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RESUMO 

 

Esse estudo tem por objetivo analisar as relações dos artigos científicos de 
Educação Física com a intenção de verificar qual o cenário recitante desse 
processo, que tem como objetivos específicos: entender o papel da Educação Física 
no decorrer da sua história no interior das escolas; Levantar os artigos que falam 
sobre a estrutura física das escolas; analisar o que dizem os artigos sobre estrutura 
física escolar e o desenrolar das aulas de Educação Física. Este trabalho é de 
natureza qualitativa, do tipo pesquisa bibliográfica, buscamos artigos que tratassem 
do tema escolhido, nas bases de pesquisa do Google Acadêmico, Scielo e na 
Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE). No total, encontramos 17 
trabalhos versando direta ou indiretamente sobre a referida temática deste TCC, 
utilizando os seguintes descritores: Aulas de Educação Física, Educação Física 
escolar, Estrutura física das escolas. Por fim, concluímos que as relações entre 
estrutura física e as aulas de educação física é um assunto delicado a ser discutido. 

 

 

Palavras-chave: Aulas de Educação Física. Textos Acadêmicos. Estrutura física 

das escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze the relationships between the scientific 

articles of Physical Education with the intention of verifying the scenario of this 

process, whose specific objectives are: to understand the role of Physical Education 

in the course of its history inside the schools; Pick up articles that talk about the 

physical structure of schools; analyze what the articles say about physical school 

structure and the conduct of physical education classes. This work is of a qualitative 

nature, such as bibliographical research, we search for articles that deal with the 

chosen topic, in the research bases of Academic, Scielo and in the Brazilian Journal 

of Sports Sciences (RBCE). In total, we found 17 papers dealing directly or indirectly 

with the subject matter of this CBT, using the following descriptors: Physical 

Education Classes, Physical School Education, Physical School Structure. Finally, 

we conclude that the relationship between physical structure and physical education 

classes is a sensitive subject to be discussed. 

 

Keywords: Physical Education Classes. Academic texts. Physical structure of 

schools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

 
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 9 

2 A EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA .................................................................... 12 

3 ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA . 19 

4 PRINCIPAIS DIFICULDADES E NECESSIDADES APONTADAS PELOS 

ARTIGOS. ............................................................................................................... 25 

5 CONCLUSÕES ...................................................................................................... 29 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A constituição da Educação Física, ou seja, a instalação dessa prática 

pedagógica na instituição escolar emergente dos séculos XVIII e XIX foi fortemente 

influenciada pela instituição militar e pela medicina. A instituição militar tinha a 

prática — exercícios sistematizados que foram resignificados (no plano civil) pelo 

conhecimento médico, conforme Bracht (1999). 

 Com a democratização social do país, a escola também foi "democratizada", 

passando de uma escola para poucos a outra para todos e com qualidade. No 

entanto, são vários os desafios: analfabetismo, evasão, baixa qualidade do ensino, 

entre outros, com sequências de uma reforma que não considerou em que bases ela 

seria levantada, ou seja, a má formação de professores, os baixos salários, as 

estruturas escolares engessadas e burocratizadas currículos "gradeados" 

disciplinas, gestões escolares verticalizadas, segundo Darido (2006). 

 O presente tema traz consigo uma análise das relações dos artigos científicos 

de Educação Física com a intenção de verificar qual o cenário recitante desse 

processo. Além disso, saber quais dificuldades que os docentes encontram no 

ambiente escolar, quais são as maneiras para tentar reverter essa situação e 

conseguir lecionar suas aulas. 

A pesquisa que deu origem a este TCC é socialmente relevante tanto pelo 

fato de considerar importantes as discussões dessas questões atreladas ao tema 

selecionado, como também para que se tenha uma visão geral da estrutura escolar 

e suas dificuldades no ensino da Educação Física. Dessa maneira, esse 

conhecimento poderá estimular reflexões para melhoria na qualidade das aulas na 

medida em que for disponibilizado (após sua conclusão), contribuindo para que os 

professores possam refletir na hora de fazer seus planejamentos para as aulas. 

O interesse pelo tema da pesquisa surgiu a partir da realização de um 

trabalho de campo, proposto pela disciplina de Educação Física Escolar 1, no ensino 

infantil. Na ocasião, o objetivo do trabalho era saber dos professores sobre as 

dificuldades que eles encontravam em suas aulas de Educação Física para o ensino 

infantil. 

Com base nos resultados encontrados na pesquisa surgiu então uma 

inquietação: Será que todos os professores de Educação Física encontram 
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dificuldades na estrutura física das escolas, para realização de suas aulas? A partir 

daí construímos nosso problema de pesquisa: Os artigos científicos que discutem a 

estrutura física das escolas para as aulas de Educação Física, afirmam, em 

unanimidade, que maioria das escolas públicas possuem problemas para a 

realização dessas aulas? Nesse contexto, nossa hipótese é que há uma 

unanimidade sim, em relação às experiências citadas nos artigos. 

A pesquisa que deu origem a este TCC é de natureza qualitativa, do tipo 

pesquisa bibliográfica, a qual segundo Gil (2009, p.44), “se desenvolve a partir de 

materiais já elaborados, constituídos principalmente de livros e artigos científicos”. 

Nessa perspectiva, buscamos artigos que tratassem do tema escolhido, nas bases 

de pesquisa do Google Acadêmico, Scielo e na Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte (RBCE). No total, encontramos 17 trabalhos versando direta ou 

indiretamente sobre a referida temática deste TCC, utilizando os seguintes 

descritores: aulas de Educação Física, Educação Física escolar, estrutura física das 

escolas. 

De modo geral, o objetivo deste TCC foi analisar o que os artigos afirmam 

sobre a estrutura física das escolas sua interferência na qualidade das aulas de 

Educação Física nas escolas. Especificamente, ele se desdobra nos seguintes 

objetivos específicos: a) entender o papel da Educação Física no decorrer da sua 

história no interior das escolas; b)Levantar os artigos que falam sobre a estrutura 

física das escolas; c) analisar o que dizem os artigos sobre estrutura física escolar e 

o desenrolar das aulas de Educação Física. 

Por fim, apresentamos a organização deste TCC: no capitulo 1, intitulado “A 

Educação Física na escola”, apresentaremos como surgiu a Educação Física, em 

que ano ela chegou ao Brasil, como foi inserida na escola e qual seu papel, 

abordando a questão da responsabilidade de do professor na formação do indivíduo 

para sociedade.  

No capítulo 2, intitulado “Estrutura Física das escolas para aulas de Educação 

Física”, tratará de mostrar como são e estão as estruturas escolares, mostrando 

também algumas diferenças estruturais das escolas, apontando a inadequação de 

alguns espaços para as aulas de Educação Física, prejudicado o desenvolvimento 

das aulas, entre outras coisas. 
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No capítulo 3, intitulado “Principais dificuldades e necessidades apontadas 

pelos artigos” discutiremos o que os artigos mostraram em seu estudo, quais as 

maiores dificuldades encontradas nas escolas para as aulas de Educação Física, 

quais são as maiores necessidades dos professores e o que eles sugerem para a 

melhoria. 

 

 

 

 



12 
 

2 A EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA 

  

 

 Neste capitulo será abordado o surgimento da Educação Física nas escolas, 

qual é o seu papel e objetivo na formação do indivíduo, o que os currículos 

escolares trazem para abordagem desta pedagogia. Vamos tratar também sobre o 

planejamento para as aulas de Educação Física e como são organizadas essas 

aulas para melhor aproveitamento.  

De acordo com Canestraro (2008), a educação é fundamental para que um 

país se desenvolva. É por meio dela que a sociedade sobrevive, transmitindo suas 

culturas e dando oportunidade aos jovens de pensar e opinar na sociedade. Nessa 

perspectiva, entendemos que a educação é necessária ao longo de toda vida do 

indivíduo, considerando que ela é desenvolvida de maneiras diferentes conforme o 

lugar, o tempo e os tipos de relações sociais estabelecidos.  

Nessa linha de pensamento, Canestraro (2008) afirma que o processo de 

educação na vida de uma pessoa inicia-se desde o nascimento, com a participação 

intensa da família, mas, certamente será a partir da entrada da criança na escola 

que ela se dará de forma mais completa e formal. 

O autor vem falar sobre o processo que vai depender do educador para que 

desenvolva um bom planejamento de suas aulas, utilizando o seu conhecimento 

adquirido na sua graduação para que se possa transmitir, ou melhor, Educar o 

indivíduo para sociedade. 

A educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (ALMEIDA, 2011). Sabemos que o professor tem a 

responsabilidade sobre suas aulas para formação de um indivíduo para sociedade, 

mesmo encontrando em seu caminho várias dificuldades, a família faz parte desse 

processo de educação também, cabendo aos pais serem participativos e ativos 

nesta formação. 

Segundo Matos (2011), a aprendizagem é um processo de reconstrução da 

experiência que o aluno faz ao descobrir o significado que essa tem para ele 

próprio e também para seus colegas. O professor de Educação Física tem que 
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estar atento ao mundo experiencial e cultural do educando e para o fato de que o 

interesse e a curiosidade espontânea do aluno não motivarão e direcionarão por si 

próprios a sua capacidade de aprender. Entretanto, o autor coloca a referida 

situação em que o aluno ele traz consigo curiosidades e criatividade, cabendo ao 

professor estar atento à desenvoltura e andamento do desenvolvimento do aluno e 

o uso dessa ferramenta para avaliação do próprio aluno. 

Os processos de ensino de Educação Física no Brasil ocorreram de 

diferentes maneiras, desde o período do Império até os dias atuais. Alguns estudos 

mostram como se deu o surgimento da Educação Física no Brasil. Segundo Bertini 

Júnior (2013, p.1) 

 
A Educação Física no Brasil surge ligada intimamente à formação e 
educação corporal disciplinadora, com objetivos dos mais variados: 
militares, de saúde, estéticos, esportivos de alto rendimento ou não, 
recreativos, servindo, muitas vezes, a mecanismos de alienação ou 
propósitos políticos, valendo-se da prática ou de eventos esportivos 
para desviar a atenção das tensões políticas e das lutas 
ideológicas. 

 

 Esse surgimento da Educação Física tinha o propósito de corpo saudável, 

para o militarismo, buscando formar um indivíduo com interesse no crescimento do 

país. Também havia o fato de que muitos professores da Educação Física eram 

militares, buscando a performance. Como afirma Castellani Filho (1999), a 

Educação Física no Brasil se confundiu em muitos momentos com a história dos 

militares. Um exemplo desta ligação se deve ao fato da presença de militares na 

formação dos primeiros professores de Educação Física brasileiros. 

De acordo com Gonçalves (1997, p.11 apud SOMARIVA, 2013, p.3) a 

Educação Física ao longo dos anos assumiu diferentes papéis e diversos 

significados, conforme o momento histórico e, na maioria das vezes, foi utilizada 

como instrumento do poder para veiculação da ideologia dominante e preservação 

do status quo. Sendo assim, se pensava em corpos bonitos, em esporte de 

rendimento, em corpos saudáveis, e como nos momentos históricos, houve esta 

mudança que contribuiu de forma significativa para se pensar na Educação Física 

como cultura corporal. 

Sabendo que a educação é processo que vive em constante mudança e que 

os professores enfrentam vários desafios, Xavier (1986, p.29 apud CANESTRADO, 

2014, p.6) afirma que: 
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“[...] os professores de Educação Física escolar devem possuir um 
conhecimento amplo e seguro sobre quais recursos serão mais 
apropriados para aplicarem, a cada momento, a cada nova situação 
de ensino, pois seu aproveitamento nas aulas de Educação Física 
constitui um instrumento pedagógico valiosíssimo’’. Assim nós 
professores devemos está sempre atentos e buscando sermos 
criativos em nossas aulas, pois nem sempre temos materiais para 
se ministra uma boa prática, e em alguns casos teórica. 

 

Entretanto, é preciso que o professor esteja preparado para saber lidar com 

as situações que surgem. É preciso saber planejar as aulas conforme os conteúdos 

para que o objetivo seja alcançado, bem como improvisar em determinadas 

situações nas aulas (quando necessário), visando uma melhor adequação do 

conteúdo às circunstâncias surgidas.  

Segundo Vasconcelos (1995, p.35 apud CANESTRARO, 2014, p.8), ‘’[...] o 

planejamento de uma aula consiste na proposta de trabalho do professor para um 

determinado dia letivo, correspondendo ao nível de maior detalhamento e 

objetividade do processo ensino-aprendizagem”. Analisando o que o autor afirma 

entendemos que o planejamento anual do professor deve considerar o perfil, nível 

de conhecimento e desenvoltura da turma, bem como questões referentes ao 

material pedagógico, tempo e espaços disponíveis na escola. 

Sobre essa lógica de organização pedagógica, Mattos e Neira (2000, p.41 

apud CANESTRARO, 2014, p.8) destacam que todas as aulas deveriam ser 

divididas em duas partes: parte teórica e parte prática. A parte teórica tem como 

objetivo proporcionar ao aluno o conhecimento dos principais conceitos do tema 

que está sendo desenvolvido, além disso, explicar a importância e o porquê 

trabalhar tal tema nas aulas. Já na parte prática, o aluno poderá vivenciar os 

conceitos estudados na teoria. 

Por meio da supervisão do professor realizará movimentos corretos que 

possibilitarão a aprendizagem do tema estudado, tanto os conceitos quanto os 

movimentos. Portanto, o autor faz uma colocação sobre a prática e a teoria que 

explica cada uma. Sabemos que elas andam juntas e, para que o verdadeiro 

objetivo proposto pela área da Educação Física seja coerente, com um aprendizado 

completo e eficaz, é preciso que corpo e mente sejam trabalhados juntos e em 

harmonia, tendo a sensibilidade pedagógica de perceber seus limites e 

potencialidades. 
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De fato, a Educação Física tem um papel importante na formação do 

indivíduo, abrangendo um conteúdo riquíssimo que contribuirá para o aprendizado 

e desenvolvimento. Apesar de haver uma diversidade de conteúdo a ser trabalhado 

nas aulas, Dias (2015, p. 82) alerta que:  

 
A Educação Física constitui-se de uma gama ampla de 
conhecimentos (fisiológicos, históricos, psicológicos, sociológicos, 
antropológicos, entre outros), mas geralmente, o que se observa na 
prática educacional deste componente curricular, são aulas 
desenvolvidas ou dirigidas com enfoque fisiológico, o qual prioriza 
atividades e contextos relacionados ao gasto calórico, frequência 
cardíaca, processos metabólicos, frequentemente circunscritos ao 
âmbito do esporte. 

 

 É bem verdade que a realidade da Educação Física passou por algumas 

mudanças, desde a sua chegada, ainda no período do Brasil Império, até os dias de 

hoje (influências higienistas, de cuidados com a saúde, esportitivista, 

psicopedagogicista, histórico-social, desenvolvimentista, entre outras). Apesar de 

haver toda essa diversidade de pensamentos e influências, ainda existe um forte 

pensar voltado para a formação de corpos saudáveis e desenvolvimento apenas 

fisiológico do corpo. Em muitos contextos escolares, o foco das aulas de Educação 

Física tem sido priorizar a questão de saúde, visando só o corpo e mente. 

Entretanto, noutros contextos ela tem buscado ocupar seu espaço na educação 

escolar, trabalhando diferentes conteúdos que vão para além das práticas 

esportivas. Para Bertini Júnior (2013, p. 469)  

A Educação Física, ao longo da história tem sido uma disciplina que 
no interior da escola se responsabiliza pela sistematização de um 
conteúdo específico, tematizando saberes relacionados às práticas 
corporais, mais diretamente associadas às manifestações ligadas às 
aptidões físicas como jogos, esporte, ginástica e luta.  

 

Sabemos que a Educação Física é uma disciplina que abrange vários 

conteúdos para realização de suas aulas, sua responsabilidade é sistematizar 

conteúdos específicos, voltados às práticas corporais, articulando-os ao trabalho 

com conhecimentos teóricos, relacionados também à cultura, sociedade, política, 

economia, entre outras coisas. 

Segundo Severo (2015) A Educação Física Escolar é uma disciplina que 

promove ações teóricas e práticas para transmitir aos alunos os conteúdos da 
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cultura corporal, que são experimentados através do movimento humano, 

contribuindo para o crescimento de todas as dimensões humanas e conhecimentos 

sobre o próprio corpo. Sendo assim, a cultura se trata de uma contribuição para a 

formação do aluno em uma perspectiva diversificada. 

Destacando a importância da Educação Física na formação de um indivíduo, 

Bertini Júnior (2013, p.468) aponta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LBD) 9.3944, a qual  

“[...] trouxe alguns avanços para a área da Educação Física. Inseriu-a 
como disciplina obrigatória nas grades curriculares das escolas 
brasileiras, reconhecendo-a como componente curricular e também 
como área de estudo relevante na formação global dos indivíduos”. 

 

 Com base da implantação da Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional 

(LBD) esse avanço foi um ponto de partida muito significativo, pois trouxe benefícios 

para formação de um indivíduo para sociedade. 

De acordo com Freitas (2014), as instalações utilizadas pela Educação Física 

são bem definidas no espaço escolar, possuindo funções que exprimem a 

importância da disciplina como uma constituição de linguagem própria. Estas 

questões mostram, portanto, que certos fatores influenciam positivamente e 

negativamente a prática do professor de Educação Física, como a falta de material e 

de espaço físico, embora seja preciso reconhecer os avanços obtidos.  No entanto, 

mesmo com tantos avanços a Educação Física, hoje, ainda é vista de forma pouco 

significativa na construção da formação de um aluno, mesmo que os professores 

busquem dar o seu melhor. 

Porém, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s (BRASIL, 1997, p.27) 

indicam que “[...] a área de Educação Física hoje contempla múltiplos 

conhecimentos produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito do corpo e do 

movimento[...]”, compreensão que contribui para o desenvolvimento das aulas de 

Educação Física na perspectiva da cultura corporal. Sendo assim, este 

conhecimento deve ser ajustado conforme forem feitos os planejamentos das aulas 

de Educação Física, para que se possa trabalhar a cultura corporal de forma 

integrada às atividades teóricas e práticas.  

Na realidade do curso de Educação Física enfatizam muito a questão do 

aluno, das estruturas e dificuldades nesta área, acredito que se deve pensar como 

se dá a formação desse profissional. Pensando nisso, Darido (2006) afirma em seus 
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estudos que o pensamento sobre a formação de professores deve levar em 

consideração como ele constrói seus saberes: saber fazer, saber da profissão e 

saber pedagógico, inseridos em um contexto de diversidade cultural, ética, social, 

econômica, que constitui o ambiente escolar e a sociedade. 

Segundo Somariva (2013, p.12) “A Educação Física escolar é parte do 

componente curricular e também enfrenta dificuldades semelhantes com o 

agravante de encontrar-se marginalizada, com professores cada vez mais 

insatisfeitos. Isso reflete diretamente na qualidade de sua prática e na qualidade de 

vida do profissional de Educação Física”. Complementando o que Somariva traz em 

seu estudo, as dificuldades acabam desmotivando os professores e isso contribui 

para a desvalorização das aulas e o mau planejamento para ministra-las.   

Na perspectiva de Matos (2011), a Educação Física encontra-se atrelada a 

essa problemática da falta de condições de estrutura física das escolas, para a 

realização de suas aulas. 

Mesmo lidando com espaços de trabalho inadequados, os professores devem 

se esforçar para não diminuir a qualidade das suas aulas ou mesmo omitir algum 

conteúdo, por questões estruturais. Sabemos que todos os alunos deveriam ter uma 

aprendizagem igualitária e com condições que garantissem o máximo possível de 

aprendizagem. Todavia, nem todas as escolas possuem quadra ou espaço para 

realização das aulas práticas, limitando o trabalho do professor (em alguns casos) 

ao aspecto teórico dos conteúdos, enquanto que a vivência prática do corpo fica 

limitada ou inexiste no cotidiano de algumas escolas.  

De acordo com Silva (2015, p.457), o objetivo próprio da Educação Física é 

promover atividades que permitam a estruturação da motricidade da criança, mas 

para que isso ocorra é preciso que o profissional esteja sempre amparado, ou seja, 

que a escola ofereça um planejamento pedagógico e curricular para suas aulas. 

Além disso, ela deve ofertar um espaço com infraestrutura adequada, materiais 

didático-pedagógicos disponíveis e também que o professor seja um profissional 

habilitado, ou seja, graduado em Educação Física.  Entretanto, em muitas escolas 

hoje encontramos professores de outras disciplinas dando aulas de Educação 

Física. Em algumas escolas os professores da área de Educação Física não têm o 

apoio da gestão escolar, dificultando o seu trabalho. Noutras escolas, por sua vez, 

não tem estrutura física nenhuma ou as que existem são precárias. Assim, muitas 
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vezes os professores buscam dar o seu melhor para que os alunos vivenciem esses 

conteúdos. 

 A Educação Física está inserida no currículo escolar, ela se trata de uma 

disciplina que estuda a cultura corporal e movimento, abordando um conjunto de 

conhecimento  busca forma o indivíduo para sociedade, por isso o pensar, planejar e 

organizar contribuirão para o aprendizado do aluno.  No próximo capitulo iremos 

abordar a questão da estrutura escolar para realização das aulas de Educação 

Física, com maior profundidade, considerando os artigos que falam sobre o assunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3 ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA 

 

 Neste capítulo, iremos apontar o que os artigos nos mostraram em relação a 

estrutura física escolar, discutindo também a importância do espaço para realização 

das aulas de Educação Física: como se encontram as estruturas escolares, como as 

aulas ocorrem, se todas as escolas possuem espaços para realização das aulas 

práticas, quais são os planejamentos para o uso dessas estruturas etc. Com isso se 

buscou refletir acerca das estruturas escolares e das aulas de Educação Física. 

Sabemos que todas as escolas necessitam de uma quadra e espaço para as 

aulas de Educação Física e também que muitas escolas não atendem essa 

demanda, que é importante para formação e conhecimento nas aulas de Educação 

Física. Sendo assim, recorremos ao pensamento de Freitas (2014) para pensar um 

pouco mais sobre a estrutura física das escolas:  

  

Percebe-se que nenhum colégio é igual ao outro em sua estrutura 
física, a não ser que tenha seguido algum modelo de outra 
instituição. Sendo assim, o que professores e funcionários podem 
fazer é adequar o espaço para as aulas, conforme as necessidades 
ou atividades a serem realizadas.  
 

 Considerando que cada escola possui características próprias e que 

nenhuma é igual a outra, o professor precisará também ser criativo, buscando 

sempre soluções para que o planejamento de suas aulas seja executado de 

maneira adequada à realidade escolar. Muitas vezes a escolas não tem uma 

estrutura física adequada e o professor vai se moldando à realidade que sua escola 

oferece. 

De acordo com Matos (2005, apud FREITAS, 2014, p.12), ‘’É válido lembrar, 

porém, que a Educação Física não se restringe apenas à quadra de esportes (futsal, 

vôlei, basquete, handebol etc.). O espaço físico escolar ao qual nos referimos é algo 

muito mais amplo do que isto. É um espaço facilitador para a busca do senso crítico 

e da autonomia corporal, capaz de possibilitar ao educando formas de expressão da 

sua cultura e de suas vivências sociais, afetivas e motoras, sejam estes espaços, 

quadras esportivas, piscinas, salas, pátios etc’’. Percebe-se que é necessário um 

espaço físico para vivência prática, mas que também caso não se encontre, haverá 

conhecimento dentro da sala de aula conforme seus ajustes. 
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Segundo Almeida; Brito; Almeida, (2008, p.4, apud FREITAS, 2014, p.12) 

‘’Toda escola é diferente em sua estrutura física, o qual, naturalmente, não foi 

decisão dos professores: as medidas, os espaços e as determinadas distribuições 

são fixos. O que é possível é adaptar os espaços às necessidades educativas da 

escola’’. Sendo assim, muitas escolas possuem quadras e outras não, fato que, às 

vezes, dificulta o planejamento e execução das aulas do professor. Caso não se 

tenha uma segunda opção, ou melhor, um segundo plano para realização das 

atividades, o professor terá que se adaptar ao espaço encontrado para realização 

das aulas. 

Nesse sentido, Freitas (2014) diz que o esforço do professor, por mais criativo 

que seja e diante dos mais belos ideais educativos, podem fracassar, caso não 

encontre espaços e condições materiais que contribuam para a concretização e 

realização de seu plano de trabalho. Portanto, uma escola sem qualquer espaço, 

estrutura física, instalações esportivas pode concorrer para que o aluno esqueça ou 

mesmo desvalorize a Educação Física dentro da escola, resultando na ideia de que 

esta atividade não faz falta para sua formação no processo de conhecimento e 

desenvolvimento humano. 

Sendo assim, a falta de estrutura para as aulas de Educação Física deixa 

muitas vezes o professor sem ação para sua prática pedagógica e, assim, 

contribuindo de maneira significa para que os alunos não valorizem a Educação 

Física. Como se sabe, a realidade escolar muitas vezes é precária e a esse respeito 

Freitas (2014,p.17) diz que: 

Outro ponto importante a destacar é que diante da demanda cada 
vez maior por matrículas, as escolas são construídas em áreas 
inapropriadas, concebidas em espaços físicos mal utilizados, 
ambientes e salas de aulas dispostas de forma não planejada, com 
material inadequado e sem condições de segurança, entre outros 
aspectos. 

 Deve-se pensar e planejar uma estrutura escolar, com o aumento da 

integração de alunos na escola. Estas, muitas vezes, estão sendo abertas em 

qualquer lugar, sendo o seu planejamento realizado de forma incoerente e 

prejudicando de forma parcial o aprendizado do indivíduo. 

Para Matos (2011), o espaço físico escolar possui grande importância para o 

corpo discente, uma vez que este será cenário diário de estudo, discussões, 

debates, reflexões, convívios sociais e lazer. Deve ser convidativo para os alunos, 
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representando relações de intimidade e afetividade, que pode se manifestar através 

de apreciação visual ou estética e pelos sentidos a partir de uma longa vivência. 

Nessa perspectiva, o espaço para as aulas de Educação Física tem que ser 

bem pensado e planejado, para se obtiver um bom resultado da sua aula. A questão 

é que muitas escolas não tem uma quadra ou espaço coberto para a realização das 

aulas. Por mais que o professor produza uma aula criativa e que todos os alunos 

participem, muitas vezes a aula não é proveitosa por causa do desconforto dos 

alunos em relação ao calor do sol. 

De acordo com Tenório (2012) No Brasil, algumas iniciativas têm sido 

observadas com o objetivo de aprimorar a estrutura do ensino nas escolas públicas. 

Em Pernambuco, o Programa Educação Integral foi implementado com o objetivo de 

reestruturar o ensino médio, oferecendo carga horária ampliada de ensino, sendo a 

maioria em regime integral. 

Nesse programa, as escolas selecionadas passam por reforma da estrutura 

física e por mudanças administrativas e pedagógicas, sendo classificadas como 

escolas de referência. Porém, essa iniciativa não garante a qualidade do ambiente 

para as aulas de Educação Física, especificamente. Sendo assim, essa reforma das 

escolas que se tornam referencia acabam deixando a deseja, pois não se pensar em 

um planejamento para a estrutura das aulas de educação física, às vezes a reforma 

são de ampliação de salas novas, banheiros e refeitório, mas não der uma quadra 

coberta ou espaço coberto para a utilidade das aulas de educação física, assim 

prejudicando a qualidade e importância da aula. 

Segundo Matos (2011), nos últimos anos, vemos surgir diversas novas 

escolas, principalmente particulares, instaladas nos mais variados locais. Casas e 

edifícios - comprados ou alugados - que, na época de sua construção, não tinham o 

objetivo e nem características funcionais e arquitetônicas para abrigar uma escola, 

agora comportam funções de uma instituição de ensino. Tal surgimento tem sua 

procedência ligada ao processo de sucateamento do ensino público, que fez da 

educação no país um setor terceirizado e tratado como um comércio. A realidade 

escolar é precária, são escolas mal planejadas e que precisam passar por pequenas 

reformas ou adaptações. 

Escolas sem estruturas para abrigar pessoas com determinas deficiência, ou 

que se instalam em lugares que não estão e nem são apropriados para o ambiente 
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escolar. Fazem reforma de “tampa buracos” e esquecem que é necessário ter um 

espaço adequado para ocorrer o processo de formação na vida do aluno. 

Segundo Freire e Scaglia (2009, apud BERTINI JÚNIOR, 2013, p.469) 

‘’afirmam que a quadra é sim uma sala de aula e apresenta maiores oportunidades e 

ferramentas de aprendizagem, rompendo com a ideia de que só se aprende 

confinado em pequenos espaços, em carteiras e no silêncio de uma sala de aula. A 

Educação Física tem possibilidades de desenvolver capacidades importantes além 

das físico-motoras, como por exemplo, a consciência coletiva e o conviver em 

grupo’’. Entretanto a quadra é uma sala de aula que pode se obter resultado e 

objetivos significativos no decorrer do processo de desenvolvimento do aluno, aula 

pratica e teóricas andam juntas. 

 De acordo com Severo (2014, p.4) ‘’a realidade da Educação Física escolar 

requer muito mais do que reparos e construções de espaços, uma vez que, se pode 

valer de espaços diversificados, bem como materiais.Entretanto, não se deve forjar o 

movimento em detrimento à carência espacial, já que se acredita que as condições 

materiais – instalações, material didático, espaço físico - interferem de modo 

significativo na prática pedagógica.’’ Acredito que dependendo do conteúdo a ser 

ministrado, o ambiente físico é primordial, mas quando não se tem muitos 

professores se adaptam em espaço relevante conforme o que planejou. 

Segundo Somariva (2013, p.5) ‘’Espaços adequados para a realização das 

atividades, tanto as de cunho prático quanto teórico, dão o professor melhores 

condições de trabalho e aos alunos qualidade na aprendizagem’’. Sendo assim, 

questão e clara sobre um bom espaço para aulas de Educação Física, a ausência 

desse local poderá trazer desmotivação aos alunos, e acabando com o planejar das 

aulas. 

O espaço físico em certas escolas deve ser adaptado conforme o 

planejamento e excursão das atividades, muitas vezes esse adaptar acaba 

despertando a inovação e criatividade para professores trazendo assim uma nova 

perspectiva conforme Damazio (2008, p.5) menciona: “Dependendo da concepção 

de ensino e da perspectiva curricular adotado pelo professor, espaços alternativos e 

obstáculos podem se transformar em recursos para possibilitar a criatividade, a 

inovação e a construção de práticas diversificadas”. 

De acordo com Freitas (2014) embora o cenário ainda seja de grandes 

dificuldades e deficiências, existem professores que em meio a tantas dificuldades, 
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transformam os problemas em desafios e acabam encontrando soluções que 

rendem práticas pedagógicas de excelente resultado. Complementando o que o 

autor falar em meio às dificuldades tanto na parte estrutura com na parte de apoio 

da gestão, essa dificuldade muitas vezes acaba trazendo resultado que contribuirá 

para a prática pedagógica, mostrando outra realidade apresentada. 

 O planejamento escolar deve ser bem organizado e de qualidade, o ambiente 

organizado e equipado conforme planejado colaborará para o aprendizado  aconteça 

de forma coerente. Conforme cita Freitas (2014) Uma escola planejada e bem 

organizada é aquela que garante boas condições pedagógicas e de operação, para 

que os professores tenham condições de desempenhar um bom trabalho e 

promover um aprendizado satisfatório a todos os alunos.  

Segundo Damazio (2008) diante da realidade observada, podemos apontar 

para a questão do espaço físico e das instalações, como fatores que podem 

comprometer de modo significativo o trabalho pedagógico da educação física. Numa 

reflexão mais ampla sobre o ensino da educação física nas escolas públicas, 

constatamos outros aspectos que também trazem limitações: o valor social atribuído 

à disciplina, a atuação do professor, a organização administrativa da escola, entre 

outros. Complementando o que o autor falar em seu estudo acredita-se que as aulas 

de educação física não são prejudicadas só pela falta de quadras ou espaço físico, 

existem outros questionamentos também referentes à falta de apoio da gestão 

escolar, a desmotivação do professor, a falta de interesse dos  próprios alunos, a 

troca de turno para realização da aula, tudo isso poder interferir no processo de 

aprendizado. 

De acordo com Matos (2011) ‘’Acredita-se que ao dar a necessária atenção 

ao espaço físico escolar, teremos uma melhora significativa no ensino da Educação 

Física, pois serão nesses espaços em que a elaboração do conhecimento, a 

criatividade, a formação crítica e os objetivos traçados pelo professor etc, tomarão 

formas. “‘Caso contrário, a Educação Física, enquanto educação tenderá a 

reproduzir modelos técnicos e mecânicos, como vemos atualmente, uma neurótica 

luta contra segundos e a favor dos centímetros” (Oliveira, 2004, p. 105).  

Sendo assim, a necessidade do espaço físico é essencial, portanto o material 

didático e o espaço físico são fundamentais no processo de aprendizado, isso 

contribuirá para melhoria do ensino da educação física que irá estimula a 

desenvoltura, criatividade e conhecimento do aluno.  
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 No entanto, a situação das escolas acaba sendo não favorável ao ensino da 

Educação física, comprometendo de modo significativo o processo pedagógico da 

Educação Física. No próximo capítulo iremos apontar quais a principais 

dificuldades e necessidade dos professores encontrada nos artigos. 
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4 PRINCIPAIS DIFICULDADES E NECESSIDADES APONTADAS PELOS 

ARTIGOS.  

 

Será abordado neste capítulo o que os artigos mostraram sobre a dificuldade 

que os professores enfrentam na Educação Física, quais são as mais principais 

dificuldade encontrada no âmbito escolar segundo os artigos, será discutido também 

a necessidade dos professores referente suas aulas, e qual a sugestão para 

melhoria de suas aulas. 

De acordo com Silva (2015) a Educação Física, por se tratar de um 

componente curricular, no qual seu objeto seja o movimento corporal, ela necessita 

de um espaço que contenha uma estrutura adequada para a realização das 

atividades práticas pertinentes ao seu currículo, caso contrário, se a escola não 

possuir se quer um espaço físico para estas práticas, provavelmente o ensino da 

disciplina em destaque estaria comprometendo o desenvolvimento dos alunos, em 

suas capacidades física, motora, social, afetiva e cognitiva. Sendo assim, a maior 

dificuldade na realidade escolar hoje é a falta de estrutura para o desempenho das 

aulas. 

Segundo Canestraro (2014) o professor de Educação Física acaba 

enfrentando muitas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem de seus 

alunos, principalmente em escolas públicas. Dificuldades que muitas vezes acabam 

desmotivando esse profissional. Canestrado mencionar muito bem realidade escola 

não é outra quando se trata de escolas publicas, falta de estruturas adequadas para 

o bom desempenho das atividades acaba afetando mais do que se imagina, como 

também a falta de materiais. 

Ao analisar os artigos foi possível observar questões relacionadas com as 

dificuldades do professor para realização das aulas de Educação Física, em alguns 

artigos os professores falaram sobre os desafios no decorrer de suas aulas, onde 

um professor relata que muitas vezes passar maior parte da aula educando o aluno 

e tentando contorna a situação. A falta de material foi outro ponto mencionado, 

foram também citados o planeja das aulas, pois se planeja o numero exato e quando 

chegam na hora da prática alguns alunos não querem participar, a infraestrutura e a 

falta de materiais acabam comprometendo o desenvolvimento das aulas. Em relação 

a isso Canestraro (2014,p.5) menciona em seu estudo: 
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Dificulta, pois todas as aulas precisam de material; Interfere, pois o 
professor ao invés de administrar aulas passa maior parte do tempo 
educando os alunos; Dificulta, pois para atividades diferenciadas 
precisa-se de materiais diferentes; Limita o trabalho, porque se 
planeja uma aula com um número x de alunos e no momento da 
prática, nem todos participam; Não tem como aplicar os 
fundamentos dos esportes e atividades físicas sem os materiais. 

 
Para Darido (2006) Os professores apresentaram suas respostas buscando 

superar os obstáculos de diferentes modos. O mais comum indicado por três 

docentes foi participando de cursos e buscando referências na literatura. Outra 

iniciativa também indicada por três professores foi procurar mais informações com 

professores mais experientes; dois citaram a procura â direção e a supervisão da 

própria escola; e dois apontaram a necessidade de buscar conhecer melhor os 

alunos, suas necessidades e sugestões.  Sendo assim, muitos professores buscam 

superar este desafio de todas as formas possível para realiza usas aula, como 

Darido em seu estudo sugere que professores foram atrás dos conhecimentos, da 

gestão escolas, de novas literaturas, de conhecer o aluno mais de perto, assim 

tentando acha soluções cabíveis. 

Analisando relatos de alguns professores sobre, como ele fazem para superar 

o quadro de dificuldades em suas aulas, foi possível observa em um estudo de 

Almeida (2011, p.3):  

 
Diante do estudo feito não é pela a falta de material e instalações 
impróprias que os professores deixam de diversificar suas aulas, 
procuram de acordo com os recursos existentes criarem uma 
metodologia de ensino para atrair a atenção e a participação dos 
alunos durante as aulas, muitos professores fazem gincanas, 
eventos esportivos, e até mesmo sorteios de brindes para que os 
alunos participem das aulas. 
 

A situação muitas vezes é de extrema preocupação, pelo fato de que 

professores buscam várias formas diversificar para atraírem os alunos para participa 

de suas aulas, muitas vezes o espaço escolar é o responsável pela essa falta de 

interesse do aluno e em outros casos o próprio professor. 

 Segundo Freitas (2014, p.23) ele traz uma breve reflexão sobre os problemas 

das aulas de educação física e as condições de trabalho dos professores: 

Dessa forma, surge a necessidade de atentar para a questão das 
condições do trabalho docente, para que, superada as deficiências 
estruturais (materiais, espaço físico e instalações de qualidade), e 
alcançado seus propósitos, a Educação Física consolide sua 
importância e sua permanência no âmbito da educação pedagógica.  
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 Entretanto, com a deficiência estrutural resolvida deve se pensar na 

formação, capacitação e condições de trabalho dos professores para que desta 

forma a Educação Física ocupe a seu espaço no âmbito da Educação pedagógica. 

Segundo Darido (2006) os problemas não resolvidos pelos professores 

perpassam principalmente a questão da organização escolar, com sete citações que 

incluem: "poucas aulas por semana"; "número excessivo de alunos por classe"; 

"aulas no período inverso"; "falta de comunicação entre professor e aluno"; "escola 

como quartel"; e "dificuldades em separar e unir os meninos das meninas". Sendo 

assim, o autor mostra em seu discurso que essa informação acima, é os problemas 

que eles não conseguem solucionar, e que cabe muitas vezes ao poder da gestão 

resolver.  

Em outro estudo foi possível observa a questão de como o autor avaliar a sua 

pesquisa, mencionando o como foi essa vivencia, de acordo com Severo (2015) a 

concretização de uma proposta de ensino em uma escola carente de espaço físico 

foi, sem dúvidas, um grande desafio, seja pela falta de recursos adequados e 

materiais. Ao socializar a referida proposta, não se pretende ofertar uma “receita”, 

mas apresentar possibilidades de tematizações para trabalhar os conhecimentos da 

Educação Física em escolas sem quadras. Complementando o que o autor traz em 

sua análise, mesmo que haja escolas carentes de espaço físico o professor terá que 

se mobiliza para planeja aulas para aquela localidade, para que de certa forma ele 

possa trabalha os conhecimento da Educação Física nas escolas sem quadras. 

 Segundo Santos (2014) em geral, é possível listar, como principais 

dificuldades encontradas pelos professores de Educação Física, a inadequação do 

espaço, a carência de materiais, a resistência dos alunos às práticas “novas” e o 

desinteresse pela Educação Física.  Entretanto em meio a tanta dificuldade os 

professores acaba transforma a situação em que vive em desafios que resultam em 

praticas pedagogia positiva que alcança o objetivo muitas vezes esperado. 

 

 Dificuldades listadas pelos professores nos artigos: 
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Darido (2006) A respeito das sugestões, dentre as varias apontadas pelos 

professores, a que mais apareceu indicada por oito deles, refere-se a melhores 

condições de trabalho, as quais seria espaço adequado para a realização das 

aulas, maior quantidade e diversificação dos materiais e apoio da direção. Sendo 

assim, com essas circunstâncias os professores desenvolveria seu trabalho de 

forma satisfatória atingindo uma perspectiva pedagógica positiva no âmbito escolar. 

Sugestões apontadas pelos professores segundos os artigos: 

 

 

 

 

                               

                           

 

  Outro fator importante a ser apontado é como os professores faziam para 

minimizar as dificuldades do processo pedagógico da Educação Física, os 

professores se adaptavam ao recurso encontrado, o improviso no momento das 

falhas ou falta de matérias ou espaço, a criatividade para que os alunos participam-

se das aulas, a dinâmica para que se houve interação e aprendizado.  
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5 CONCLUSÕES 

 

A Educação Física é essencial na vida do ser humano, pois que abrange uma 

gama de conhecimento na perspectiva da cultura corporal, o benefício que ela 

favorece ao desenvolvimento humano irá contribuir para a formação cognitiva, 

afetivo-social, e motora, contribuirão também na motivação do aluno na realização 

das aulas práticas, na concentração, fixação dos conteúdos, criatividade, ludicidade 

e imaginação favorecendo assim para realidade que cada aluno vive. 

 Uma escolar sempre terá suas dificuldades na parte estrutura e na gestão 

escolar, mas sempre haverá soluções cabíveis para que se mantenha o papel da 

Educação Física no âmbito escolar, os professores sempre estão dispostos a usa da 

sua criatividade e improviso para superar os desafios encontrados, tem professores 

que acabam transformando essa dificuldade em desafios e acabam trazendo 

resultado satisfatório na pratica pedagógica.  

 Com base na análise e discussão dos artigos, foi possível observar que o 

espaço físico e os materiais didáticos são fundamental nas aulas de Educação 

Física, assim o espaço físico contribuirá nas condições de trabalho para o professor 

e um aprendizado melhor aos alunos, já os materiais didáticos facilitarão a 

realização da pratica pedagógica.  

 Embora o espaço físico seja um assunto delicado, muitos professores se 

adaptam ao que a escola oferece, outros professores acabam colocando empecilhos 

para a pratica pedagógica, outro ponto a ser destacado é a demanda maior de  

matrículas, que acabam influenciando diretamente a construções impróprias para 

escola, que muitas vezes vai de prédios e casa sem nenhuma estrutura para função 

escolar. 

 Assim a quadra ou espaço físico é uma sala de aula que pode apresentar 

ferramenta importante na construção de oportunidade de aprendizado, os artigos 

analisado para essa pesquisa foi possível observa que muitos aderem a quadra com 

um local riquíssimo em aprendizado, outros artigos mencionam que a educação 

física não se restringe em quadra para determinado conteúdos, deve se ter um 

espaço facilitador na aprendizagem, caso não se tenha espaço físico, o 

conhecimento acontecerá dentro da sala de aula. 
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 Nesta perspectiva o programa em Pernambuco, o Programa Educação 

Integral busca  restaurar o ensino médio, para começar eles selecionaram  algumas 

escolas e colocaram como  regime integral, e neste projeto as estruturas devem 

estar preparadas para recebem esse regime integral, e muitas vezes as reformas 

feita são de implementação de salas novas e banheiros, com também na parte 

administrativa e pedagógica, deixando a qualidade do ambiente para realização das 

aulas de Educação Física sem respostas positivas. Há quem concorde  sem regime 

integral escolar, que em seu projeto diz aprimorar a prática estrutura física, mas na 

realidade e pratica e totalmente diferente do que se espera. 

 Foram investigados 17 artigos para realização dessa pesquisa e com base na 

análise e discussão dos resultados obtidos, foi possível observa que as maiores 

dificuldades apontadas pelos professores foram à falta de espaço adequado e falta 

de materiais para realização das aulas. A realidade das estruturas e das aulas de 

Educação Física é precárias, muitas escolas não possui espaço físico ou quadra 

coberta para realização das aulas, os professores acabam sendo desmotivados pela 

falta de materiais ou apoio da gestão, os alunos não tem interesse pela aula por fato 

da ausência de espaço ou por que não se sentirem motivados a participar, alguns 

professores preferem coloca empecilhos a buscar soluções. Assim os artigos 

trouxeram esses resultados, positivos e negativos, a maioria das escolas 

mencionada no artigo condiz com a realidade, pois muitas escolas não valorizam a 

Educação Física e não aceita ela como disciplina de conhecimento da cultura 

corporal, acabam vendo a Educação Física com laser e recreação. 

 Neste contexto nossa hipótese é que há unanimidade sim em relação às 

experiências citadas pelos artigos, sendo assim a maioria das escolas sofrem com 

dificuldades relacionadas com a parte estrutural (materiais, espaço físico e 

instalações de qualidade) com base na analise dos artigos mais de 80% relataram 

que a falta da estrutura física interem nas aulas de educação física. 

  Com base na pergunta condutora desse trabalho: Os artigos científicos que 

discutem a estrutura física das escolas para as aulas de Educação Física, afirmam, 

em unanimidade, que todas as escolas possuem problemas para a realização 

dessas aulas? 

 Assim foi possível identificar que a maioria das escolas que foram analisadas 

nos artigos, se encontra em situação de dificuldade na parte estrutural (materiais, 
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espaço físico e instalações de qualidade) e que essa é os maiores obstáculos 

enfrentados na realidade escolar para realização das aulas de Educação Física, 

isso acaba interferindo o processo de ensino e aprendizado. Outro fator importante 

a ser apontado é como os professores faziam para minimizar as dificuldades do 

processo pedagógico da Educação Física, os professores se adaptavam ao recurso 

encontrado, o improviso no momento das falhas ou falta de matérias ou espaço, a 

criatividade para que os alunos participam-se das aulas, a dinâmica para que se 

houve interação e aprendizado. Entretanto, espero que esta análise possa 

contribuir para o planejamento das aulas de educação física, e para discussões no 

curso de licenciatura em Educação física. 
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