
O tempo no espaço escolar 
 
                                                                       “O tempo e o espaço são relativos”. Albert Einstein 

 
Tempo e espaço são grandezas que precisam ser compreendidas, mais 

que definidas. Todas as coisas acontecem em um determinado tempo num 
certo lugar. Na escola, o tempo está no estudo da linha evolutiva histórica, 
dividido em eras e períodos. Pelo tempo é possível compreender os recursos 
naturais da terra a partir do estudo das diferentes eras geológicas. Ele pode ser 
representado nas equações com a variável velocidade e espaço. Representa o 
ciclo da vida, pode ser identificado pelo contexto de uma obra de arte, nos 
tempos verbais, passado, presente e futuro. O tempo indica o condicionamento 
físico pela capacidade do organismo se reestabelecer após o esforço e 
também pode representar um record numa competição. 

O estudo do tempo está em quase todas as áreas do conhecimento. A 
escola é simultaneamente um tempo de aprender e um aprender sobre o 
tempo. O tempo escolar, talvez como em nenhum outro lugar, seja tão 
fracionado. Na educação infantil, a rotina é uma forma de organizar o tempo, 
como a hora de entrada, de intervalo, a hora da saída, HTPC, HTPI, HTPL. 
Para Einstein, “O tempo e o espaço são relativos”. Os alunos reconhecem a 
escola como um tempo/espaço de lições, tarefas, provas... A escola é também 
um espaço/tempo de relações, amizades, socialização, um lugar onde o tempo 
convive com a realidade objetiva e subjetiva, simultaneamente. 
É comum aos adultos fazer referências ao “meu tempo de escola”, como um 
tempo emocional, um tempo de vida. 
 
Tempo e espaço nas aulas de Educação Física 
 

“O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, 
a vida presente”. Carlos Drumond Andrade. 

 
Esse tema propõe uma reflexão sobre os espaços destinados às 

práticas da Educação Física escolar. Esses espaços físicos nem sempre 
correspondem às necessidades didáticas pedagógicas da Educação Física 
atual. Para GUISELINI (1987) o ensino da moderna Educação Física reveste-
se de características muito especiais, para atender os diferentes estágios 
psicomotores do desenvolvimento da criança, para isso, é necessária uma 
infraestrutura adequada para que a educação pelo movimento permita ao aluno 
alcançar resultados compatíveis com suas necessidades biológicas, 
psicológicas e sociais. 

No Brasil ainda existe uma carência de espaço destinado às praticas 
esportivas. Para BORGES (2013), com base nos estudos do BID (Banco 
Internacional de Desenvolvimento), 35% das escolas brasileiras não contam 
com espaços para a prática de esportes. 
Pesquisa realizada com os professores de Educação Física em São 
Sebastião/SP no ano de 2012, 43,5% dos professores considerou como 
péssima a estrutura física para suas atividades. As necessidades pedagógicas 
da Educação Física atual, principalmente na perspectiva dessa proposta, 
consideram que os espaços disponíveis nem sempre atende às essas 
necessidades pedagógicas. Os projetos pedagógicos são dinâmicos, mudam 



conforme as necessidades. Os projetos arquitetônicos dos espaços, “quadra”, 
são os mesmos sempre. 

Para (BELTRAME & MOURA, 2011 p.4) [...] há uma relação dinâmica 
entre o usuário e o ambiente, por isso ele precisa estar em constante 
movimento de reestruturação, portanto, as questões pertinentes à interação 
entre espaço físico, atividades pedagógicas, comportamento humano deve ser 
considerado prioritários no processo de elaboração de um projeto.  

Ao considerar suas características, os espaços disponíveis e os recursos 
materiais, as aulas de Educação Física podem ser consideradas uma das 
áreas que mais sofrem adaptações dentro da escola. Isso pode ser 
considerado positivo, visto que muitos professores aproveitam diferentes 
recursos e transformam em vantagem pedagógica. Adaptação, criação, 
improvisação pode ser ou tem sido uma prática recorrente, isso evidencia o 
potencial criativo do professor, mas não o isenta da responsabilidade de 
planejar. Numa palestra sobre Marketing esportivo, na Universidade Paulista 
em 2008, Brunoro disse que “O maior potencial do brasileiro é a sua 
criatividade e improvisação, mas seu maior defeito é que ele improvisa 
demais”.  

Organizar o trabalho na forma de projeto bimestral, como sugere esta 
proposta, é uma maneira de organizar o tempo disponível conforme o tempo 
necessário. O projeto será organizado a partir do planejamento anual, o 
professor inicia pela definição do conhecimento a ser tratado, faz um 
levantamento dos recursos materiais e espaços necessários para o seu 
desenvolvimento, e por fim, elabora as atividades e organiza o seu 
sequenciamento. 

Por entender que o plano de aula deva fazer parte do projeto bimestral 
que está inserido num plano anual embasado numa concepção de currículo, 
essa proposta compreende que a organização do conhecimento vai além da 
definição dos conteúdos e o desenvolvimento de suas respectivas habilidades. 

 Ao planejar suas aulas, o professor precisa considerar os recursos 
materiais disponíveis, fazer um levantamento dos espaços necessários e as 
possíveis adequações do e ao ambiente. O projeto deve considerar ainda, as 
possibilidades de transformação desse espaço num ambiente de vivências e 
aprendizagens, e o trato com o conhecimento seja envolvente e faça sentido 
para o aluno.  

Para Zabala (2010), o ambiente deve favorecer o deslocamento do 
protagonismo da educação “do professor para o aluno”. Esse autor considera 
que “o centro de atenção já não é o que há no quadro-negro, mas o que está 
acontecendo no campo dos alunos. Este simples deslocamento põe em dúvida 
muitas das formas habituais de se relacionar em classe, mas questiona 
consideravelmente o cenário”. Por isso, ao organizar seu trabalho, o professor 
precisa considerar não apenas o que ensinar, mas, sobretudo a forma e o 
envolvimento de todos nesse ambiente (cenário) da aprendizagem. 

A razão pela qual o tema “Educação Física tempo/espaço” faz parte do 
eixo temático “natureza”, nesta proposta, é a compreensão de que todos têm 
que ser visto dentro da natureza e não que a natureza seja algo externo. Por 
isso, o tempo/espaço permeia todos os conhecimentos a serem tratados na 
Educação Física escolar, pois eles são pedagógicos em si mesmos.   

Esta proposta há uma preocupação em buscar estratégias para a 
mudança de atitude das pessoas perante a natureza. Esse tema objetiva a 



conscientização de si e do meio.  Essa conscientização compreende que o 
movimento corporal humano é a manifestação de sua natureza interna em 
comunhão com a natureza externa, essa presentidade humana, esse “ser” e 
“estar” devem constituir no maior interesse da Educação Física escolar. Para ( 
Wilson Sagae, 2016) “A presentidade não é apenas uma procura por 
autoconsciência, mas está imersa em uma atenção plena na realidade 
circundante”. Para Merleau-Ponty (2006, p. 194-195) 

 
 [...] o espaço e o tempo não são uma soma de pontos justapostos, 
nem tampouco uma infinidade de relações das quais minha 
consciência operaria a síntese e em que ela implicaria meu corpo; 
não estou no espaço e no tempo; não penso o espaço e o tempo; eu 
sou no espaço e no tempo, meu corpo aplica-se a eles e os abarca. 

 
Alexandra Franchini Raffaelli (2013) considera que “este tempo-espaço 

se modifica e produz conhecimento. Pensar como é o tempo da ação do 
movimento, sua sensibilidade e suas intencionalidades é buscar 
constantemente fazer da EF um espaço rico em educação, ou seja, saber o 
que há de sentido nesse momento do se-movimentar”.  

O movimentar-se ou o se-movimentar conduz à compreensão de que há 
sempre um sujeito que se manifesta em relação ao mundo com propósitos e 
intencionalidades. Para (Elenor Kunz, 1991), movimento é, assim uma ação em 
que um sujeito, pelo seu “se-movimentar”, se introduz no mundo de forma 
dinâmica e através desta ação percebe e realiza os sentidos/significados em e 
para o seu meio. 

Sob esta ótica, a Educação Física não deve preocupar em apenas 
mobilizar músculos, mas mobilizar sujeitos que pela presentidade, o seu corpo 
próprio se desenvolve e aprende em diferentes tempos e espaços. Esse sujeito 
enquanto ser biológico, natural, situa-se num tempo/espaço físico e num 
tempo/espaço biológico. Pela presentidade, esse sujeito intencional atua num 
tempo/espaço fundamentalmente humano. Dessa forma, a Educação Física ao 
estruturar seu projeto na escola, precisa considerar a importância da 
organização do tempo e do espaço, para que os alunos tanto conheçam suas 
possibilidades de aprender, como também se reconheçam nesses tempos e 
espaço de aprendizagem. 

Com a proposta de organizar um ambiente considerando o espaço e 
tempo para o se-movimentar, o trabalho com projeto aqui sugerido, 
compreende que os objetos de estudo junto com os sujeitos de estudo, como 
um complexo da realidade, mobilizam diferentes áreas do conhecimento. Por 
isso, a organização do projeto tendo clareza de suas etapas com 
começo/meio/fim é um indicativo de otimização do tempo e espaço e torna-lo 
num ambiente de vivências e aprendizagens.  

As atividades como ginástica, danças, jogos e brincadeiras, lutas e 
outras tantas possibilidades de vivências e aprendizagens, não podem ser 
consideradas um fim nelas mesmas. Primeiro há um propósito, um porquê. 
Isso carece de intencionalidade, “portanto, aquela ideia de que atuando sobre o 
físico estamos automaticamente e magicamente atuando sobre as outras 
dimensões, precisa ser superada para que estas possam ser levadas 
efetivamente em consideração na ação pedagógica, através do 
estabelecimento de estratégias que objetivem conscientemente o 
desenvolvimento num determinado sentido, destes outros aspectos e 



dimensões dos educandos” (BRACHT, 1992, p. 66). Segundo ponto a ser 
considerado, é como o trabalho deverá ser estruturado, para isso, é importante 
ao levantar o tema para elaborar o seu projeto para o bimestre, estudar com 
seus alunos sobre a temática e suas possibilidades de tratamento ao longo do 
bimestre. O professor necessita organizar seu trabalho considerando pontos 
importantes, o levantamento dos recursos disponíveis e os recursos 
necessários para o seu desenvolvimento, quais serão os materiais utilizados e 
a forma como o conhecimento deverá ser organizado na elaboração e 
sequenciamento das atividades. Nos encaminhamentos metodológicos desta 
proposta, está disponíveis sugestões sobre a organização do trabalho, como o 
levantamento dos recursos materiais e adequação do ambiente.  
Por último, o ambiente ou os espaços onde as aulas acontecem ou vão 
acontecer merecem atenção, visto que historicamente, a grande preocupação 
da Educação Física ficou em torno das definições dos conhecimentos a serem 
ensinados. Por isso, a compreensão da adequação do espaço e ao espaço 
precisa ser considerado importante na elaboração do projeto.  
 

 Entendemos o espaço da escola não apenas como um lugar que 
abriga alunos, livros, e professores, mas um ambiente em que se 
realizam atividades de aprendizagens. Ele próprio é educativo e 
contêm “conteúdos”. A escola, portanto, é mais do que uma estrutura 
física/material, é produção de aprendizagem que envolve relações 
sociais de formação de pessoas. Há uma docência do espaço 
(OLIVEIRA & SILVA, 2009 p. 4) 

 
A referência ao espaço significa uma abertura ao entendimento mais 

amplo e profundo da Educação Física escolar. Esse entendimento suplanta a 
condição de uma área subordinada aos conteúdos de ensino tratado de forma 
segmentada e fragmentada quase sempre desenvolvidos numa quadra com 
sesta de basquete, local para fixar rede de vôlei e traves de futsal e linhas 
demarcatórias para quatro modalidades. Para o entendimento de corpo próprio, 
esse “Corpo próprio”, com intencionalidades, significações, intersubjetividade e 
expressão, problematiza o conhecimento fragmentado. Procura ampliar e 
contextualizar os conhecimentos e busca pela compreensão do ser e seu meio, 
o meio interno e externo, por isso considera o espaço como a extensão de si. A 
Educação Física é um tempo e um espaço vivo, onde comunicam coisas vivas. 
Conforme Wilson do Carmo Júnior, 1999. 

 
Pelo movimento ou motricidade, comunicam-se coisas vivas, sobre 
com as quais se entretêm ser humano com ser corporal, uma 
identidade sem superação, diferença sem contradição. Assim se 
revela o ser humano que se move nos elementos inseparáveis como 
a bola e a grama, o judoca e o tatâmi, os passos e o palco, o nado e 
a água, as pernas e o salto, a inspiração e a transpiração...., enfim a 
corporeidade e a motricidade, o ser e o tudo, do visível ao invisível. 

 

Todas as atividades envolvem a natureza interna e a externa, por esse 
entendimento, todas as atividades são da natureza e realizadas na natureza. O 
autor acima citado considera que: 
 

O corpo que não é um pedaço de espaço, um feixe de funções, mas 
um entrelaçado de visão e de movimento no mundo dos projetos 
motores como totalidade e-motricidade. Essa é a premissa que nos 
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privilegia a discursar sobre o corpo, falar sobre o corpo, exercitá-lo 
numa correlação de absoluta identidade com o espaço e o mundo 
extensivo. Essa correlação irá nos permitir compor um ser humano 
corporal-e-motor, residente em cada instrumento pedagógico, 
simbolizando as bolas, as cordas, os colchões, os bancos, os 
bastões, os arcos, os aparelhos de ginástica, as coreografias, os 
gestos esportivos, e todos os elementos que complementam uma 
humanidade do homem em movimento. Talvez seja esses elementos 
quem e não o que nos estimulam à motricidade ontológica. 

 
Essa relação de identidade do corpo com o mundo extensivo precisa ser 

refletida ao pensar o projeto para a organização do trabalho corporal em todas 
as suas possibilidades, desde a educação infantil aos anos finais do ensino 
fundamental. O importante é que ao pensar (planejar) outras possibilidades, há 
de considerar outros tempos, outros espaços. Aquele cantinho, o pátio ou a 
quadra, com suas configurações e o que eles pressupõem, exige que seja 
pensado outras formas, outras possibilidades.   
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