
Proposta didática: Educar pela Pesquisa nas aulas de Educação Física do Ensino 

Médio Integrado 

 

A proposta de Educar pela Pesquisa indica a necessidade de criação e elaboração 

de condições que evitem a reprodução de passos pré-estabelecidos. Segundo o autor 

Pedro Demo, para desenvolver a habilidade da elaboração, deve-se evitar a reprodução 

“de material didático alheio, decaindo na condição de mero porta-voz” (DEMO, 2015, 

p. 48). Neste sentido, em conformidade com o objetivo deste estudo, desenvolvemos 

uma proposta, dentre tantas outras que podem ser executadas, que consistiu em:  

 Verificar a aptidão física para saúde e desempenho motor dos escolares; 

 Desafiar os estudantes a melhorar a sua aptidão física por meio de treinos (no 

mínimo três vezes por semana) e a alimentação diária;  

 Orientar os estudantes na elaboração dos treinos; 

 Analisar o desenvolvimento dos treinos; 

 Analisar o desenvolvimento da autonomia e criticidade dos estudantes em 

relação à sua saúde; 

 Avaliar se a proposta contribuiu com a saúde, aptidão física e a formação 

integral dos estudantes do Ensino Médio Integrado. 

A proposta foi desenvolvida a partir das quatro fases do ciclo básico da 

investigação-ação proposto por Tripp (2005): planejar, agir, descrever e avaliar, 

conforme a figura a seguir: 

 

Figura 1: Fases da Proposta Didática: Educar pela Pesquisa.  

 

Fonte: Adaptado de Tripp, 2005. 

 

Na fase do planejamento, no início do ano de 2019, ocorreu a elaboração da 

proposta didática levando em consideração o contexto em que a proposta seria 



desenvolvida. Definiu-se que os participantes seriam 64 estudantes de duas turmas do 3º 

ano técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio do o Instituto Federal 

Farroupilha, Campus São Vicente do Sul, que seriam desafiados a melhorar seus índices 

da aptidão física para saúde e desempenho motor a partir de treinos, bem como 

melhorar sua alimentação diária. Na sequência foram elaborados dois grupos na rede 

social Facebook (um por turma), para que ao compartilhar as fotos dos treinos e da 

alimentação, houvesse uma interação entre os estudantes e a pesquisadora, bem como 

motivar os escolares. Foi desenvolvida uma planilha para descrever os treinos de cada 

semana. Também se definiu que a cada quinze dias, durante a aula de EDF, a 

pesquisadora estaria presente para propor treinos aos estudantes, bem como acompanhar 

os treinos elaborados por eles. Em relação à organização das ações, determinou-se que a 

proposta seria desenvolvida em cinco momentos (Figura 4): 

 

Figura 2: Organização dos momentos da Proposta Didática. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na fase da ação, ocorreu a implementação dos momentos da proposta, sendo 

que no primeiro momento ela foi apresentada para convidar e informar os estudantes 

sobre a relevância, as finalidades e ações da proposta, durante a aula de Educação Física 

de cada turma do 3º ano do Ensino Médio Integrado. 



O segundo momento iniciou com a realização da bateria de testes físicos do 

Projeto Esporte Brasil - PROESP-BR, também nas aulas de EDF. O PROESP-BR 

verifica a aptidão física de crianças e adolescente de 10 a 17 anos, no âmbito da EDF 

escolar, relacionados à saúde e ao desempenho motor (GAYA; GAYA, 2016). Para 

avaliar a aptidão física para saúde verificou-se a estimativa de excesso de peso a partir 

da verificação da massa corporal e estatura para calcular o Índice de Massa Corporal 

(IMC) e os testes de aptidão cardiorrespiratória (corrida/caminhada por 6 minutos), 

flexibilidade (sentar e alcançar) e resistência muscular localizada (número de 

abdominais em 1 minuto). Para identificar a aptidão física para o desempenho motor 

foram realizados os testes de agilidade (quadrado de quatro metros de lado), velocidade 

(corrida de 20 metros), força explosiva de membros superiores (arremesso de 

medicineball – 2 kg) e inferiores (Salto horizontal – em distância).  

Além de indicar os testes, o manual apresenta a forma de aplicá-los, bem como 

tabelas com pontos de cortes, separados por idade e sexo, sendo possível analisar os 

resultados individuais e classificar os testes de aptidão física para saúde em Zona de 

risco à saúde ou Zona saudável
 
e os testes para o desempenho motor em Fraco, 

Razoável, Bom, Muito Bom ou Excelente
 
(GAYA; GAYA, 2016). 

Na sequência, os estudantes foram desafiados a organizar treinos com a 

finalidade de melhorar os índices dos componentes negativos e a postar no grupo 

fechado da rede social Facebook, fotos durante seus treinos e também da alimentação 

diária. As fotos da alimentação também fizeram parte da proposta, pois consideramos 

que a atividade física aliada a uma alimentação adequada são dois elementos capazes de 

contribuir com a aptidão física e a saúde dos estudantes. Com orientação da 

pesquisadora, os estudantes estruturaram os treinos, pesquisando sobre: a) quais 

atividades físicas precisavam realizar para melhorar determinadas qualidades físicas; b) 

atividades físicas similares para diversificar os treinos; c) justificativa da execução de 

determinados movimentos; d) importância dos níveis satisfatórios na aptidão física; e) 

construir conhecimentos pessoais a partir da reflexão dos conhecimentos existentes.  

A pesquisadora também desenvolveu treinos, que foram realizados com todos os 

estudantes durante as aulas de Educação Física. Os treinamentos foram organizados em 

forma de estações e tiveram a finalidade de auxiliar os estudantes na elaboração dos 

seus próprios programas, demostrando que é possível treinar o mesmo componente de 

forma diversificada, conforme o quadro abaixo: 

 



Quadro 1: Treinos elaborados pela pesquisadora. 

Treino 1 - 2 repetições 

Estações Exercício Tempo/Repetição 

Parte inicial: 

Aquecimento 
Polichinelo e corrida no lugar 1min 30seg 

Estação 1; 

Agilidade 
Zigue Zague nos cones e teste do quadrado 1 min 

Estação 2: Força de 

membros superiores 

Flexão: mãos e joelhos apoiados no chão, 

mantendo os braços e as costas eretos e os 

joelhos flexionados. 

1 min 

Estação 3: Força de 

membros inferiores 

Agachamento: flexão e extensão dos 

joelhos e quadril (movimento de sentar e 

levantar)  

1 min  

Estação 4: 

Resistência 

muscular localizada 

Abdominal Prancha: Antebraços no chão, 

palma das mãos voltadas para baixo e os 

cotovelos abaixo da linha do ombro. 

Levantar o quadril com o corpo alinhado, 

mantendo o peso apenas nas pontas dos pés 

e antebraços. 

OBS: abdômen sempre contraído 

1 min 

Estação 5; Força de 

membros superiores 

Corda Naval: pés afastados na largura dos 

ombros e joelhos flexionados com o corpo 

inclinado para frente. Segurar a corda com 

as mãos e iniciar o movimento, batendo os 

dois lados ao mesmo tempo 

10 seg 

Estação 6: Força de 

membros inferiores 
Escadinha - 

Treino 2 - 3 repetições 

Parte inicial: 

Aquecimento 
Rolamento com afastamento das pernas 1min 

Estação 1: 

Resistência 

muscular localizada 

Abdominal: Decúbito dorsal, bola entre os 

joelhos e trazer o joelho em direção ao 

peito 

1min 

Estação 2: Força de 

membros superiores 
Passar a bola de uma mão para a outra 1min 

Estação 3; 

Resistência 

muscular localizada 

Abdominal: Decúbito dorsal, bola entre os 

pés, flexão de quadril 
1min 

Estação 4: Força de 

membros inferiores 

Agachamento em dupla, passar a bola um 

para o outro, primeiro uma bola e depois 

duas 

1min 30seg 

Estação 5: 

Resistência 

muscular localizada 

Abdominal Prancha com os pés sobre a 

bola 
1min 

Parte Final Aranha e Carinho de mão - 

Treino 3 – 2 repetições       

Parte inicial: 

Aquecimento 
Correr na linha lateral da quadra 1min 30seg 

Estação 1: Força de 

membros inferiores 

Saltar pelos cones e correr (o mais rápido 

possível) 
3 repetições 



e velocidade 

Estação 2: Força de 

membros inferiores 

e superiores 

Burpee: flexão de braço até encostar o 

peito no chão, flexiona-se o quadril na 

posição do agachamento e executa um salto 

3x10 repetições 

com intervalo 

Estação 3: 

Resistência 

muscular localizada 

Abdominal bicicleta 
3x10 repetições 

com intervalo 

Estação 4: Força de 

membros inferiores 

e superiores 

Homem aranha: decúbito ventral, quatro 

apoios, joelho em direção ao cotovelo 
1 min 

Estação 5: Força de 

membros inferiores 
Agachamento + cruzar as pernas  15 repetições 

Estação 6: 

Agilidade e força de 

membros superiores 

Escadinha: primeiro vai de um lado para o 

outro; depois vai com os braços 

3  repetições de 

cada 

Parte Final Abdominal em dupla 1 min 
Fonte: Autoria própria. 

 

Após três meses os estudantes realizaram novamente a bateria de testes físicos 

do PROESP-BR (pós-teste), analisaram e classificaram os resultados de acordo com as 

tabelas do manual. 

Referente à fase de descrição, foi utilizado registros fotográficos dos grupos do 

Facebook e dos encontros quinzenais entre a pesquisadora e os participantes e um 

relatório elaborado pelos estudantes. Na última fase, da avaliação, as apresentações do 

seminário foram utilizadas para avaliar a proposta. Os estudantes receberam as 

seguintes orientações:  

 Apresentar os resultados dos testes de aptidão física de 2017, 2018 e 2019, para 

realizar um comparativo individual de cada estudante; 

 Apresentar os componentes dos testes de aptidão física de 2019, que foram 

classificados em níveis insatisfatórios; 

 Apresentar um resumo dos treinos: escolha dos exercícios, lugares dos treinos, 

figuras da internet e/ou dos treinos e da alimentação diária; fontes de pesquisa e 

leitura, etc.; 

 Comparar os resultados dos pré-testes e pós-testes de 2019, a partir de tabelas 

e/ou gráficos; 

 Apresentar uma visão geral da proposta didática; principais pontos, opinião dos 

treinos, grupo do Facebook, desenvolvimento da proposta; autonomia durante a 

proposta; interesse pelo conteúdo, pelos treinos, pela disciplina de Educação 



Física; aprofundamento dos conhecimentos sobre sua própria saúde; criticidade 

(capacidade de pensar/planejar e agir sobre as atividades propostas). 

Na figura a seguir, é possível visualizar de forma sistemática as ações de cada 

fase da proposta didática: 

 

Figura 3: Ações de cada fase da proposta didática. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 


