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Resumo 

Esta pesquisa, qualitativa do tipo descritiva, tem como 
objetivo analisar quais as potencialidades e dificuldades 
encontradas pelos professores de Educação Física no 
processo de estruturação e implementação de uma 
proposta de planejamento para o ensino médio. Os 
dados foram coletados, junto a quatro professores do 
ensino médio, por meio de entrevista semiestruturada e 
tratados com base nos indicativos da análise de 
conteúdo. Constatou-se que os professores avaliam que 
a ação do planejamento contribuiu para a diversificação 
dos conteúdos e participação mais ativa dos estudantes 
e que as relações estabelecidas efetivam a proposta e 
troca de conhecimentos. Conclui-se que o planejamento 
é importante para o reconhecimento e valorização da 
Educação Física, mas sua efetivação esbarra em 
questões estruturais, materiais e pedagógicas. 

Introdução  

O planejamento é um elemento importante para o 
processo de ensino e de aprendizagem uma vez que 
orientam o professor ao estabelecer objetivos, 
conteúdos, métodos de ensino e o processo avaliativo 
(MENEGOLLA; SANT´ANNA, 2001). No contexto da 
Educação Física, nota-se que os professores sentem 
dificuldades com o processo de implementação de um 
planejamento sistematizado, que traga conteúdos 
diversos e fomente a prática dos elementos da cultura 
corporal de forma crítica e autônoma. A partir desse 
contexto a presente pesquisa tem como objetivo analisar 
quais as potencialidades e dificuldades encontradas 
pelos professores de Educação Física no processo de 
estruturação e implementação de uma proposta de 
planejamento para o ensino médio. 

Material e Métodos 

A presente pesquisa se caracteriza como qualitativa do 
tipo descritiva e utilizou como instrumento de coleta de 
dados a entrevista semiestruturada. Participaram da 
pesquisa quatro professores de Educação Física 
atuantes na etapa da educação básica do ensino médio 
de um Colégio Estadual da cidade de Maringá/PR, 
vinculados ao projeto de cooperação para a 
estruturação, implementação e acompanhamento do 
desenvolvimento da Educação Física Escolar, 
desenvolvido pelo Departamento de Educação Física da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM). As perguntas 
foram estruturadas a partir de uma matriz analítica e 
analisadas com base nos pressupostos da análise de 
conteúdo (MINAYO, 2001) a partir das categorias: 

avaliação das ações desenvolvidas; aplicação do 
planejamento e; relações estabelecidas. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê Permanente de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos (COPEP/UEM) sob 
parecer de nº 1000.715.040. Destaca-se que todos 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. 

Resultados e Discussão 

Em relação a avaliação das ações desenvolvidas, os 
professores participantes percebem que o planejamento 
contribuiu ao sistematizar os conteúdos, subsidiando 
práticas diferenciadas como, a bocha adaptada, malha, 
rugby, dança e reeducação postural global (RPG), 
rompendo com o modelo tradicional de ensino e 
viabilizando maior motivação por parte dos alunos e 
professores (SOUZA; FREIRE, 2009). Sobre a aplicação 
do planejamento os professores indicaram que alguns 
conteúdos não foram possíveis de serem aprofundados 
devido a infraestrutura adequada, falta de material 
específico para a prática, ou pouco conhecimento ou 
vivência sobre a modalidade esportiva. Por fim, sobre as 
relações estabelecidas, indica-se que a inserção de 
estudantes vinculados ao curso de Educação Física da 
UEM, os quais estão realizando suas ações referentes 
ao Estágio Curricular Supervisionado, contribuiu para o 
desenvolvimento e (re)conhecimento de novas 
estratégias pedagógicas e formas metodológicas 
diferenciadas para se trabalhar os conteúdos das 
unidades temáticas da disciplina de Educação Física.  

Conclusão  

Concluiu-se que a ação de implementação do 
planejamento potencializa o processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos, promove a formação 
continuada dos professores da escola ao ampliarem as 
formas e possibilidades didático-pedagógicas para o 
trabalho docente, mas esbarra em dificuldades 
referentes a instalações físicas e materiais e 
conhecimentos interventivos sobre os conteúdos.  
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