundamental e a 

influência do planejamento participativo como possibilidade para a superação do 

afastamento das aulas de Educação física.  

  

3.4 Procedimentos para coleta e seleção dos dados 

          

As experiências dos estudantes foram coletadas com a utilização de dois 

questionários e diário de campo, durante o terceiro bimestre e parte do quarto bimestres 

de 2019. Utilizamos 17 (dezessete) aulas de Educação Física, sendo a primeira no início 

do ano letivo, 12 (doze) aulas no terceiro bimestre e 04 (quatro) aulas no quarto bimestre, 

conforme apêndice A. 

A primeira aula foi realizada no início do ano letivo e as demais apenas após a 

aprovação do projeto de pesquisa pelo comitê de ética, na tentativa de evitar que atuação 

do professor/pesquisador ao longo do ano letivo tivesse influência sobre as informações 

coletadas no questionário 1 no tocante a percepção dos estudantes sobre sua visão para a 

função da Educação Física na escola. 

Os instrumentos tiveram por finalidade identificar os benefícios do planejamento 

participativo como possibilidade para superação do afastamento das práticas corporais 
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experienciadas, a percepção dos alunos em relação a função da Educação Física na escola, 

aos motivos que contribuem para o afastamento das práticas corporais previstas nas aulas 

de Educação Física e o comportamento dos estudantes nas aulas após a utilização do 

planejamento participativo. Utilizamos para análise das experiências coletadas ao longo 

do estudo a técnica de análise descritiva. 

De acordo com Del-Masso et al. (2018, p 7) “O questionário possibilita que o 

participante responda dentro do prazo estipulado pelo pesquisador e conforme a sua 

disponibilidade de tempo e de participação, devolvendo, dentro do prazo, ao 

pesquisador”.   

Corroborando com as informações acima Mattos; Rossetto Júnior; Rabinovich 

(2017) afirmam que no questionário os participantes podem responder por escrito 

questões estruturadas e relacionadas com o tema da pesquisa. Segundo os autores as 

questões devem estar claras para que o informante responda com precisão e sem dúvidas 

e pode ser composto por perguntas abertas ou fechadas. Pode ainda ser misto, com 

perguntas abertas e fechadas, onde: 

As perguntas fechadas são destinadas a obter informações sociodemográficas 

sobre o entrevistado (gênero, escolaridade, idade, etc.) e identificar suas 

opiniões (sim - não; conheço - não conheço etc.). Já as perguntas abertas visam 

aprofundar as opiniões do entrevistado a respeito do tema, podendo expor seus 

pensamentos sobre o assunto investigado. 

 

Para aplicação do questionário optamos pelo método de contato direto 

pesquisador-sujeito para que as possíveis dúvidas sejam sanadas de imediato e para 

facilitar o recebimento dos instrumentos após a aplicação.  

Foram aplicados dois questionários, sendo o primeiro no início do ano letivo, com 

três perguntas abertas que tinha o objetivo de identificar a percepção dos estudantes sobre 

a função da Educação Física na escola e do aprendizado que o componente curricular 

proporcionou aos mesmos ao longo do ensino fundamental. Como era minha primeira 

experiência na escola senti a necessidade dessa avaliação diagnóstica para me permitir 

traçar um perfil dos estudantes e de suas experiências e entendimento da Educação Física 

na escola. O segundo questionário, aplicado em 03 de setembro de 2019, foi estruturado 

com 11 questões das quais seis eram com respostas fechadas, três abertas e duas coletava 

respostas abertas e fechadas. 

Sempre deixamos claro para os estudantes que suas respostas não teriam nenhum 

dano ao seu desempenho na escola e que o objetivo era compreender o que impedia sua 
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participação nas aulas para buscar alternativas que possam contribuir para sua 

participação. 

O diário de campo contribuiu significativamente para o registro do 

comportamento dos estudantes ao longo da pesquisa por permitir a observação de 

comportamentos que não foram contempladas com os questionários. Segundo 

Falkembach (1987, apud GERHARD; SILVEIRA, 2009, p. 76), 

O diário de campo é um instrumento de anotações, um caderno com espaço 

suficiente para anotações, comentários e reflexão, para uso individual do 

investigador em seu dia a dia. Nele se anotam todas as observações de fatos 

concretos, fenômenos sociais, acontecimentos, relações verificadas, 

experiências pessoais do investigador, suas reflexões e comentários. Ele 

facilita criar o hábito de escrever e observar com atenção, descrever com 

precisão e refletir sobre os acontecimentos. 

 

A utilização do diário de campo foi fundamental para nos permitir registros sobre 

o comportamento e falas dos estudantes ao longo de todo o estudo, nos fornecendo 

informações valiosas para que pudéssemos ampliar nosso olhar a partir das experiências 

registradas. O diário de campo era preenchido sempre ao término de cada aula, onde 

registramos os comportamentos e falas dos estudantes durante as aulas.  

   

3.5 Procedimentos para análise dos dados 

  

As experiências que observamos e relatamos foram analisadas através da análise 

descritiva, que, segundo Wolcott (1994, apud MINAYO, 2016, p. 73) “buscam-se 

sentidos das falas e das ações para se chegar a uma compreensão ou explicação que vai 

além do descrito ou analisado”. Ainda segundo o autor na descrição as opiniões dos 

informantes devem ser apresentadas com o máximo de fidelidade. Para a descrição das 

falas os estudantes foram identificados pela consoante “E” (estudante) acompanhada de 

um algarismo romanos de 1 a 27, assegurando assim seu anonimato.  

 

 

3.6 Aspectos éticos 

          

O presente estudo seguiu todos os aspectos éticos necessários para realização de 

pesquisa com seres humanos e somente teve início após aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e cadastrada na Plataforma 
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Brasil sob o nº 15865919.0.0000.5537, cujo parecer é de nº 3.474.756 datado de 29 de 

julho de 2019.  

Os participantes do estudo foram consultados previamente e aceitaram participar 

do estudo preenchendo, assinando e devolvendo o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), o Termo de 

autorização para gravação de voz e Termo de autorização para uso de imagens. 

  
3.7 Cronograma 

MÊS ATIVIDADES PREVISTAS 

SETEMBRO/2019 Intervenção e qualificação 

OUTUBRO/2019 Intervenção, registros e coleta de das experiências 

NOVEMBRO/2019 Intervenção, registros, análise das experiências, redação  

DEZEMBRO/2019 Análise das experiências relatadas e redação do trabalho 

JANEIRO/2020 Análise das experiências relatadas e redação do trabalho 

FEVEREIRO/2020 Construção do texto final, revisão final e entrega da 

dissertação 

MARÇO/2020 Defesa da dissertação 

ABRIL/2020  Entrega da versão final da dissertação 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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“Nunca deixa que lhe digam que não vale a pena 

Acreditar no sonho que se tem 

Ou que seus planos nunca vão dar certo 

Ou que você nunca vai ser alguém” 

(Flávio Venturini/ Renato Russo) 
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4 LUZ, CÂMERA AÇÃO! 

 

4.1 A função da Educação Física na escola na percepção dos estudantes 

 

4.1.1 Aula 01 – aplicação questionário 01 

  

As cenas a seguir correspondem a apresentação dos resultados obtidos com a aula 

01, onde aplicamos o questionário 01, no dia 19/02/2019, que tivemos por objetivo fazer 

um diagnóstico identificando a percepção dos estudantes sobre a função da Educação 

Física na escola.  

Responderam o questionário os 27 (vinte e sete) estudantes, sendo 14 (quatorze) 

do gênero feminino e 13 (treze) do gênero masculino, matriculados no 9º ano A, turno 

matutino da Escola Estadual Dr. Sílvio Bezerra de Melo, localizada no município de 

Currais Novos (RN).  

 

IMAGEM 1 – Estudantes que participaram da pesquisa 

 

FONTE: próprios autores (2019). 

As questões foram estruturadas abordando os seguintes temas: a) importância da 

Educação Física na escola; b) aprendizado proporcionado pelas aulas de Educação Física; 

e c) o que gostaria de aprender nas aulas de Educação Física. 
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Iniciamos a aula explicando os objetivos do questionário e que as informações 

contidas nas respostas seriam utilizadas tanto na organização de nossas aulas quanto em 

nossa pesquisa de mestrado, na oportunidade solicitamos o máximo de sinceridade dos 

estudantes para as respostas e todos acataram a proposta. 

O questionário foi aplicado pelo pesquisador no dia 19 de fevereiro de 2019, com 

três perguntas abertas, tinha por objetivo identificar a percepção dos estudantes sobre a 

importância da Educação Física na escola e do aprendizado que o componente curricular 

proporcionou aos mesmos ao longo do ensino fundamental. 

Fizemos a opção pela aplicação do questionário no início do ano letivo, por ser os 

primeiros contatos do professor/pesquisador com a turma, uma vez que chegamos para 

iniciar nossas atividades nessa escola no início do ano letivo de 2019. Essa aplicação 

antecipada objetivou a tentativa evitar que nossas ações ao longo do ano tivessem 

influência nas respostas dos estudantes. 

Foi explicado aos estudantes que as respostas para as questões eram todas pessoais 

e que eles não deveriam se identificar no formulário. Os estudantes levaram em média 15 

(quinze) minutos para responder ao questionário e devolveram conforme concluíam suas 

respostas. 

Após a aplicação do questionário tivemos a roda de conversa onde fizemos o 

questionamento sobre a realização de atividades similares por outros professores e foi 

unânime que era a primeira vez que eles respondiam algo dessa natureza. Segue as falas 

de alguns dos estudantes: nunca fizemos nada assim (E10); é a primeira vez que fazemos 

isso (E4); os professores só chegam e dão aula, não perguntam nada (E19), (Diário de 

campo 01). 

Questionei também se eles acreditavam ser importante a aplicação do 

questionário e as respostas que mais chamaram atenção foram: acho que esse 

questionário vai ajudar o senhor a organizar aulas com coisas que os alunos gostem de 

participar. (E1); as aulas de Educação eram pra ser apenas jogar bola, esse negócio de 

ficar na sala escrevendo não tem nada a ver. (E25); isso vai ajudar muito para o senhor 

trazer coisas que a gente goste. (E4); preferia que a aula fosse de esporte. (E12); 

professor esses meninos só pensam em jogar bola e tem que ter outras coisas. (E24); a 

aula de Educação Física não é só jogar bola. (E8), (Diário de campo 01). 

Essas falas dos estudantes nos permitem refletir sobre a necessidade de ouvi-los 

para que possamos atribuir sentido as práticas corporais das aulas de Educação Física e 

permitir que eles se envolvam com essas práticas. Acreditamos que esse ambiente de 
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diálogo onde os estudantes expressam suas opiniões, poderemos contribuir para fortalecer 

a Educação Física na escola. 

Acreditamos que a partir dessa reflexão poderemos ampliar a percepção dos 

estudantes sobre as unidades temáticas e seus respectivos objetos de estudo, contribuindo 

assim para reduzir a quantidade de estudantes que se afastam das aulas. 

Percebemos em algumas falas que a imagem construída pelos estudantes sobre as 

aulas de Educação Física estarem vinculadas aos esportes e precisamos alterar esse 

cenário buscando ampliar a visão dos estudantes sobre as experiências que eles irão 

vivenciar durante as aulas. 

Tivemos também falas de estudantes com expectativas de novas experiências para 

as práticas corporais que devem ser experienciadas nas aulas de Educação Física, uma 

vez que as experiências que tiveram até o momento foram com o uso predominante das 

práticas esportivas. 

As respostas dos estudantes para cada uma das questões estão descritas e 

analisadas a seguir: 

Na questão 1: para que serve a Educação Física na escola? As experiências 

relatadas revelam a predominância do esporte/jogar bola como sinônimo do aprendizado 

proporcionado pela Educação Física ficando em primeiro lugar com dezessete (17) 

respostas, seguido por ajudar o corpo com quatro (04) e com 01 (uma) indicação nas 

respostas temos: as brincadeiras, conteúdos teóricos, se livrar das aulas chatas, aprender 

o que não sabe, benefícios para a saúde e nunca teve aula de Educação física. 

Podemos perceber nas respostas dos estudantes uma visão limitada da função da 

Educação Física na escola, sendo essa visão não apenas deles, mas de grande parte da 

sociedade por fatores diversos, entre os quais podemos destacar a mídia. Se analisarmos 

as produções que são exibidas sobre a Educação Física que temos sempre o esporte como 

plano de fundo. 

Essa visão, que tem como referência uma prática tradicional de ensino da 

Educação Física, utiliza os princípios do esporte de rendimento como referência para as 

práticas corporais. Conforme afirma González (2018, p. 7) “práticas tradicionais são 

entendidas, em linhas gerais, como formas de trabalho que tem como centralidade o 

ensino do esporte, na perspectiva do esporte de rendimento”. 

A Educação Física, enquanto componente curricular, não pode limitar-se a uma 

unidade temática como referência para suas práticas corporais, sendo mais grave ainda a 

utilização de algumas dessas práticas que estão em maior evidência na mídia, no caso dos 



64 

 

 

 

esportes a utilização, quase que exclusiva do futebol e voleibol como prática corporal a 

ser experienciada pelos estudantes ao longo de quase toda educação básica. 

A BNCC apresenta em sua estrutura as unidades temáticas que os estudantes 

devem vivenciar ao longo da educação básica e não podemos privá-los do direito dessas 

vivências diversificadas. De acordo com Brasil (2018, p. 211) “a Educação Física oferece 

uma série de possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, jovens e adultos 

na Educação Básica, permitindo o acesso a um vasto universo cultural”.  

A utilização predominante da unidade temática esportes ao longo da educação 

básica acaba por construir uma imagem distorcida dos estudantes com o componente 

curricular.  Essa construção contribui para a construção de uma imagem distorcida da 

função da Função da Educação Física na escola, podendo ser essa uma das causas para 

afastamento dos estudantes das práticas corporais que não fazem parte do que eles 

consideram como sendo objeto de ensino para a Educação Física. 

Apesar da diversidade nas respostas a maioria dos estudantes apresenta uma visão 

limitada da função da Educação Física escolar, atribuindo ao esporte/jogar bola para a 

função da Educação Física na escola. Sendo mais preocupante que essa percepção de 

esporte/jogar bola está relacionada aos estudantes do gênero masculino jogarem futebol 

e os que não gostam de futebol participarem, juntamente com as estudantes do gênero 

feminino de atividades relacionadas ao voleibol, conforme retrata a imagens 2 e 3 abaixo. 

 

IMAGENS 2 e 3: Percepção dos estudantes sobre a função da Educação Física na escola 

 

 FONTE: próprios autores (2019). 
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Também chamou nossa atenção nas respostas para a questão 01, uma estudante 

do gênero feminino quando diz nunca ter aula de Educação Física. A  justificativa da 

estudante, logo após a entrega do questionário, foi que na escola que ela estudava 

anteriormente as aulas eram no contraturno e o professor passava na escola, no horário de 

aulas dos outros componentes curriculares, e solicitava uma pesquisa para os estudantes 

que não gostavam da disciplina ou não podiam ir paras aulas no contraturno e com isso 

ela nunca teve aula de Educação Física até aquele momento. 

Essa realidade nos permite reflexões sobre as dificuldades que enfrentamos para 

conseguir caminhar rumo a consolidação da Educação Física enquanto componente 

curricular, seja pela postura passiva de alguns professores em aceitar suas aulas agendadas 

para o contraturno ou dispensar das práticas estudantes que não estão amparados 

legalmente para a dispensa. 

Sabemos que algumas vezes o único contato entre o professor e os estudantes que 

não frequentam as aulas é no momento da entrega e recebimento das pesquisas, que em 

alguns casos não acontece, pois os estudantes podem fazerem o recebimento e/ou 

devolução das pesquisas diretamente com a coordenação pedagógica da escola do turno 

que está matriculado. 

Temos ainda falta de valorização da comunidade escolar com a Educação Física 

ao permitir que essa realidade permaneça até os dias atuais, impedindo assim que os 

estudantes com impossibilidade de comparecer à escola no contraturno possam vivenciar 

momentos tão importantes para sua formação. 

Sabemos que essa organização da rotina escolar não depende exclusivamente do 

desejo e da decisão do professor, mas é fundamental argumentar e refletir com os nossos 

pares no sentido de tentar modificar esse cenário. 

Na questão 2: o que você aprendeu ao longo de suas aulas de Educação Física no 

ensino fundamental? As respostas para essa questão apresentaram o “esporte/jogar” ficou 

em primeiro lugar com onze (11) respostas. Seguido de “nada” com nove (09), na 

sequência temos “se divertir” com duas (02) e com uma (01) resposta temos: xadrez, 

capoeira, manter o corpo saudável, benefícios dos exercícios físicos e exercícios para 

aquecimento. 

Nas respostas sobre o aprendizado proporcionado pela Educação Física temos o 

esporte/jogar bola como o aprendizado obtido para onze (11) estudantes. Respostas que 

se justifica pelo uso predominante da unidade temática esporte como prática corporal ao 

longo das aulas de Educação Física no ensino fundamental. Essas respostas nos permitem 
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supor que a percepção dos estudantes em relação a função da Educação Física presentes 

nas respostas da questão 01, tem influência marcante na identificação dos conhecimentos 

adquiridos ao longo do ensino fundamental. 

Em segundo lugar com nove (09) das respostas temos situação que serve como 

um alerta para os professores de Educação Física escolar, pois os estudantes afirmaram 

não ter aprendido nada com aulas ao longo do ensino fundamental. Em uma das respostas 

a estudante coloca “nada, e justifica que o professor só dava a bola e os alunos iam 

brincar”.  

Essa realidade nos permite entender que os estudantes conseguem refletir sobre a 

inexistência de aprendizado nas aulas quando a preocupação é apenas em ocupar o tempo 

deles com práticas esportivas. Podemos acreditar que para esses estudantes as aulas de 

Educação Física se caracteriza por uma aula estruturada sob a perspectiva do “rola bola”, 

que segundo González (2018, p. 7) “trata-se da atuação do professor que não apresenta 

grandes pretensões com suas aulas; talvez a pretensão maior seja a de ocupar os seus 

alunos com alguma atividade”.  

Uma outra análise que podemos fazer dessas respostas é que as aulas de Educação 

Física não têm apresentado nenhuma novidade para os estudantes em relação às 

experiências vivenciadas por eles em outros espaços (casa, rua, praças, clubes etc.). 

Ficando evidente a necessidade de buscar superação da prática pela prática, em que os 

estudantes não sabem o porquê nem para que estão realizando atividades durante as aulas 

de Educação Física. 

Se fizermos a junção das duas primeiras categorias apresentadas pelos estudantes, 

esporte/jogar e nada, teremos vinte (20) respostas, essa junção sugere uma reflexão sobre 

uma possível exclusão dos estudantes que não se identificam com o esporte/jogar, bem 

como da limitação de percepção que a utilização predominante dessa unidade temática ao 

longo das aulas de Educação Física no ensino fundamental provoca nos estudantes em 

relação ao seus conhecimentos sobre as expressões da cultura de movimento.  

Nas respostas das estudantes do gênero feminino temos uma situação nas 

respostas que nos permite uma reflexão bastante cuidadosa e que nos chama atenção ao 

fazermos a análise das experiências relatadas por elas, onde oito (08) das estudantes 

afirmarem que não aprenderam nada durante as aulas de Educação Física ao longo do 

ensino fundamental. 

Esse resultado pode estar associado ao fato do esporte/jogar ser predominante em 

relação ao entendimento dos estudantes sobre a função da Educação Física escolar e que 
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essas práticas, para elas, não se configuram como experiências que contribuem para 

algum tipo de aprendizado, sobretudo quando as práticas corporais não superam o limite 

da prática pela prática.  

 

IMAGEM 4: atividades práticas mais vivenciadas pelas estudantes 

 

FONTE: próprios autores (2019). 

Na imagem 04 temos a atividade prática que era mais vivenciada pelas estudantes 

ao longo do ensino fundamental. Segundo elas as práticas que envolvem o movimento 

não são muito interessantes, uma vez que elas não gostam das práticas que os estudantes 

da turma geralmente participam (futebol e voleibol). 

Nesse relato das estudantes fica claro que as atividades práticas estavam mais 

voltadas para ocupar o tempo deles com alguma atividade e não em qual o aprendizado 

que a turma deveria ter com as práticas. 

Percebemos nas respostas sobre o aprendizado que a Educação Física tem 

possibilitado aos estudantes que precisamos avançar muito. Principalmente em relação a 

necessidade de oportunizar a diversidade de práticas corporais que a cultura de 

movimento nos permite. Como também pela busca de reconstrução de um componente 

curricular que possa contribuir para o contato com conhecimentos além dos que os 

estudantes conseguem em outros locais, preocupando-se principalmente permitir o acesso 

a todas as unidades temáticas da cultura de movimento. 

Essas unidades temáticas de acordo com Brasil (2018) e Rio Grande do Norte 

(2018) são: brincadeiras e jogos; danças; esportes; ginásticas; lutas e práticas corporais 

de aventura. Acreditamos ser necessário deixar claro para os estudantes todas as unidades 
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temáticas que devem ser objeto de estudo da Educação Física ao longo da educação 

básica, para que possamos ampliar essa percepção sobre o aprendizado que o componente 

curricular deve proporcionar aos estudantes. 

Na questão 3: o que você gostaria de aprender nas aulas de Educação Física? As 

respostas foram: em primeiro lugar aparecendo em 20 (vinte) das respostas tivemos 

esporte/jogar bola. Seguido de jogos e brincadeiras com duas (02) respostas cada. 

Tivemos ainda com uma (01) cada: a) aulas teóricas e práticas; b) qualquer coisa; c) o 

necessário. 

Para a pergunta relacionada com o que os estudantes gostariam de aprender nas 

aulas de Educação Física temos em primeiro lugar, com vinte (20) respostas, o 

esporte/jogar bola. Essa quantidade de respostas pode ser justificada pelo fato da maioria 

dos estudantes entrevistados entender que a Educação Física escolar serve para 

experiências com essas unidades temáticas. Em segundo lugar, com duas (02) respostas 

temos as brincadeiras, essas atividades são entendidas pelos estudantes como sendo a 

oportunidade de maior diversão na escola e que nessas práticas eles conseguem esquecer 

dos problemas. 

As respostas das estudantes para a questão 03 confirmam o que estamos 

percebendo ao longo desse estudo, o esporte/jogar bola como sendo a prioridade para 

aulas de Educação Física, tanto pelos professores quanto pelos estudantes. 

Essa realidade tem sido questionada a muito tempo e precisamos nos preocupar 

em buscar alternativas que possam contribuir para que as demais manifestações da cultura 

de movimento estejam presentes nas aulas de Educação Física, permitindo assim um olhar 

mais amplo para componente curricular no ambiente escolar. 

Se considerarmos as respostas dos estudantes somando esporte/jogar com a 

segunda resposta mais citada jogos, teremos 22 (vinte e duas) das respostas ligadas ao 

esporte e jogar, uma quantidade muito alta se levarmos em consideração a diversidade de 

conteúdos que a cultura de movimento possibilita para serem abordados na Educação 

Física escolar ao longo da educação básica. 

Para os estudantes do gênero masculino o esporte/jogar bola aparecem como 

sendo a expectativa para onze (11) dos 13 (treze) estudantes. Sabemos que culturalmente 

a Educação Física escolar acaba por ser confundida como sendo uma oportunidade para 

o desenvolvimento das habilidades relacionadas as práticas esportivas da maioria de  seus 

estudantes, alguns com o sonho de ter uma oportunidade para se tornar um atleta de alto 

rendimento, outros para utilizar essas habilidades em momentos de lazer. 
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Entretanto é fundamental que busquemos formas para que essa visão que limita o 

componente curricular a prática esportiva seja superada, para que possamos contribuir 

para o contato dos estudantes com as várias manifestações da cultura corporal de 

movimento. 

Conseguimos, como a aplicação do questionário 01, identificar a percepção dos 

estudantes em relação a função da Educação Física na escola. Essas informações foram 

essenciais para o período de organização do planejamento participativo, uma vez que 

facilitou a estruturação do marco referencial, além de nos permitir perceber a importância 

de ampliação da percepção dos estudantes sobre o componente curricular a partir da 

utilização de unidades temáticas diversificadas ao longo do ano letivo. 

 

4.2 Experiências na Educação Física escolar e planejamento participativo 

 

4.2.1 Aula 02 – apresentação o projeto e aplicação do questionário 02 

 

A aula 02 foi realizada em 03/09/2019 e teve por objetivo principal apresentar o 

projeto de pesquisa. Inicialmente explicamos aos estudantes que seu objetivo era 

identificar se o planejamento participativo poderia contribuir para superar o afastamento 

dos estudantes das práticas corporais experienciadas durante as aulas de Educação Física 

e como seria a participação deles ao longo do estudo. Nessa aula estavam presentes 23 

(vinte e três) estudantes, sendo 11 (onze) do gênero masculino e 12 (doze) do gênero 

feminino. 

Após a apresentação do projeto, entregamos os formulários (TALE, TCLE, Termo 

de autorização para uso de imagens e Termo de autorização para gravação de voz) para 

que fossem preenchidos e assinados por eles e pelos seus responsáveis e devolvidos na 

aula seguinte. Logo após a entrega dos formulários os estudantes receberam o 

questionário 02 para responder, ação que levou em média vinte e cinco (25) minutos. 

As respostas dos estudantes para o questionário 02 nos trouxeram informações 

muito importantes para refletir nossas práticas pedagógicas e buscar, a partir dessa 

reflexão, caminhos que possam contribuir para modificar algumas ações que permitam 

uma formação cidadã com um olhar mais amplo sobre as expressões da cultura de 

movimento e suas práticas corporais para as aulas de Educação Física. 

Na primeira questão, que tinha por objetivo identificar como foram as 

experiências dos estudantes ao longo do Ensino Fundamental, 19 (dezenove) estudantes 
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responderam que as experiências foram boas, 03 (três) estudantes que foram excelentes e 

apenas 01 (um) estudante respondeu que as experiências foram ruins. As respostas para 

essa questão se justificam em Lovisolo (1995) onde o autor afirma que a Educação Física 

é a disciplina que os estudantes mais gostam na escola, entretanto devemos ficar atentos 

para entender o que levou o estudante a responder que as experiências foram ruins. 

O estudante que respondeu que as experiências foram ruins comentou durante a 

aplicação do questionário o seguinte: as experiências foram muito ruins porque a maioria 

dos alunos e professores só dão atenção a quem sabe jogar (E4), (Diário de campo 02). 

Afirmativa do estudante reforça a imagem da Educação Física escolar como uma 

aula que supervaloriza a prática esportiva e que na maioria das vezes utiliza os princípios 

do esporte de rendimento, que entendemos não ser a opção mais indicada para a unidade 

temática ser abordada durante as aulas, uma vez que os princípios do Esporte Educação 

são mais indicados para o ambiente escolar. Conforme afirma Bregolato (2008, p. 111): 

o esporte educacional é mais democrático. Prepara o aluno para exercer a 

cidadania porque ele participa da construção de sua realidade, e mais, vivencia 

a autonomia da liberdade: a pessoa só é livre quando constrói sua realidade, 

podendo interferir nela, e o exercício da cidadania é construído mediante 

participação, que é a mola propulsora da democracia. 

 

Na questão 02, que perguntava aos estudantes sobre a vivência e frequência dos 

conteúdos vistos nas aulas de Educação Física tivemos 06 (seis) respostas que as aulas 

eram sempre com esportes, 14 (quatorze) estudantes responderam que quase sempre as 

aulas são com esporte e 03 (três) estudantes responderam que raramente as aulas são 

realizadas com esporte. 

Temos nas respostas dos estudantes para a unidade temática esportes um dos 

possíveis problemas para o afastamento das práticas corporais nas aulas de Educação 

Física que é o uso predominante do esporte para as práticas. O mais grave nessa realidade 

é que os estudantes com nível baixo de habilidade para os esportes acabam por ficar 

excluído das aulas ou passam por experiências negativas em função da prática pela 

prática, fazendo com que deixemos de permitir a eles o aprendizado que as aulas de 

Educação Física proporcionam. 

Conforme afirma Bregolato (2008, p. 26) “as aulas de Educação Física devem 

deixar espaços para os aspectos cognitivos e para os debates, para problematização dos 

componentes políticos, sociais e culturais que envolvem o ambiente educativo” e o 
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conteúdo de esportes favorece para criar um ambiente de muito aprendizado quando 

supera-se a prática pela prática. 

Para a unidade temática jogo as respostas foram a seguinte: 04 (quatro) estudantes 

responderam que as aulas são sempre com jogos, 09 (nove) respostas foram que os jogos 

são quase sempre utilizados e 10 (dez) estudantes responderam que raramente as aulas 

utilizam o conteúdo de jogos. 

Vale ressaltar que muitos dos estudantes confundiam jogo com esporte e essa 

realidade acabou sendo determinante no número de estudantes que responderam que o 

jogo é raramente utilizado como unidade temática nas aulas de Educação Física. Podendo 

essas respostas estarem associadas ao fato de não proporcionarmos momentos de 

reflexões sobre as práticas que os estudantes vivenciaram ou não problematizarmos tais 

vivências. Com base nesse cenário buscamos ao longo das aulas, criar reflexões que 

permitissem aos estudantes perceber as semelhanças e diferenças entre os dois objetos de 

conhecimento. 

As respostas para frequência com que a unidade temática de dança foi utilizada 

ao longo do ensino fundamental foram: 01 (um) estudante respondeu sempre, 02 (dois) 

estudantes responderam que quase sempre, 10 (dez) estudantes responderam raramente e 

10 (dez) estudantes responderam que nunca tiveram aula com a unidade temática de 

dança. As respostas para essa unidade temática retratam a realidade das práticas corporais 

que não estão relacionadas com esporte.  

Muitas são as justificativas que apresentamos para a não utilização da dança como 

unidade temática para Educação Física, desde falta de interesse dos estudantes até 

formação profissional fragilizada. Entretanto sabemos que os estudantes dançam em 

diversos espaços sociais e que a Educação Física deve buscar alternativas que para que o 

ato de dançar durante as práticas corporais nas aulas se torne uma ação espontânea e que 

faça parte da rotina escolar. 

Ressaltamos a importância dessas vivências superar a participação em momentos 

festivos da escola como somos acostumados a ver, mas buscando proporcionar aos 

estudantes entendimento da dança como prática corporal que foi construída ao longo da 

história e que deve ser experimentada nas aulas de Educação Física. Conforme afirma 

Porpino (2011, p. 16) “Na escola, portanto, o aluno não somente deverá aprender a dançar 

por dançar, como já faz em outras oportunidades de entretenimento, mas, a compreender 

a dança como conhecimento”. 
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Na unidade temática de lutas 04 (quatro) estudantes responderam quase sempre, 

09 (nove) estudantes responderam que raramente tem aula com lutas e 10 (dez) estudantes 

responderam que, ao longo do ensino fundamental, nunca tiveram aula com a unidade 

temática lutas.  

Vemos nas respostas dos estudantes que a luta é uma unidade temática pouco 

utilizada ao longo do ensino fundamental. Essa realidade está associada a vários fatores, 

entre os quais destacamos a insegurança de alguns professores para abordar a unidade 

temática, por acreditar que não possuem conhecimentos suficientes para utilizar a luta em 

suas aulas, Conforme Barros e Gabriel (2011, apud RUFINO e DARIDO, 2015, p.24): 

há diversos motivos para que os professores de educação física não insiram o 

conteúdo de lutas em suas aulas, desde a errônea associação dessa temática 

com a violência, com a falta de materiais, roupas e espaços adequados. Os 

autores acreditam ainda, no entanto, que a maior dificuldade está na 

insegurança em relação ao tratamento desse tema, pelo fato de os professores 

considerarem erroneamente que é necessário ser ou ter sido um praticante de 

alguma modalidade para desenvolvê-la na escola. 

 

Para unidade temática de ginástica os estudantes responderam que ela era ofertada 

na seguinte frequência: 03 (três) estudantes responderam quase sempre, 08 (oito) 

estudantes responderam raramente e 12 (doze) estudantes responderam que nunca tiveram 

aula com a unidade temática de ginástica. 

As respostas dos estudantes podem representar uma fragilidade das aulas de 

Educação Física, onde a ausência de momentos de discussões sobre a unidade temática 

trabalhada dificulta que os estudantes identifiquem o objeto de conhecimento que está 

sendo vivenciado durante as aulas. 

Conforme afirma Darido e Rangel (2008, p. 233) “os alunos correm, andam, 

saltam, lançam arremessam etc.”. Com isso podemos levantar a hipótese que, quando as 

práticas corporais das aulas de Educação Física utilizam práticas diferentes dos esportes 

é fundamental que exista um momento de reflexão em relação a essas práticas e sua 

utilização em diversas situações que envolvem o movimento.  

Percebemos nas conversas durante as aulas que os estudantes participaram de 

práticas corporais com a unidade temática de ginástica, mas algumas vezes não foi 

criando um ambiente de reflexão sobre essas práticas, realidade que acabou dificultando 

a apropriação desses conhecimentos, não existindo relação entre as experiências 

vivenciadas com a unidade temática. 
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As respostas para unidade temática de práticas corporais de aventura foram: 13 

(quinze) estudantes responderam raramente e 10 (dez) estudantes responderam que nunca 

tiveram aula com práticas corporais de aventura. As respostas para essa unidade temática 

se justificam pelo pouco tempo que ela foi inserida como unidade temática da Educação 

Física, conforme Rio Grande do Norte (2018) corresponde a unidade temática mais atual 

do documento curricular. Assim muitos professores ainda estão se apropriando dos 

conhecimentos e métodos necessários para utilizar a unidade temática em suas aulas, 

realidade que pode deixá-los inseguros em relação a utilização das práticas corporais de 

aventura nas aulas de Educação Física. 

A questão 03 tinha por objetivo identificar como os estudantes analisam sua 

participação nas práticas corporais das aulas de Educação Física. Para a unidade temática 

esporte as respostas foram as seguintes: 10 (dez) estudantes responderam que sempre 

participam, 08 (oito) estudantes responderam que quase sempre participam, 04 (quatro) 

estudantes responderam que raramente participam e 01 (um) estudante respondeu que 

nunca participa quando a unidade temática é esporte. Esse estudante que nunca participa 

das aulas quando o conteúdo é esporte justifica o seguinte: não sei jogar, por isso não 

tenho interesse em participar das aulas (E26), (Diário de campo 02). 

Essa justificativa do estudante nos conduz para a reflexão em relação a forma que 

a unidade temática de esporte está sendo abordada, para que possamos buscar estratégias 

que contribuam para a participação de todos independentemente de sua habilidade com o 

objeto de estudo a ser experienciado nas aulas.  

Para a unidade de jogos 10 (dez) estudantes responderam que sempre participam 

das práticas corporais, 09 (nove) responderam que quase sempre participam, 03 (três) 

responderam que raramente participam e 01 (um) respondeu que nunca participa. 

Na unidade temática de dança as respostas dos estudantes foram: 02 (dois) 

estudantes responderam que sempre participam, 02 (dois) estudantes responderam quase 

sempre, 07 (sete) estudantes responderam raramente e 12 (doze) estudantes responderam 

que nunca participam das práticas corporais quando a unidade temática é dança. 

Essa unidade temática, apesar de os estudantes vivenciarem práticas corporais 

com a dança em outros ambientes, é uma das que mais apresenta dificuldade dos 

estudantes para participação nas práticas corporais. Sobre essa realidade Bregolato (2007, 

p.44, grifo no original) afirma que “mesmo querendo, os alunos não realizam certas 

atividades físicas, porque os demais desestimulam com risadas, piadinhas, ou comentário 

que podam a pessoa a se manifestar” (grifo do autor).  
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Os fatores externos, a exposição e o receio de passar por situação de 

constrangimento acabam por deixar os estudantes sem a motivação necessária para o 

envolvimento com as práticas corporais da unidade temática de dança. 

Nas respostas em relação a unidade temática de lutas os estudantes analisam sua 

participação da seguinte forma: 03 (três) estudantes responderam que participam sempre, 

01 (um) estudante quase sempre, 10 (dez) estudantes raramente e 09 (nove) estudantes 

responderam que nunca participam das práticas corporais quando a unidade temática é 

lutas. 

Na unidade temática de ginástica as respostas dos estudantes foram as seguintes: 

03 (três) estudantes responderam que participam sempre, 04 (quatro) estudantes quase 

sempre, 06 (seis) estudantes raramente e 10 (dez) estudantes responderam que nunca 

participam das práticas corporais na unidade temática ginástica. Essas respostas nos 

sugerem reflexão sobre a necessidade conscientizar os estudantes da importância da 

vivência nas práticas corporais. 

Para a unidade temática de práticas corporais de aventura tivemos as seguintes 

respostas: 05 (cinco) estudantes responderam que sempre participam, 03 (três) 

responderam que quase sempre participam, 08 (oito) raramente e 07 (sete) responderam 

que nunca participam das práticas corporais quando as aulas têm como unidade temática 

as práticas corporais de aventura. As respostas para a participação nas aulas com as PCAs 

se justificam pelo pouco tempo que a unidade temática passou a fazer parte das unidades 

temáticas da Educação Física.  

A questão 04, que tinha por objetivo identificar a unidade temática que os 

estudantes mais gostam nas aulas de Educação Física, as respostas foram as seguintes: 16 

(dezesseis) respostas para esporte, 05 (cinco) para jogos, 01 (uma) para dança e 01 (uma) 

para práticas corporais de aventura. Temos nas respostas dos estudantes o retrato da 

imagem que a Educação Física tem construído na escola, onde o esporte se configura 

como uma unidade temática predominante para as aulas, realidade que acaba limitando a 

autonomia dos estudantes em relação a outras práticas corporais da cultura de movimento. 

Conforme afirma Darido e Rangel (2008, p. 41) “para a Educação Física na escola 

promover de fato a autonomia, é preciso que as aulas se tornem diferentes, tanto do ponto 

de vista da escolha sobre o que se deve ensinar (conteúdos) como pelos procedimentos 

que os professores deverão utilizar nas suas aulas”. Assim temos que repensarmos nossa 

prática pedagógica para que possamos em um futuro bem próximo, contribuir no sentido 
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de permitir que os estudantes tenham acesso a todas as unidades temáticas de nosso 

componente curricular.  

Na questão 05, onde os estudantes deveriam identificar a unidade temática que 

menos gosta nas aulas de Educação Física as respostas foram: 12 (doze) estudantes para 

unidade temática de dança, 04 (quatro) para ginástica, 03 (três) para lutas, 02 (dois) para 

esportes e 02 (dois) para práticas corporais de aventura. Nessa questão chamou atenção 

as respostas dos estudantes do gênero masculino que 10 (dez) responderam dança e 01 

(um) respondeu ginástica. 

As respostas dos estudantes podem retratar a uma situação de preconceito com as 

práticas corporais que utilizam música para suas vivências. Conforme afirma Marques 

(2012, p. 22) “não são poucos os pais de alunos (gênero masculino), e os próprios alunos, 

que ainda consideram a dança “coisa de mulher”. 

A questão 06 tinha por objetivo identificar os fatores que contribuem para que os 

estudantes se recusem a participar das práticas corporais nas aulas de Educação Física. 

As respostas foram: 16 (dezesseis) estudantes responderam que o fator principal é 

vergonha/timidez/constrangimento/receio, 05 (cinco) estudantes associaram ao fato de 

não gostar/não querer, 01 (um) estudantes respondeu que os conteúdos são os principais 

fatores e 01 (um) estudante respondeu que o cansaço é o fator determinante para que eles 

se recusem a participar das práticas corporais nas aulas de Educação Física.  

Podemos perceber nas respostas dos estudantes que o medo de se expor nas 

práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física é fator determinante para 

que eles se recusem a participar das práticas corporais das aulas. Alguns associam ao fato 

da unidade temática utilizada para as práticas ser sempre esporte, onde os estudantes que 

acreditam não possuir as habilidades necessária para a prática esportiva acabam se 

negando a participar, realidade que contribui para a formação de uma autoimagem 

negativa para a prática corporal ao longo da educação básica.  

Corrobora com essa percepção Tenório e Silva (2013, apud Darido et al., 2018, p. 

5) quando afirmam que “a falta de diversidade dos conteúdos, em especial a prevalência 

dos esportes, aparece como um dos motivos para a perda de interesse e consequente 

afastamento dos alunos da Educação Física escolar”. 

Outro fator que contribui para o afastamento dos estudantes é medo de se expor, 

onde os que sentem dificuldade durante as práticas corporais são julgados, passando 

muitas vezes por situações de constrangimento, principalmente nas aulas com a 

predominância na unidade temática esporte, onde os menos habilidosos acabam se 
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negando a experimentar as práticas corporais. Conforme afirma Darido et al. (2018) nas 

aulas de Educação Física os estudantes participam de momentos de exposição do corpo e 

do seu nível de habilidade o que lhes deixa em uma condição de ser julgado pelos colegas, 

por essa razão muitos preferem, mesmo com muita vontade de se envolver com as práticas 

corporais, se afastar das aulas afirmando que não gostam de tais práticas. 

Temos enquanto profissionais o grande desafio de buscar alternativas que 

contribuam para modificar essa realidade, fazendo com que os estudantes sintam-se 

motivados para participação nas práticas corporais das aulas, para que possamos 

contribuir para formação de nossos estudantes deixando marcas positivas de suas 

experiências com a Educação Física. 

Na questão 07 os estudantes expressaram sua percepção em relação ao 

comportamento dos professores de Educação Física no sentido de motivar os estudantes 

que não participam das práticas corporais nas aulas de Educação Física. 05 (cinco) 

estudantes responderam que os professores sempre motivam os estudantes, 06 (seis) 

responderam que quase sempre motivam, 06 (seis) responderam que raramente motivam 

e 06 (seis) responderam que nunca motivam. 

Percebemos nas respostas dos estudantes que alguns professores se preocupam em 

incentivar os estudantes a participarem das práticas corporais, mas uma quantidade 

significativa de respostas também nos mostra que alguns não veem o afastamento dos 

colegas das práticas corporais como um problema e não procuram motivá-los. 

Essa situação merece muita reflexão, pois precisamos estar atentos aos estudantes 

para identificar as razões do afastamento e buscar estratégias que possam motivá-los a se 

envolver com as práticas corporais nas aulas de Educação Física. 

A nossa sociedade sofre mudanças em todos os setores e não foi diferente na 

escola. As mudanças que aconteceram na Educação, em especial na Educação Física, 

foram tantas que muitos professores estão sentindo dificuldade utilizá-las em sua prática 

pedagógica. Conforme afirma González (2018, p. 10) “as mudanças foram tantas e tão 

intensas que ficou muito difícil, para grande parte dos docentes, compreendê-las e 

implementá-las”. 

A questão 08 tinha por objetivo identificar o comportamento dos estudantes com 

os colegas que não participam das práticas corporais. As respostas para essa questão 

apresentam uma ausência de preocupação dos estudantes com os que não estão 

participando das práticas corporais nas aulas de Educação Física, onde 07 (sete) 

estudantes responderam que nunca motivam, 06 (seis) responderam raramente, 07 (sete) 
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responderam quase sempre e 03 (três) responderam que sempre os colegas motivam quem 

não está participando das práticas corporais e participar. 

Se considerarmos que os estudantes não percebem ações de incentivo de muitos 

dos seus professores com os colegas que não participam das práticas corporais durante as 

aulas, não é surpresa nenhuma que eles também se comportem da mesma forma, uma vez 

que o professor é sua referência de comportamento nas aulas. 

Uma simples mudança de atitude dos professores de Educação Física para 

incentivar os estudantes a se envolver com as práticas corporais, talvez contribua para 

que o incentivo aconteça também por parte dos estudantes. 

A questão 09, uma questão aberta, tinha por objetivo identificar como os 

estudantes que não participam das práticas corporais ocupam o tempo durante as aulas. 

As respostas foram: 11 (onze) estudantes responderam que ficam conversando, 07 (sete) 

responderam que mexendo no celular, 03 (três) que ficam andando pela escola e 02 (dois) 

que não fazem nada.  

É necessário que todos os professores de Educação Física estejam atentos para 

buscar alternativas que contribuam para evitar que os estudantes que não participam das 

aulas de Educação Física tenham atitudes como se estivessem em horário sem aula, no 

sentido de encorajá-los e motivá-los a participarem da aula com seus colegas de sala.  

De acordo com Darido et al. (2018, p.7) “na posição de professores, exercemos 

grande influência sobre os alunos; a forma como os vemos interfere não só nas relações 

que estabelecemos com eles, mas também na construção da autoimagem de cada 

estudante”.  

Para a questão 10 tivemos por objetivo identificar se professores de Educação 

Física permitem a participação dos estudantes no planejamento das aulas com sugestões 

de conteúdos. As respostas para essa questão foram: 12 (doze) estudantes responderam 

que quase sempre participam, 05 (cinco) estudantes responderam que sempre participam, 

04 (quatro) estudantes responderam raramente e 02 (dois) estudantes responderam nunca. 

Um fato nos chamou atenção para as respostas dos estudantes, eles disseram que 

os professores sempre perguntam o que eles desejam realizar de prática corporal e por 

isso temos 17 (dezessete) respostas para sempre e quase sempre. 

De acordo com os estudantes quando os professores fazem essa pergunta eles 

escolhem sempre futebol e voleibol. Percebemos que na realidade não é permitido aos 

estudantes o direito de participarem efetivamente do planejamento, mas de escolher a 
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prática corporal para a aula que já foi selecionada pelo professor ao escolher o material 

que estará disponível para a aula. 

Essa realidade, de acordo com Gandin (2011), corresponde ao planejamento no 

nível de colaboração, onde os estudantes fazem a opção por uma ação que o próprio 

professor já decidiu anteriormente, ou seja, aos estudantes é dado o direito de escolha de 

práticas corporais que já foram preestabelecidas pelo professor. 

A questão 11 teve por objetivo saber se na opinião dos estudantes se participação 

deles no processo de planejamento das aulas de Educação Física poderia contribuir para 

o envolvimento nas práticas corporais. 22 (vinte e dois) estudantes responderam que sim 

e 01 (um) respondeu que não. Algumas justificativas para as respostas foram: podemos 

planejar aulas que todos gostem (E10); vai ajudar eles a ficarem mais à vontade para 

participar (E14); porque eles ver como vai ser a prática e vai querer participar (E18); 

porque vai dizer o que gosta e sentir segurança para participar (E13), (Diário de campo 

02). 

Temos nas justificativas dos estudantes algumas situações em comum, que para 

eles a participação no planejamento pode contribuir para que todos se envolvam com as 

aulas em função da presença deles no planejamento e que diante desse novo cenário fica 

mais fácil que eles participem, pois as práticas serão planejadas com base em suas 

expectativas. 

Considerando que o objetivo deste estudo foi verificar a eficiência da utilização 

do planejamento participativo como uma possibilidade para superação do afastamento 

dos estudantes das práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física, 

tivemos nas respostas deles um indicativo de que a participação deles no processo de 

planejamento pode sim contribuir para transformação da realidade. 

Conforme afirma Gandin (2013, p. 104) o planejamento participativo busca “a 

construção conjunta de um fazer e de um pensar”, nesse sentido, ao permitirmos a 

participação dos estudantes no processo de planejamento das aulas de Educação Física 

estaremos contribuindo para que eles possam construir um novo olhar para o componente 

curricular no sentido de estimular e envolvê-los nas atividades, para que a participação 

de todos nas práticas corporais experienciadas seja uma realidade. 

 

4.3 Planejamento participativo: uma construção coletiva 

 

4.3.1 Aula 03 – conceitos e etapas do planejamento participativo 
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Na aula 03, realizada em 05/09/2019, buscamos apresentar aos estudantes os 

conceitos e etapas do planejamento participativo para que os mesmos pudessem se 

apropriar dos conhecimentos necessários para cada uma das etapas dessa forma de 

planejar, permitindo a eles se sentissem preparados e seguros em relação a sua 

participação no planejamento. 

Iniciamos a aula fazendo questionando sobre os conhecimentos que eles possuíam 

sobre o planejamento participativo para em seguida iniciar a apresentação das etapas que 

iríamos seguir. 

As etapas que seguimos para estruturar o planejamento participativo foram: marco 

referencial, diagnóstico e programação (GANDIN, 2013). Cada uma das etapas foi 

apresentada, explicada discutida com os estudantes, onde procuramos sempre deixar claro 

para todos a importância de seguir todas as orientações para o sucesso do planejamento 

que iríamos construir coletivamente. 

A maioria dos estudantes acreditava que a participação deles no planejamento se 

resumiria a escolha da unidade temática a ser utilizada durante o estudo. Quando 

apresentamos as etapas que compreendem o planejamento participativo um deles 

comentou o seguinte: professor o planejamento desse jeito fica impossível não ter 

participação de todos os alunos na aula (E27), (Diário de campo 03). 

Essa observação do estudante nos fez acreditar na possibilidade de eficiência do 

planejamento participativo, pois percebemos um entendimento mais amplo em relação a 

responsabilidade que eles teriam para o sucesso das aulas, gerando expectativas positivas 

para todos os presentes na aula para o sucesso da unidade temática a ser utilizada ao longo 

da pesquisa. 

Em nossa roda de conversa para avaliar a aula, tivemos as seguintes falas em 

destaque: parece que é muito difícil, mas é melhor que ficar nas aulas olhando os outros 

jogar bola (E24); era pra todos os professores fazerem assim, seria bem melhor (E15); o 

senhor acha que vai demorar muito professor? (E4); quando terminar aqui a gente pode 

ir jogar bola? (E25); com certeza é possível organizamos um planejamento assim (E11); 

parece difícil, mas a gente consegue sim (E18), (Diário de campo 03). 

As falas dos estudantes demonstram que eles estão sempre disponíveis para novos 

desafios, mas que suas experiências com as aulas Educação Física estão mais voltadas 

para as práticas esportivas que outras atividades. Na fala do estudante que perguntou se 
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após a roda de conversa eles iram jogar demonstra o quanto o esporte marca a visão deles 

em relação aos conhecimentos que devem ser trabalhados nas aulas de Educação Física.  

Tivemos também a fala do estudante que mostrou expectativa em outros 

professores utilizarem o planejamento participativo, pois na opinião dele as aulas seriam 

bem melhores e algumas falas que apesar de parecer difícil eles acreditavam que era 

possível sim realizarem um planejamento participativo para nossas aulas. 

Acreditamos que para as primeiras experiências dos estudantes com o formato de 

aula que eles serão os protagonistas conseguimos resultados satisfatórios, uma vez que o 

ambiente durante a aula foi marcado pela atenção, participação e expectativa para 

construir o planejamento coletivamente. Conforme afirma Gandin (2011) que a 

construção em conjunto acontece de fato quando o poder é dado as pessoas. 

Ao final da aula entregamos o roteiro com as perguntas que seriam utilizadas para 

organização de cada uma das etapas que iríamos construir na aula seguinte, para que os 

estudantes já pudessem iniciar suas respostas. 

 

4.3.2 Aula 04 – Organização do Planejamento Participativo 

 

A aula 04, realizada em 10/09/2019, com duração de 1h e 40 minutos, teve como 

objetivo principal a organização do planejamento participativo, utilizando como 

referência o modelo sugerido por Gandin (2013) que, segundo o autor “é uma 

representação das etapas para que uma ideia se torne realidade” (p.102). 

O primeiro momento da aula foi para organização do marco referencial, que 

segundo Gandin (2013) se divide em: marco situacional, marco doutrinal e marco 

operativo. Para estruturar o marco situacional, os estudantes foram divididos em grupos 

e buscaram responder aos seguintes questionamentos: a) O que mais chama sua atenção 

na Educação Física escolar? b) Você pode citar algum ponto positivo e negativo da 

Educação Física na escola? c) Ao longo de suas aulas práticas de Educação Física o que 

mais te chamou atenção e por quê? d) O que mais interfere para que alguns estudantes se 

recusem a participar das práticas corporais durante as aulas de Educação Física escolar? 

Com base nas respostas dos estudantes o marco situacional ficou assim 

organizado: “a Educação Física é uma disciplina que chama a atenção dos estudantes por 

ser organizada, na maioria das vezes, fora da sala de aula com muitos momentos de 

diversão através das aulas práticas com esportes, jogos e brincadeiras. Os pontos positivos 

das aulas são as aulas práticas, principalmente quando tem esporte e jogos, já os pontos 
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negativos estão ligados ao fato de nossa escola não possuir espaços cobertos e isso acaba 

deixando alguns alunos sem interesse em participar das aulas por conta do sol e do calor. 

O que mais chama atenção durante as aulas práticas são os jogos e brincadeiras, pois a 

maioria dos alunos gostam muito, mas alguns não participam por muitos motivos, alguns 

por vergonha, outros porque não gostam dos esportes e outros porque acham que não 

sabem jogar”.  

Logo após a conclusão do marco situacional iniciamos a organização do marco 

doutrinal, que segundo Gandin (2001) corresponde reflexão sobre a realidade desejada. 

Para essa etapa os estudantes foram solicitados a responder os seguintes questionamentos: 

a) como deve ser uma aula de Educação Física ideal que atenda suas expectativas e que 

possa contribuir para que todos participem das as aulas? b) quais as atitudes você 

considera como ideais para adotar durante as aulas de Educação Física para que a 

disciplina possa atingir seus objetivos? c) o que motiva você a participar das práticas 

corporais durante as aulas? d) Como podemos contribuir para que todos participem das 

práticas corporais durante as aulas de Educação Física? 

Após as respostas dos questionamentos o marco doutrinal ficou com a seguinte 

redação: “uma aula de Educação Física ideal deve ser a que permite aos estudantes se 

sentirem felizes e principalmente motivados para participar das aulas na escola e também 

em outros lugares. É preciso que os estudantes tenham como atitude ideal a disposição 

para se envolver com as aulas e contribuir para que os objetivos sejam atingidos. O que 

mais motiva os estudantes para participar e se envolver com as práticas corporais durante 

as aulas é a escolha de atividades divertidas e diferentes e cada estudante pode contribuir 

com as aulas deixando de lado a vergonha e o medo de não acertar o que vai acontecer na 

aula”. 

Concluído o marco doutrinal, demos início ao marco operativo que segundo 

Gandin (2001) corresponde aos posicionamentos que o grupo acredita que são necessários 

para alcançar o que se pretende. Para esse momento solicitamos aos estudantes que 

respondessem as seguintes perguntas: a) a participação de todos os estudantes nas práticas 

corporais é possível? b) como cada um, professor e alunos, pode contribuir para que 

possamos ter uma participação de todos os estudantes durante as práticas corporais das 

aulas? c) que acordo podemos fazer para que todos participem de fato das práticas 

corporais durante as aulas? 

Considerando as respostas dos estudantes o marco operativo ficou com a seguinte 

redação: “a participação de todos os estudantes nas aulas de Educação Física com práticas 
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corporais é possível sim, mas é preciso que, de um lado, o professor procure colocar 

atividades divertidas e desafiadoras, não sendo sempre as mesmas coisas em todas as 

aulas e do outro, os alunos, se comprometam a participar das atividades independente de 

saber muito ou pouco aquela atividade. Sendo atividades diferentes os alunos com certeza 

irão se envolver e participar sempre. O acordo que pode ser feito é quando um aluno não 

estiver com interesse em participar das atividades o professor e os outros alunos insistirem 

para que todos participem, motivando e fazendo ele perceber que sua participação é 

importante para o sucesso da aula”. 

Após a conclusão do marco referencial iniciamos a organização do diagnóstico, 

definido por Gandin (2001) como sendo a distância entre o real e o ideal estabelecido. 

Para essa fase os estudantes buscaram responder aos seguintes questionamentos: a) até 

que ponto as aulas de Educação Física contribuem para que exista participação de todos 

os estudantes durante as práticas corporais experienciadas? b) até que ponto estou 

participando e contribuindo para que todos os alunos participem das práticas corporais 

nas aulas de Educação Física?  

O diagnóstico ficou com a seguinte redação: “após refletir sobre o que 

respondemos nas questões anteriores, podemos dizer que aulas de Educação Física não 

estimulam para a participação de todos os estudantes nas práticas corporais, porque os 

professores não se preocupam em levar atividades diferentes ou motivar os alunos a 

participarem das práticas que eles não gostam. Percebemos também que estamos 

contribuindo pouco para todos participem das práticas corporais nas aulas de Educação 

Física, porque fomos acostumando, durante as aulas nos anos anteriores, a ficar 

preocupados apenas com a participação nas atividades que gostamos mais e não ligamos 

em chamar os alunos que não participam de alguma atividade e também de participar das 

atividades que não temos costume em participar”.  

Com a conclusão do diagnóstico passamos para a organização da programação 

que segundo Gandin (2011) representa a proposta de ação para diminuir a distância entre 

a realidade e o que se estabeleceu no marco operativo. Para esse momento os estudantes 

tiveram por objetivo contemplar as quatro dimensões da programação, que de acordo com 

Gandin (2013) são: objetivos gerais, políticas e estratégias, atividades permanentes e 

normas. 

O objetivo geral ficou assim estruturado: utilizar o planejamento participativo para 

aulas de Educação Física, buscando contribuir para a participação de todos nas práticas 

corporais. 
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Após definição do objetivo geral, partimos para os objetivos específicos, que 

foram assim organizados: a) organizar o planejamento das aulas de Educação Física com 

o planejamento participativo; b) definir os comportamentos que contribuam para 

participação dos estudantes nas práticas corporais para as aulas de Educação Física; c) 

selecionar conteúdos diferentes e que contribuam para a participação dos estudantes nas 

práticas corporais.  

A partir desses objetivos partimos para as políticas, que, segundo Gandin (2013) 

são as propostas de comportamentos que os estudantes devem adotar ao longo do plano. 

Partindo desse entendimento as políticas definidas foram:  1) que o planejamento 

participativo contribua para participação dos estudantes nas práticas corporais das aulas 

de Educação Física; 2) que as práticas corporais selecionadas para aulas de Educação 

Física sejam com atividades diferentes; 3) que exista compromisso dos alunos em 

participar das práticas corporais durante as aulas e 4) que o professor e alunos da turma 

incentivem e motivem os estudantes que não querem participar das práticas corporais nas 

aulas a se envolverem. 

Após a definição das políticas iniciamos as estratégias, que para Gandin (2013) 

corresponde às atitudes para tornar realidade as propostas presentes na política. As 

estratégias ficaram organizadas da seguinte forma: para o item 1): organizar o 

planejamento com a participação dos estudantes; orientar sobre as etapas que compõem 

o planejamento participativo. Para o item 2: apresentar os conteúdos previstos para a 

turma; selecionar o conteúdo a ser estudado; definir como os conteúdos serão 

vivenciados; estabelecer como será realizada a avaliação ao final das aulas. Para o item 

3) estabelecer os comportamentos desejáveis dos alunos durante as aulas; definir a função 

de cada um (professor e alunos) durante as aulas; contribuir para a participação de todos 

os alunos nas práticas corporais. Para o item 4: incentivar quem não participa das práticas 

corporais a se envolver com a aula; ajudar quem apresentar dificuldade com alguma 

prática; valorizar o esforço de todos durante as práticas as aulas. 

Após a conclusão dessa etapa do planejamento participativo passamos para a 

organização das atividades permanentes, que segundo Gandin (2013) representam as 

propostas de rotinas para se transformar a realidade. Partindo desse entendimento as 

atividades permanentes foram assim definidas: organizar aulas com práticas corporais 

diferentes e divertidas; estimular a participação de todos os alunos para as práticas 

corporais; realizar, ao final de cada aula, um momento de avaliação do envolvimento dos 

alunos nas práticas corporais. 
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Partimos, após a conclusão das atividades permanentes, para organizar as normas 

a serem seguidas ao longo das aulas, que de acordo com Gandin (2013) representam as 

propostas de regras que devem ser cumpridas pelos estudantes. Com base nesse 

entendimento as normas estabelecidas foram: não selecionar atividades que já foram 

muito praticadas nas aulas de Educação Física e que sejam divertidas; todos os alunos 

devem estar dispostos a participarem das práticas corporais independente de sua 

habilidade; cada um será responsável por estimular o(s) que, por algum motivo, não 

esteja(m) participando das práticas corporais; ser sincero ao final de cada aula sobre o 

envolvimento nas práticas corporais. 

Após concluir essa fase iniciamos a definição das ações, atitudes, regras e rotinas. 

De acordo com Gandin (2013) a ação representa uma proposta para se fazer algo e uma 

vez realizada não será repetida naquele plano. Considerando essa afirmativa a proposta 

de ação foi a seguinte: selecionar o conteúdo que será vivenciando durante o plano; definir 

o comportamento desejado para cada um. A “atitude representa uma proposta de um 

modo específico de atuar que persiste para toda duração do plano” (GANDIN, 2013, p. 

130). Partindo dessa afirmação as atitudes definidas foram as seguintes: participar das 

práticas corporais durante as aulas; incentivar os colegas que não estão participando a se 

envolver com as práticas corporais nas aulas. A rotina, que segundo Gandin (2013) 

representa uma ação que deve ser repetida com periodicidade estabelecida, foi estruturada 

assim: auxiliar na organização dos espaços para as práticas corporais antes e após a aula; 

expor, ao final de cada aula, os pontos positivos e negativos em relação a participação 

individual e coletiva nas práticas corporais. As regras, que é definida por Gandin (2013) 

como sendo uma atitude a ser observada sempre, podendo seu descumprimento ser 

passível de penalidade, ficaram assim organizadas: os alunos não podem se negar a 

participar das práticas corporais; todos devem respeitar as limitações de cada um durante 

as práticas corporais; os alunos não podem fazer brincadeiras que possam causar lesões 

aos seus colegas durante as práticas corporais. 

Nessa aula procuramos proporcionar aos estudantes momentos de reflexão sobre 

a importância da valorização das opiniões individuais para a construção de ações 

coletivas, em que a “grande ideia do planejamento participativo é construir, a partir dos 

pensamentos individuais, um pensamento coletivo” (GANDIN, 2013. p. 104). 

Ao término da aula fizemos alguns questionamentos que permitiram aos 

estudantes expressarem suas impressões e experiências com a organização do 

planejamento participativo. Foram eles: foi muito cansativa, mas também foi muito bom 
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para que todos deem sua opinião (E1); acho que vai ser difícil alguém não participar das 

aulas, porque organizamos tudo junto (E23); nunca tinha participado de nada parecido, 

foi muito top! (E25); não vi nem o tempo passar (E4); professor podemos fazer sempre 

assim? (E8); nossa participação assim vai ajudar muito para que todos participem (E17); 

me marcou a participação de todos (E9); o que me chamou mais atenção foi que todo 

mundo teve o direito de opinar (E12), (Diário de campo 04). 

A realidade onde planejamento das aulas é centrada nos professores, é comum a 

todos os componentes curriculares e não seria diferente em Educação Física. Conforme 

afirma Hildebrandt-Stramann (2011) quase toda literatura que aborda o planejamento 

para o ensino da Educação Física está pautada em ações unilaterais, onde apenas o ponto 

de vista dos professores é levado em consideração. 

No entanto, percebemos nas falas dos estudantes o quanto eles estão dispostos a 

contribuir para que as experiências com as práticas corporais sejam positivas, cabendo a 

nós apenas buscarmos estratégias que possam envolvê-los no processo do planejamento, 

permitindo-lhes oportunidades para que sua capacidade de comunicação e criticidade 

sejam evidenciadas. 

O que nos deixou mais confiantes na possibilidade de atingir os objetivos com de 

superação do afastamento dos estudantes das práticas corporais foi o ambiente de 

participação e colaboração da aula. 

Acreditamos que diante do cenário aberto à participação dos estudantes no 

processo de planejamento poderemos contribuir para que eles se sintam motivados e 

participem das práticas corporais das aulas, afinal a motivação é uma das principais razões 

que levam o ser humano a realizar suas atividades. 

 

4.4 Uma realidade diferente para as aulas de Educação Física 

4.4.1 Aula 05 – Seleção da unidade temática e processo avaliativo 

 

No dia 12/09/2019 tivemos na aula 05, onde nosso objetivo era selecionar a 

unidade temática a ser utilizada ao longo das aulas e o seu percurso avaliativo. Para tanto, 

buscamos apresentar aos estudantes as unidades temáticas presentes no Documento 

Curricular do Estado do Rio Grande do Norte, Ensino Fundamental. O Documento 

apresenta como conteúdo para Educação Física no 8º e 9º anos as seguintes unidades 
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temáticas: 1) dança, 2) Esportes, 3) Ginásticas, 4) Lutas e 5) Práticas corporais de 

aventura.  

Diante das propostas dos estudantes nas aulas anteriores a unidade temática 

selecionada foi Práticas Corporais de Aventura (PCAs), que, segundo os estudantes, 

corresponde a um conteúdo que não era comum nas aulas de Educação Física e 

possibilitaria um maior envolvimento de todos nas práticas corporais, além de ser uma 

novidade para eles, as práticas corporais seriam desafiadoras, carregadas de emoções e 

superação.  

Corroborando com a percepção dos estudantes sobre as PCAs Rio Grande do 

Norte (2018) afirma que as práticas corporais de aventura correspondem a “unidade 

temática mais atual, na qual seus praticantes se reaproximam da natureza e da vontade de 

desafiar-se e superar limites” (p.637). 

As PCAs, de acordo com Franco (2008), buscam integrar o ser humano com sua 

tecnologia ao meio natural e urbano, onde os praticantes participam de vivências no 

contexto do lazer, da competição e do lúdico, com atividades onde os riscos são 

controlados e permitem conscientização sobre a necessidade de preservação ambiental. 

Partimos então em busca de novas experiências para as aulas de Educação Física. 

Após a seleção da unidade temática partimos para definir como seria a avaliação 

dos estudantes para a unidade temática selecionada. Muitas foram as sugestões, desde 

uma ficha de avaliação, apresentação de seminários e até prova escrita com os 

conhecimentos vistos ao longo das aulas. 

Uma aluna sugeriu a autoavaliação como método para avaliação da unidade 

temáticas, onde os estudantes deveriam expressar sua participação em cada uma das 

etapas que passaram ao longo da pesquisa. 

Durante o momento para definição de como os estudantes seriam avaliados foram 

muitas sugestões e discussões, até que chegaram ao consenso da utilização da 

autoavaliação. O conflito de maior destaque foi de uma aluna que defendia a realização 

de uma avaliação escrita que exigisse dos alunos conhecimentos básicos sobre as práticas 

corporais de aventura. Esse conflito foi solucionado quando um estudante fez o seguinte 

questionamento: se queremos algo diferente, por que a avaliação tem que ser a mesma 

que sempre fizemos? (E24), (Diário de campo 05). 

Após esse questionamento surgiu a ideia da autoavaliação foi aprovada de 

imediato por todos. Após definir o instrumento de avaliação que iríamos utilizar para a 

unidade temática, passamos a refletir sobre a estrutura da mesma, sendo unânime a ideia 
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de fosse organizada contemplando a percepção dos estudantes sobre sua participação nas 

práticas corporais, uma vez que era esse o problema que buscamos resolver com a 

pesquisa. 

Nesse sentido, consideramos o conceito de autoavaliação de Silva et al. (2007, p. 

92), que segundo os autores “é um processo no qual um indivíduo, além de avaliar uma 

produção, uma ação ou uma conduta da qual ele é o autor, também avalia suas 

capacidades, seu gosto, seu desempenho, suas competências e habilidades”. 

Acreditamos, portanto, que a autoavaliação foi uma excelente escolha dos 

estudantes, pois consideramos que a avaliação no ambiente escolar deve ir além da função 

de atribuir notas ou classificar os estudantes. Vasconcellos (2006) corrobora com nossa 

percepção quando afirma que é fundamental avaliar o processo e não o produto e que é 

de suma importância avaliar o produto no processo. 

A autoavaliação nos permitia acompanhar o empenho dos estudantes durante toda 

unidade temática, sendo possível perceber os comportamentos que poderiam contribuir 

ou atrapalhar  no sentido de superar o afastamento das práticas corporais experienciadas 

nas aulas de Educação Física, ficando cada um responsável por perceber e refletir suas 

próprias ações ao longo das aulas, na tentativa de auxiliar para a superação dos problemas 

que o estudo se destinava. Santos (2002, p. 2) sinaliza nesse sentido quando diz que “a 

auto-avaliação é um processo por excelência da regulação, dado ser um processo interno 

ao próprio sujeito”. 

Acreditamos ainda que o ambiente de autoavaliação durante as aulas contribuiu 

para que os estudantes se comportaram com maior responsabilidade e empenho 

individuais e coletivos, no sentido de atingir os objetivos definidos para nossas aulas. 

Realidade que pode estar associada ao fato de a autoavaliação não ter por objetivo 

principal atribuir notas aos estudantes, mas permitir aos estudantes refletir sobre os 

comportamentos individuais e coletivos ao longo das aulas. 

De acordo com Sant’Anna (1995, p. 94) “a autoavaliação é capaz de conduzir o 

aluno a uma modalidade de apreciação que se põe em prática durante a vida inteira”. 

Acreditamos que esse aprendizado proporcionado pela autoavaliação pode contribuir no 

sentido da autonomia e emancipação dos estudantes, uma vez que eles passaram a fazer 

reflexões constantes sobre suas condutas nas aulas.  

Conforme afirma Villa Boas (2001) a autoavaliação se configura no sentido 

emancipatório quando permite aos sujeitos uma reflexão contínua de seu processo de 

aprendizagem e permite registro de suas percepções. 
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Regnier (2002, p. 5) corrobora com tudo que expressamos em relação a 

importância da autoavaliação, quando diz que ela é: 

um processo pelo qual um indivíduo avalia por si mesmo, e geralmente para si 

mesmo, uma produção, uma ação, uma conduta da qual ele é o autor ou ainda 

suas capacidades, seus gostos, suas performances e suas competências ou a si 

mesmo enquanto totalidade. 

Ao final da aula fizemos nossa roda de conversa para avaliação da aula, onde as 

falas de maior destaque foram: vamos escolher esporte ou jogos que são práticas que é 

certeza todos participarem (E25); não concordo que esporte e jogo devem ser escolhidos, 

pois já passamos a vida toda vendo esses conteúdos e nem todo mundo gosta (E8); acho 

que devia ser práticas corporais de aventura, porque não é um conteúdo que vimos e vai 

ser muito bom ver algo diferente (E17); as práticas corporais de aventura, como o nome 

já diz, vai nos fazer participar de atividades novas e desafiadoras (E4), (Diário de campo 

05). 

Percebemos nas falas dos estudantes um desejo para escolha de vivências 

diferentes das que eles já experimentaram ao longo das aulas de Educação Física. Esse 

desejo nos indicava uma expectativa de melhoria na participação deles nas práticas 

corporais de aventura, pois era uma unidade temática pouco vivenciada e com diversas 

possibilidades para nossas aulas. 

Esse direito de escolha que foi dado aos estudantes nos permitiu perceber um 

sentimento de pertencimento deles com tudo o que estava acontecendo nas aulas, uma 

sensação de liberdade. Conforme afirma Freire (2003, p. 126) “quem não pode escolher 

não é livre, e só escolhe quem tem opções”. Esse direito de escolha é uma marca do 

planejamento participativo e acreditávamos a cada aula que os nossos objetivos seriam 

alcançados. 

 

4.4.2 Aula 06 – Conceitos e classificação das PCAs  

 

Na aula 06 realizada no dia 24/09/2019, os estudantes tiveram o primeiro contato 

com a unidade temática selecionada. Para essa aula dividimos a turma em grupos que 

foram realizar pesquisas no laboratório de informática sobre os conceitos e classificação 

das práticas corporais de aventura (PCAs).  

O objetivo de cada grupo era de conseguir o máximo de informações sobre as 

práticas corporais de aventura, organizar essas informações, para serem apresentadas na 
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aula seguinte a turma. Essa atividade foi muito participativa e os estudantes demonstraram 

muita disponibilidade para realizar o que foi solicitado.  

 

IMAGENS 5 e 6 - Pesquisa conceito e classificação das PCAs 

 

FONTE: próprios autores (2019). 

Os registros fotográficos acima correspondem ao início da pesquisa realizada 

pelos estudantes, onde dois componentes de cada grupo realizavam a pesquisa usando os 

computadores, um sobre os conceitos de práticas corporais de aventura e o outro sobre a 

classificação das PCAs, enquanto os demais estudantes da turma tinham se dirigido à sala 

de aula pegar caderno e caneta para as anotações dos resultados da pesquisa. 

Para essa atividade partimos do princípio de que os estudantes precisavam 

resolver problemas propostos para que pudessem construir, com base em suas 

descobertas, os conhecimentos básicos sobre a unidade temática a ser vivenciada. 

Nesse sentido, consideramos as ideias de Hildebrandt-Stramann (2011, p. 34) que 

sugere a necessidade dos professores de “preparar as situações de ensino de tal maneira 

que estimulem o aluno a agir e que seus problemas e questionamentos possam ser 

resolvidos por ele, com base na sua condição de poder-fazer e de suas experiências”. 

Após a pesquisa os estudantes retornaram para sala de aula para roda de conversa 

final, onde deveriam apresentar as dificuldades enfrentadas durante a aula. As falas foram 

as seguintes: no início sentimos muita dificuldade por não saber por onde começar, mas 

depois ficou fácil (E3); eram muitas informações novas e ficamos sem saber por onde 

começar, mas depois que iniciamos ficou fácil (E23); o mais difícil foi copiar tudo no 

caderno, era muita coisa (E18); foi bom porque todos tinham uma função na pesquisa 



90 

 

 

 

(E26); não gostei porque demorou muito para liberar o computador para meu grupo 

(E25); não vi nenhum aluno sem fazer a pesquisa, isso foi muito bom, porque todos 

participaram da aula (E1), (Diário de campo 06). 

Podemos perceber na fala dos estudantes a importância do momento de descoberta 

e de aprendizado que a aula proporcionou para eles. Foram relatos muito bons com as 

experiências vivenciadas na atividade e positivas para quase todos. 

Apenas um estudante não fez uma avaliação positiva, pelo fato de não ter acesso 

ao computador muito rápido, entretanto, durante as falas os integrantes do grupo dele 

explicaram que ele queria um terceiro computador para o grupo e que a maior 

preocupação era de não dar tempo realizar toda a pesquisa, mas que foi possível sim. 

 

4.4.3 Aula 07 – Apresentação dos conceitos e classificação das PCAs  

 

No dia 26/09/2019 realizamos a aula 07, que tinha por objetivo a apresentação das 

pesquisas realizadas na aula anterior com os conceitos e classificação das Práticas 

Corporais de Aventura. Para esse momento os estudantes socializaram suas produções 

com a utilização de projetor de slides. 

Foram momentos muito ricos de discussão e aprendizado, sobretudo pelo 

envolvimento dos estudantes em apresentar os resultados de suas pesquisas. Durante as 

apresentações os estudantes participavam fazendo relação entre o que estava sendo 

apresentado e as suas apresentações, o ambiente da aula ficou marcado com muita 

participação e envolvimento dos estudantes.  

O envolvimento dos estudantes nas aulas, sinalizava para uma mudança no tocante 

a participação deles nas atividades, apesar das primeiras aulas não ter práticas corporais 

em suas atividades, foi possível perceber a participação de estudantes que até então não 

expressavam sua opinião nas discussões. Esse envolvimento se justifica na afirmativa de 

Gandin (2013, p. 56) quando diz: “o planejamento participativo tem entre seus resultados 

a transformação da mente”. 

Essa transformação ficou evidente durante a apresentação dos grupos, onde os 

estudantes se mostraram seguros, envolvidos e com desejo de expor suas descobertas, 

esses comportamentos que não estavam presentes nas aulas anteriores antes da utilização 

do planejamento participativo. 

Após a apresentação do conceito de práticas corporais de aventura e suas 

classificações, desafiamos os estudantes a construir um conceito para esse objeto de 
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conhecimento com base em suas apresentações, eles ficaram super animados com o 

desafio e se empenharam muito para realizar o desafio. 

Após muitas sugestões para o conceito, os estudantes chegaram a um consenso 

com a seguinte redação: “as práticas corporais de aventura são práticas que podem ser 

realizadas em ambientes naturais e urbanos e que tem por característica desafiar os 

praticantes a superar seus limites, além de contribuir para melhorar sua autoestima e 

autoconfiança”.  

Ao final da aula tivemos nossa roda de conversa onde os estudantes relataram a 

experiência de construir o conhecimento a partir da participação de todos. Foi um 

momento muito rico em que a maioria expressou sua percepção sobre a importância do 

momento de construção. As falas de maior destaque foram: quando nós construímos o 

conceito juntos, fica mais fácil de aprender porque não foi ninguém que trouxe pronto e 

tem um pouquinho de cada um nele (E24); foi muito bom ouvir o que cada um pesquisou 

para depois fazer o conceito com todos (E8); era para todas as aulas ser com os alunos 

construindo o conceito, assim aprendemos mais rápido (E18); eu acho que se tivesse mais 

aulas assim a gente aprendia muito mais (E4); é muito bom ver sua opinião sendo aceita 

pelos colegas (E10), (Diário de campo 07). 

De acordo com Gandin (2011) a construção realizada em conjunto é possível no 

momento que o poder é dado às pessoas permitindo-lhes organizar suas ideias, seus 

conhecimentos, suas propostas de ação etc. Foi nesse sentido que essa aula foi organizada, 

dando poder aos estudantes para construção coletiva, na tentativa de um aprendizado 

sólido, que valorize e respeite a opinião de todos. 

Esse ambiente de participação e construção coletiva foi possível graças ao 

sentimento de pertencimento dos estudantes com aula, realidade que deixava claro a 

motivação de todos em realizar o que foi solicitado. 

Essa sensação de pertencer ao ambiente é fundamental para o envolvimento e 

participação de todos os estudantes com espontaneidade e motivação. Conforme afirma 

Maieski; Oliveira; Bzuneck (2013), quando os estudantes se percebem aceitos no 

ambiente escolar se tornam mais motivados e comprometidos com a própria educação. 

Nesse sentido consideramos que o planejamento participativo demonstrava 

constantemente sua possibilidade de contribuição para adoção de uma postura com 

características participativa em todo o processo das aulas, principalmente no sentido de 

potencializar o sentimento de pertencimento de todos com as aulas. 
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4.4.4 Aula 08 – Locais para as PCAs no ambiente escolar 

 

No dia 01/10/2019 realizamos a aula 08, onde tivemos por objetivo identificar 

possíveis locais para práticas corporais de aventura no ambiente escolar. Para esse 

momento a turma foi dividida em quatro grupos, onde dois fizeram registros de locais no 

interior da escola e dois grupos foram fazer os registros em locais próximos a escola. 

Após definição de onde cada grupo ficaria, os estudantes saíram em busca de seus 

registros fotográficos na tentativa de identificar possíveis locais que permitissem a 

vivência nas PCAs para as nossas aulas, para os registros eles utilizaram seus aparelhos 

celulares. 

Nesse momento utilizamos o método da análise, sugerido por Taffarel (1985, p. 

16) que, segundo a autora “o método da análise facilitaria a identificação, por parte dos 

alunos, das características próprias de um determinado material, local, ou ainda, do 

conteúdo e de sua multifuncionalidade”. 

Com base nesse pensamento de identificação e de descoberta das possibilidades 

de utilização dos espaços da escola para as aulas de Educação Física, os estudantes se 

mostraram super motivamos em busca de construir um novo olhar para os ambientes que 

fossem possível de utilizar nas aulas na estrutura interna da escola e em suas 

proximidades. 

Os grupos que foram fazer os registros em locais próximos da escola tinham por 

limite o quarteirão da escola, evitando assim que eles fossem para locais muito distantes 

para que fosse possível acontecer nossa roda de conversa ao final da aula. 

Iniciaremos a apresentação dos grupos que fizeram os registros em locais nas 

proximidades da escola. 

As imagens 7 e 8 foram retiradas na Central do Cidadão de Currais Novos (RN), 

que fica localizada ao lado da escola e os estudantes viram possibilidade para a prática do 

Parkour. No entanto, durante os registros, os estudantes eles foram abordados pelo 

segurança da instituição que não permitiu a utilização dos espaços para as aulas de 

Educação Física, mesmo eu indo lá e informando-lhe sobre os objetivos das aulas não foi 

possível utilizar porque, segundo o segurança, outras pessoas poderiam realizar as 

práticas sem os objetivos que lhes foram apresentados e poderia criar problemas futuros. 
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IMAGENS 7 e 8 - Locais para práticas corporais de aventura fora da escola 

 

FONTE: Estudantes que participaram do estudo (2019). 

Nas imagens 9 e 10 o grupo, que também fez registo fora da escola, identificaram 

o corrimão de uma residência que poderia ser utilizado como estrutura para prática de 

Parkour. A proprietária da residência falou para os estudantes que não via problemas em 

realizar as atividade nas aulas de Educação Física com a presença do professor, mas não 

autorizava em função da possibilidade de problemas com outras pessoas em querer 

realizar as atividades sem supervisão de profissional e causar danos ao corrimão ou se 

machucarem. 

 

IMAGENS 09/10 - Locais para práticas corporais de aventura fora da escola 

 

FONTE: Estudantes que participaram do estudo (2019). 
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Diante dos relatos dos estudantes em relação a abordagem do vigilante e da 

proprietária da residência, fizemos uma reflexão sobre como estamos fazendo uso dos 

espaços públicos que dispomos e que atitudes seriam necessárias adotarmos para que 

esses espaços não fossem danificados. Foram reflexões bastante ricas e que permitiram a 

todos um olhar mais cuidadoso para esses espaços. 

Continuando as apresentações um dos grupos que ficou responsável por identificar 

locais no interior da escola trouxe registros de dois locais que poderiam ser utilizados 

para prática de slackline e escalada. O local sugerido pelos estudantes é subutilizado por 

ser um ambiente destinado para atividades do programa Novo Mais Educação e que 

estava suspenso no período da pesquisa. 

De acordo com um dos grupos que fez o registro no interior da escola o espaço 

registrado na imagem 11 poderia ser utilizado para uma aula com slackline, para tanto a 

fita seria presa aos pilares os alunos faria a travessia. 

 

IMAGENS 11 e 12 - Locais para prática no interior da escola 

 

FONTE: Estudantes que participaram do estudo (2019). 

O terceiro grupo apresentou as imagens 12 e 13. Na imagem 12 os estudantes 

viram a possibilidade de realizar escalada na estrutura da caixa d'água da escola. Para eles 

seria bem simples, pois era preciso apenas prender uma corda à escada e fazer a escalada. 

Essa atividade, segundo os estudantes era possível pelo fato de já existir a estrutura da 

escada na caixa, sendo necessário apenas providenciar uma corda para que a ideia se 

tornasse uma prática. 
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Para a imagem 13, o grupo sugeriu a prática de escalada na tela onde os estudantes 

deveriam se deslocar de um lado para o outro o mais rápido possível, segundo os 

estudantes seria criando um ambiente caracterizado pela motivação e desafios. 

 

IMAGEM 13 - Local para PCAs no interior da escola 

 

FONTE: Estudantes que participaram do estudo (2019). 

O último grupo apresentou registros de vários espaços da escola que poderiam ser 

utilizados para uma prática de orientação. Os espaços foram o jardim (imagem 14), o 

estacionamento (imagem 15) e uma pracinha que estava em período de organização 

(imagem 16). 

 

IMAGENS 14 e 15 - Local para orientação no interior da escola 

 

FONTE: Estudantes que participaram do estudo (2019). 



96 

 

 

 

IMAGEM 16 - Local para orientação no interior da escola 

 

FONTE: Estudantes que participaram do estudo (2019). 

Podemos perceber nos registros que os estudantes buscaram fazer a relação dos 

conhecimentos trabalhados ao longo das aulas com a estrutura física da escola e suas 

possibilidades de utilização. Essa relação é muito importante para proporcionar sentido e 

significado aos conhecimentos que estão sendo trabalhados durante as aulas. 

Ao final da aula fizemos nossa roda de conversa, onde podemos refletir sobre 

diversas situações que acabam passando despercebidas. As falas de maior destaque 

foram: foi muito bom usar nosso celular durante a aula para atividades da escola (E4); 

com essa atividade fui em locais na escola que nunca nem tinha percebido que existia 

(E2); fora da escola o povo pensava que estávamos gazeando aula, porque nunca tem 

atividades fora (E12); professor o vigia da Central do Cidadão veio reclamar com a gente 

e disse que não podia usar as coisas lá (E19); a mulher disse que se fosse usar só na aula 

não tinha problemas, mas corria o risco de outras pessoas querer usar e se machucar ou 

quebrar o corrimão (E8), (Diário de campo 08). 

Percebemos nas falas dos estudantes diversas situações que nos permitem refletir 

e repensar nossa prática pedagógica em especial quando ouvimos os estudantes, que ao 

fazer parte de um ambiente de diálogo e respeito ficam à vontade para compartilhar suas 

impressões sobre diversos fatos que até então eram silenciados. 

Na primeira fala, temos uma situação onde o estudante valoriza a utilização dos 

seus aparelhos celulares durante as aulas, realidade que dificilmente acontece em outras 

práticas pedagógicas, sendo em alguns casos até proibido de utilizar. 
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Essa “proibição, acaba por perder uma excelente possibilidade de utilização das 

mídias em nossas práticas pedagógicas. Conforme afirma Fantin (2010, p. 12) “as pessoas 

não são mais apenas destinatários de informações, mas produtoras e autoras de conteúdos 

disponíveis a outros usuários. E essas práticas culturais devem ser discutidas na escola”. 

Ainda segundo a autora é necessário que a escola utilize as mídias para além da leitura, 

buscando estimular os estudantes na produção do conhecimento aproveitando, entre 

outras coisas, todas as possibilidades dos aparelhos celulares como ferramentas 

pedagógicas. 

Sabemos das dificuldades e limitações que os professores e as escolas possuem 

para utilização das tecnologias em suas práticas pedagógicas, mas acreditamos que a 

partir do momento que a escola e seus profissionais passarem a discutir essa temática 

estaremos criando muitas possibilidades na tentativa de contribuir para um maior 

envolvimento dos estudantes em suas produções no ambiente escolar. 

Tivemos duas falas que indicavam questões relacionadas com a utilização e 

conservação dos espaços públicos. Essas duas situações permitiram reflexões muito 

importantes para que eles entendessem o comportamento do vigilante e da proprietária da 

residência, mas principalmente que pudessem identificar de que forma eles e seus colegas 

podem contribuir para que os espaços públicos sejam preservados e que mais pessoas 

possam utilizá-los. 

Em outra fala o estudante afirma que foi em locais na escola que nem percebia 

que existia. Essa fala indica a necessidade de estarmos atentos para utilização da estrutura 

física da escola e buscar possibilidades para que esses espaços possam se transformar em 

locais de aprendizagem. 

Um estudante levantou uma questão em relação a inexistência de atividades 

realizadas fora dos muros da escola. Quando ele falou que percebeu algumas pessoas 

achando que eles estavam gazeando aula, uma vez que eles nunca fazem atividades fora 

da escola. 

Tivemos a oportunidade neste momento de discutir um pouco sobre a rotina 

escolar e as opções metodológicas dos professores. Foi um momento de muito 

aprendizado e reflexão em relação os motivos que impedem que atividades fora da escola 

façam parte do cotidiano deles. 

Após a roda de conversa procuramos iniciar a discussão sobre quais objetos de 

conhecimento eram possíveis de realização em nossas aulas. Alertamos os estudantes para 

a necessidade de uma atenção especial para pensar em atividades que não colocassem em 
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risco a integridade física dos estudantes ou causasse danos às estruturas físicas dos 

espaços a serem utilizados, ficando a conclusão dessa tarefa para a aula seguinte. 

 

4.4.5 Aula 09 – Seleção dos objetos de conhecimento 

 

A aula 09 foi realizada em 17/10/2019, teve por objetivo selecionar os objetos de 

conhecimento a serem experienciados durante a unidade temática e refletir com os 

estudantes sobre os cuidados que todos devem ter durante as práticas corporais que serão 

experienciadas ao longo da pesquisa. 

O primeiro passo para seleção dos objetos de conhecimento que seriam 

experienciados ao longo da unidade temática foi identificar quais dos espaços que os 

estudantes fizeram os registros permitiam a vivência em práticas corporais de aventura, 

para tanto levamos em consideração Brasil (2018) que orienta a adaptação das práticas 

corporais de aventura as condições das escolas.  

Nesse sentido os dois grupos que ficaram responsáveis por identificar possíveis 

locais dentro da escola fizeram a sugestão de: 1) slackline, 2) escalada na torre e 3) 

orientação. Enquanto os grupos que fizeram os registros fora da escola sugeriram: 1) skate 

na piscina, 2) orientação fora da escola e 3) arvorismo nas árvores que tem próximo da 

escola. 

Após a sugestão das práticas que poderiam ser experienciadas tivemos a seleção 

dos objetos de conhecimento possíveis de realização, tendo uma atenção voltada para não 

colocar em risco a integridade física dos estudantes. Assim, as práticas que foram 

sugeridas fora da escola foram excluídas das atividades pela quantidade de veículos que 

transitam nas proximidades da escola e também os riscos que os estudantes identificaram 

para utilizar as árvores que existem nas proximidades, pois não fazem limpeza no local, 

além do matagal que existe nas proximidades das árvores. 

A escalada na caixa d'água também foi excluída pelos riscos de lesões, uma vez 

que a escola não possui nada que fosse possível utilizar para amortecer o impacto de uma 

possível queda durante a prática.  Após as reflexões foram selecionados os seguintes 

objetos de conhecimento: 1) slackline, 2) orientação e 3) skate. 

Tivemos ainda, ao longo da aula, reflexões sobre as sensações que as práticas 

corporais de aventura provocam nos praticantes, para que os estudantes soubessem lidar 

com essas sensações e pudessem se sentir seguros, e também encorajados uns pelos outros 
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a participarem das práticas, como também respeitar os colegas em relação as possíveis 

sensações de insegurança durante as aulas.  

A fala de um estudante chamou atenção, de acordo com ele: temos que respeitar 

que não se sentir à vontade para participar das práticas, porque cada um sabe os seus 

limites (E4), (Diário de campo 09). 

O Documento Curricular do Rio Grande do Norte (2018, p. 659) corrobora com 

essa preocupação da estudante quando apresenta como uma das habilidades que os 

estudantes devem possuir é “experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura 

na natureza, valorizando a própria segurança e integridade física, bem como dos 

demais...”. 

Durante a roda de conversa algumas falas chamaram atenção pela maturidade com 

que os estudantes se expressaram. Destacamos: temos que pensar em práticas que não 

corra o risco de machucar ninguém (E18); aqui na escola tem muitos locais que podemos 

fazer as aulas, mas tem que ter cuidado para ninguém se machucar (E23); vamos lembrar 

de incentivar quem não quiser participar da aula, porque foi isso que combinamos (E9); 

é importante que cada um faça sua parte (E16), (Diário de campo 09). 

Podemos perceber nas falas que foi construído um ambiente na turma de cuidado 

com si e com os colegas, e observamos também o sentimento de preocupação para que 

cada um faça sua parte, contribuindo assim para o sucesso das práticas que seriam 

experienciada ao longo da unidade temática. 

Outra situação presente nas falas e que nos chamou atenção foi em relação ao 

respeito com os colegas que por algum motivo não conseguissem realizar as práticas. 

Acreditamos que esse ambiente contribuiu para que os estudantes tentassem realizar as 

práticas corporais nas aulas sem a receio de passar por situações de constrangimento. 

Quando estava me organizando para sair da sala um estudante veio e falou que se 

ele não participasse da travessia no slackline não era porque ele não estaria gostando da 

aula ou sem vontade de participar, mas porque ele tem medo de altura. Perguntei se eu 

poderia expor a situação para os demais colegas de sala e ele não viu problemas. Ao 

apresentar a situação a turma questionei se eles achavam interessante eu levar uma 

atividade que fizessem com eles se sentissem seguros para realizar a prática no slackline 

e os estudantes concordaram com a sugestão. 

Observamos o quanto o planejamento participativo pode contribuir para o 

envolvimento dos estudantes, lhes permitindo liberdade e autonomia para expor suas 
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opiniões durante as aulas. Essa autonomia é resultado, entre outras coisas, do quanto os 

professores lhes abrem possibilidades (HILDEBRANDT-STRAMANN, 2011). 

 

4.4.6 Aula 10 – Primeiros contatos com as Práticas Corporais de Aventura 

 

No dia 22/10/2019 realizamos a aula 10, onde os estudantes tiveram suas 

primeiras experiências com as práticas corporais de aventura. Iniciamos informando os 

estudantes sobre a necessidade de um confiar no outro para que as práticas a serem 

experienciadas fossem praticadas por todos e que, durante as práticas, cada um procurasse 

agir com o colega da mesma forma que deseja que os colegas agissem com ele. 

No primeiro momento os estudantes tiveram a oportunidade de experimentar a 

escada de cordas, uma travessia que todos precisavam se ajudar para o sucesso da prática. 

Essa atividade foi realizada em função da fala de um dos estudantes na aula anterior, que 

justificava medo de altura e que provavelmente não participaria da travessia. A atividade 

foi um sucesso, com a participação efetiva de todos os estudantes durante a travessia, 

inclusive do estudante mencionado, onde os sentimentos de confiança e segurança 

marcaram a vivência. 

Para essa atividade as primeiras travessias foram realizadas com o professor e um 

estudante auxiliando que estava realizando a prática. Tivemos o cuidado de transmitir 

segurança para todos os alunos, por acreditarmos que ao se sentirem seguros eles estariam 

dispostos a vivenciarem a travessia. 

Uma situação inusitada aconteceu durante a travessia: após o segundo estudante 

realizar a travessia, os demais pediram para não ter mais a ajuda do professor, sendo todas 

as outras travessias realizadas com os estudantes auxiliando uns aos outros. Essa atitude 

demonstrou o quanto a turma estava integrada e com o senso de coletividade e cooperação 

presentes. 

As atitudes dos estudantes durante a experimentação da escada de corda já 

demonstravam que o sentimento de confiança estava sendo fortalecido, sentimento que 

de acordo com Brasil (2018) precisamos estar atentos para permitir que a experimentação 

seja pautada no cuidado com o outro e que as sensações dos estudantes no momento da 

realização de uma determinada vivência sejam positivas ou, pelo menos, não sejam 

desagradáveis ao ponto de gerar rejeição à prática em si.  
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IMAGENS 17 e 18 - Travessia na escada de corda 

 

FONTE: próprios autores (2019). 

IMAGEM 19 - Travessia na escada de corda 

 

FONTE: próprios autores (2019). 

As experiências positivas e cooperativas durante a travessia na escada de corda 

contribuíram positivamente para o sucesso da atividade seguinte, que era o slackline. 

Nessa prática todos os estudantes se envolveram e ficavam se desafiando o tempo todo 

para ver quem conseguia deslocar-se na maior distância com o mínimo de auxílio dos 

colegas de sala, um ambiente marcado pela alegria e participação. 
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Para a travessia os estudantes poderiam realizar de duas formas: 1) com o auxílio 

de um colega e 2) sem auxílio. Percebemos nessa prática os estudantes estavam muito 

ansiosos, pois a maioria nunca teve experiência com o slackline, realidade que contribuiu 

para um ambiente de euforia dos estudantes em experimentar a prática corporal e pelo 

incentivo para os colegas experimentarem. 

 

IMAGENS 20 e 21 - Vivência com slackline 

 

IMAGEM 22 - Vivência com slackline 

 

FONTE: próprios autores (2019). 
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Nas práticas corporais experienciadas durante a aula percebemos o envolvimento 

e entusiasmo dos estudantes em experimentar cada prática e se desafiar no sentido de 

melhorar seu deslocamento. 

Todos os estudantes fizeram a travessia em dupla e alguns tentaram fazer 

individualmente, mas como era a primeira experiência da maioria com a prática não 

obtiveram muito sucesso na travessia individual, sempre procuramos deixar claro que o 

objetivo da aula era a experimentação, mas essa realidade não influenciou negativamente 

os estudantes em relação ao envolvimento com a aula. 

Ao final da aula, durante a roda de conversa final, os relatos foram excelentes, 

entre os quais destacamos: eu fiquei com medo no início, mas como o professor estava 

ajudando tive coragem de ir (E11); foi a melhor aula de Educação Física de minha vida 

(E4); construímos a aula juntos e todos já sabiam o que deveríamos fazer (E1); a aula só 

não foi melhor porque acabou muito rápido (E3); “deveria ter mais aulas assim (E5); foi 

muito bom ver que tudo deu certo e que ajudamos de alguma forma (E10); se todos 

fizerem como hoje as aulas serão sempre boas (E6); não precisa jogar bola para a aula 

ser legal (E12); foi muito legal ver toda turma envolvida na aula(E14), (Diário de campo 

10). 

As falas dos estudantes reforçam o impacto positivo do envolvimento dos deles 

no processo do planejamento para as aulas e o quanto essa realidade contribui para 

superação do afastamento das práticas corporais nas aulas de Educação Física. 

Vale destacar que o estudante que afirma ter sido a melhor aula de sua vida é de 

um dos que tinha menor participação nas práticas corporais das aulas anteriores a 

organização do planejamento participativo. 

Essa mudança de comportamento nos permite acreditar que o planejamento 

participativo além de permitir aos estudantes a sensação de pertencimento e autonomia, 

contribui para a motivação deles, contribuindo para que estejam disponíveis para as 

práticas corporais.   

Questionei a turma sobre o que poderia ter contribuído para que todos se 

envolvessem tanto na atividade ao ponto de um colega afirmar que havia sido a melhor 

aula da vida. Em uma das falas o estudante afirma que a aula teve os objetivos alcançados 

porque eles construíram a aula juntos, então cada um já sabia o que precisava fazer. 

Essa fala nos permite acreditar na importância de envolver os estudantes nas aulas, 

sobretudo no planejamento, para que possamos criar de um ambiente de aprendizagem 

marcado pela ação com autonomia. Conforme afirma Hildebrandt-Stramann (2011) o 
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professor deve programar processos de aprendizagem que possibilitem aos estudantes 

organizar e decidir autonomamente nas aulas. 

Diante dessa nova realidade de comportamento dos estudantes para as práticas 

corporais nas aulas de Educação Física, surgiu o seguinte questionamento: como pode 

algo que parece tão óbvio não ter sido pensado antes? Gandin (2011, p. 158) nos traz a 

resposta para esse questionamento, quando afirma que “em qualquer prática a descoberta 

do óbvio traz resultados extraordinários”. 

Considerando as primeiras experiências com as práticas corporais nas aulas de 

Educação Física com a utilização do planejamento participativo, podemos perceber uma 

mudança significativa de comportamento dos estudantes no envolvimento e participação 

nas práticas, comportamento reforçado em suas falas que atribuem a participação deles 

no planejamento como sendo fator decisivo para seu envolvimento nas práticas corporais 

das aulas. 

 

4.4.7 Aula 11 – Orientação na escola – primeiros passos 

 

Na aula 11, realizada no dia 24/10/2019, os estudantes tiveram o primeiro contato 

com o objeto de conhecimento orientação. Nessa aula tivemos como objetivo apresentar 

o objeto de conhecimento orientação, onde buscamos iniciar fazendo a relação do que 

eles já conheciam de práticas corporais similares ao que iríamos abordar em nossas 

próximas aulas. 

O primeiro momento da aula foi com questionamentos sobre quem conhecia uma 

prática denominada de caça ao tesouro. A maioria dos estudantes disse que conhecia e 

que já haviam experimentado em várias situações na escola. 

Acreditamos que o resgate dos conhecimentos prévios foi fundamental para o 

entendimento da orientação, pois permitiu aos estudantes fazer associações entre o que 

os conhecimentos que eles já possuem e as novas informações. Conforme afirma Ausubel 

(2003) um conteúdo adquire significado quando existe associação das novas informações 

com os conhecimentos previamente existentes em nossa estrutura cognitiva. 

Após os questionamentos sobre os conhecimentos que os estudantes possuíam 

sobre o caça ao tesouro, começamos a identificar as diferenças existentes entre a prática 

que eles conhecida e a orientação. Essa relação entre o conhecido e o desconhecido ajudou 

bastante para que o objeto de conhecimento fosse compreendido com maior facilidadade 

pelos estudantes. 
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Na sequência solicitamos aos estudantes pesquisarem na internet imagens e textos 

sobre a orientação para apresentar na sala de aula. Após as pesquisas os estudantes 

fizeram os relatos de suas descobertas e iniciamos as reflexões sobre a como poderíamos 

realizar uma prática de orientação na escola. 

Na roda de conversa final os estudantes expressaram as seguintes impressões 

sobre a aula: foi muito fácil entender como é a orientação porque o professor começou 

com uma coisa que já conhecemos que foi o caça ao tesouro (E22); quando foi escolhido 

a orientação eu fiquei com dúvida se seria legal, mas pela aula de hoje vai ser muito bom 

(E25); precisa de muita atenção para não errar o percurso, isso é bom porque tem que 

ficar o tempo todo concentrado (E2); acho que vai ser muito boa aula quando a gente for 

participar da orientação (E9); fiquei com algumas dúvidas sobre como é uma orientação, 

mas quando fizemos a pesquisa com as imagens de orientação entendi melhor (E5), 

(Diário de campo 11). 

O primeiro estudante a falar relatou a importância da utilização dos 

conhecimentos que eles já possuem para iniciar o contato com um novo objeto de 

conhecimento. Acreditamos que essa valorização dos conhecimentos que os estudantes 

possuem facilita o envolvimento deles na aula. 

Nesse sentido, Ausubel, Novak e Hanesian (1980) afirmam que se fosse 

necessário reduzir toda psicologia educacional a um único princípio diriam que o que 

mais influencia a aprendizagem é aquilo que os estudantes já conhecem. Acreditamos que 

quanto mais os professores utilizarem os conhecimentos que os estudantes possuem 

moires serão as possibilidades de envolvimento deles nas aulas. 

Em outra fala o estudante expressa seu receio para as impressões negativas em 

relação a orientação no início da aula, mas essas impressões foram se modificando ao 

longo da aula. Essa fala nos permite refletir sobre as necessidades de nos preocuparmos 

em aprofundar o máximo as discussões das práticas corporais a serem experienciadas nas 

aulas, no sentido de contribuir positivamente para o envolvimento dos estudantes durante 

as aulas. 

As falas onde dos estudantes expressando suas expectativas positivas para a 

orientação e necessidade de atenção durante a prática podem representar, entre outras 

coisas, a relação de sentido e significado deles com os novos conhecimentos. Acreditamos 

que a partir dessa relação podem surgir novas possibilidades de envolvimento dos 

estudantes com as atividades. 
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Diante das falas e comportamentos dos estudantes ficamos com a sensação de que 

conseguimos atingir os objetivos previstos para a aula. Percebemos uma disposição deles 

para se apropriarem dos conhecimentos abordados e principalmente pelo trabalho 

coletivo. 

 

4.4.8 Aula 12 – Confeccionando prismas 

 

No dia 29/10/2019 tivemos a aula 12, nosso objetivo para a aula era de confecção 

dos prismas que seriam utilizados posteriormente para as vivências na prática de 

orientação. Disponibilizamos aos estudantes todo material necessário para confecção dos 

prismas e distribuímos com os grupos. 

Cada grupo recebeu o material suficiente para a confecção de 06 (seis) bases para 

montagem dos prismas. Tivemos mais um momento marcado pelo envolvimento dos 

estudantes nas atividades e ao final da aula procuramos conversar sobre a participação de 

cada um nas tarefas.  

 

IMAGENS 23 e 24 - Confecção das bases para os prismas 

 

Fonte: próprios autores (2019). 
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IMAGEM 25 - Confecção das bases para os prismas 

 

FONTE: próprios autores (2019). 

Para encerrar a aula fizemos a roda de conversa onde os estudantes puderam 

expressar sua opinião sobre a aula e refletir sobre a participação individual e coletiva. As 

principais falas foram: foi muito fácil realizar as tarefas porque cada componente do 

grupo sabia o que deveria fazer (E11); minha função era de marcar as folhas para o 

colega cortar, como terminei logo fui ajudar os grupos que estavam com dificuldade 

(E23); não tivemos dificuldade nenhuma porque cada um ficou com uma função (E3); 

quando todo mundo se empenha na aula é muito bom, estão todos de parabéns (E8); as 

aulas desse jeito estão ajudando a turma a ficar mais unida (E24); professor, esse tipo 

de aula está ajudando até nas atividades das outras disciplinas, porque estamos deixando 

todo mundo dá sua opinião (E17), (Diário de campo 12). 

 Podemos perceber nas falas dos estudantes a influência do planejamento 

participativo no sentido de fortalecer o espírito de cooperação. Como todas as atividades 

são realizadas coletivamente o ambiente estimula que eles valorizem o trabalho em equipe 

e adotem posturas que valorizam o fazer coletivo.  

Em relação as possíveis dificuldades que enfrentaram na confecção das bases para 

os prismas todos disseram que não foi difícil, pois cada um ficou com uma tarefa para 

realizar e isso facilitou muito para que os objetivos fossem atingidos. Essas falas nos 

permitem afirmar que quando se atribui responsabilidades para os estudantes tudo fica 

mais fácil de acontecer, pois cada um sabe sua função. 
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Buscamos com o processo de confecção do material estimular a participação 

efetiva dos estudantes em todas as atividades da aula, essa realidade criou um ambiente 

de cooperação e coletividade, onde o desejo de contribuir para sucesso na confecção do 

material a ser utilizado na orientação era marcante. 

Esse ambiente é essencial nas aulas de Educação Física que se propõe em tornar 

os estudantes protagonistas, segundo Hildebrandt-Stramann (2011, p 37) precisamos, 

enquanto professores, criar no local que a Educação Física vai ser praticada, um clima 

que tenha como característica “confiança, compreensão e desejo de ajudar”. 

O desejo de ajuda se destacou no momento que um dos estudantes concluiu sua 

tarefa e foi até outro grupo perguntar se podia contribuir com eles em algo. Foi muito 

bom perceber que as aulas estavam contribuindo para consolidar ações tão importantes 

como a cooperação e colaboração. 

 

4.4.8 Aula 13 – Conhecendo mapas para orientação 

 

Na aula 13 realizada no dia 31/10/2019 tivemos por objetivo possibilitar aos 

estudantes os primeiros contatos com o mapa de uma prática de orientação, buscando 

contribuir para o entendimento da dinâmica do objeto de conhecimento a ser 

experienciado nas próximas aulas.  

Procuramos apresentar o significado dos símbolos presentes nos mapas utilizados 

para as práticas da orientação. Após apresentação realizamos um momento de quis, onde 

os estudantes precisavam responder o mais rápido possível o que era perguntado. Foi uma 

atividade marcada pela ludicidade e participação dos estudantes. Para essa atividade 

utilizamos a seguinte imagem: 

Chamou a atenção durante a aula a concentração e desejo dos estudantes em 

entender o significado de cada símbolo. De acordo com eles para o sucesso da 

participação no dia da prática corporal com a orientação era necessário ter conhecimentos 

sobre o que cada símbolo representa no mapa.  

Essa concentração e dedicação dos estudantes vem reforçar o impacto do 

planejamento participativo no compromisso com o aprendizado, uma vez que eles 

assumiram, talvez pela primeira vez, a condição de ter poder de decisão nas aulas. 

Construímos um ambiente de responsabilidade com o sucesso das aulas que jamais havia 

presenciado. 
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IMAGEM 26 - Percurso simples para orientação 

 

FONTE: https://pt.slideshare.net/lnova/orientao-38383979 

Essa concentração e dedicação dos estudantes vem reforçar o impacto do 

planejamento participativo no compromisso com o aprendizado, uma vez que eles 

assumiram, talvez pela primeira vez, a condição de ter poder de decisão nas aulas. 

Construímos um ambiente de responsabilidade com o sucesso das aulas que jamais havia 

presenciado. 

Após a identificação dos símbolos presentes no mapa entregamos aos estudantes 

um mapa da escola (IMAGEM 27), retirado do Google maps, para que eles pudessem 

identificar cada espaço da estrutura física da escola para as tarefas da próxima aula. 

Os estudantes ficaram impressionados com o mapa da escola via satélite, apesar 

do mesmo ter sido capturado do Google maps e não está atualizado, chamou atenção deles 

a riqueza de detalhes. Esse despertar de atenção nos estudantes facilitou identificar a 

estrutura física da escola e seus espaços. 

Ao final da aula fizemos nossa roda de conversa onde os estudantes relataram os 

pontos positivos e negativos da aula de dos primeiros contatos com os mapas. As falas 

que mais chamaram atenção foram: estávamos todos atentos para entender tudo sobre a 

orientação (E8); era preciso entender todos os símbolos na aula de hoje para não ter 

dificuldade na orientação (E24); foi muito legal identificar os ambientes da escola no 

mapa (E16); no início eu não consegui me localizar no mapa, mas o colega me ajudou 

mostrando alguns lugares e ficou mais fácil (E10); foi uma aula muito boa, porque todo 

mundo estava participando (E6), (Diário de campo 13). 
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IMAGEM 27 - Mapa da escola via satélite 

 

FONTE: https://www.google.com.br/maps . 

As falas dos estudantes sinalizam para um aprendizado que supera o objeto de 

conhecimento previsto para a aula, uma vez que além da atenção para os mapas existiu 

um olhar sensível ao colega que apresentava dificuldade para se localizar no mapa e 

recebeu ajuda.  

Despertar essa postura de cooperação entre os estudantes pode ser uma 

preocupação de todos os professores de Educação Física, conforme afirma Hildebrandt-

Stramann (2011, p. 36) “o ‘clima’, no local onde deve ser praticada a Educação Física, 

deveria ser caracterizado por confiança, compreensão e desejo de ajudar”. 

Percebemos ao longo das aulas o comportamento colaborativo e de compromisso 

dos estudantes em contribuir para o sucesso das atividades previstas, comportamentos 

que não eram percebidos antes da utilização do planejamento participativo.  

Esse clima esteve presente praticamente em todas as aulas, realidade que já indica 

que o planejamento participativo pode ser uma possibilidade eficiente para superação do 

afastamento das práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física, uma vez 

que o planejamento participativo favorece para criar um ambiente de autonomia nas ações 

dos estudantes. 

Hildebrandt-Stramann (2011, p. 39), corrobora com esse pensamento quando 

afirma que “o fato de os alunos serem realmente capazes de agir autonomamente em uma 

aula de Educação Física, depende decisivamente, entre outros fatores, do quanto lhes são 

https://www.google.com.br/maps
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abertas possibilidades organizacionais para tanto. Nesse sentido vemos no planejamento 

participativo essa abertura de possibilidades.  

 

4.4.9 Aula 14 – Organização e vivência em pequenos percursos de orientação 

 

No dia 05/11/2019 tivemos a aula 14, onde os estudantes tinham por objetivo 

organizar e vivenciar pequenos percursos de orientação. A turma foi dividida em quatro 

grupos, cada grupo tinha como tarefa estruturar um percurso com 4 pontos de controle. 

Após a organização do percurso os estudantes foram colocar os prismas nos locais 

escolhidos como pontos de controle para em seguida ter a primeira experiência com a 

vivência na orientação. Durante a aula os estudantes se envolveram com a atividade de 

uma forma que encantava quem observava.  

O entusiasmo, satisfação e dedicação em realizar o que estava programado para a 

aula era percebido por todos. Esse envolvimento dos estudantes é justificado por todas as 

possibilidades que a nova realidade das aulas permitia, pois todos eram importantes para 

o sucesso das atividades que foram pensadas, organizadas e vivenciadas por eles e para 

eles. 

Após a distribuição dos prismas na escola, recebemos os percursos organizados 

pelos estudantes e fizemos cópias para que fosse possível vivenciar a orientação com os 

percursos organizado por eles. Para a vivência cada grupo ficou responsável pelo controle 

do tempo e correção das fichas de controle do percurso que organizou, assim em cada 

percurso tínhamos três grupos na orientação e um na organização. 

Temos nas imagens 28, 29 e 30 o registro dos estudantes realizando a tarefa de 

distribuir pela escola os pontos de controle de seus percursos. Foi um momento de muito 

entusiasmo e envolvimento. 

O envolvimento e entusiasmo dos estudantes com a prática foi marcante e ao final 

da aula, que teve duração de 1h40 minutos, fomos fazer uma roda de conversa para avaliar 

a participação deles. Questionei sobre o que motivou todos a participar das atividades 

com tanto entusiasmo e a seguinte resposta foi dada por um estudante, que foi aplaudido 

por todos: quando estamos participando de uma atividade que formos responsáveis pela 

organização ela fica mais interessante e nos envolvemos muito mais (E24), (Diário de 

campo 14). 
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IMAGENS 28 e 29 - Organização dos pontos de controle 

 

IMAGEM 30 - Organização dos pontos de controle 

 

FONTE: próprios autores (2019). 

Essa fala retrata o sentimento que estamos percebendo nos estudantes desde o 

início da organização do planejamento participativo, onde todos demonstram sentir-se 

pertencentes a todas as atividades das aulas. Esse sentimento transformou o nosso 

ambiente e fortaleceu o espírito de coletividade e cooperação nos estudantes. 
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Continuamos nossa roda de conversa, para que os estudantes fizessem a avaliação 

da aula e de sua participação nas atividades previstas. Outras falas que se destacaram 

foram: foi muito massa participar de orientação e também ficar na organização (E25); 

as aulas deveriam ser todas assim, com os alunos ajudando a organizar (E1); o bom das 

aulas é que ninguém nem lembra de perguntar se vai ter bola (E19); acho que estamos 

participando de tudo porque somos nós mesmos quem estamos organizando tudo (E5); 

se minhas aulas nas outras escolas tivessem sido assim eu gostava mais de Educação 

Física (E13), (Diário de campo 14). 

As colocações dos estudantes comprovam o envolvimento e sentimento de 

pertencimento na aula, realidade que foi possível graças à possibilidade que lhes foi dada 

de fazer parte de todo processo de organização das aulas. 

Acreditamos que essa abertura para os estudantes participarem de todo o processo 

de planejamento das aulas permitiu que as experiências fossem positivas. Conforme uma 

das falas, onde o estudante afirma que se suas aulas antes fossem com esse ambiente ele 

gostaria mais da Educação Física.  

Outra fala muito importante durante a conversa e que permite bastante reflexão 

foi do estudante que afirmou que em função do nível de participação e envolvimento deles 

nem lembram dos conteúdos relacionados com os esportes, conteúdos esses que fizeram 

parte de praticamente todas as suas experiências nas aulas de Educação Física. 

Quando já estávamos se organizando para sair de sala os estudantes solicitaram 

que fosse organizada para próxima aula uma prática de orientação no interior da escola 

similar ao que acontece em outros ambientes, onde eles fossem apenas participantes e não 

organizadores para que pudessem ter a sensação de uma prática de orientação próximo 

das que acontecem em oficialmente. 

Essa colocação do estudante, além do envolvimento de todos nas práticas 

experienciadas até o momento, nos permite acreditar que ao utilizar o planejamento 

participativo como possibilidade para a superação do afastamento das práticas corporais 

experienciadas nas aulas de Educação Física, estamos também atingindo os interesses e 

necessidades dos estudantes. 

Hildebrandt-Stramann (2011) corrobora com essa afirmativa quando diz que os 

conteúdos do ensino da Educação Física precisam ser modificados para se tornarem 

adequados aos estudantes e preparados para contribuir no sentido de ocupá-los de forma 

produtiva e com base em seus interesses e necessidades. 
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4.4.10 Aula 15 – Vivência em orientação 

 

Para a aula 15 realizada no dia 12/11/2019, tivemos por objetivo a vivência em 

uma prática de orientação onde os estudantes não participaram da organização. Essa 

prática foi solicitada na aula anterior e tinha como um dos objetivos possibilitar a eles 

uma vivência de orientação similar ao que acontece em outros espaços, onde os 

participantes recebem o percurso sem participar da organização. 

Como todos os estudantes já sabiam a dinâmica da orientação o primeiro momento 

da aula foi para composição dos grupos e logo em seguida tivemos a distribuição do mapa 

com o percurso e do cartão de controle ao grupo 1 para iniciar a prática. 

Os estudantes estavam em uma expectativa muito grande para esse momento de 

vivência em uma orientação organizada sem a participação deles, essa realidade deixou o 

ambiente da aula com características de ansiedade, concentração e motivação.  

Diante desse cenário de motivação e curiosidade fizemos o sorteio da ordem de 

partida de cada grupo, para em seguida iniciarmos a vivência prática. 

A aula teve como principal característica o envolvimento de todos os estudantes 

na orientação, ficando evidente o desejo deles em tornar realidade tudo que foi acordado 

durante o processo de preparação do planejamento participativo, uma característica 

marcante no comportamento de todos. Esse comportamento dos estudantes reforça a 

eficiência do planejamento participativo como possibilidade para a superação do 

afastamento das práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física. 

 

IMAGENS 31 e 32 - Vivência em orientação 

 

Fonte: próprios autores (2019) 
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IMAGENS 33 e 34 - Vivência em orientação 

 

FONTE: próprios autores (2019). 

Ao final da aula tivemos a roda de conversa para avaliação da aula e as falas dos 

estudantes nos deixaram com a sensação do dever cumprido. As principais foram: 

participamos de tudo porque foram atividades que nós escolhemos, aí não tem sentido 

escolher e não participar (E24); sempre achei as aulas de educação física muito chatas, 

porque não gosto de futebol, queimada, vôlei e nem de ficar na biblioteca jogando, mas 

essas últimas aulas foram as melhores de minha vida e a vontade era que elas não 

acabassem nunca (E4); nunca tinha participado das aulas de educação física, mas 

concordo como disseram essas últimas aulas foram muito boas e ficava o tempo todo 

querendo participar (E19); seria perfeito se nossas aulas fossem sempre assim, porque 

vamos sentir prazer em organizar e participar das aulas (E10); não tem como não 

participar de aulas que nós ajudamos a organizar, é muito bom ver todo mundo 

participando (E15), (Diário de campo 15). 

Uma fala que chamou atenção foi de um estudante que antes da utilização do 

planejamento participativo não participava de nenhuma das práticas corporais nas aulas 

de Educação Física porque achava as aulas chatas, mas que as últimas aulas foram as 

melhores de sua vida. 

Percebemos na fala do estudante que o principal problema para o afastamento 

deles nas das práticas corporais nas aulas de Educação Física não é a falta de interesse, 

pode ser também o fato da organização das aulas está centrada apenas no professor, pois 

percebemos que ao permitir aos estudantes o direito de contribuir para organização do 
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planejamento das aulas estamos incentivando no envolvimento e disposição deles para 

participar das práticas corporais. 

Conforme afirma Hildebrandt-Stramann (2011, p. 49) “o ensino não pode ser 

planejado no sentido de uma pista de mão única, através da qual são determinados 

exatamente os caminhos de aprendizagem que devem ser percorridos e as barreiras de 

aprendizagem que devem ser superadas”. 

Outros estudantes também fizeram avaliação positiva da aula, sinalizando seu 

desejo que o planejamento participativo fosse utilizado sempre. Alguns justificaram que 

como eles foram os responsáveis por escolher e organizar tudo, então não tinham como 

não participarem.  

Podemos perceber nessas falas o quanto o planejamento participativo contribuiu 

para dar sentido as práticas corporais e que o ambiente que foi construído nas aulas 

ultrapassou os limites do ensino para o movimento, conseguimos perceber influência nas 

questões sociais e afetivas dos estudantes. Essas duas questões são possíveis de percepção 

quando observamos uma evolução em seus relacionamentos interpessoal e na motivação 

de todos eles. 

Hildebrandt-Stramann (2011) sinaliza para essa possibilidade ao afirmar que as 

aulas de Educação permitem situações em estruturas complexas com exigências no 

campo da cognição, do afeto, do movimento e do social. Geralmente estamos mais 

preocupados com as questões relacionadas ao movimento e aprendizado que eles trazem 

para os estudantes, entretanto percebemos a necessidade de considerar os aspectos 

afetivos e sociais no sentido de contribuir para motivar os estudantes a se envolverem em 

nossas aulas. 

Acreditamos que o ato de se dispor a movimentar-se está relacionado com 

diversos fatores, entre os quais o ambiente que estamos inseridos. Hildebrandt-Stramann 

(2009) corrobora conosco ao afirmar que o movimento humano é um diálogo entre o 

homem e o meio que ele está inserido, como uma expressão que atribui sentido e 

significado ao movimentar-se. Nesse sentido percebemos que o ambiente criado durante 

a aula foi determinante para os estudantes participarem das práticas corporais e esse 

ambiente foi possível graças a utilização do planejamento participativo. 

 

4.4.11 Aula 16 – Vivência com skate 
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No dia 14/11/2019 realizamos a aula 16, que tinha por objetivo possibilitar aos 

estudantes uma aventura sobre rodas com a utilização de skate. Nessa aula o objetivo 

principal era que os estudantes se deslocassem de um ponto a outro usando o skate. Para 

o deslocamento o estudante poderia ficar sentado, em pé com ajuda dos colegas ou em pé 

sem ajuda. Essa última opção não incentivamos por questões de segurança. 

Iniciamos a aula perguntando que tinha alguma experiência com o skate para que 

pudéssemos gerar um momento de conversa. Apenas 03 estudantes dos presentes, 02 do 

gênero masculino e 01 do gênero feminino, relataram ter vivenciado práticas corporais 

com skate, mas que que essas experiências não foram na escola. 

Na sequência da aula conversamos sobre a necessidade da utilização dos 

equipamentos de segurança para quem vai praticar skate e que para a nossa aula iríamos 

apenas tentar se deslocar de um ponto a outro sem a realização de movimentos que 

pudessem causar quedas a eles, por essa razão eles não iriam utilizar os equipamentos de 

segurança. 

Nesse dia a rotina da escola estava alterada, pois recebemos uma visita externa, 

realidade que interferiu diretamente na disposição de muitos dos estudantes para se 

envolver com as práticas corporais previstas, especialmente com as do gênero feminino 

que disseram imediatamente que não iriam participar, pois tinham vergonha. 

Mesmo com todos os estudantes encorajando as estudantes a se envolver com a 

aula, a presença de pessoas estranhas a rotina escolar impediu que a maioria dos 

estudantes se envolvesse com as práticas corporais. 

 

IMAGENS 35 e 36 - Prática corporal de skate 

 

Fonte: próprios autores (2019). 
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IMAGENS 37 e 38 - Prática corporal de skate 

 

FONTE: próprios autores (2019). 

Ao final da prática fomos para a sala de aula realizar nossa roda de conversa para 

que os estudantes fizessem a avaliação da aula e de sua participação. Mesmo antes das 

falas dos estudantes podemos perceber que apesar da utilização do planejamento 

participativo estamos sujeitos a situações que podem alterar a rotina escolar e essa 

alteração poderá interferir diretamente no envolvimento dos estudantes com as práticas 

corporais, conforme falas dos estudantes a seguir: insisti com quem não queria participar 

da aula a descer e participar, mas ninguém quis por conta do povo lá (E12); quando vi 

esse monte de gente estranha na escola fiquei com vergonha de participar (E4); fiquei 

com muita vontade de participar, mas com esse povo de fora não tive coragem (E8); 

quando chegaram pessoas diferentes na escola, mesmo eu insistindo, elas não quiseram 

ir tentar (E24); é muito ruim participar da aula com pessoas de fora vendo (E10), (Diário 

de campo 16). 

Fica claro, diante do comportamento dos estudantes com a presença de pessoas 

que não fazem parte do cotidiano da escola, que o planejamento participativo consegue 

ser uma possibilidade eficiente para a superação do afastamento deles nas práticas 

corporais experienciadas para as aulas de Educação Física. Entretanto quando a rotina 

escolar sofre alguma alteração, como a realidade de pessoas desconhecidas presentes na 

escola, a vergonha de se expor tem influência marcante para a disposição dos estudantes 

nas práticas corporais. 
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Essa situação nos fez refletir sobre a influência das alterações no ambiente, dos 

sentimentos que os estudantes precisam lidar em função dessa alteração e como essas 

sensações influenciam em nossos comportamentos. Conforme afirma La Taille (2002, p. 

18) “para se compreender as condutas dos homens deve-se tanto estudar sua inteligência 

quanto seus sentimentos”. Ainda, segundo o autor “certas pessoas (na verdade, talvez 

todas, em algumas ocasiões) sentem vergonha pelo simples fato de estarem sendo 

observadas.  

Contudo, acreditamos ser necessário um estudo mais profundo sobre a influência 

dos sentimentos na motivação dos estudantes para participação nas práticas corporais das 

aulas de Educação Física. 

 

4.4.12 Aula 17 – Avaliação da unidade temática 

 

No dia 19/11/2019 realizamos a aula 17, que teve por objetivo a avaliação da 

unidade temática de práticas corporais de aventura, onde realizamos a autoavaliação dos 

estudantes. Deixamos claro para eles que a avaliação tinha por objetivo perceber se os 

objetivos definidos no planejamento foram atingidos, em especial se a utilização do 

planejamento participativo era eficiente como possibilidade para superação do 

afastamento das práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física. 

Essa percepção de avaliação se baseia em Darido; Rangel (2008, p. 126) que, para 

os autores  “a avaliação deve mostrar-se útil para as partes envolvidas - professores, 

alunos e escola -, contribuindo para o autoconhecimento e para análise das etapas já 

vencidas, no sentido de alcançar objetivos previamente traçados”.  

A autoavaliação foi realizada também ao final de todas as aulas através das rodas 

de conversa, onde nos reunimos para refletir sobre a participação de cada estudante na 

aula e como poderíamos contribuir para corrigir os possíveis comportamentos que não 

estavam adequados ao que foi definido no planejamento. 

Os registros desses momentos no final das aulas estão presentes no diário de 

campo de onde extraímos as falas dos estudantes que consideramos destaque ao longo da 

descrição das aulas. 

Na autoavaliação para encerramento da unidade temática os estudantes deveriam 

atribuir pontuação de 1 a 4 correspondente a sua participação nas atividades previstas para 

cada aula. Sendo 4 para participei da atividade em sua totalidade, 3 para participei da 

atividade em parte, 2 não participei da atividade e 1 não estava presente na aula no dia da 
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atividade. A ficha para autoavaliação foi organizada para que os estudantes marcassem a 

coluna corresponder a sua participação nas atividades. 

As respostas dos estudantes na autoavaliação foram com participação em sua 

totalidade da atividade 01 até a atividade 09. Apenas na atividade 10, dia da aula de skate, 

que a participação dos estudantes não foi total e todos os que não participaram 

justificaram sua ausência nas práticas pelo fato de no dia a escola ter pessoas estranhas. 

Essa realidade deixou os estudantes, em especial do gênero feminino, sem a mesma 

disponibilidade para a prática.  

Nas demais atividades previstas na unidade temática todos os presentes 

responderam que participaram efetivamente das práticas corporais e agiram como 

incentivadores de quem estava com receio de vivenciar as práticas previstas para a aula. 

Após receber a autoavaliação respondida pelos estudantes, fizemos nossa roda de 

conversa solicitando que eles apresentassem as experiências proporcionadas pelo 

planejamento participativo e como eles perceberam o impacto dessa forma de planejar no 

sentido de superar o afastamento das práticas corporais experienciadas nas aulas de 

Educação Física. 

As respostas para os questionamentos foram praticamente unânimes em relação 

ao envolvimento deles com as práticas e que eles nunca tinham visto a turma se participar 

das práticas corporais nas aulas de Educação Física com tamanha disposição. As 

principais falas foram: foi a primeira vez que vimos todos os alunos participando das 

aulas práticas de educação física (E24); a turma se envolveu em praticamente todas as 

atividades, foi muito bom mesmo (E13); eu detestava as aulas de educação física, mas 

nessas últimas aulas eu adorei (E4); quero mais aulas assim (E2); tem como a partir de 

agora nossas aulas serem sempre com nossa participação no planejamento? (E18), 

(Diário de campo 17). 

Percebemos na fala dos estudantes o impacto positivo do planejamento 

participativo e das experiências proporcionadas pela sua utilização na participação das 

práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física, bem como na 

reconstrução da imagem negativa da Educação Física para muitos. 

Acreditamos que as experiências vivenciadas nas práticas corporais durante as 

aulas de Educação Física trouxeram contribuições significativas para os estudantes e 

também para o professor e que essas vivências permitiram uma nova relação dos 

estudantes com as práticas corporais, realidade que deixa em todos uma expectativa que 
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as aulas sejam organizadas a partir de agora na perspectiva da participação permanente 

deles no planejamento. 

Nesse sentido, podemos afirmar que o planejamento participativo pode ser 

utilizado como uma possibilidade para superação do afastamento dos estudantes das 

práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Físicas e que ao envolvermos 

eles no processo de organização das aulas, estamos contribuindo para que possamos ter 

práticas corporais nas aulas de Educação Física caracterizada pela participação de todos 

os estudantes. 
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“Você não sabe o quanto eu caminhei 

Pra chegar até aqui 

Percorri milhas e milhas antes de dormir 

Eu nem cochilei” 

(Paulo Gama/ Toni Garrido/ Lazao/ Bino Farias)  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que uma pesquisa científica deve contribuir de alguma forma para 

que suas descobertas possam apresentar possibilidade para transformação da realidade 

que motivou a pesquisa, em nosso caso a realidade dos profissionais de Educação Física.  

Nesse sentido, buscamos apresentar reflexões que sinalizassem para 

possibilidades no sentido de superar uma realidade que se apresenta no dia a dia de muitos 

professores: o afastamento dos estudantes das práticas corporais experienciadas nas aulas 

de Educação Física. 

Abordamos essa temática por acreditarmos na possibilidade de ressignificar nossa 

prática pedagógica, buscando estratégias que possam incentivar participação de todos os 

estudantes nas práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física, pois 

percebemos uma quantidade significativa de estudantes que não participam das aulas. 

Diversos são os motivos que contribuem para que esse afastamento das práticas 

corporais aconteça, estando a utilização do esporte com características dos esportes de 

rendimento, a vergonha e o medo de passar por situações de constrangimento, entre as 

mais apontadas pelos estudantes. 

Diante desse cenário definimos como objetivo geral verificar a eficiência da 

utilização do planejamento participativo como uma possibilidade para superação do 

afastamento dos estudantes das práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação 

Física. Constatamos que o objetivo geral foi atendido quando conseguimos perceber a 

eficiência do planejamento participativo no sentido de envolver e motivar os estudantes 

para participação nas práticas corporais experienciadas nas aulas, em um ambiente 

caracterizado pela sensação de pertencimento deles com todos os momentos das aulas. 

O objetivo específico inicial era diagnosticar e identificar a percepção dos 

estudantes sobre a função da Educação Física na escola e suas experiências com o 

componente curricular obrigatório, sendo este atendido com as informações coletadas dos 

estudantes através da aplicação dos questionários 01 e 02. 

Nas respostas dos estudantes ao questionário 01 conseguimos diagnosticar a 

percepção deles sobre a função da Educação Física na escola. Os resultados nos 

mostraram que, para a maioria dos estudantes, a Educação Física escolar tem por 

finalidade a prática esportiva e jogar bola, sendo essa percepção determinante para o 

afastamento dos estudantes das práticas corporais em duas situações distintas: de um lado 

os que se consideram sem habilidades para a prática esportiva e que não participavam da 
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aulas com receio de passar por situações de constrangimento  e do outro, os que 

participam das aulas quando as práticas corporais das aulas são com a unidade temática 

de esportes, mas que se negavam a experimentar práticas que não tem relação com essa 

unidade temática, pois para eles essas práticas não representam os conteúdos que a 

Educação Física deve abordar nas aulas.  

Diante das informações que obtivemos com a aplicação dos questionários 

conseguimos perceber a necessidade dos professores de Educação Física de apresentar 

com frequência as unidades temáticas que os estudantes devem experienciar ao longo das 

aulas para que possamos ampliar essa percepção deles e tentar combater seu afastamento 

das práticas corporais. 

No segundo objetivo específico onde buscamos identificar a percepção dos 

estudantes em relação aos fatores que contribuem para o afastamento das práticas 

corporais experienciadas nas aulas de educação física, buscando sugestões para que esses 

fatores possam ser superados. Conseguimos atender esse objetivo ainda com a utilização 

do questionário 02, onde os estudantes apresentaram sua opinião sobre os fatores que 

podem contribuir para o afastamento deles das práticas corporais. 

Os fatores que aparecem com maior frequência nas respostas dos os estudantes 

para justificar o afastamento das práticas corporais foram: a utilização predominante do 

conteúdo esportes durante as aulas, a falta de habilidade e a vergonha, sendo essas 

informações muito importantes para sequência de nosso estudo. 

O terceiro objetivo específico foi de planejar uma unidade temática com a 

utilização do planejamento participativo e foi atendido ao longo das aulas quando 

possibilitamos aos estudantes: conhecimentos sobre os conceitos e etapas do 

planejamento participativo, participação efetiva na organização de um planejamento 

participativo, seleção da unidade temática, método de avaliação e objetos de 

conhecimentos a serem experienciados aos longo da unidade temática. 

Ao permitimos que os estudantes participassem de todo o processo de organização 

do planejamento percebemos o surgimento de um ambiente onde os estudantes tinham 

liberdade para apresentar suas ideias, realidade estimulava a realização de atividades com 

características de cooperação e de coletividade. 

O quarto objetivo específico era de descrever o comportamento e participação dos 

estudantes nas práticas corporais das aulas após a utilização de planejamento participativo 

e conseguimos contemplar esse objetivo com a utilização do diário de campo, onde 

fizemos os registros de todos os comportamentos e falas dos estudantes ao longo das aulas 



125 

 

 

 

e fizemos a descrição no capítulo 4. Conseguimos em nossas descrições apresentar o 

impacto positivo do planejamento participativo para o envolvimento e participação dos 

estudantes nas práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física.  

Nosso estudo partiu da seguinte situação problema: o planejamento participativo 

pode ser utilizado como uma possibilidade eficiente para superação do afastamento dos 

estudantes das práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física? 

Durante o estudo foi possível verificar mudanças significativas no comportamento 

dos estudantes em relação a participação nas práticas corporais experienciadas nas aulas 

de Educação Física, realidade que nos permite afirmar que conseguimos uma resposta 

favorável para utilização do planejamento participativo como possibilidade para a 

superação do afastamento dos estudantes das práticas corporais experienciadas nas aulas 

de Educação Física. 

Realizamos uma pesquisa com abordagem qualitativa com a utilização de estudo 

de campo do tipo exploratório, descritivo e pesquisa-ação. Utilizamos dois questionários 

e o diário de campo para coletar os dados em 17 (dezessete) aulas de Educação Física, 

com os estudantes matriculados no 9º ano A, no turno matutino, da Escola Estadual Dr. 

Sílvio Bezerra de Melo, localizada em Currais Novos (RN). Os instrumentos que 

utilizamos se mostraram eficientes no sentido conseguir atingir os objetivos do estudo, 

nos permitindo obtenção de informações valiosas para o nosso estudo. 

Tivemos duas dificuldades durante a realização do estudo. A primeira estava 

relacionada com a percepção dos estudantes sobre a função da Educação Física na escola, 

entretanto conseguimos superar essa dificuldade quando apresentamos as unidades 

temáticas que devem ser trabalhadas ao longo das aulas no ensino fundamental. A 

segunda foi na última prática corporal, que uma grande parte dos estudantes se negou a 

participar da prática corporal prevista em função da escola ter recebido uma visita externa 

e esses visitantes não faziam parte da rotina escolar.  

Esse comportamento dos estudantes nos permitiu uma reflexão sobre a influência 

do ambiente em sua disposição para a participação nas aulas, sobretudo quando pessoas 

estranhas estão presentes no ambiente. Esse cenário de afastamento, que não existiu nas 

aulas anteriores, pode estar associado a diversos fatores e acreditamos se necessário um 

estudo mais detalhado dessa realidade para descoberta de novos elementos que permitam 

afirmações mais conclusivas. 

Somos conscientes que os resultados que obtivemos permite novas inquietações e 

questionamentos, nesse sentido acreditamos que outras pesquisas possam ser realizadas 
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na tentativa de encontrar outros fatores que contribuem para o afastamento ou de 

identificar outras possibilidades para superação do afastamento dos estudantes das 

práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Cronograma de atividades 

 

Aula Data Conteúdo/atividade Local 

01 19/02 Avaliação diagnóstica Sala de aula 

02 03/09 Apresentação projeto e aplicação do questionário 2 Refeitório 

03 05/09 Planejamento participativo: entendendo as etapas Sala de aula 

04 10/09 Planejamento participativo: organizando as etapas Sala de aula 

05 12/09 Planejamento participativo: seleção da unidade 

temática, objetos de conhecimento e instrumentos 

para avaliação 

Sala de aula 

06 24/09 Práticas Corporais de Aventura: conceito e 

classificação 

Laboratório de 

informática 

07 26/09 Apresentações dos conceitos e classificação das 

Práticas Corporais de Aventura 

Sala de aula 

08 01/10  Identificando locais e práticas corporais de 

aventura possíveis de vivenciar na escola 

Área externa 

09 17/10 Segurança, cuidados e sensações durante as práticas 

corporais de aventura e definição dos objetos de 

conhecimento a serem experienciados 

Área externa 

10 22/10  Vivência escada cooperativa e slackline  Área externa 

11 24/10 Orientação: o que é e como se pratica? Sala de aula 

12 29/10 Orientação: confecção prismas Área externa 
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13 31/10 Orientação: primeiros passos Área externa 

14 05/11 Construção de percursos - primeiros contatos com 

mapas 

Sala de aula 

15 12/11 Vivência orientação Área externa 

16 14/11 Uma aventura sobre rodas: skate Área externa 

17 19/11 Avaliação da unidade temática Sala de aula 

FONTE: próprios autores (2019) 
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APÊNDICE B - TCLE 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(Conselho Nacional de Saúde, Resolução 466/2012/Resolução 510/2016) 

Seu (Sua) filho(a) (ou menor sob sua responsabilidade) está sendo convidado a 

participar como voluntário do projeto de pesquisa “EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: o afastamento das aulas na percepção dos alunos” sob 

responsabilidade do(a) pesquisador(a) JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO. O 

estudo será realizado com realização de entrevistas, aplicação de questionário e 

observação durante as aulas de Educação Física para identificar a percepção dos alunos 

em relação aos fatores que contribuem para o afastamento das práticas corporais 

experienciadas nas aulas de Educação Física, buscando sugestões para que esses fatores 

possam ser sanados, sendo a pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Haverá um 

risco para mínimo de estresse mental durante a coleta dos dados em função da 

possibilidade de dúvidas para as respostas durante as entrevistas ou aplicação do 

questionário, riscos esses que serão sanados com a interrupção imediata da atividade 

prevista para o momento assim que identificado o possível estresse. Você poderá 

consultar o(a) pesquisador(a) responsável em qualquer época, pessoalmente ou pelo 

telefone da instituição, para esclarecimento de qualquer dúvida. Seu (Sua) filho(a) (ou 

menor sob sua responsabilidade) está livre para se recusar a participar da pesquisa, como 

também se recusar a qualquer momento a continuar participando em qualquer fase da 

pesquisa sem nenhum prejuízo. Todas as informações fornecidas por você e pelo(a) seu 

(sua) filho(a) (ou menor sob sua responsabilidade) e os resultados obtidos serão mantidos 

em sigilo e, estes últimos só serão utilizados para divulgação em reuniões e revistas 

científicas. Você será informado de todos os resultados obtidos, independentemente do 

fato de estes poderem mudar seu consentimento em autorizar seu (sua) filho(a) (ou menor 

sob sua responsabilidade) a participar da pesquisa. Você e seu (sua) filho(a) (ou menor 

sob sua responsabilidade) não terão quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre os 

eventuais resultados decorrentes da pesquisa. Entretanto terão o ressarcimento de todos 

os gastos que o (s) participante (s) e seu(s) acompanhante(s) terão ao participar da 

pesquisa, bem como indenização para cobertura material para reparação a possíveis danos 

causados ao participante pela participação na pesquisa. Este estudo é importante porque 

seus resultados fornecerão informações que poderão contribuir para a participação efetiva 

de todos os estudantes nas práticas corporais das aulas de Educação Física, além de 
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possibilitar a inclusão dos estudantes que até então não participavam das aulas, como 

também a participação ativa dos estudantes durante o processo de planejamento, 

organização e realização das aulas. 

Diante das explicações, se você concorda que seu (sua) filho(a) (ou menor sob sua 

responsabilidade) participe deste projeto, forneça os dados solicitados e coloque sua 

assinatura a seguir. 

Menor participante: 

Nome:____________________________________________R.G._________________ 

Responsável(is) 

Nome:_____________________________________________R.G.________________ 

Endereço:__________________________________________Fone:________________ 

                                               ____________________,______de____________de 20__ 

      

Assinatura - Responsável legal   Assinatura - Pesquisador(a) responsável 

OBS.: Termo apresenta duas vias, uma destinada ao responsável legal e a outra ao 

pesquisador. 

  

Nome Pesquisador(a): 

JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

Cargo/Função: PROFESSOR 

Instituição: ESCOLA ESTADUAL Dr. SILVIO BEZERRA DE MELO 

Endereço: RUA LUÍS JANILSON, S/N 

Telefone: (84) 3405- 3339 



136 

 

 

 

Projeto submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - LAGOA NOVA CAMPUS 

CENTRAL 

Endereço: Av. Senador Salgado Filho, 3000   Bairro: Lagoa Nova  CEP: 59.078-

970  Telefone: (84)3215-3135  UF: RN Município: NATAL 
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APÊNDICE C - TALE 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido - TALE 

(Conselho Nacional de Saúde, Resolução 466/2012/Resolução 510/2016) 

Você está sendo convidado a participar como voluntário do projeto de pesquisa 

“EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: o afastamento das aulas na 

percepção dos alunos” sob responsabilidade do(a) pesquisador(a) JOANILSON KÉLIS 

DO NASCIMENTO. O estudo será realizado com realização de entrevistas, aplicação de 

questionário e observação durante as aulas de Educação Física para Identificar a 

percepção dos alunos em relação aos fatores que contribuem para o afastamento das 

práticas corporais experienciadas nas aulas de Educação Física, buscando sugestões para 

que esses fatores possam ser sanados, sendo a pesquisa descritiva com abordagem 

qualitativa. Haverá um risco para mínimo de estresse mental durante a coleta dos dados 

em função da possibilidade de dúvidas para as respostas durante as entrevistas ou 

aplicação do questionário, riscos esses que serão sanados com a interrupção imediata da 

atividade prevista para o momento assim que identificado o possível estresse. 

Os seus pais (ou responsáveis) autorizaram você a participar desta pesquisa, caso 

você deseje. Você não precisa se identificar e está livre para participar ou não. Caso 

inicialmente você deseje participar, posteriormente você também está livre para, a 

qualquer momento, deixar de participar da pesquisa. O responsável por você também 

poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. 

Você não terá nenhum custo e poderá consultar o(a) pesquisador(a) responsável 

em qualquer época, pessoalmente ou pelo telefone da instituição, para esclarecimento de 

qualquer dúvida. 

Todas as informações por você fornecidas e os resultados obtidos serão mantidos 

em sigilo, e estes últimos só serão utilizados para divulgação em reuniões e revistas 

científicas. Você será informado de todos os resultados obtidos, independentemente do 

fato de estes poderem mudar seu consentimento em participar da pesquisa. Você não terá 

quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre os eventuais resultados decorrentes da 

pesquisa. Este estudo é importante porque seus resultados fornecerão informações para 

os professores de Educação Física de várias escolas do país possam utilizar os dados da 

pesquisa para superar o afastamento das aulas, além contribuir para que os estudantes 

tenham a oportunidade de aulas de Educação Física com a possibilidade de participação 

efetiva de todos sem que o nível de habilidade seja um fator determinante. 
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Diante das explicações, se você concorda em participar deste projeto, forneça os 

dados solicitados e coloque sua assinatura a seguir. 

Nome:____________________________________________R.G._________________ 

Endereço:__________________________________________Fone:________________ 

                                                           _____________________,______de___________

_____de 20__ 

      

Participante   Pesquisador(a) responsável 

  

OBS.: Termo apresenta duas vias, uma destinada ao participante e a outra ao 

pesquisador 

  

Nome Pesquisador(a): 

JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

Cargo/Função: PROFESSOR 

Instituição: ESCOLA ESTADUAL Dr. SILVIO BEZERRA DE MELO 

Endereço: RUA LUÍS JANILSON, S/N 

Telefone: (84) 3405- 3339 

Projeto submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - LAGOA NOVA CAMPUS 

CENTRAL 

Endereço: Av. Senador Salgado Filho, 3000   Bairro: Lagoa Nova  CEP: 59.078-

970  Telefone: (84)3215-3135  UF: RN Município: NATAL 
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APÊNDICE D – Autorização para gravação de voz 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

Eu, (nome do participante da pesquisa), depois de entender os riscos e benefícios 

que a pesquisa intitulada EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: o 

afastamento das aulas na percepção dos alunos poderá trazer e, entender especialmente 

os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da 

necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os 

pesquisadores JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO a realizar a gravação de minha 

entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte.  

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO, e 

após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 Natal ___/____ de 2019. 

Assinatura do participante da pesquisa 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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APÊNDICE E – Autorização para uso de imagens 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

Eu, (nome do participante), AUTORIZO o(a) Prof(a) JOANILSON KÉLIS DO 

NASCIMENTO, coordenador(a) da pesquisa intitulada: EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

ENSINO FUNDAMENTAL: o afastamento das aulas na percepção dos alunos, a fixar, 

armazenar e exibir a minha imagem por meio de foto ou vídeo com o fim específico de 

inseri-la nas informações que serão geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras 

publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os 

fins aqui estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma 

de utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada. 

O pesquisador responsável JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO, assegurou-

me que os dados serão armazenados no drive pessoal do pesquisador, sob sua 

responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, serão destruídas. 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na 

pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 Natal ___/____/2019. 

  

Assinatura do participante da pesquisa 

  

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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APÊNDICE F – Roteiro organização Planejamento Participativo 

 

Caros alunos, 

 Com o objetivo de aproveitar todo o tempo de nossa próxima aula para elaboração 

de nosso planejamento participativo, organizamos este roteiro com as perguntas 

norteadoras para cada etapa do planejamento. Faça a leitura de cada uma das questões e 

procure respondê-las para utilizarmos suas respostas na próxima aula. 

MARCO REFERENCIAL 

MARCO SITUACIONAL 

a) O que mais chama sua atenção na Educação Física escolar? ________________ 

______________________________________________________________________ 

b) Você pode citar algum ponto positivo e negativo da Educação Física na escola? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) Ao longo de suas aulas práticas de Educação Física o que mais te chamou 

atenção e por quê? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

d) O que mais interfere para que alguns estudantes se recusem a participar das 

práticas corporais durante as aulas de Educação Física escolar? _____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

MARCO DOUTRINAL 

a) como deve ser uma aula de Educação Física ideal que atenda as expectativas 

dos estudantes, contribuindo para que todos participem das práticas corporais durante as 

aulas? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b) quais as atitudes podemos considerar como ideais para os estudantes adotarem 

durante as aulas de Educação Física para que a disciplina possa atingir seus objetivos?__ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) o que motiva os estudantes a participar das práticas corporais durante as aulas?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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d) Como podemos contribuir para que todos participem das práticas corporais 

durante as aulas de Educação Física? _________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

MARCO OPERATIVO 

a) a participação de todos os estudantes nas práticas corporais é possível? _______ 

______________________________________________________________________ 

b) como cada um, professor e alunos, pode contribuir para que possamos ter uma 

participação de todos os estudantes durante as práticas corporais das aulas? ___________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) que acordo podemos fazer para que todos participem de fato das práticas 

corporais durante as aulas? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

DIAGNÓSTICO 

a) até que ponto as aulas de Educação Física contribuem para que exista 

participação de todos os estudantes durante as práticas corporais experienciadas? ______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) até que ponto estou participando e contribuindo para que todos os alunos 

participem das práticas corporais nas aulas de Educação Física? __________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 As etapas abaixo serão orientadas e organizadas em sala de aula. 

PROGRAMAÇÃO: proposta de ação para diminuir a distância entre a realidade 

e o que se estabeleceu no marco operativo 

OBJETIVO GERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

POLÍTICAS: são as propostas de comportamentos que os estudantes devem 

adotar ao longo do plano 

ESTRATÉGIAS: corresponde às atitudes para tornar realidade as propostas 

presentes na política 



143 

 

 

 

ATIVIDADES PERMANENTES: propostas de rotinas para se transformar a 

realidade 

NORMAS: propostas de regras que devem ser cumpridas pelos estudantes 

AÇÕES: proposta para se fazer algo e uma vez realizada não será repetida naquele 

plano 

ATITUDES: proposta de um modo específico de atuar que persiste para toda 

duração do plano 

REGRAS: atitude a ser observada sempre, podendo seu descumprimento ser 

passível de penalidade 

ROTINAS: representa uma ação que deve ser repetida com periodicidade 

estabelecida 
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APÊNDICE G – Diários de campo 

DIÁRIO DE CAMPO 01 

 Data 19/02/19 Horário 3º Conteúdo Avaliação diagnóstica 

Estudantes presentes M 13 F 14 

Estudantes que participaram M 13 F 14 

Estudantes sem participação M 00 F 00 

Comportamento dos estudantes 

Os estudantes se comportaram dentro da normalidade e todos realizaram a atividade 

prevista. 

Observações 

Após a aplicação do questionário tivemos a roda de conversa onde fiz questionamento 

sobre a realização de atividades similares por outros professores e todos os estudantes 

responderam que nunca vivenciaram nada similar. Conforme falas abaixo: 

“– nunca fizemos nada assim.” (E10) 

“– é a primeira vez que fazemos isso.” (E4) 

“– os professores só chegam e dão aula, não perguntam nada.” (E19) 

 Questionei também se eles acreditavam ser importante a aplicação do questionário e 

as respostas que mais chamaram atenção foram: 

• acho que esse questionário vai ajudar o senhor a organizar aulas com coisas 

que os alunos gostem de participar (E1) 

• as aulas de Educação eram pra ser apenas jogar bola, esse negócio de ficar na 

sala escrevendo não tem nada a ver (E25) 

• isso vai ajudar muito para o senhor trazer coisas que a gente goste (E4) 

• preferia que a aula fosse de esporte (E12) 

• professor esses meninos só pensam em jogar bola e tem que ter outras coisas 

(E24) 

• a aula de Educação Física não é só jogar bola (E8) 
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DIÁRIO DE CAMPO 02 

Data Horário 

Conteúdo 

Apresentação do projeto de pesquisa, aplicação do 

questionário 02 e entrega dos formulários para 

assinatura. 03/09/19 3º e 4º 

Estudantes presentes M 11 F 12 

Estudantes que participaram M 11 F 12 

Estudantes sem participação M 00 F 00 

Comportamento dos estudantes 

Todos os estudantes participaram das atividades previstas para a aula 

Observações 

Durante a aplicação do questionário fiquei observando as reações e comentários dos 

estudantes sobre suas respostas. Algumas que chamaram durante a apresentação do 

projeto de pesquisa foram: 

• as experiências foram muito ruins, porque a maioria dos alunos e professores 

só dão atenção a quem sabe jogar (E4) 

• não sei jogar, por isso não tenho interesse em participar das aulas (E26) 

• podemos planejar aulas que todos gostem (E10) 

• vai ajudar eles a ficarem mais à vontade para participar? (E14) 

• porque eles ver como vai ser a prática e vai querer participar (E18) 

• porque vai dizer o que gosta e vai querer participar (E13) 
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DIÁRIO DE CAMPO 03 

Data Horário 

Conteúdo Etapas do Planejamento Participativo 

05/09/19 3º 

Estudantes presentes M 11 F 13 

Estudantes que participaram M 11 F 13 

Estudantes sem participação M 00 F 00 

Comportamento dos estudantes 

Todos os estudantes se envolveram com a aula, participando efetivamente das 

discussões. 

Observações 

Durante a apresentação das etapas do planejamento participativo, os estudantes ficaram 

impressionados com o quanto eles participam efetivamente do processo de construção 

do planejamento. As falas que mais chamaram atenção foram: 

• Professor o planejamento desse jeito fica impossível não ter a participação de 

todos os alunos na aula (E27) 

• parece que é muito difícil, mas é melhor que ficar nas aulas olhando os outros 

jogar bola (E24) 

• era pra todos os professores fazerem assim, seria bem melhor (E15) 

• o senhor acha que vai demorar muito professor? (E4) 

• quando terminar aqui a gente pode ir jogar bola? (E25) 

• com certeza é possível organizamos um planejamento assim (E11) 

• parece difícil, mas a gente consegue sim (E18) 
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DIÁRIO DE CAMPO 04 

Data Horários 

Conteúdo Organização do planejamento participativo 

09/09/19 3º/4º 

Estudantes presentes M 12 F 13 

Estudantes que participaram M 12 F 13 

Estudantes sem participação M 00 F 00 

Comportamento dos estudantes 

Os estudantes se comportaram com atenção e dedicação no sentido de conseguir 

cumprir tudo que estava previsto para a aula. 

Observações 

No início da aula um estudante perguntou se eu iria ajudá-los, pois era muito difícil 

organizar um planejamento participativo com todas as suas etapas. Procurei deixá-los 

tranquilos e falei que iríamos organizar juntos (professor e estudantes). 

Ao final da aula tivemos a roda de conversa para avaliar a aula e se destacaram as 

seguintes falas: 

•  foi muito cansativa, mas também foi muito bom para que todos deem sua 

opinião (E1) 

• acho que vai ser difícil alguém não participar das aulas, porque organizamos 

tudo junto (E23) 

• nunca tinha participado de nada parecido, foi muito top (E25) 

• não vi nem o tempo passar (E4) 

• professor podemos fazer sempre assim (E8) 

• nossa participação assim vai ajudar muito para que todos participem (E17) 

• me marcou a participação de todos (E9) 

• o que me chamou mais atenção foi que todo mundo teve o direito de opinar 

(E12) 
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DIÁRIO DE CAMPO 05 

Data Horário 

Conteúdo Seleção da unidade temática 

12/09/19 3º 

Estudantes presentes M 11 F 13 

Estudantes que participaram M 11 F 13 

Estudantes sem participação M 00 F 00 

Comportamento dos estudantes 

Durante a aula os estantes se comportaram com muitas intervenções, cada um dando 

sua opinião e justificando os motivos para não escolher uma determinada unidade 

temática. 

Observações 

Durante a seleção da unidade temática as falas que mais chamaram atenção foi: 

• se queremos algo diferente, por que a avaliação tem que ser a mesma que 

sempre fizemos? (E24) 

• vamos escolher esporte ou jogos que são práticas que é certeza todos 

participarem (E25) 

• não concordo que esporte e jogo devem ser escolhidos, pois já passamos a vida 

toda vendo esses conteúdos e nem todo mundo gosta (E8) 

• acho que devia ser práticas corporais de aventura, porque não é um conteúdo 

que vimos e vai ser muito bom ver algo diferente (E17) 

• as práticas corporais de aventura, como o nome já diz, vai nos fazer participar 

de atividades novas e desafiadoras (E4) 
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DIÁRIO DE CAMPO 06 

Data Horário Conteúdo Conceito e classificação das práticas corporais de 

aventura 

24/09/19 3º 

Estudantes presentes M 12 F 12 

Estudantes que participaram M 12 F 12 

Estudantes sem participação M 00 F 00 

Comportamento dos estudantes 

Os estudantes participaram da aula com muito entusiasmo e determinação para cumprir 

o que foi solicitado. Durante as pesquisas os estudantes se mostraram com uma 

disposição muito boa para registrar o máximo de informações e imagens sobre as PCAs. 

Observações 

Na roda de conversa, ao final da aula, os estudantes apresentaram as dificuldades que 

enfrentaram durante a atividade. As falas que mais se destacaram foram: 

• no início sentimos muita dificuldade por não saber por onde começar, mas 

depois ficou fácil (E3) 

• eram muitas informações novas e ficamos sem saber por onde começar, mas 

depois que iniciamos ficou fácil (E23) 

• o mais difícil foi copiar tudo no caderno, era muita coisa (E18) 

• foi bom porque todos tinham uma função na pesquisa (E26) 

• não gostei porque demorou muito para liberar o computador para meu grupo 

(E25) 

• não vi nenhum aluno sem fazer a pesquisa, isso foi muito bom, porque todos 

participaram da aula (E1) 
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DIÁRIO DE CAMPO 07 

Data 26/09/19 Horário 3º Conteúdo Apresentação da pesquisa 

Estudantes presentes M 11 F 13 

Estudantes que participaram M 11 F 13 

Estudantes sem participação M 00 F 00 

Comportamento dos estudantes 

Os estudantes estavam todos envolvidos e motivados para apresentação de suas 

pesquisas. A aula foi caracterizada pela participação de todos, uns complementando a 

fala dos outros. 

Observações 

Na roda de conversa ao final da aula algumas falas chamaram atenção: 

• quando nós construímos o conceito juntos fica mais fácil de aprender porque 

não foi ninguém que trouxe pronto e tem um pouquinho de cada um nele (E24) 

•  foi muito bom ouvir o que cada um pesquisou para depois fazer o conceito com 

todos (E8) 

• era para todas as aulas ser com os alunos construindo o conceito, assim 

aprendemos mais rápido (E18) 

• eu acho que se tivesse mais aulas assim a gente aprendia muito mais (E4) 

• é muito bom ver sua opinião sendo aceita pelos colegas (E10) 
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DIÁRIO DE CAMPO 08 

Data Horário 

Conteúdo Identificando locais para PCAs 

01/10/19 3º 

Estudantes presentes M 11 F 12 

Estudantes que participaram M 11 F 12 

Estudantes sem participação M 00 F 00 

Comportamento dos estudantes 

Os estudantes participaram da aula com muito envolvimento e atenção para identificar 

locais que permitissem a vivência em PCAs 

Observações 

Após apresentação do registro para a turma tivemos a roda de conversa final, onde 

algumas falas chamaram atenção: 

• foi muito bom usar nosso celular durante a aula para atividades da escola (E4) 

• com essa atividade fui em locais na escola que nunca nem tinha percebido que 

existia (E2) 

• fora da escola o povo pensava que estávamos gazeando aula, porque nunca tem 

atividades fora (E12) 

• professor o vigia da Central do Cidadão veio reclamar com a gente e disse que 

não podia usar as coisas lá (E19) 

• a mulher disse que se fosse usar só na aula não tinha problemas, mas corria o 

risco de outras pessoas querer usar e se machucar ou quebrar o corrimão (E8) 
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 DIÁRIO DE CAMPO 09 

Data Horário 

Conteúdo 
Objetos de conhecimentos e cuidados durante as 

PCAs 
17/10/19 3º 

Estudantes presentes M 12 F 13 

Estudantes que participaram M 12 F 13 

Estudantes sem participação M 00 F 00 

Comportamento dos estudantes 

Estudantes muito envolvidos nas discussões e com disposição para contribuir na 

seleção dos objetos de estudo 

Observações 

Durante as discussões algumas falas que chamaram atenção pela maturidade com que 

os estudantes se expressaram. Destacamos: 

• temos que pensar em práticas que não corra o risco de machucar ninguém (E4) 

• aqui na escola tem muitos locais que podemos fazer as aulas, mas tem que ter 

cuidado para ninguém se machucar (E23) 

• temos que respeitar quem não se sentir à vontade para participar das práticas, 

porque cada um sabe os seus limites (E18) 

• vamos lembrar de incentivar quem não quiser participar da aula, porque foi 

isso que combinamos (E9) 

• é importante que cada um faça sua parte (E16) 
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DIÁRIO DE CAMPO 10 

Data 22/10/19 Horário 3º Conteúdo Escada de corda e slackline 

Estudantes presentes M 10 F 11 

Estudantes que participaram M 10 F 11 

Estudantes sem participação M 00 F 00 

Comportamento dos estudantes 

Todos os estudantes participaram da atividade, realizando a travessia ou auxiliando o 

colega a realizar. 

Observações 

Ao final da aula, durante a roda de conversa, os estudantes fizeram a avaliação da aula 

e de sua participação. As principais falas foram: 

• eu fiquei com medo no início, mas como o professor estava ajudando tive 

coragem de ir (E11) 

• foi a melhor aula de Educação Física de minha vida (E4) 

• construímos a aula juntos e todos já sabiam o que deveríamos fazer (E1) 

• a aula só não foi melhor porque acabou muito rápido (E3) 

• deveria ter mais aulas assim (E5) 

• foi muito bom ver que tudo deu certo e que ajudamos de alguma forma (E10) 

• se todos fizerem como hoje as aulas serão sempre boas (E6) 

• não precisa jogar bola para a aula ser legal (E12) 

• foi muito legal ver toda turma envolvida na aula (E14) 
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DIÁRIO DE CAMPO 11 

Data Horário 

Conteúdo Orientação o que é e como se pratica 

24/10/19 3º 

Estudantes presentes M 11 F 13 

Estudantes que participaram M 11 F 13 

Estudantes sem participação M 00 F 00 

Comportamento dos estudantes 

Os estudantes participaram da aula, cada um apresentando seu entendimento sobre os 

questionamentos que fazíamos e também realizando a tarefa que era solicitada 

Observações 

Na roda de conversa ao final da aula, os estudantes apresentaram os pontos positivos e 

negativos da aula e um falou. Conforme falas que mais chamaram atenção: 

•  foi muito fácil entender como é a orientação porque o professor começou com 

uma coisa que já conhecemos que foi o caça ao tesouro (E22) 

• quando foi escolhido a orientação eu fiquei com dúvida se seria legal, mas pela 

aula de hoje vai ser muito bom (E25) 

• precisa de muita atenção para não errar o percurso, isso é bom porque tem que 

ficar o tempo todo concentrado (E2) 

• acho que vai ser muito boa aula quando a gente for participar da orientação 

(E9) 

• fiquei com algumas dúvidas sobre como é uma orientação, mas quando fizemos 

a pesquisa com as imagens de orientação entendi melhor (E5) 
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DIÁRIO DE CAMPO 12 

Data Horário 

Conteúdo Orientação: confecção prismas 
29/10/19 3º 

Estudantes presentes M 09 F 12 

Estudantes que participaram M 09 F 12 

Estudantes sem participação M 00 F 00 

Comportamento dos estudantes 

Os estudantes realizaram todas as atividades previstas, ajudando uns aos outros quando 

necessário 

Observações 

Na roda de conversa do final da aula os estudantes fizeram suas colocações em relação 

a aula. Destacamos as seguintes falas: 

• foi muito fácil realizar as tarefas porque cada componente do grupo sabia o 

que deveria fazer (E11) 

• minha função era de marcar as folhas para o colega cortar, como terminei logo 

fui ajudar os grupos que estavam com dificuldade (E23) 

• não tivemos dificuldade nenhuma porque cada um ficou com uma função (E3) 

• quando todo mundo se empenha na aula é muito bom, estão todos de parabéns 

(E8) 

• as aulas desse jeito estão ajudando a turma a ficar mais unida (E24) 

• professor, esse tipo de aula está ajudando até nas atividades das outras 

disciplinas, porque estamos deixando todo mundo dá sua opinião (E17) 
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DIÁRIO DE CAMPO 13 

Data Horário 

Conteúdo Orientação: primeiros passos 

31/10/19 3º 

Estudantes presentes M 12 F 12 

Estudantes que participaram M 12 F 12 

Estudantes sem participação M 00 F 00 

Comportamento dos estudantes 

Os estudantes se mostravam bastante curiosos e com muita ansiedade para vivenciar a 

orientação, participaram ativamente de todas as atividades previstas na aula. 

Observações 

Ao final da aula fizemos a roda de conversa onde os estudantes disseram: 

• estávamos todos atentos para entender tudo sobre a orientação (E8) 

• era preciso entender todos os símbolos na aula de hoje para não ter dificuldade 

na orientação (E24) 

• foi muito legal identificar os ambientes da escola no mapa (E16) 

• no início eu não consegui me localizar no mapa, mas o colega me ajudou 

mostrando alguns lugares e ficou mais fácil (E10) 

• foi uma aula muito boa, porque todo mundo estava participando (E6) 
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DIÁRIO DE CAMPO 14 

Data 05/11/19 Horário 3º e 4º Conteúdo Organização de percurso 

Estudantes presentes M 11 F 12 

Estudantes que participaram M 11 F 12 

Estudantes sem participação M 00 F 00 

Comportamento dos estudantes 

Os estudantes se comportaram com muito entusiasmo e totalmente envolvidos com as 

práticas. 

Observações 

Ao final da aula fizemos a avaliação das experiências, com destaque para as seguintes 

colocações: 

•  foi muito massa participar de orientação e também ficar na organização (E25) 

• as aulas deveriam ser todas assim, com os alunos ajudando a organizar (E1) 

• quando estamos participando de uma atividade que fomos os responsáveis pela 

organização ela fica mais interessante e nos envolvemos muito mais (E24) 

• o bom das aulas é que ninguém nem lembra de perguntar se vai ter bola (E19) 

• acho que estamos participando de tudo porque somos nós mesmos quem 

estamos organizando tudo (E5) 

• se minhas aulas nas outras escolas tivessem sido assim eu gostava mais de 

Educação Física (E13) 
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DIÁRIO DE CAMPO 15 

Data 12/11/19 Horário 3º Conteúdo Vivência em orientação 

Estudantes presentes M 10 F 13 

Estudantes que participaram M 10 F 13 

Estudantes sem participação M 00 F 00 

Comportamento dos estudantes 

Os estudantes participaram das atividades propostas com muito empenho 

Observações 

Ao final da aula fizemos a avaliação da participação dos estudantes nas práticas 

corporais e as falas em destaque foram: 

• participamos de tudo porque foram atividades que nós escolhemos, aí não tem 

sentido escolher e não participar (E24) 

• sempre achei as aulas de educação física muito chatas, porque não gosto de 

futebol, queimada, vôlei e nem de ficar na biblioteca jogando, mas essas 

últimas aulas foram as melhores de minha vida e a vontade era que elas não 

acabassem nunca (E4) 

• nunca tinha participado das aulas de educação física, mas concordo como 

disseram essas últimas aulas foram muito boas e ficava o tempo todo querendo 

participar (E19) 

• seria perfeito se nossas aulas fossem sempre assim, porque vamos sentir prazer 

em organizar e participar das aulas (E10) 

• não tem como não participar de aulas que nós ajudamos a organizar, é muito 

bom ver todo mundo participando (E15) 
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DIÁRIO DE CAMPO 16  

Data 14/11/19 Horário 3º Conteúdo Vivência skate 

Estudantes presentes M 09 F 12 

Estudantes que participaram M 08 F 00 

Estudantes sem participação M 01 F 12 

Comportamento dos estudantes 

Nessa aula os estudantes tiveram um comportamento diferente das anteriores. A escola 

recebeu a visita externa e a presença dessas pessoas deixou os estudantes com vergonha 

de vivenciar as práticas corporais. 

Observações 

A maioria dos estudantes não se sentiram à vontade para participação na prática 

corporal prevista para aula. Ficaram com vergonha em função da presença de pessoas 

que não fazem parte da comunidade escolar. 

Ao final da aula fizemos a avaliação e as falas de maior destaque foram: 

• insisti com quem não queria participar da aula a descer e participar, mas 

ninguém quis por conta do povo lá (E12) 

• quando vi esse monte de gente estranha na escola fiquei com vergonha de 

participar (E4) 

• fiquei com muita vontade de participar, mas com esse povo de fora não tive 

coragem (E8) 

• quando chegaram pessoas diferentes na escola, mesmo eu insistindo, elas não 

quiseram ir tentar (E24) 

• é muito ruim participar da aula com pessoas de fora vendo (E10) 
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DIÁRIO DE CAMPO 17 

Data 19/11/19 Horário 3º Conteúdo Autoavaliação 

Estudantes presentes M 12 F 12 

Estudantes que participaram M 12 F 12 

Estudantes sem participação M 12 F 12 

Comportamento dos estudantes 

Todos os estudantes participaram da atividade prevista para aula e expressaram suas 

expectativas para que as experiências vivenciadas durante a unidade temática fossem 

estendidas para todas as aulas. 

Observações 

Na roda de conversa no final da aula os estudantes apresentaram suas impressões sobre 

a participação na unidade temática e as falas abaixo foram as que se destacaram: 

• foi a primeira vez que vimos todos os alunos participando das aulas práticas 

de educação física (E24) 

• a turma se envolveu em praticamente todas as atividades, foi muito bom mesmo 

(E13) 

• eu detestava as aulas de educação física, mas nessas últimas aulas eu adorei 

(E4) 

• quero mais aulas assim (E2) 

• tem como a partir de agora nossas aulas serem sempre com nossa participação 

no planejamento? (E18) 
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APÊNDICE H – Questionário 1 

ATIVIDADE DIAGNÓSTICA 

TURMA   GÊNERO   IDADE   

             Caro aluno, 

            As perguntas abaixo fazem parte da pesquisa para conclusão do Mestrado 

Profissional em Educação Física em Rede Nacional (PROEF) do Professor Joanilson 

Kélis do Nascimento. Os resultados obtidos serão utilizados apenas para fins acadêmicos. 

O questionário é anônimo, não devendo os participantes da pesquisa se identificar 

e/ou assinar as folhas do questionário. Não existem respostas certas ou erradas, portanto 

sinta-se à vontade para responder de forma espontânea e sincera as três questões. Nesse 

momento gostaríamos de saber sua percepção em relação à importância da disciplina de 

Educação Física na escola: 

1)      Em sua opinião para que serve a disciplina de Educação Física na escola? _________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2)      O que você aprendeu ao longo de suas aulas de Educação Física durante o ensino 

fundamental? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3)      O que você gostaria de aprender nas aulas de Educação Física? ______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE I – Questionário 2 

            Caro aluno, 

            O presente questionário faz parte da pesquisa para conclusão do Mestrado 

Profissional em Educação Física em Rede Nacional (PROEF) do Professor Joanilson 

Kélis do Nascimento. Os resultados obtidos serão utilizados apenas para fins acadêmicos. 

O questionário é anônimo, não devendo os participantes da pesquisa se identificar 

e/ou assinar as folhas do questionário. Não existem respostas certas ou erradas, portanto 

sinta-se à vontade para responder de forma espontânea e sincera todas as questões. A 

maioria das perguntas será preciso apenas marcar o espaço com uma cruz para a (as) sua 

(s) resposta (s). 

GÊNERO: (   ) MASCULINO   (   ) FEMININO     DATA NASCIMENTO: 

__/___/____ 

  

1 - Como foram suas experiências com as aulas de educação física ao longo do ensino 

fundamental? (   ) PÉSSIMAS    (   ) RUINS     (   ) BOAS      (   ) EXCELENTES 

2 - Durante as aulas de educação física você vivenciou quais dos conteúdos abaixo e com 

que frequência: 

(   ) Esporte    (  ) Nunca       (   ) Raramente           (   ) Quase sempre       (   ) Sempre 

(   ) Jogos       (  ) Nunca        (   ) Raramente           (   ) Quase sempre       (   ) Sempre 

(   ) Dança      (  ) Nunca        (   ) Raramente           (   ) Quase sempre       (   ) Sempre 

(   ) Lutas       (  ) Nunca        (   ) Raramente           (   ) Quase sempre       (   ) Sempre 

(   ) Ginástica (  ) Nunca       (   ) Raramente           (   ) Quase sempre       (   ) Sempre 

(   ) PCA         (  ) Nunca       (   ) Raramente           (   ) Quase sempre       (   ) Sempre 

(   ) Outros: ____________________________________________________________ 

3 - Os conteúdos a seguir são ofertados com atividades teóricas e práticas. Como você 

analisa sua participação em cada um dos conteúdos? 

(   ) Esporte    (  ) Nunca       (   ) Raramente           (   ) Quase sempre       (   ) Sempre 

(   ) Jogos       (  ) Nunca        (   ) Raramente           (   ) Quase sempre       (   ) Sempre 

(   ) Dança      (  ) Nunca        (   ) Raramente           (   ) Quase sempre       (   ) Sempre 

(   ) Lutas       (  ) Nunca        (   ) Raramente           (   ) Quase sempre       (   ) Sempre 
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(   ) Ginástica (  ) Nunca       (   ) Raramente           (   ) Quase sempre       (   ) Sempre 

(   ) PCA         (  ) Nunca       (   ) Raramente           (   ) Quase sempre       (   ) Sempre 

(   ) Outros: ____________________________________________________________ 

4 - Qual (is) o (s) conteúdo (s) que você mais gosta nas aulas de Educação Física? 

(   ) Esporte   (   ) Jogos   (   ) Dança   (   ) Lutas   (   ) Ginástica   (   ) PCA   (   ) 

Outros________________________________________________________________ 

Justifique: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________   

5 - Qual (is) o (s) conteúdo (s) que você menos gosta nas aulas de Educação Física? 

(   ) Esporte   (   ) Jogos   (   ) Dança   (   ) Lutas   (   ) Ginástica   (   ) 

Outros________________________________________________________________ 

Justifique: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6 - Em sua opinião quais os fatores contribuem para que os alunos se recusem a participar 

das práticas corporais durante as aulas de educação física? 

______________________________________________________________________ 

7 - Durante as aulas os professores de Educação Física buscam motivar os alunos que não 

participavam das atividades a se envolverem com as mesmas? 

(  ) Nunca       (   ) Raramente            (   ) Quase sempre       (   ) Sempre 

8 - Durante as aulas os colegas de sala motivam os alunos que não participavam das 

atividades a se envolverem com as mesmas? 

(  ) Nunca       (   ) Raramente            (   ) Quase sempre       (   ) Sempre 

9 - Como os alunos que não participam das atividades propostas para as aulas de Educação 

Física ocupam o tempo durante as aulas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10 - Os professores de Educação Física permitem a participação dos alunos para o 

planejamento dando sugestões de conteúdos para o ano letivo? 

(  ) Nunca       (   ) Raramente            (   ) Quase sempre       (   ) Sempre 

11 - Em sua opinião a participação dos alunos durante o processo de planejamento das 

aulas de Educação Física pode contribuir no sentido do envolvimento deles nas práticas 

corporais das aulas? Justifique! _____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE J – Planos de aula 

PLANO DE AULA 01 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 27 

d) DATA 19/02/2019 e) DURAÇÃO 50 minutos 

f) TEMA DA AULA Função da Educação Física escolar 

g) OBJETIVOS DA AULA Identificar a percepção dos estudantes sobre a função 

da Educação Física na escola 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Sala de aula, quadro, pincel para quadro branco, 

questionário 01. 

i) AVALIAÇÃO Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

A aula teve início com a explicação dos objetivos da aplicação do questionário e como 

os estudantes deveriam responder. Após as explicações os questionários foram 

distribuídos para que fossem respondidos. Os estudantes responderam o questionário 

com tempo médio de 15 (quinze) minutos. Os questionários respondidos foram 

recolhidos, na sequência questionamos se alguma vez eles haviam respondido algo 

similar e em seguida se eles acreditavam ser importante ações dessa natureza. 
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PLANO DE AULA 02 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 23 

d) DATA 03/09/2019 e) DURAÇÃO 1 hora e 40 minutos 

f) TEMA DA AULA Apresentação do projeto de mestrado 

g) OBJETIVOS DA AULA Apresentar o projeto de pesquisa aos estudantes 

explicando detalhadamente cada etapa e entrega dos 

formulários para assinatura 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Refeitório, projetor e questionário 02. 

i) AVALIAÇÃO  Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

Iniciamos a aula explicando aos estudantes sobre a realização da pesquisa para o 

mestrado profissional em Educação Física e os objetivos que tínhamos com a realização 

do estudo. Em seguida fizemos o questionamento se seria possível realizar a pesquisa 

com a turma e na sequência entregamos o questionário para ser respondido. O tempo 

médio para resposta do questionário foi de 25 (vinte e cinco) minutos e os estudantes 

foram orientados a sinalizar quando concluísse a atividade, permanecendo na sala de 

aula. Após recolher os questionários devidamente respondidos entregamos os 

formulários (TALE, TCLE, Termo de autorização para uso de imagens e Termo de 

autorização para gravação de voz) para que fossem preenchidos, assinados e devolvidos 

na aula seguinte. Para encerrar a aula fizemos a roda de conversa com alguns 

questionamentos. 
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PLANO DE AULA 03 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 24 

d) DATA 05/09/2019 e) DURAÇÃO 50 minutos 

f) TEMA DA AULA Planejamento participativo 

g) OBJETIVOS DA AULA Apresentar as etapas que compõem o planejamento 

participativo e seus conceitos 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Sala de aula, projetor e pincel para quadro branco. 

i) AVALIAÇÃO Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

A aula teve início com a seguinte pergunta: vocês sabem o que é planejamento 

participativo? Após as respostas dos estudantes apresentamos para eles alguns 

conceitos e as etapas que compõem o planejamento participativo, tendo como 

referência Gandin (2013). Ao final da aula fizemos uma nova pergunta aos estudantes: 

na opinião de vocês é possível organizarmos um planejamento participativo para as 

próximas aulas de Educação Física? 
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PLANO DE AULA 04 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 25 

d) DATA 10/09/2019 e) DURAÇÃO 1h e 40 minutos 

f) TEMA DA AULA Planejamento participativo na Educação Física 

g) OBJETIVOS DA AULA Iniciar o planejamento participativo 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Sala de aula, projetor, quadro e pincel para quadro 

branco 

i) AVALIAÇÃO Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

Iniciamos a aula apresentando para os estudantes os objetivos da aula e a necessidade 

e saber administrar o tempo para que fosse possível concluir as etapas do planejamento 

participativo naquele dia. Procuramos dividir a turma em grupos com até 06 estudantes 

e logo em seguida tivemos a primeira tarefa, que foi a elaboração do marco referencial, 

para esse momento os estudantes responderam alguns questionamentos que tinham por 

objetivo facilitar realização da tarefa.  Na sequência iniciamos o diagnóstico, onde os 

estudantes buscaram identificar a distância que estávamos do ideal e do real para as 

aulas de Educação Física promover a participação de todos nas práticas corporais. Após 

a conclusão dessa tarefa partimos para a programação, momento que exigiu dos 

estudantes a elaboração de uma proposta de mudança para as aulas de Educação Física, 

onde todos estivessem participando das práticas corporais experienciadas previstas para 

as aulas. Ao final da aula fizemos a roda de conversa final para avaliar a aula. 
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PLANO DE AULA 05 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 24 

d) DATA 12/09/2019 e) DURAÇÃO 50 minutos 

f) TEMA DA AULA Planejamento participativo na Educação Física 

g) OBJETIVOS DA AULA Seleção da unidade temática 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Sala de aula, projetor, quadro e pincel para quadro 

branco 

i) AVALIAÇÃO Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

Iniciamos a aula apresentando aos estudantes as unidades temáticas previstas para o 9º 

ano, para esse momento utilizamos como referência o Documento Curricular do Estado 

do Rio Grande do Norte (Ensino Fundamental), para que eles selecionassem a unidade 

temática a ser trabalhada ao longo da pesquisa. Após a seleção da unidade temática 

fizemos a escolha do método de avaliação para as aulas. Em seguida os estudantes 

responderam aos seguintes questionamentos: 1) O que motivou vocês a escolher a 

unidade temática? É possível a participação de todos os estudantes nas práticas 

corporais da unidade temática selecionada? 
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PLANO DE AULA 06 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 24 

d) DATA 24/09/2019 e) DURAÇÃO 50 minutos 

f) TEMA DA AULA Práticas corporais de aventura – conceito e classificação 

g) OBJETIVOS DA AULA Pesquisar os conceitos e classificação das práticas 

corporais de aventura 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Laboratório de informática, computadores, caderno e 

caneta 

i) AVALIAÇÃO Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

A aula teve início com a explicação sobre o que os estudantes deveriam pesquisar no 

laboratório de informática e a função de cada um durante a pesquisa. Após a explicação 

os estudantes se dividiram em 04 grupos e fomos para o laboratório de informática da 

escola. Como o laboratório possui apenas 08 (oito) computadores cada grupo utilizou 

2 máquinas, sendo que um componente do grupo pesquisava os conceitos de práticas 

corporais de aventura e outro buscava a classificação das PCAs, enquanto os demais 

integrantes do grupo faziam as anotações do que era pesquisado. Após a aula realizamos 

a roda de conversa onde solicitamos aos estudantes expressar a principal dificuldade 

para realizar a pesquisa. 
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PLANO DE AULA 07 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 24 

d) DATA 26/09/2019 e) DURAÇÃO 50 minutos 

f) TEMA DA AULA Práticas corporais de aventura 

g) OBJETIVOS DA AULA Apresentar os conceitos e classificação das práticas 

corporais de aventura 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Sala de aula, projetor, quadro e pincel para quadro 

branco. 

i) AVALIAÇÃO Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

A aula teve início com os grupos sendo orientados para socialização das pesquisas 

realizadas na aula anterior. Os grupos ficaram à vontade para iniciar suas apresentações 

e como os temas para a pesquisa foram os mesmos após a apresentação de um grupo 

foi solicitado que os outros grupos apresentassem aspectos divergentes de suas 

pesquisas para que evitar que as mesmas informações fossem repassadas por todos os 

grupos. Após a apresentação de todos os grupos buscamos construir o conceito de PCAs 

a partir das pesquisas realizadas. Encerramos a aula com a socialização das experiências 

vividas na pesquisa e na construção do conceito. 
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 PLANO DE AULA 08 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 23 

d) DATA 01/10/2019 e) DURAÇÃO 50 minutos 

f) TEMA DA AULA Locais para práticas corporais de aventura na escola 

g) OBJETIVOS DA AULA Identificar e apresentar possíveis locais para vivencias 

em práticas corporais de aventura na escola 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Celular e projetor 

i) AVALIAÇÃO  Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

A aula teve início com os estudantes se dividindo em grupos para em seguida fazer os 

registros de possíveis locais para vivência das PCA”s, utilizando as câmeras de seus 

aparelhos celulares. Cada grupo deveria fazer registros da estrutura física da escola e 

de suas proximidades, buscando encontrar possíveis locais para a vivência de PCAs. 

Dois grupos ficaram no interior da escola e dois foram para a área externa da escola na 

tentativa de encontrar locais para nossas experiências práticas. Após os registros os 

estudantes retornaram para a sala de aula e apresentaram seus registros. Ao final da aula 

tivemos nossa roda de conversa onde os estudantes avaliaram a aula. Solicitamos ainda 

que os estudantes refletissem as possíveis práticas para nossas aulas tendo como desafio 

pensar em práticas que não colocassem em risco a integridade física deles. Essa 

atividade ficou para a próxima aula. 

 



172 

 

 

 

PLANO DE AULA 09 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 25 

d) DATA 17/10/2019 e) DURAÇÃO 50 minutos 

f) TEMA DA AULA Segurança, cuidados e sensações durante as práticas 

corporais de aventura e seleção dos objetos de 

conhecimentos 

g) OBJETIVOS DA AULA Discutir sobre os cuidados necessários para a 

participação nas práticas corporais de aventura com 

segurança, as principais sensações durante as vivências 

e selecionar os objetos de conhecimento 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Sala de aula, projetor, quadro, pincel para quadro 

branco. 

i) AVALIAÇÃO Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

Iniciamos a aula questionando aos grupos quais práticas eram possíveis de vivência na 

escola sem levar riscos a integridade física dos estudantes. Cada grupo apresentava suas 

sugestões e os demais faziam as considerações sobre a segurança e possibilidade para 

a prática. Buscamos refletir também sobre as sensações que as PCAs provocam nos 

praticantes para que cada um tivesse atitudes de colaboração durante as práticas 

corporais. Ao final da aula fizemos nossa roda de conversa para identificar os pontos 

positivos e negativos. 
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PLANO DE AULA 10 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 21 

d) DATA 22/10/2019 e) DURAÇÃO 50 minutos 

f) TEMA DA AULA Slackline e escada cooperativa 

g) OBJETIVOS DA AULA Vivenciar práticas corporais de aventura com escada 

cooperativa e slackline 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Área externa, escada de corda e slackline 

i) AVALIAÇÃO Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

Iniciamos a aula informando aos estudantes que eles iriam vivenciar práticas que exigia 

confiança no colega e em si e que para isso seria fundamental que todos colaborassem 

uns com os outros, pois iriam se descolar de um ponto a outro em uma superfície 

diferente da habitual. As primeiras práticas foram realizadas com a travessia na escada 

de corda, com o professor e um estudante dando suporte para travessia, enquanto os 

outros seguravam a escada. Após a travessia da escada de corda tivemos as práticas 

com o slackline, onde os estudantes podiam realizar a atividade com ajuda de um colega 

ou sem ajuda. Ao final da aula fizemos uma roda de conversa para relatos das 

experiências. 

  

 



174 

 

 

 

PLANO DE AULA 11 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 24 

d) DATA 24/10/2019 e) DURAÇÃO 50 minutos 

f) TEMA DA AULA Orientação: o que é e como se pratica 

g) OBJETIVOS DA AULA Apresentar os conceitos básicos da orientação e suas 

possibilidades para prática 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Sala de aula. laboratório de informática, projetor, 

quadro, pincel para quadro branco. 

i) AVALIAÇÃO Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

A aula teve início com o resgate dos conhecimentos que os estudantes possuem de caça 

ao tesouro e buscando identificar as diferenças existente entre caça ao tesouro e a 

orientação. Na sequência solicitamos que os estudantes pesquisassem imagens e textos 

sobre a orientação na escola. Após a pesquisa os estudantes socializaram suas 

descobertas e tivemos o primeiro momento pensar na possibilidade de uma vivência de 

orientação na escola. 
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PLANO DE AULA 12 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 21 

d) DATA 29/10/2019 e) DURAÇÃO 50 minutos 

f) TEMA DA AULA Orientação: confeccionando prismas 

g) OBJETIVOS DA AULA Confeccionar primas para a vivência em orientação na 

escola. 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Refeitório, cartolinas, tesouras, régua, cola e lápis. 

i) AVALIAÇÃO Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

A turma dividida em grupos, cada grupo recebeu material para confecção de 06 (seis) 

bases para estruturação dos prismas. Os estudantes receberam as medidas que deveriam 

utilizar para cada base e iniciaram a tarefa onde cada estudante assumia uma função. 

Ao final da aula fizemos uma roda de conversa para os estudantes relatarem suas 

experiências na aula. 

  

 

 

 

 



176 

 

 

 

PLANO DE AULA 13 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 24 

d) DATA 31/10/2019 e) DURAÇÃO 50 minutos 

f) TEMA DA AULA Orientação: primeiros passos 

g) OBJETIVOS DA AULA Apresentar a estrutura inicial da orientação e como ela 

se realiza 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Sala de aula, projetor, quadro, pincel para quadro 

branco 

i) AVALIAÇÃO Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

Iniciamos a aula explicando aos estudantes que eles iriam conhecer os símbolos básicos 

de uma orientação e para isso receberiam um mapa. Após a distribuição dos mapas 

solicitamos aos estudantes identificar cada símbolo que constava no mapa que eles 

receberam. Na sequência entregamos aos estudantes o mapa da escola, retirado do 

google maps em imagem via satélite, para que os estudantes buscassem identificar a 

maior quantidade de pontos de referência da escola. Ao final da aula questionamos os 

estudantes sobre as principais dificuldades que eles enfrentaram na aula. 
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PLANO DE AULA 14 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 23 

d) DATA 05/11/2019 e) DURAÇÃO 1h e 40 minutos 

f) TEMA DA AULA Organização de percurso para orientação na escola 

g) OBJETIVOS DA AULA Construir com a utilização do mapa da escola um 

percurso para orientação 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Sala de aula, quadro, pincel para quadro branco, mapas 

da escola, ficha de controle, caneta e prismas. 

i) AVALIAÇÃO Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

A aula teve início com a turma dividida em grupos, após divisão os estudantes 

recebendo orientações sobre a necessidade de construir um percurso utilizando o mapa 

da escola constando saída, chegada e 04 (quatro) pontos de controle. Após e construção 

do percurso os estudantes utilizaram os prismas que foram confeccionados por eles para 

identificar cada local escolhido no percurso. Após todos os grupos organizarem os 

prismas em seus respectivos locais, iniciamos a vivência na orientação utilizando os 

percursos que eles estruturaram. Ao final na aula fizemos uma roda de conversa para 

que os estudantes fizessem o relato de suas experiências durante a aula. 
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PLANO DE AULA 15 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 23 

d) DATA 12/11/2019 e) DURAÇÃO 50 minutos 

f) TEMA DA AULA Vivência em orientação na escola 

g) OBJETIVOS DA AULA Permitir aos estudantes vivenciar uma experiência de 

orientação no ambiente escolar 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Sala de aula, área externa, prismas, cronômetro, mapa 

da escola, ficha de controle e caneta. 

i) AVALIAÇÃO Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

 A aula teve início com a explicação sobre os procedimentos para saída de cada grupo, 

logo em seguida foi entregue ao grupo 01 o mapa e a ficha de controle, procedimento 

que aconteceu com todos os outros grupos. Após todos os estudantes se dirigiram para 

os pontos de controle o professor ficou na chegada aguardando os grupos. Ao final da 

aula realizamos a roda de conversa final para avaliar a aula. 
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PLANO DE AULA 16 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 21 

d) DATA 14/11/2019 e) DURAÇÃO 50 minutos 

f) TEMA DA AULA Uma aventura sobre rodas 

g) OBJETIVOS DA AULA Vivenciar prática corporal de aventura com a utilização 

de skate 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Área externa e skate 

i) AVALIAÇÃO Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

A aula teve início perguntando aos estudantes se algum teve experiências com o skate, 

logo em seguida buscamos alertá-los sobre a necessidade da utilização de equipamentos 

de segurança para a prática corporal e explicamos que as experiências a serem 

experienciadas seriam muito simples, com deslocamentos sem o risco de quedas. Na 

sequência nos dirigimos para a piscina, que se encontra vazia em função da falta de 

recursos para tratamento da água, por ser o único espaço na escola que tem piso regular. 

Dentro da piscina os estudantes podiam se deslocar sentados, em pé com auxílio de um 

ou dois colegas e apenas os que tinham experiência, por questões de segurança, podiam 

se deslocar sozinho sobre o skate. Ao final da aula fizemos uma roda de conversa para 

que os estudantes apresentassem os pontos positivos e negativos da aula. 
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PLANO DE AULA 17 

IDENTIFICAÇÃO 

a) NOME JOANILSON KÉLIS DO NASCIMENTO 

b) ANO/SÉRIE/TURNO 9º ANO A – MATUTINO 

c) NÚMERO DE ALUNOS 24 

d) DATA 19/11/2019 e) DURAÇÃO 50 minutos 

f) TEMA DA AULA Autoavaliação 

g) OBJETIVOS DA AULA Permitir aos estudantes um momento de reflexão com 

a utilização da autoavaliação 

h) RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Sala de aula, formulário para autoavaliação e caneta 

i) AVALIAÇÃO Autoavaliação 

j) DETALHAMENTO DA AULA 

No início da aula apresentamos a ficha para autoavaliação e solicitamos aos estudantes 

atenção e sinceridade no preenchimento. Em seguida distribuímos as fichas e os 

estudantes iniciaram sua resposta, que levou me média 20 (vinte) minutos. Após 

devolução das fichas de autoavaliação fizemos uma roda de conversa, onde os 

estudantes tiveram a oportunidade de relatar as experiências vividas ao longo das aulas 

com a utilização do planejamento participativo. Encerramos a aula agradecendo a todos 

pela participação e contribuições para a pesquisa. 
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APÊNDICE K – Autoavaliação 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR: JOANILSON NASCIMENTO 

Caros alunos, 

Durante o bimestre tivemos a oportunidade de conhecer e vivenciar o 

planejamento participativo e algumas práticas corporais de aventura. Segue abaixo sua 

autoavaliação, para que possamos concluir a unidade temática. Procure ser o mais sincero 

possível ao preencher o que se pede em relação a sua participação em cada estapa do 

processo de nossas aulas. 

Marque com um “X” a coluna correspondente a sua participação, conforme legenda 

abaixo: 

4 – Participei da atividade em sua totalidade 

3 – Participei da atividade em parte 

2 – Não participei da atividade 

1 – Não estava presente na aula no dia da atividade 

Ordem Atividade 4 3 2 1 

1 Organização do planejamento participativo         

2 Escolha da unidade temática         

3 Pesquisa práticas corporais de aventura         

4 Apresentação pesquisa PCAs         

5 Identificando locais para PCAs na escola         

6 Seleção dos objetos de conhecimento para aulas         

7 Vivência em escada de corda e Slackline         
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8 Orientação – primeiros passos         

9 Orientação – vivência         

10 Skate – vivência         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


