
A marcha atlética como conteúdo da educação física escolar: uma proposta 

metodológica. 

 

O presente trabalho procura propor uma metodologia de ensino da modalidade 

Marcha Atlética na Educação Física Escolar, em uma terceira série do ensino médio 

em uma Escola de Educação Básica. No decorrer do trabalho procurou identificar, 

através de questionários, o nível de conhecimento dos alunos e professores de 

educação física quanto à marcha atlética; investigar se os alunos e professores de 

educação física já realizaram a prática da modalidade; questionar aos alunos e 

professores de educação física quanto a expectativas, dificuldades esperadas e 

vivenciadas ao praticar a Marcha Atlética. A construção do método de ensino da 

modalidade esteve de acordo com os princípios pedagógicos de ensino da educação 

física, embasando teoricamente os alunos e seguindo uma progressão técnica de 

ensino da Marcha Atlética. Quanto ao conhecer da modalidade, mais da metade dos 

alunos não possuíam o conhecimento sobre a Marcha Atlética, aos que conheciam, 

muitos desses foi através da mídia. A maior parte dos alunos nunca tinha realizados 

tais movimentos da modalidade, e nenhuma vez este esporte foi praticado na escola 

pelos alunos. A respeito das expectativas, dificuldade esperada e vivenciada ao 

praticar a Marcha Atlética nota-se a partir dos resultados que apesar de o nível de 

dificuldade em praticar a modalidade seja considerado difícil, os alunos têm boa 

aceitação e boa expectativa quanto à prática da mesma na Educação Física Escolar.  

A Marcha Atlética pode ser aplicada a qualquer faixa etária escolar, incentivando os 

alunos a vivenciarem diferentes movimentos, contribuindo enfim para uma melhor 

qualidade de vida e saúde, cabendo aos professores de Educação Física 

proporcionar esta modalidade. 
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This paper aims to propose a methodology of teaching the sport Race Walking in 
Physical Education, in a third grade of secondary education in Basic School. During 
the study sought to identify, through questionnaires, the knowledge level of students 
and teachers of physical education on the athletic gear, and to investigate whether 
students and physical education teachers have already made the sport; questioning 
students and faculty of education physical and the expectations, and expected 
difficulties experienced by practicing Race Walking. The construction method of 
teaching the sport was in line with the pedagogical principles of teaching physical 
education, basing students theoretically and following a progression of teaching 
technique Race Walking. How to know the sport, more than half the students had no 
knowledge of the Race Walking, those who knew him, many of these was through the 
media. Most students had never made such moves of the sport, and not once this 
sport was practiced in the school by students. Regarding expectations, and expected 
difficulty experienced by practicing Race Walking is noted from the results that 
although the level of difficulty in practice mode is regarded as difficult, students have 
good acceptance and expectation of good practice in the same Physical Education. 
The Race Walking can be applied to any school age by encouraging students to 
experience different movements, ultimately contributing to a better quality of life and 
health, leaving it to physical education teachers to provide this modality. 
 

Key words: Physical Education. Race Walking. Athletics. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



No Brasil, o atletismo é um dos esportes que mais tem medalhas em Jogos 

Olímpicos, de Pan-Americanos e Mundiais. Uma das modalidades que maior tem 

destaque no Atletismo é a Marcha Atlética, a qual os atletas de Santa Catarina são 

referência. Entre os 10 mais bem colocados no ranking da Confederação Brasileira 

de Atletismo para os atletas adultos da marcha atlética de rua 20Km, no masculino 

dois são catarinenses e no feminino 3. (CBAt, 2021).   

A Marcha Atlética possui algumas regras que fazem ela se diferir da corrida, A 

Marcha Atlética é definida, nos regulamentos competitivos, do seguinte modo: os 

passos devem ser executados de modo que um dos pés esteja sempre em contato 

com o solo. O pé deve assentar primeiro com o calcanhar. A perna de apoio tem de 

estar estendida em certo momento do ciclo. (Schmolinsky[1] 1982, p.166) 

Um conceito mais atual, baseado nas normas da Federação Internacional de 

Atletismo (IAAF) define a Marcha Atlética com [...] uma progressão de passos, 

executados de tal modo que o atleta mantenha um contato contínuo com o solo, não 

podendo ocorrer (a olho nu) a perda do contato com o mesmo. A perna que avança 

deve estar reta (ou seja, não flexionada no joelho) desde o momento do primeiro 

contato com o solo, até a posição ereta vertical. (CBAt, 2010, p. 91) 

Nos movimentos específicos da perna na Marcha Atlética, um instante antes 

de o pé abandonar o solo, deve ser obtido o contato do calcanhar do outro pé com o 

solo e o assentamento do pé deve ser suave e tendo que se verificar antes da 

completa extensão da perna, o que evita um efeito de travagem que prejudicaria o 

impulso de avanço. (Schmolinsky,1982) 

Classifica-se em duas fases os movimentos dos membros inferiores, a primeira 

sendo como fase de apoio simples, que se caracteriza pelo contato do calcanhar ao 

solo, que se estabiliza ao ter a planta do pé ao solo, e que impulsiona, pelo movimento 

de rolamento do pé sobre o solo, feito pela ponta do pé.  E então a segunda fase, que 

é chamada de fase de duplo apoio, que ocorre no contato da ponta do pé posterior 

no chão, terminando ali a impulsão, enquanto o pé dianteiro toca ao solo pelo 

calcanhar, iniciando o ataque. (Matthiesen, 2007) 

Quanto à postura do tronco do praticante, a parte superior do corpo pode ser 

mantida reta ou se pode ter uma ligeira inclinação para frente. (Schmolinsky, 1982) 

O corpo deve estar “ligeiramente inclinado à frente, o tronco deverá 

acompanhar, de maneira oposta, os movimentos do quadril, sem que haja uma 

rotação exagerada”. (Matthiesen, 2007, p.28) 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt%2DBR&rs=pt%2DBR&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW-INSTANT&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=0EBDE99F-40D3-0000-C966-4A1E65A07F13&wopisrc=https%3A%2F%2Fanimaeducacao-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjanio_coelho_unisociesc_com_br%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F74425fb5a7aa447491bf8451d3ab1a0e&wdhostclicktime=1630101836409&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=83cd74ec-4406-4b1e-884b-87eb71189ffa&usid=83cd74ec-4406-4b1e-884b-87eb71189ffa&sftc=1&mtf=1&sfp=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1


 Já no movimento dos membros superiores Schmolinsky (1982, p.168) diz que 

“Os braços auxiliam, com os seus movimentos ritmados, a manter o ritmo da passada. 

Quanto mais rápida e a marcha, mais os braços flectem. ” Quanto aos mesmos 

membros Matthiesen (2007, p.28) comenta que: [...] os braços devem estar 

flexionados a 90º, movimentados no sentido ântero-posterior e de acordo com o ritmo 

e amplitude da passada, que impulsiona o marchador para a frente. Assim, quanto 

mais veloz for o deslocamento do marchador, mais veloz será a movimentação dos 

membros superiores. 

 Ação do quadril, uma boa flexibilidade nesta articulação é decisiva para uma 

suave e um regular ritmo da marcha e que a cada passo, quando a perna de trás 

avança, a anca tem que realizar um movimento de desvio para o outro lado. 

(Schmolinsky,1982) 

Algumas regras são fundamentadas pela execução dos movimentos, segundo 

uma dessas regras é sobre a progressão de passos, que deve provocar uma 

manutenção continua do contato com o solo, ou seja, o pé que avança deve tocar o 

solo antes que o pé posterior deixe o terreno. Outra regra que é citada diz a respeito 

da perna que avança deverá estar estendida, de modo que, não haja flexão do joelho, 

do primeiro contato como o solo até a posição ereta vertical. (Matthiesen, 2007) 

Outras vantagens ainda são perceptíveis quanto à prática da Marcha Atlética, 

alega: essa modalidade é também considerada como base para as demais práticas 

desportivas em virtudes de auxiliar e contribui para a melhoria das qualidades físicas. 

(Nascimento, 2006, p.177) 

A Marcha Atlética no ambiente escolar pode proporcionar aos alunos uma 

melhora nas ações motoras, por trabalhar em sua técnica os valores motores.  Um 

bom número de pré-adolescentes e adolescentes não se sentem motivados para 

realizar práticas esportivas, sendo por consequência, muitas vezes, da falta de 

requisitos motores suficientes para praticá-las. Nesse sentido, o profissional da 

atividade física pode e deve estimular os alunos a buscarem o aperfeiçoamento de 

seus desempenhos nas ações motoras, sendo o professor da disciplina responsável 

por elaborar propostas que foquem melhorar a coordenação em diferentes ações 

esportivas. (Hiraga e Pellegrini, 2009) 

Além da possibilidade de uma melhora nas ações motoras, a Marcha Atlética 

como uma atividade física regular pode ser eficaz na prevenção da obesidade na 

adolescência, além de prevenção de outras doenças como hipertensão, diabetes, 



aterosclerose, etc. Sobre os benefícios da atividade física para promoção da saúde A 

prática regular de atividade física tem sido amplamente indicada para a promoção de 

saúde, a prevenção e o tratamento de diversas patologias nas diferentes faixas 

etárias. Nos últimos anos, os estudos envolvendo o uso da atividade física como 

ferramenta para o controle do peso corporal na infância e na adolescência ganharam 

grande destaque, especialmente em virtude do aumento da prevenção de obesidade 

nessa população. (Evangelista 2009, p.211) 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2009), houve 

um contínuo aumento de peso em adolescentes de 10 a 19 anos, nos últimos 34 anos. 

Sendo mais perceptível no sexo masculino, em que o índice passou de 3,7% para 

21,7%, o que representa um acréscimo de seis vezes. Já entre as jovens, as 

estatísticas triplicaram: de 7,6% para 19% entre 1974-75 e 2008-09. 

Verificando esse aumento significativo de jovens com um aumento acentuado 

de peso corporal, demonstra a importância de incentivo às práticas de atividades 

físicas regulares, que a atividade regular queima calorias, auxiliando você a manter 

um peso corporal desejado e uma percentagem de gordura corporal e uma forma 

mais fina e saudável. O treinamento físico leva a um aumento da capacidade para 

mobilizar e metabolizar gordura. O indivíduo fisicamente apto é dono de uma eficiente 

fornalha de queima de gordura. Essa capacidade aumenta para utilizar gordura como 

uma fonte de energia traz benefícios ainda maiores que estão intimamente ligados à 

prevenção de aterosclerose e DC. (Sharkey, 1998, p.34) 

Ainda, a atividade física regular age diminuindo o risco de DC, câncer e outras 

doenças de estilo de vida, a atividade física regular expande o período de vigor adulto 

e comprime o período de doença que geralmente precede a morte. Além destes, 

serve como uma estratégia de convivência eficaz, uma distração em meio ao estresse 

da vida cotidiana. (Sharkey, 1998, p.41).  

A Marcha Atlética pode ser planejada nas aulas de Educação Física sem 

muitas dificuldades. Apesar de esquecida por livros e profissionais da área, não é 

difícil elaborar exercícios voltados a sua aprendizagem. Sem maiores dificuldades, o 

professor poderá partir de atividades que envolvam o andar, o andar mais rápido, até 

a inserção de especificidades técnicas que levem seu aluno ao desenvolvimento da 

marcha propriamente dita. (Matthiesen, 2007) 

Alguns profissionais da Educação Física citam a falta de espaço físico para a 

execução de atividades que trabalhem a Marcha na escola. Pode-se elaborar diversas 



atividades que envolvam a caminhada, explorando a marcha numa quadra, no pátio, 

em corredores e até mesmo em espaços mais reduzidos. (Nascimento, 2006) 

A necessidade de pequenos espaços para a realização de exercícios voltados 

à aprendizagem da Marcha Atlética é Ainda que oficialmente seja uma prova de 

fundo, sugere-se, na aprendizagem, que se inicie com atividades curtas, que 

explorem o andar mais rápido até que se atinja os movimentos específicos da marcha 

atlética. (Matthiesen, 2007, p.30) 

A Marcha Atlética é uma modalidade do Atletismo que é classificada como 

provas de resistência, e como tal pode contribuir para as condições 

cardiorrespiratórias e motoras dos alunos praticantes. A importância da resistência 

para a prática da Marcha Atlética é demonstrada por colocando a resistência como 

principal atributo para se obter sucesso na marcha. (Schmolinsky,1982)  

A resistência como uma das principais exigências, além da técnica. (Simoni e 

Teixeira, 2009) 

O atleta de marcha atlética “requer qualidades atléticas de velocidade, 

flexibilidade e resistência fora do comum.” (Laigret, 2000, p.53)  

Como a Marcha Atlética necessita de atividades, exercícios que exigem aptidão 

física, em termos pedagógicos, uma forma de aplicá-la nas escolas é se utilizando da 

abordagem pedagógica de atividade física para promoção da saúde. 

Demonstrando a importância destas atividades, os profissionais de Educação 

Física que propuserem a utilização das corridas e da marcha, explorando o caminhar, 

estarão contribuindo para a melhoria da própria saúde, do sistema cardiorrespiratório, 

para que se estabeleçam correções posturais e para a própria prevenção de doenças. 

(Nascimento (2006, p.179) 

A abordagem pedagógica de atividade física para a promoção de saúde é 

utilizada para trabalhar e conscientizar a saúde que por meio de atividades é capaz 

de melhora ou aperfeiçoar nossas condições cardiovasculares, flexibilidade, 

condicionamento muscular, fatores importantes na busca da melhor condição de 

saúde através do exercício. Abordando o atletismo de formação, trata-se de um 

conteúdo dentro da própria educação física, que objetiva a melhoria do próprio 

indivíduo como um todo, da qualidade de vida e da saúde. Não existe interesse 

voltado à superação, ou mesmo pensamento em competição.  (Nascimento, 2006, 

p.178) 



Percebendo uma nova perspectiva da educação física, o profissional de 

educação física, neste novo milênio, após a regulamentação da profissão e também 

o reconhecimento como profissional da área da saúde, está tornando, definitivamente, 

de forma inquestionável, o exercício como principal meio de desenvolvimento da 

aptidão física relacionada à promoção da saúde e bem-estar. (Guiselini, 2006) 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

TIPO DE PESQUISA 

Este estudo se caracteriza quanto ao nível de estudo como: pesquisa 

exploratória, assim, tem como principal objetivo proporcionar maior familiaridade com 

objeto de estudo de acordo com Leonel e Motta (2007). As técnicas de pesquisa que 

podem ser utilizadas na pesquisa exploratória são várias como formulários, 

questionários, entre outras. 

 Com base bibliográfica este estudo utilizou como técnica para construção do 

seu banco de dados dois questionários que foram aplicados aos alunos do terceiro 

ano do ensino médio da Escola de Educação Básica. 

Quanto ao tipo de procedimento utilizado para a coleta dos dados, este estudo 

se classifica com de campo, pois procurou aprofundar uma realidade específica, ou 

seja, a Marcha Atlética na escola. (HEERDT e LEONEL, 2006).  

 Quanto a forma de coleta dos dados, segundo Leonel e Motta (2007), muitos 

trabalhos podem ter as duas abordagens simultâneas configurando uma pesquisa 

qualiquantitativa ou quantiqualitativa. Nesta pesquisa a forma utilizada para coleta de 

dados foi questionário com a maioria das questões sendo fechadas, e de múltipla 

escolha, com somente duas abertas.  

 

POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A pesquisa quanto à proposta metodológica da Marcha Atlética será realizada 

com os alunos da turma matutina da 3ª série da Escola de Educação Básica, que 

pertence à cidade de Gravatal – Santa Catarina. Este município possui fontes de água 

termais em suas terras, águas essas que são uma das maiores fontes de renda da 

cidade que é considerada turística e recebe milhares de visitantes por mês em seu 

complexo hoteleiro. Além do turismo, Gravatal possui um bom comércio que abastece 

a região e também aos turistas que aproveitam desta para fazer suas compras.  



Fizeram parte desta pesquisa todos os 23 alunos, sendo quatro meninos e 19 

meninas, com faixa etária média de 17 anos (participação voluntária). Sendo a faixa 

etária dos 17 anos a mais numerosa, continuando a mesma proporção no 

questionário final. 

A maioria dos alunos entrevistados no questionário inicial, (correspondendo a 

83%) são dos gênero feminino, os outros 17% são do gênero masculino. No 

questionário final o gênero feminino continua em maioria, porém houve um pequeno 

decréscimo (83% para 81%).  

 

INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA COLETA DOS DADOS 

A coleta de dados aconteceu através da utilização de um instrumento de 

pesquisa elaborado pelo pesquisador, especialmente para este estudo (Apêndice A).  

Os dados foram coletados pelo proponente da pesquisa através da aplicação 

do questionário aos alunos e professores de educação física, durante a realização do 

Estágio Supervisionado em Educação Física V. 

O instrumento inicial de pesquisa foi elaborado em etapas A e B. Na primeira 

coletaram-se dados pessoais. A seguinte foi dividida em cinco questões, sendo a 

número um, subdividida em duas partes. O questionário final foi composto de apenas 

três perguntas, além dos dados pessoais.  

 

APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS  

Em uma primeira aula o pesquisador foi apresentado à turma investigada e o 

mesmo falou sobre o trabalho de conclusão de curso em questão, explicando os 

objetivos e a justificativa. Neste momento foi entregue o questionário inicial, bem 

como o termo de consentimento livre e esclarecido.  

Em um segundo encontro com os alunos foram recolhidos os termos de 

consentimento, bem como o primeiro questionário. Neste mesmo encontro foi 

aplicada a primeira aula teórica sobre a Marcha Atlética (Apêndice B). 

 Na terceira e quarta aulas foram realizadas atividades práticas para ensino da 

técnica da Marcha Atlética. A última aula ocorreu na praça da cidade onde foi 

praticada a Marcha Atlética e, num segundo momento, na escola, houve a aplicação 

e devolução do questionário final (Apêndice C). 

 

 



FORMA DE ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados após coletados foram analisados e a partir deste ponto, sendo 

observado o nível dos conhecimentos dos alunos quanto a marcha atlética, bem como 

quanto a proposta da metodologia da modalidade. Após essa análise foi levantado 

discussões para propor causas e soluções que podem ser apresentadas perante os 

resultados que foram obtidos. 

A análise de cada questão também foi realizada estatisticamente para 

elaboração de tabelas de frequência e porcentagem de respostas, através do 

programa Excel para Windows 2007. 

 

 METODOLOGIA DE TRABALHO 

Esta pesquisa buscou como objetivo principal propor uma metodologia de 

ensino da modalidade Marcha Atlética para uma turma de terceiro ano do Ensino 

Médio. Tal proposta foi elaborada em cinco etapas. 

Na etapa 1 buscou-se definir o conhecimento da amostra em relação a 

modalidade de marcha atlética. Para isso foi aplicado o questionário inicial. Como é 

sabido, existe grande importância em conhecer os alunos em um primeiro momento 

para depois planejar as aulas de Educação Física, partindo do que eles já sabem. Tal 

afirmativa é encontrada nos escritos de (Matthiensen, 2007) que afirma a necessidade 

de procurar observar o que os alunos já conhecem. Ainda, Vargas Neto e Voser 

(2001, p.76) dizem a respeito do grupo ao qual iremos trabalhar que “[...] para 

conseguir alcançar nossos objetivos no meio educativo, além de termos o 

conhecimento profundo [...], é de suma importância possuirmos um conhecimento 

mais amplo a respeito do grupo [...]”. 

Na etapa 2 foi realizada aula teórica sobre o histórico da Marcha Atlética, bem 

como a técnica da modalidade e noções de atividade física para a saúde. Criou-se 

uma apresentação em Power Point que traduziu estes conhecimentos além das 

explicações do pesquisador e discussões sobre estes temas com os alunos. 

Na etapa 3 utilizou-se aulas práticas descritas nos planos de ensino disponíveis 

no Apêndice D desta pesquisa, que buscaram efetivar o aprendizado da técnica da 

modalidade através de sequências pedagógicas de ensino. 

Na etapa 4 transportou-se os alunos para um espaço extraescolar (praça da 

cidade) com o objetivo de que os mesmos praticassem a modalidade. A ideia de sair 



da escola serviu para aumentar o espaço livre para a prática, bem como para utilizar 

o espaço de calçadas disponível neste local.  

Na etapa 5 aplicou-se o questionário final para que fosse possível a 

comparação entre as questões de praticar a modalidade na escola, o nível de 

dificuldade e as expectativas. Este último momento foi importante para analisar a 

metodologia aplicada para o ensino da Marcha Atlética. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto ao nível de conhecimento dos alunos a respeito da modalidade Marcha 

Atlética, foi possível observar que 52% dos alunos questionados responderam que 

não conhecem esta modalidade, outros 48% tem conhecimento. Destes últimos foi 

questionado sobre como conheceram o desporto, assim, 82%, o que corresponde 9 

alunos, responderam que conhecem por meio da Televisão e outros 18% através de 

amigos.  

Parece-nos, portanto que mais da metade da amostra não possui 

conhecimento da modalidade a mesma deveria ser mais praticada na escola. 

Contudo, o que nos mostrou o gráfico 6 foi que a mídia que proporcionou tal 

conhecimento da modalidade ao invés da escola. 

Aos alunos que não conhecem a modalidade de Marcha Atlética, foi indagado 

se gostariam de conhecer; 92% deles gostariam de conhecer esta modalidade, 

apenas 8% responderam o contrário. Então fica claro que há aceitação dos alunos 

quanto a conhecer e, consequentemente, praticar a Marcha Atlética. 

Sobre a prática da modalidade de Marcha Atlética na escola, de acordo com as 

respostas do questionário, somente 9% tiveram oportunidade de praticar a Marcha 

Atlética alguma vez, totalizando 91% de alunos que nunca realizaram os movimentos 

desta modalidade. Nem mesmo na Educação Física escolar tal prática foi executada, 

como se pode observar a partir das respostas, já que nenhum aluno entrevistado teve 

oportunidade de vivenciá-la neste ambiente. 

Após o questionário inicial, bem como, depois de aplicadas as aulas sobre a 

modalidade de marcha atlética, aulas essas com o objetivo de que os alunos 

pudessem ter uma vivência da teoria e prática deste esporte, foi respondido o 

questionário final. 

Neste foi perguntado se gostariam de praticar a Marcha Atlética nas aulas de 

educação física, dentre os indagados 70% gostaria de ter em suas aulas esta 



modalidade. Portanto, quando comparados os 92% de alunos que gostariam de 

conhecer a modalidade com a questão analisada neste momento, chega-se à 

conclusão que nem todos que gostariam de conhecer, gostariam de praticá-la em 

suas aulas de Educação Física. Contudo, analisando os alunos que gostariam de 

conhecer e comparando com os que já conheciam, a maioria (63,63%) gostaria de 

praticar esta modalidade na escola.  

  

Tabela 1 – Comparação entre os questionário inicial e final a respeito da prática da 

Marcha Atlética na escola. 

    QUESTIONÁRIO FINAL 

    
Gostariam de praticar a modalidade nas aulas de 

Educação física? 

QUESTIONÁRIO 

INICIAL 

Número de alunos 

que responderam 

o questionamento 

SIM NÃO 
Não 

responderam 

Gostariam de conhecer 

a modalidade? 
13* 8 4 1 

Já conhecem a 

modalidade? 
9* 6 2 1 

N 
22 

(100%) 

14 

(63,63%) 

6 

(27,27%) 

2 

(9,09%) 

* Um aluno não respondeu. 

** Somente um aluno respondeu que não conhecia a modalidade e não gostaria de praticá-la na escola, 

por isso a soma dos alunos total é de 22, nesta tabela, e não 23 como na amostra. 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Quanto as expectativas, dificuldades esperadas e vivenciadas de acordo com 

os alunos questionados, 31% acreditam que o nível de dificuldade é difícil, 61% dos 

alunos, a maioria, acreditam ser razoável, 4% que a muito fácil, e outros 4% dos 

alunos acreditam que é muito difícil. Após realizarem a prática e a teoria desta 

modalidade os alunos acreditam que a dificuldade dos movimentos executados é 

muito difícil é de 10%, 52% dos alunos dizem ser difícil, o que corresponde a maior 

faixa da população, 24% colocam o movimento da Marcha Atlética como razoável e 

14% dizem ser fácil estes movimentos. Para melhor comparação entre os dados foi 

elaborada a tabela 2 que nos mostra um maior número de alunos acreditando ser 

entre muito difícil e difícil a prática (não importando o questionário). 



 

Tabela 2 – Comparação entre o nível de dificuldade na prática da Marcha Atlética. 

   Questionário Final 

Questionário 

Inicial 
Muito difícil Difícil Razoável Fácil Muito fácil 

Muito difícil 1         

Difícil 1 6       

 Razoável   5 5 2   

Fácil       1   

Muito fácil           

Total (n=21*) 2 11 5 3   

* Dois alunos não responderam o questionário final e foram excluídos da análise. 

Fonte: Próprio autor (2020). 

   

Em sua maioria, 46% dos alunos esperam que conhecer esta modalidade seja 

bom, 12% acreditam que seja muito bom, 38% esperam que esta experiência seja 

razoável, e apenas 4% acreditam que este conhecer possa ser muito ruim. Após a 

realização da etapa prática da pesquisa, observa-se a partir da tabela 3 que os alunos 

continuam, em sua maioria, tendo a expectativa boa quanto a modalidade, sendo do 

total 16 alunos com expectativa entre muito boa e boa. 

 

Tabela 3 – Comparação da expectativa dos alunos quanto ao conhecimento da 

modalidade. 

   Questionário Final 

Questionário 

Inicial 
Muito bom Bom Razoável Ruim Muito ruim 

Muito bom 2 1       

Bom 1 7       

Razoável   5 3 1   

Ruim           

Muito ruim       1   

Total (n=21*) 3 13 3 2   

* Dois alunos não responderam o questionário final e foram excluídos da análise. 

Fonte: Próprio autor (2020). 

   



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Propor uma metodologia de ensino da modalidade Marcha Atlética na escola 

foi o foco principal do estudo. A construção do método de ensino da modalidade em 

questão esteve de acordo com os princípios pedagógicos de ensino da Educação 

Física. A metodologia criada e aplicada neste estudo mostrou-se efetiva quando 

embasou teoricamente os alunos a respeito do conteúdo, bem como, exercitou-os de 

maneira adequada segundo progressões técnicas de ensino. 

Quanto ao nível de conhecimento a maioria dos alunos não conhecia a 

modalidade, aos que conheciam muitos desses principalmente através da mídia. Fato 

este que nos mostra a ausência da Educação Física escolar como fonte divulgadora 

de modalidades esportivas diferentes das corriqueiras como futebol e voleibol.  

A maioria dos alunos nunca praticou a Marcha Atlética, e na escola nenhum 

aluno praticou tal modalidade. Mais uma vez, falha a Educação Física escolar em 

proporcionar vivências corporais diversificadas ao educando, principalmente quando 

se entende o Atletismo como a esporte base. 

A respeito das expectativas, dificuldades esperadas e vivenciadas ao praticar 

a Marcha Atlética, na comparação entre o questionário inicial e final pode-se observar 

que: 1) os alunos continuam tendo boa expectativa em relação a modalidade; e, 2) o 

nível de dificuldade da prática é difícil. Por fim, nota-se a partir dos resultados que 

apesar de o nível de dificuldade em praticar a modalidade seja considerado difícil, os 

alunos têm boa aceitação e boa expectativa quanto a prática da mesma.  

Cabe agora aos professores de Educação Física (incluindo aqui os acadêmicos 

em estágios supervisionados) proporcionarem a prática da Marcha Atlética em 

qualquer faixa etária escolar, incentivando os alunos a vivenciarem diferentes 

movimentos que possam, finalmente, contribuir para a melhora da qualidade de vida 

e saúde.  

Para tanto, contribui-se com a metodologia criada nesta (e para esta) 

investigação que seja utilizada como ponto de partida para as próximas intervenções 

da Marcha Atlética na Educação Física escolar. 
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