
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 

JEQUITINHONHA E MUCURI 

 

 

 

 

Bruna Cristina Ferreira Pinto 

 

 

 

 

 

 

 

Os sentidos e significados da educação física escolar 

para alunos (as) do ensino médio 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Educação Física 

Diamantina 

2010 



Bruna Cristina Ferreira Pinto 

 

 

 

 

 

 

Os sentidos e significados da educação física escolar 

para alunos (as) do ensino médio 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Educação Física da UFVJM como 

requisito parcial para obtenção do 

título de Licenciado em Educação 

Física 

Orientador (a): Dra. Flavia Gonçalves 

da Silva 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Educação Física 

Diamantina 

2010 



Bruna Cristina Ferreira Pinto 

 
 

 

 

Os sentidos e significados da educação física escolar para alunos (as) 

do ensino médio 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Educação 

Física da UFVJM como requisito parcial para 

obtenção do título de Licenciado em Educação 

Física. 

 

 

 

Monografia apresenta no dia 11 de junho de 2010 

 

Banca examinadora: 

 

_________________________________________________________ 

Flavia Gonçalves da Silva 

 

_________________________________________________________ 

Claudia Mara Niquini 

 

__________________________________________________________ 

Walter Luiz da Silva 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dedico este trabalho a meus pais que acreditaram 

no meu sonho e viveram comigo todos os 

momentos até a realização deste”. 

Bruna Cristina Ferreira Pinto 

 

 



Agradecimento 

 

Este momento me enche de felicidade por ter a oportunidade de me dirigir á 

pessoas que direta ou indiretamente me ajudaram a subir mais um degrau de minha vida 

e agradecer pelo apoio e pela amizade. 

Em primeiro lugar agradeço a minha orientadora Flávia, pela paciência, 

dedicação e amizade, principalmente durante os momentos de negações e dificuldade 

que apareceram e pelos inúmeros “amarelinhos” que me deram condições de 

aprendizagem e conclusão deste trabalho. 

 

Agradeço a todos os mestres que proporcionaram uma base sólida e forte de 

conhecimentos, pela generosidade e amizade. Em principal ao mestre Walter que 

sonhou e realizou este curso possibilitando que o sonho de muitas pessoas se realizasse 

também, inclusive o meu. 

 

A minha família que me acompanhou durante todo o curso de graduação, pelo 

esforço financeiro, pelo apoio afetivo e espiritual, os meus eternos agradecimentos. 

 

Aos meus colegas de sala e amigos que se tornaram, agradeço pelo apoio nos 

momentos de aflição e pelos momentos de vitórias que juntos passamos. 

 

A UFVJM agradeço pela experiência vivida que será lembrada eternamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Este estudo teve por objetivo investigar, em escola particular da cidade de Diamantina, 

quais os sentidos e significados que os alunos (as) do ensino médio tinham sobre as 

aulas de Educação Física. Pensando na importância da Educação Física no que se refere 

à expressão corporal e cultural do ser humano e no desenvolvimento cognitivo e social 

promovido por elas, sente-se a necessidade de descobrir quais as barreiras existentes (se 

elas existirem) que impedem a participação dos (as) alunos (as) nas aulas.  Este trabalho 

buscou fundamentos na psicologia histórico-cultural, para a compreensão sobre sentidos 

e significados, nos defendem a educação física como cultura corporal. Participaram da 

pesquisa 43 indivíduos, sendo 22 alunos (as) do segundo ano e 21 alunos (as) do 

terceiro ano, tendo maior participação das meninas. Os alunos (as) receberam um 

questionário semi-estruturado com perguntas referentes a disciplinas em geral e 

especificamente sobre a educação física. As respostas de maiores índices percentuais 

estão relacionadas aos aspectos não pedagógicos (encontrar com amigos, intervalo, etc.) 

da escola, e em relação aos pedagógicos da EF os mais citados foram os esportes. 

Diante das respostas dadas pode-se concluir que o significado das aulas para esses 

alunos (as) está direcionado na oportunidade de interação com os colegas e na prática de 

modalidades esportivas. O sentido não pôde ser identificado claramente, devido a 

limitação do instrumento utilizado, mas os indícios deles sinalizam que as aulas são 

momentos de lazer e distração. 

Palavras chaves: Educação Física, Sentido e Significado, Ensino Médio. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Educação Física escolar durante sua história vem sofrendo muitas 

mudanças no que se referem ás suas finalidades e metodologias, muitas vezes ficando 

evidente o preconceito que se tem em relação a esta disciplina escolar. 

Durante meu período escolar, principalmente no ensino médio, percebi que 

as aulas de Educação Física (EF) não tinham nenhuma importância para os (as) alunos 

(as), nem para a direção da escola e nem para os professores. Os (as) alunos (as) sempre 

utilizavam de artifícios para não participarem das aulas e/ou ficavam sentados na 

arquibancada observando as aulas, que sempre se resumiam em voleibol para as 

meninas e futebol para os meninos; e eram nessas aulas (e por causa delas) que se pedia 

à direção para ir embora mais cedo, e esta não colocava muitas barreiras para que isso 

acontecesse.  

As aulas eram cansativas, sem novidades, e não possibilitavam a 

aprendizagem para quem não sabia jogar e “reforçava” para os que sabiam. Talvez essa 

prática ocorresse pelo fato de nenhum dos professores da escola em que estudava ser 

formado na área de Educação Física, o que não justifica a falta de qualidade do trabalho, 

mas pode explicar a precariedade do mesmo.  

A realidade dos professores de Educação Física vem mudando aos poucos, 

eles estão ficando mais cientes da sua importância dentro da escola e principalmente dos 

benefícios que a disciplina pode trazer aos alunos (as) na formação de pessoas capazes 

de criticar, refletir e provocar mudanças dentro da sociedade. Pensando desta forma, o 

professor, por meio de uma metodologia que parta das necessidades dos alunos, pode 

favorecer mudanças para o indivíduo e para a sociedade, além de favorecer no 

desenvolvimento de outras disciplinas, pois a interdisciplinaridade é fundamental para o 

desenvolvimento pleno do indivíduo, resultando no bom desenvolvimento da escola e o 

reconhecimento da sociedade.  

Claro que isso não é uma realidade em boa parte das escolas, é poucos os 

que entendem e procuram melhorar a Educação Física escolar. Muitos fingem que 

ensinam, pois não são motivados pelo salário, em geral baixos, e pela precariedade dos 

materiais para as aulas, entre outras coisas; e os (as) alunos (as) fingem que aprendem, 

pois a maioria no ensino médio está preocupada com vestibulares, incentivados pela 



própria escola que quer mostrar para a sociedade que é uma boa instituição, capaz de 

preparar os indivíduos para estarem em um curso superior.  

A partir de tais questionamentos, e de minha trajetória com a Educação 

Física, defini como objetivo desse estudo investigar em uma escola particular da cidade 

de Diamantina- MG, quais os sentidos e significados que os (as) alunos (as) do ensino 

médio têm sobre as aulas de Educação Física. Pensando na importância da Educação 

Física no que se refere à expressão corporal e cultural do ser humano e no 

desenvolvimento cognitivo e social que pode ser promovido, sentiu-se a necessidade de 

descobrir quais as barreiras existentes (se elas existirem) que impedem a participação 

dos (as) alunos (as) nas aulas. Para entender melhor e desenvolver este trabalho 

recorremos da literatura nomes como de Leontiev, Vigostki, Luria, na área da 

psicologia, os Parâmetros Currículo Nacional (PCN), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), e um coletivo de autores que compreendem a educação física como 

cultura corporal. 

Pesquisas sobre o que os alunos pensam ou como avaliam as aulas de 

educação física vem sendo feitas em várias partes do país. Martinelli et al (2006) 

desenvolveram uma pesquisa em escola particular de São Paulo, com 15 alunas, cujo 

resultado obtido, por meio de um questionário, foi que as alunas não gostavam da 

metodologia, não conseguiam opinar nas atividades e a maioria não gostavam de 

praticar atividade física.  

Paula e Fylyk (s/d), com uma amostra de 60 indivíduos, de uma escola 

estadual do Paraná, constataram que 76% dos alunos gostavam das aulas de EF por 

acharem que eram importantes para a saúde, por ser um momento de distração e sair da 

rotina da sala de aula. O restante dos alunos pesquisados (23%) alegaram que não 

gostavam das aulas por serem repetitivas, os professores os obrigarem a praticar 

atividades que não gostavam ou não sabiam e muitos sentem vergonha por não saberem 

jogar.  

França, Campanholi e Santos (2005),  também no Paraná, com amostra de 

53 indivíduos, tiveram respostas a respeito da Educação Física escolar como 

bagunçadas, fáceis, mal equipadas, sem relação com outras matérias, repetitivas, 

improvisadas, “bobinhas”. Amaral, Santos e Andrade (2007) em escola estadual de 

Aracaju, constataram que 98% dos alunos (as), (amostra de 50 indivíduos) gostam das 

aulas de Educação Física por acharem que elas ajudam na saúde, por gostarem de 



esportes, serem relaxantes, melhorar o condicionamento físico e ajudar a conhecer o 

próprio corpo.  

Frey (2007) pesquisou em escola na periferia de São Paulo a respeito da 

importância das aulas de Educação Física e apenas 28,5% a consideraram importantes 

(amostra de 49 indivíduos). Para esses alunos a aula foi considerada uma 

"obrigação e diversão" e entendiam como benefícios provenientes da Educação 

Física a saúde e desempenho físico. 

A maioria dos alunos vê na Educação Física escolar uma forma de 

manutenção da saúde e no aprendizado de esportes (como será explicito nos 

resultados desta pesquisa). Pensando além dessas importâncias citadas, o processo 

de ensino-aprendizagem da EF deve auxiliar os (as) alunos (as) no cotidiano no seu 

estado psicossocial, nas escolhas de suas práticas corporais fora da escola, a 

conviverem com seus limites e a respeitarem os dos outros, a cooperarem, 

aprenderem a conviver com a vitória e com a derrota e a descobrirem a linguagem 

do próprio corpo.  É necessário que estes, compreendam a Educação Física para 

seu desenvolvimento pleno como ser humano, mas quais são os sentidos e 

significados dessas aulas para os alunos? Quais os sentidos e significados para os 

alunos de uma escola particular da cidade de Diamantina? 

 Como foi possível perceber por meio das pesquisas citadas 

anteriormente, as diferenças são poucas em escolas particulares e escolas públicas, 

quanto à visão dos (as) alunos (as) em relação ao que pensam e como avaliam as 

aulas de Educação Física. No entanto, é necessário compreender como esses 

pensamentos e avaliações são construídos por esses indivíduos, considerando não 

apenas a construção social, mas também individual, subjetiva. Daí a necessidade de 

conhecer os sentidos e significados, tendo em vista que eles revelam como a dinâmica 

dessa construção a partir dos conhecimentos e valores transmitidos socialmente 

(significados) e como estes são configurados individualmente (sentidos).  

Para propiciar o alcance dos objetivos, no primeiro capítulo aborda-se a 

Educação Física nos seus aspectos gerais, processo histórico, a importãncia desta na 

sociedade e na escola, sua constituição como disciplina curricular, entre outros aspectos. 

Posteriormente, foram expostas algumas explanações sobre a Educação Física no ensino 

médio, as leis, os conteúdos e o papel do professor.  

O segundo capítulo aborda sobre os sentidos e os significados, procurando 

explicitar como é o processo de consciência e atividade humana que faz com que o 



indivíduo busque ou não interesse por algo que pode ser apropriado/objetivado em sua 

vida.  

No terceiro capítulo apresenta-se a metodologia adotada para o 

desenvolvimento da pesquisa. Os resultados foram organizados e analisados por meio 

de tabelas, e graficos para os itens mais significativos, e que constituíram o quarto 

capítulo. Por fim, o trabalho é finalizado com as consideraçoes finais acerca desta 

pesquisa. 

 

 

 

1. A Educação Física Escolar na promoção de desenvolvimento 

total do indivíduo 

 

1.1 A constituição da Educação Física como disciplina curricular 

 

 

 O trabalho no mundo contemporâneo ocupa muito tempo na vida das pessoas, 

sendo solicitados por elas certos artifícios para facilitar no cotidiano tão corrido. São 

exemplos as máquinas domésticas (máquina de lavar roupa, lavar louça, entre outras), 

alimentos instantâneos, alimentos congelados de preparo rápido, entre outras 

comodidades. Os jogos eletrônicos são escolhidos como lazer, já que não precisam de 

esforço físico e podem ser utilizados a qualquer hora em qualquer lugar. 

O trabalho proporciona a sobrevivência do indivíduo na sociedade, por muitos 

ele é executado com longa carga horária, exaustiva e estressante. A saúde física e 

mental dos trabalhadores e das pessoas em geral é algo que está em evidência e causa 

grande preocupação para todos.  

O desenvolvimento das ciências da saúde, que descobriu não apenas a cura para 

diversas doenças, mas também elaborou técnicas voltadas para a prevenção e 

promoções de saúde fizeram com que a possibilidade de melhora da qualidade de vida, 

proporcione melhores condições de adaptação a várias situações no cotidiano por parte 

das pessoas. Qualidade de vida, segundo Sahop (1978, citado por SANTOS, 2008) se 

refere aos aspectos de bem estar social, individual e coletiva como a habitação, saúde, 



lazer entre outros e que vem aumentando nos últimos tempos, pelo menos para uma 

parcela da população que consegue ter acesso a esses benefícios, quando é detentora de 

meios para obtenção dos mesmos. 

O indivíduo ao tornar essencial em sua vida à comodidade proporcionada 

pelo desenvolvimento tecnológico e pelos instrumentos feitos por ela reduz 

significativamente as atividades físicas, já que não encontra tempo e nem motivação 

devido ao cansaço do trabalho, para execução destas. Um dos reflexos desse problema é 

o sedentarismo, definido como falta de atividade física que pode afetar a saúde da 

pessoa, proporcionando o aparecimento de doenças (autor desconhecido, 2009). Pessoas 

com estilos de vida ativa, como limpar a casa, caminhar para o trabalho, realizar 

funções profissionais que requerem esforço físico, como professores de práticas 

corporais (jump, spinning, step, etc), pedreiros, carteiros, entre outros, não são 

classificados como sedentários. O sedentarismo acontece quando a pessoa gasta poucas 

calorias diárias com atividades físicas em relação a sua dieta (autor desconhecido, 

2009). 

O sedentarismo como já foi dito promove fatores de risco para a saúde como 

o aumento de pressão arterial e do peso corporal, diminuição da flexibilidade física, 

alteração de estado emocional em decorrência de ansiedade, apatia, depressão, 

isolamento social dentre outros (KRASNOFF, citado por RAPOSO e LOPES, 2009). 

O sedentarismo pode ser evitado através do exercício físico regular, que 

pode melhorar a saúde das pessoas reduzindo o risco de doença cardiovascular, diminui 

o risco de desenvolver diabetes e pressão alta, ajuda a diminuir a hipertensão, reduz o 

risco de desenvolver câncer de colón, reduzindo também os sentimentos de ansiedade e 

depressão, além de auxiliar no controle de peso corporal, a manter ossos, músculos e 

articulações saudáveis, e promover o bem-estar psicológico.  

Atividade física e Educação Física são expressões que vem sendo utilizadas 

nos últimos anos, especialmente quando se pensa em qualidade de vida e saúde e são 

geralmente entendidas como sinônimos, o que traz implicações, algumas delas 

negativas, na compreensão desses dois termos e da inserção e intervenção de 

profissionais que desenvolverão tais atividades. 

Atividade física é qualquer movimento feito pelo indivíduo independente de 

como ele é e da circunstância em que acontece, sendo exemplos, cruzar as pernas, 

pentear os cabelos ou subir uma escada. Segundo Darido (s/ ano,p.139) “... a Educação 

Física, como disciplina escolar, deve tratar da cultura coporal, em sentido amplo: sua 



finalidade é introduzir e integrar o aluno a essa esfera, formando o cidadão que vai 

produzir e também transformar essa cultura”. 

NAHAS, 1997 (citado por DARIDO, 2001) 

“... sugere que o objetivo da Educação Física na escola de ensino médio é 

ensinar os conceitos básicos da relação entre atividade física, aptidão física e 

saúde. O autor observa que esta perspectiva procura atender a todos os 

alunos, principalmente os que mais necessitam sedentários, baixa aptidão 

física, obesos e portadores de deficiências”. 

 

 Por isso ao definir os conteúdos que devem ser trabalhados na Educação 

Física o PCN (1998) coloca algumas questões como prioridades, sendo a primeira a 

relevância social, baseando nas práticas da cultura corporal, na capacidade de interação 

sociocultural, na promoção da saúde das pessoas e no lazer. A segunda questão em 

destaque do conteúdo são as características dos alunos, considerando suas diferenças 

regionais, os níveis de crescimento e desenvolvimento e as possibilidades de 

aprendizagem destes. A terceira e última é a especificidade do conhecimento da área. 

Esta é dividida em três blocos: Esportes, jogos, lutas e ginásticas; atividades rítmicas e 

expressivas e conhecimentos sobre o corpo. 

É necessário que a consciência crítica esteja presente no processo de ensino-

aprendizagem, para que possa fazer parte do cotidiano dos alunos auxiliando não só no 

seu estado psicossocial, mas também nas escolhas de suas práticas corporais fora da 

escola, seja no lazer ou em escolas de determinadas modalidades esportivas e/ou de 

lutas. Assim, para que a Educação Física possa alcançar suas finalidades é necessário 

que ela seja reconhecida como disciplina importante no processo pedagógico pelos 

professores, equipe pedagógica e, especialmente pelos alunos. 

No entanto, o limite da Educação Física está, entre outros aspectos, na sua 

desvalorização, que foi construída em conjunto com sua própria história. 

No final do século XVIII e no início do século XIX, na Europa os jogos, 

ginásticas, equitação e dança, eram o meio de expressar a valorização do corpo, 

principalmente no início da produção capitalista que exigia corpos ágeis e fortes para o 

trabalho. As escolas de Ginástica na Alemanha e os Métodos Ginásticos, como os 

apresentados pelo sueco P.H. Ling, o francês Amoros e o alemão A. Spiess eram 

ministradas com instrumentos físicos do exército (SOARES et. al, 1992).  

Em 1939 foi criada, no Brasil, a primeira escola civil de formação de 

professor de Educação Física (Brasil, Decreto-lei nº1212 de 17 de abril de 1939). Nas 

quatro primeiras décadas do século XX, até a década de 1950, o Brasil recebe as 



influências dos Métodos Ginásticos e da instituição militar e os instrutores militares 

eram quem atuavam nas escolas. Os movimentos e os gestos eram repetitivos e 

mecanizados.  

Na década de 60, com a introdução do Método Desportivo 

Generalizado, começou a haver certa confusão entre educação física e 

esporte. Nessa mesma época, as concepções teóricas e a prática real nas 

escolas se distanciaram. Ou seja, os processos de ensino e aprendizagem nem 

sempre acompanharam as mudanças do pensamento pedagógico (BRUN, 

2010, p.1). 

 

Na década de 1970 com o pensamento de racionalidade, eficiência e 

produtividade, o esporte chega à escola na perspectiva do alto rendimento. Ainda na 

década de 1970 e 1980 surgem movimentos renovadores da Educação Física como a 

Psicomotricidade, utilizada segundo seu idealizador Le Bouch (apud CASTRO, 2008) 

como forma de prevenir uma deficiência pedagógica. A importância da 

psicomotricidade não está relacionada diretamente para atingir os movimentos perfeitos, 

mas a suprir outras dificuldades, como a atenção, a leitura, lateralidade, funções 

cognitivas, relações sociais e trabalhos de grupo, além das dificuldades na coordenação 

motora fina (recortar, encaixe...), coordenação motora global (saltar, correr, pular...), 

estruturação corporal e espacial (capacidade do indivíduo de perceber e relacionar com 

o meio e os objetos que o circunda), entre outros. Devido a essas características, a 

psicomotricidade e a Educação Física estão intimamente ligadas, uma auxiliando a outra 

no trabalho da expressão corporal. 

Para se constatar como ciência e como disciplina independente em relação a 

outras, a Educação Física passa por uma crise, investigando e definindo seus valores, 

finalidades e metodologia, procurando sua identidade (MEDINA, 2002 apud 

BALMACEDA et al, 2005).  

O problema em tais definições é explicada por Bracht (2002, apud 

BALMACEDA et al 2005) pela dificuldade da Educação Física se tornar ciência devido 

ao fato do seu objeto, que é o ser humano, ser diferente do seu objetivo, que é o 

cognitivo, emocional e social. Além disso, é uma disciplina que ao tratar da cultura 

corporal do movimento abrange as outras disciplinas, como Física, Biologia e entre 

outras. Barros (apud FREY, 2007) destaca outro fator para a definição da identidade da 

Educação Física, que é a relação teoria e prática nas aulas de Educação Física. Nas 

palavras do autor,  

o grande problema da Educação Física é a inexistente relação entre teoria e 

prática nos programas. (...) a falta de conteúdo teórico torna a prática 



intuitiva. Não havendo teoria, se questiona a função da Educação Física no 

processo educacional e torna-se mínimo o nível de conhecimento que os 

alunos adquirem nas aulas (BARROS, apud FREY, 2007, p. 1).   

 

Segundo Fensterseifer e
 
González (2007, p. 2) “... toda a verdade está na 

prática, ora a prática é uma extensão da teoria”. Elliot (apud Fensterseifer e
 
González, 

2007) afirma que a pesquisa não deve ser entendida separada da prática, pois é através 

da ação que é levantada as hipóteses e a ampliação da reflexão da ação. A teoria é vista 

como reveladora de várias alternativas e, pela análise e diálogo com a situação, 

contribui para fazer avançar o conhecimento sobre a validade de cada uma delas, e 

assim são geradas relações de interrogações mútuas entre a teoria e a prática, em 

decorrência do que ambas se transformam (FENSTERSEIFER e
 
GONZÁLEZ, 2007).   

A prática permite com que o aluno execute movimentos da sua vivência, da 

sua cultura corporal e possibilita a experiência de novos movimentos e o aprendizado de 

novas habilidades. Por sua vez a teoria permite a reflexão, a crítica acerca da prática, 

permitindo ao aluno seu desenvolvimento e sua capacidade de observar, contribuir e 

promover mudanças diante de situações tanto no âmbito escolar, como na sociedade. 

Betti (2001) destaca a importância de termos uma Educação Física viva, a 

redescobrir o projeto desta disciplina e não simplesmente realizar projetos já existentes.  

Segundo o mesmo autor ao copiarmos os projetos dos outros continuaremos a ter a 

mesma visão da mídia, em valorizar somente os habilidosos, e dos políticos em tentar 

diminuir as deficiências e necessidades da sociedade a partir da Educação Física. 

 A avaliação é mais um aspecto que contribui para a desvalorização da 

Educação Física, tendo em vista que muitos professores não a executam, alegando que 

ela não é necessária. Historicamente a avaliação da Educação Física era através de 

testes físicos de forma descontextualizada e aleatória, onde os alunos não recebiam 

informações sobre os objetivos dos testes, pelos professores (DARIDO, s/ ano, p.164) 

De acordo com o Coletivo de autores (1992), a avaliação está direcionada 

para critérios com fins classificatórios e seletivos que conseqüentemente discrimina e 

exclui alguns alunos, inclusive na Educação Física. A avaliação nas aulas de Educação 

Física têm sido entendida e tratada da seguinte forma: 

 Atender exigências burocráticas expressas em normas da escola; 

 Atender a legislação vigente; 

 Selecionar alunos para competições e apresentações tanto dentro da escola, 

quando em outras escolas; 



 “Presença” em aula, único critério de aprovação ou reprovação. 

            A falta de identidade da Educação Física escolar e de um currículo 

com propostas específicas para a disciplina acarreta também problemas na suas 

características quanto disciplina escolar. Destacando algumas dificuldades temos a falta 

de estrutura, com quadras de má qualidade, na maioria das vezes expostas ao sol e a 

chuva e materiais de baixa qualidade (balizas enferrujadas, piso desnivelado, entre 

outros) para as práticas (principalmente em escolas públicas) o que dificulta o processo 

de ensino-aprendizagem. 

Há falta de compressão por parte dos professores de outras disciplinas sobre 

a especificidade e modos de ensinar e aprender da Educação Física, em decorrência do 

barulho causado nas aulas, pois geralmente as quadras são próximas das salas de aula, 

devido à arquitetura da maioria das escolas. Outro descaso com essa disciplina é a 

utilização das aulas para ensaios (de quadrilhas, teatros, desfile de sete de setembro e 

etc.) ou ainda na reposição de aulas de outras disciplinas, consideradas mais importantes 

bem como também em situações de reuniões pedagógicas.  

 A falta de identidade faz com que a prática corporal no ensino médio, 

principalmente nos últimos anos tenha sido minimizadas e desprezadas pelos alunos, 

professores e diretores e até pela legislação (lei n.10.793 de 1º de dezembro de 2003 que 

torna facultativa a prática das aulas de Educação física) dispensando das aulas de EF 

alunos que: 

 cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; 

 maior de trinta anos; 

 estiver prestado serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver 

obrigado á prática da educação física; 

 que tenha prole; 

 amparado pelo decreto-lei n.1.044, de 21 de outubro de 1969, no Art. 1° são 

considerados merecedores de tratamento excepcional alunos com necessidades 

especiais, sendo elas físicas ou mentais, congênitas ou adquiridas, respeitando 

seus limites durante o processo pedagógico; Art. 2°,3° e 4º , os estudantes que 

não podem comparecer ás aulas devido as suas limitações, desde que esteja com 

laudo medico, poderão executar exercícios domiciliares acompanhados pela 

escola e autorizado pelo diretor do estabelecimento escolar. 

Desse modo, apesar da especificidade da Educação Física enquanto 



disciplina curricular que pode promover desenvolvimento nos alunos, por sua crise de 

identidade e pela educação estar atrelada, especialmente nos últimos anos, a uma lógica 

pragmática, voltada para aprovação nos vestibulares, cada vez mais ela deixa de ensinar 

a cultura corporal cedendo espaço para os conhecimentos considerados utilitários e para 

o sedentarismo. 

 

 

 

1.2 A especificidade da Educação Física como disciplina curricular no 

ensino médio 

 

 

 

Se considerarmos que a Educação Física tem como objeto de estudo e 

intervenção a cultura corporal, esta pode ser entendida, segundo Soares et.al (1992, 

p.62) como expressão de “um sentido/significado onde se interpretam, dialeticamente, a 

intencionalidade/objetivo do homem e as intenções/objetivos da sociedade”. Além desse 

aspecto, Giardinetto (2006, p.85) coloca que é importante enfocar a efetivação de “uma 

prática educativa que promova o respeito do individuo, o respeito a cultura do aluno, 

um ensino atrelado ao cotidiano de vida dos alunos á luz do  entendimento da 

especificidade  do homem...”. O autor ainda afirma que “com a escola, viu se criar um 

espaço de transmissão e apropriação de um saber metódico científico, elaborado, 

sistematizado” (idem). 

As aulas de Educação Física colaboram com a socialização dos (as) alunos 

(as), a descobrirem e conviverem com seus limites e a respeitarem os dos outros, a 

cooperarem, aprenderem a conviver com a vitória e com a derrota e a descobrirem a 

linguagem do próprio corpo. Colaboram também com o desenvolvimento cognitivo e 

psíquico do aluno proporcionando preparação para os vestibulares, empregos e na 

transição de fases da vida. 

Além dessa sistematização do movimento, a Educação Física escolar como 

componente curricular, de acordo com CBC (Componente Básico Curricular) para 

Minas Gerais, criado a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) “[...] está 

comprometida com a construção de uma escola como tempo e espaço de vivência sócio-



cultural, [...] com a formação estética, política e ética dos educandos” (BRASIL, 1996, 

p.5). 

As práticas corporais são como linguagem, em que o conhecimento sobre o 

corpo é vivido no corpo e que nos possibilita compreender a nossa existência no mundo, 

construindo assim o sentido e significado nas condições de produção. Através da 

linguagem é desenvolvido o pensamento, e assim o indivíduo tem a capacidade de 

refletir sobre sua realidade e nela promover transformações (GIARDINETTO, 2006). 

O CBC a respeito dos conteúdos da disciplina de Educação Física diz que 

são “conteúdos relevantes e necessários ao desenvolvimento das competências e 

habilidades consideradas imprescindíveis aos alunos em cada nível de ensino e que, 

portanto, devem ser obrigatoriamente, ensinados em todas as escolas...” (s/ano, p.18) 

O professor de EF tem importante papel de transmissor e facilitador de 

conhecimentos de práticas corporais. Através do seu conhecimento, o professor tem a 

capacidade de detectar quais as necessidades corporais individuas que devem ser mais 

desenvolvidas nos alunos. 

Durante a adolescência essa transmissão de conhecimentos é fundamental, afinal é o 

período de mudanças físicas e psicológicas e de formação de identidade do aluno que o 

encaminhará para o futuro. No sistema da educação formal, é no ensino médio que esse 

processo ocorrerá e caberá aos professores, cada um a partir da especificidade de sua 

disciplina, orientar o adolescente para uma formação crítica-emancipatória. Segundo 

Kunz 1994 (citado por DARIO, 2001,p.13)  

o ensino na concepção crítico-emancipatória deve ser um ensino de libertação 

de falsas ilusões, de falsos interesses e desejos, criados e construídos nos 

alunos pela visão de mundo que apresentam a partir do conhecimento. O 

ensino escolar necessita, desta forma, se basear numa concepção crítica, pois 

é pelo questionamento crítico que chega a compreender a estrutura autoritária 

dos processos institucionalizados da sociedade que formam as convicções, 

interesses e desejos.  

 

Em relação ao ensino médio, as mudanças no sistema de produção e na 

organização social fizeram e fazem com que a educação no Brasil sofra mudanças ao 

longo do tempo, na tentativa de suprir os indivíduos de conhecimentos para que eles 

consigam acompanhar o desenvolvimento ao seu redor.  

Nas décadas de 1960 e 1970, como relatados no PCN, devido ao grande 

desenvolvimento industrial, as escolas de ensino médio optaram por promover aos (ás) 

alunos (as) um currículo que oferecesse capacidade de especialização no domínio de 

maquinarias ou na direção de processos de produção. Nos anos 1990, a situação se 

modifica, pois surge a denominada “revolução tecnológica” e agora a proposta para o 



ensino médio, não é mais específica como no desenvolvimento industrial citado acima. 

Agora a intenção é promover ao indivíduo “o desenvolvimento de capacidades de 

pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, 

criar, formular, ao invés do simples exercício de memorização” (Brasil, 2000, p. 5). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) afirma 

que a oferta do ensino médio é dever do Estado, possui caráter legal, sendo a ultima 

etapa da Educação básica, antecedida pela educação infantil e o ensino fundamental. 

A LDB estabelece as diretrizes gerais para a organização curricular no 

Ensino Médio, definindo suas finalidades através do artigo 35: 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II – a apresentação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 

a novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posterior;     

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 

(BRASIL, 1996, p.156).  

 

A proposta curricular do PCN apresenta estratégias que promove no 

indivíduo capacidade para realização de “atividades nos três domínios da ação humana: 

a vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva” (BRASIL, 2000, 

p.15). A essa proposta curricular é incorporado quatro eixos, citados pela UNESCO 

(apud BRASIL, 2000) considerados eixos estruturais para a educação na sociedade 

contemporânea, que são: o aprender a conhecer, que permite o aprofundamento do 

conhecimento e a compreensão da complexidade do mundo, proporcionando 

desenvolvimento pessoal e profissional. O segundo eixo é o aprender a fazer, que 

implica a utilização da teoria na prática, possibilitando o surgimento e desenvolvimento 

de habilidades, o aprendizado em situações novas que possam vir a acontecer. Terceiro 

eixo é o aprender a viver, consiste em saber lidar com diversas situações, a respeitar das 

diferenças do outro e conviver harmonicamente. O quarto e último eixo é o aprender a 

ser que compreende o indivíduo como o todo. A construção de seus valores, conceitos, 

capacidade de crítica, de opinião e de tomada de decisão, formando o educando em 

cidadão com seu próprio destino. 



O PCN (BRASIL, 2000) cita a contribuição da Educação Física (EF) no 

processo de desenvolvimento do ser humano, através da ludicidade, criatividade, 

contribuindo para o aprofundamento e o aperfeiçoamento do conhecimento deste. A EF 

no ensino médio seria uma continuidade do trabalho desenvolvido no ensino 

fundamental, porém em algumas escolas, ao se trabalharem o esporte, este conteúdo é 

levado para o lado técnico, tático e situacional das modalidades, que acaba por afastar 

alunos (as) que se consideram não tão habilidoso para tal prática. Essa situação é 

preocupante, pois com a evasão das aulas de EF a proposta curricular posta na LBD 

(BRASIL, 1996) não se efetiva. 

De acordo com o PCN  do ensino médio (BRASIL, 2000) o esporte deve ser 

trabalhado de forma igualitária, independente das habilidades dos alunos e alunas, não 

excluindo nenhum indivíduo. O esporte na escola tem ganhado o espaço do esporte da 

escola, isso possivelmente devido a influência da EF da década de 1970 em que a 

esportivização era a mais difundida nas escolas. O esporte na escola, é aquele 

constituído de fundamentos técnicos, táticos, visando a competição e a vitória. O 

esporte da escola também possui o caráter esportivo porém possibilita que todos possam 

participar independente de suas habilidades motoras, através de adaptações em relação a 

realidade escolar. 

Atividades práticas como jogos, lutas, ginásticas e danças auxiliam no 

desenvolvimento destas competências. Os jogos são de grande facilidade para aplicação, 

pois são flexíveis quanto ás regras, que podem ser estipuladas pelo professor e pelos 

alunos e alunas, adaptando a realidade e necessidade de cada escola, incluindo assim 

todas as pessoas independentes do tipo de habilidade e inclusive as com deficiência. A 

ginástica por sua vez, pode ser usada como base para a preparação de outras atividades, 

através de alongamentos, trabalhos de flexibilidade e relaxamento, promove a reposição 

de energia corporal.  

As lutas contribuem para o desenvolvimento de raciocínio, estratégias, 

respeito ao próximo e no controle de emoções em diversas situações. A dança promove 

uma troca de conhecimentos culturais e de expressão corporal entre os indivíduos e 

principalmente o próprio corpo, a partir de movimentos que a dança exige, seja ela qual 

for. O plano de aula do professor ao aplicar a dança, pode e deve ser construído com os 

alunos, procurando saber qual tipo de dança que estes alunos estão acostumados a 

praticar, as músicas que escutam resgatar danças culturais (folclóricas e infantis), 



proporcionar vivências de danças não experimentadas por eles, enriquecendo o 

conteúdo da EF escolar.  

 A EF ao mesmo tempo que é considerada a “aula mais atraente” na escola, 

não acompanha as proposta do PCN, se limitando na maioria das vezes ao esporte, 

deixando de ampliar seu conteúdo e favorecer o conhecimento, além de promover maior 

interesse dos alunos e das alunas pelas aulas.  

As turmas no geral são heterogêneas quanto aos aspectos motores, 

cognitivos e emocionais, por isso vários estudos têm visto na Aptidão física e Saúde 

uma alternativa para se trabalhar na escola. O PCN destaca um ponto muito importante 

que é o sedentarismo nos indivíduos, que estão mais observando que praticando. No 

início deste trabalho já foi relatado a questão do sedentarismo, suas problemáticas e 

malefícios, sendo mais um motivo pelo qual a Aptidão física e Saúde  está sendo 

escolhida para ser dada na escola. Saúde é definida, segundo Bouchard (apud 

ANDRADE e NETO, 2008, p. 390),   

como condição humana com dimensões física, social e psicológica, cada uma 

caracterizada por um continuum com pólos positivos e negativos. A saúde 

positiva estaria associada a capacidade de apreciar a vida e resistir aos 

desafios do cotidiano e a saúde negativa associar-se-ia a morbidade e, no 

extremo, a mortalidade.  

 

De acordo com Nahas e Corbin (1992), Aptidão física está relacionada com 

a saúde na prevenção de doenças e deve haver uma ponderação na prática das atividades 

para obtenção de resultados positivos, e não o contrário se for praticada em excesso. As 

atividades propostas devem ser aquelas dentro da faixa etária dos alunos e alunas, para 

que possam despertar interesse nos indivíduos a ter continuidade mais tarde na vida dos 

praticantes, “tornando-os indivíduos bem informados e capazes de auto-avaliar-se e 

estabelecer programas personalizados de exercícios” (NAHAS e CORBIM, 1992, p. 

56). 

É certo que um programa deste de Aptidão física e Saúde, deve ser bem 

elaborado e aplicado, pois os alunos do ensino médio ja são aptos a criticas, a 

questionamento e já possuem capacidade para formar seus conceitos, opiniões e de 

tomarem suas iniciativas.  

O professor é uma figura muito importante nesta fase de ensino, pois é um 

momento caracterizado de transformações corporais (o aumento de pêlos, o crescimento 

rápido, o aumento de seio nas meninas, a voz mais grave nos meninos, entre outros), 

transformações hormonais (“ebulição” dos hormônios levando a explosão da 



sexualidade) e transformações emocionais/comportamentais (rebeldia, isolamento, 

apego exagerado a certos grupos, mudanças estéticas, momentos de tristeza, euforia e 

depressão). O resultado dessas transformações está relacionado com o meio social e 

cultural que o indivíduo está inserido. Becker (1997, apud CRUZ, 2007) confirma 

dizendo que o adolescente “atravessa uma crise que se origina basicamente em 

mudanças corporais, outros fatores pessoais e conflitos familiares. E finalmente é 

considerado “adulto” quando mais adaptado a estrutura da sociedade” (p. 8-9). 

Retornando a importância do professor, é preciso que este utilize de todos 

seus conhecimentos adquiridos na sua formação e que vá se reciclando, para garantir 

confiança e merecimento que no decorrer das décadas essa profissão vem perdendo. 

Primeiramente é  mostrar interesse, projetos que auxiliem e acrescente no trabalho 

pedagógico desenvolvido na escola, colocando a EF no mesmo patamar que as outras 

disciplinas.  

Pesquisa feita por França, Campanholi e Santos (2005), constatou que um 

dos fatores que desmotivam os alunos é a repetição, improvisação e desorganização das 

aulas. Devido ao fato da EF escolar ser discriminada por muitos e que passa por 

inúmeras dificuldades, é que os professores desta disciplina devem estar integrados na 

escola, mostrando seriedade e a importante contribuição desta para o desenvolvimento 

dos (as) alunos(as) e para o projeto político pedagógico da escola. 

Em relação aos alunos, segundo o PCN, o professor de EF deve ser um 

mediador do conhecimento e das informações, sendo flexível com as mudanças e 

adaptações  no programa do curso. Segundo Paula e Fylyk (s/d ),  

na adolescência a imagem corporal já está estabelecida, mas as mudanças 

fisiológicas fazem com que haja uma reanálise da imagem corporal. Nessa 

fase a preocupação com o próprio corpo se torna prioridade (p.3).  

 

É importante que os (as) alunos(as) compreendam o corpo como um 

instrumento que pode ser usado na comunicação, que deve ser respeitado dentro dos 

seus limites e de sua cultura corporal e que por isso é importante estudá-lo e conhecê-lo. 

Através da expressão corporal, o professor consegue entender as dificuldades e o estado 

emocional de seus (suas) alunos(as), adapatando assim seus planos de aulas para não 

haver exclusão e evasão durante as mesmas. 

O professor deve proporcionar ao(a) aluno(a) situações em grupo, em que as 

diferenças sejam explícitas, fazendo com que o aluno respeite e reflita sobre as suas 

limitações e  a limitação dos colegas. É importante após uma atividade mais complexa, 



em grupo, com várias situações conflituosas propositais, que haja um debate, mediado 

pelo professor, para que os alunos possam discutir a respeito dos fatos, das estratégias 

usadas, proporcionando a eles um exercício de raciocinio de suas ações, das condutas do 

grupo e conduta individual.  

É de essencial importância que os planos de aulas do professor seja 

adequado para o aluno, com atividades variadas e criativas, procurando conquistá-lo 

para evitar a evasão nas aulas de EF. Claro que não é uma missão de fácil execução, 

pois as condições de trabalho para o professor não são as melhores, da estrutura física e 

até aos materiais, mas não pode ser desculpa para o empobrecimento das aulas.  

Como a prática espotiva ainda é muito forte dentro da escola, muitos 

professores não conseguem ver o corpo como expressão de sentidos e de emoções. O 

PCN coloca essa situação afirmando que “o ter e poder corporal ainda  predominam 

sobre o ser-corpo que pensa, age, sente e comunica através dos gestos e 

expressões”(BRASIL, 2000, pag. 39). Nesse sentido, os estudos de Paula e Fylyk(s/d), 

constataram que 8% dos alunos e alunas, não participam das aulas de EF  devido ao fato 

de não saberem jogarem e por isso são criticados pelos colegas. 

O professor deve ter uma visão ampla e inteligente para perceber as 

diferenças culturais quanto as expressões corporais e aproveitá-las para integrar os 

alunos no âmbito da EF e promover a todos as mais diversas vivências. Inclusive 

promover a interdisciplinaridade, através de projetos como a elaboração de jogos, 

resgate de brincadeiras, coreografias temáticas, que envolvem disciplinas como a 

Matemática, História, Arte, entre outras, promovendo para o indivíduo maior 

compreensão de como o seu corpo é importante, compreendendo sua funcionalidade, e 

tentar diminuir o preconceito da sociedade, principalmente a escolar, quanto a 

importância da EF. Esse tipo de atitude do professor pode ser o princípio para a 

motivação nas aulas de EF.  

Marzinek e Neto (2007), discutem dois tipos de motivação: a extrínseca e a 

intrínseca. A motivação extrínseca está relacionada com fatores externos, como espaço 

destinado à prática das aulas, a qualidade dos materiais, influência dos colegas (positivo 

ou não) e do professor. A motivação intrínseca está ligada a fatores internos como, o 

prazer e vontade em participar das aulas.  

Desse modo, para que o professor de EF tenha possibilidade de alcançar 

suas finalidades como educador, além de ter conhecimento amplo e sólido sobre sua 

área de conhecimento e de como transmiti-lo, é necessário também conhecer a 



consciência dos alunos sobre a EF no que se refere a sua importância e necessidade no 

processo educacional dos mesmos. Um meio que possibilita tal conhecimento é a 

apreensão dos sentidos e significados que estes têm sobre a EF escolar. 

 

2. Considerações teóricas sobre os sentidos e significados na psicologia 

 

 

Desde o início da humanidade o homem busca formas para suprir suas 

necessidades através da atividade, que ao ser internalizada pelo indivíduo ganha sentido 

e significado, elementos essenciais para o desenvolvimento da consciência, que 

proporciona visão mais ampla do mundo que o cerca. 

Atividade segundo por Leontiev (1978) é o que possibilita ao homem as 

transformações na realidade e o que o orienta no mundo objetivo. Ela ocorre devido à 

necessidade do sujeito que pode ser material ou ideal e na condição de satisfazê-la. É 

orientada pelo motivo, que compõe parte de sua estrutura, bem como a finalidade. O 

motivo implica nas necessidades dos indivíduos, relacionadas com os sentimentos, 

desejos, intenções, entre outros, é o que orienta a atividade. A finalidade é a razão que 

leva o individuo a execução da atividade. 

Os processos essenciais que possibilitam a atividade são a apropriação e 

objetivação do objeto, que é a forma como o indivíduo percebe o mundo e o internaliza 

dando significado para ele. 

A objetivação do homem significa, ao mesmo tempo, a apropriação do 

objeto, mas essa apropriação não deve ser entendida tão somente no sentido 

de como o o uso do objeto é possível pela ação humana, apropriação do 

objeto significa apropriação da força essencial do homem que se tornou 

objetiva. O homem só desenvolve suas faculdades na medida em que objetiva 

(Silva, 2007, p.20).   

 

Além da necessidade dos motivos e das finalidades, a atividade possui em 

sua estrutura, a ação e as operações. A ação é o meio pelo qual o indivíduo busca seu 

objeto e está relacionada com os fins conscientes do sujeito. Leontiev (1978, p. 77) 

chama de ação “o processo em que o objeto e o motivo não coincidem”, ou seja, a ação 

pode ter um fim diverso ao da atividade. Exemplo: em uma aula cujo tema é voleibol, 

primeiramente os alunos e alunas praticam somente o fundamento de toque, separado na 

situação de jogo. 

Cada ação é composta por várias operações. Operação é conceituada como 

mecanismos e meios necessários para que a ação ocorra. As operações, com o tempo, 



ganham caráter automático e inconsciente, diferente da ação que há todo momento 

ocorre na consciência. Seguindo o mesmo exemplo da ação, após a prática do 

fundamento de toque e aprendidos pelos alunos e alunas, eles já são capazes de executar 

o fundamento durante a situação de jogo, juntamente com os outros fundamentos, sem 

precisar pensar em como fazê-los. 

Para Leontiev (1978) a atividade externa (prática) e a atividade interna 

(psicológica) possuem a mesma estrutura. A atividade interna é secundária em relação à 

atividade externa, sendo esta última internalizada pelo individuo, formando o reflexo 

psíquico. 

O reflexo psíquico dependente da atividade, das relações sociais e do objeto 

refletido pelo sujeito, é a imagem mental da realidade. Calviño (s/d) cita Leontiev 

(1978), explicitando que  

todo reflejo psíquico es el resultado de las relaciones reales, de las 

interaciones entre el sujeto y la realidad material- en  la que se encontra 

imerso. El reflejo no puede aparecer fuera da la vida misma, fuera de la 

atividade real do sujeto (p.177). 

   

O reflexo psíquico da realidade é transformado em reflexo consciente 

quando a realidade se apresenta “... ao homem na estabilidade objetiva das suas 

propriedades, na sua autonomia, na sua independência para com a relação subjetiva que 

o homem mantém com ela e para as necessidades efetivas deste ultimo...” (Leontiev, 

1978, p.92). O reflexo consciente é caracterizado pela relação do sentido, da 

significação e do conteúdo sensível. Elementos estes que fazem parte da constituição da 

consciência. 

A consciência é a forma mais elevada do psiquismo, é constituída de acordo 

com as condições históricas concretas, das relações sociais e do lugar que o indivíduo 

ocupa nessas relações, considerando suas transformações e desenvolvimento de caráter 

qualitativo. Segundo Leontiev (1978, p.88) “a consciência é o reflexo da realidade, 

refratada através do prisma das significações e dos conceitos lingüísticos, elaborados 

socialmente”. 

 A estrutura da consciência é constituída dos processos psíquicos básicos, 

como a percepção, as sensações, a atenção, a memória e dos processos psíquicos 

complexos, como a imaginação e o pensamento. Esses processos permitem ao homem 

conhecer, observar e compreender o meio em que ele está inserido. 



Na transição da história natural do homem para a história social, existem 

dois fatores importantes na construção da consciência: o primeiro, segundo Luria 

(1979), é o emprego de instrumentos pelos homens na condição de saciar as 

necessidades biológicas. Como exemplo, o fabrico de lanças para caçar animais para 

obtenção de alimento. 

O segundo fator, ainda baseado nos estudos de Luria, é a linguagem, 

conceituada por ele como “... sistema de códigos que por meio dos quais são designados 

os objetos do mundo exterior, suas ações, qualidades...” (1979, p.78). A linguagem 

promove três mudanças na atividade consciente do homem: 

1. Discriminar objetos, dirigir a atenção, memorizar, duplicando o mundo 

perceptível; 

2. Abstração e generalização  

3. Transmissão de informação, desenvolvimento do pensamento e da 

imaginação. 

O conteúdo sensível, o sentido e significação são elementos principais da 

constituição da consciência, possibilitando ao homem a distinção da realidade objetiva 

de sua representação subjetiva.           

A significação segundo Leontiev (1978, p.94), “... é a generalização da 

realidade que é cristalizada e fixada num vetor sensível, ordinariamente a palavra ou a 

locução. É a forma ideal, espiritual da cristalização da experiência e da pratica social da 

humanidade”. A significação tem dupla existência na realidade: a social e a individual. 

A social, por meio da linguagem, proporciona estabilidade a significação, constituindo a 

consciência social, que lhe confere sistema de ligações, interações e relações objetivas 

dos indivíduos, como o conhecimento religioso, cientifico, ideológico e cultural.           

A outra forma de existência é a consciência individual. O homem assimila 

conhecimentos e experiências de seus antecedentes sob forma de aquisição das 

significações, podendo ser exemplo a estrutura da personalidade, atividade do 

individuo, funções psicológicas. 

A realidade aparece ao homem na sua significação de forma particular, à 

medida que o homem possui o reflexo do mundo e tem consciência disto, ele apóia nas 

práticas sociais integrando-a. Leontiev (1978, p.94) coloca que um fato psicológico 

fundamental para se compreender melhor a significação, é que “introspectivamente, a 

significação está geralmente ausente da minha consciência: ela refrata o percebido ou o 

pensado, mas ela própria não é conscientizada, não é pensada”. 



Como exemplo o autor cita que uma folha de papel, para algumas pessoas, é 

simplesmente uma folha de papel sem dar destaque e importância ás suas características 

físicas. Isto acontece porque já esta determinada na sua consciência, independente das 

relações sociais ou individuais e cabe ao indivíduo somente se apropriar e dar sentido 

para os elementos. Para outras, uma folha de papel pode ser o principal instrumento de 

trabalho (autores, trabalhadores de uma fábrica de papel), sendo suas características 

(textura, cor, qualidade, tamanho) percebidas e analisadas por essas pessoas, além da 

folha de papel ter um significado distinto do primeiro exemplo. 

 Já o sentido pessoal, de acordo com Leontiev (1978), está ligado ao motivo 

da atividade e a significação objetiva, é constituído fundamentalmente pelas emoções, 

afetos e sentimentos. Está ligado a ele também a linguagem através dos gestos, 

entonações de voz e nas pausas de discursos. Vigotski afirma que 

 ... o sentido da palavra é sempre uma formação dinâmica, variável e 

complexa que tem varias zonas de estabilidade diferentes. O significado é 

somente umas dessas zonas do sentido, a mais estável, coerente e precisa. A 

palavra adquire seu sentido em seu contexto e, como se sabe, muda de 

sentido em contextos diferentes. Ao contrario, o significado permanece 

invariável e estável em todas as mudanças de sentido da palavra, nos distintos 

contextos. As variações do sentido representam o fator principal de analise 

semântica da linguagem [...] A palavra em sua singularidade tem somente um 

significado. Mas, este significado não é mais que uma potencia que se realiza 

na linguagem viva e na qual este significado é tão somente uma pedra no 

edifício teórico do sentido (Vigotski apud Silva, p.36). 

         

 É importante destacar que o sentido não pode ser analisado somente por 

meio das palavras, dos gestos e dos sentimentos, mas também dentro do contexto em 

que está inserido. O sentido não é sentido por qualquer coisa, como já foi dito, ele está 

fortemente ligado ao motivo e faz parte do conteúdo da consciência e entra na 

significação objetiva. A relação de sentido pessoal e significação se da de forma que o 

sentido “... se exprime nas significações (como o motivo e os fins) e não a significação 

no sentido” (Leontiev, 1978, p.98). 

 O conteúdo sensível, assim como o sentido e o significado, faz parte da 

estrutura da consciência. Ele cria base e condições para a consciência, enriquece e 

colore o reflexo consciente do mundo, se desenvolve de acordo com o desenvolvimento 

das atividades humanas. Leontiev (1978, p.99) explica que “este conteúdo é imediato na 

consciência; ele é aquilo que cria diretamente a transformação da energia do estimulo 

exterior em fato de consciência”. 



Desse modo, a apreensão dos sentidos e significados pode revelar não 

apenas aspectos referentes a consciência, mas também do próprio pensamento (Silva, 

2010); no caso do presente projeto, os modos de pensar de alunos do ensino médio 

sobre a Educação Física, que podem determinar as ações e atividades desses indivíduos 

acerca da prática corporal no espaço escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Participantes e local da pesquisa 

O presente estudo foi realizado em uma escola particular da cidade de 

Diamantina. Participaram dessa pesquisa 22 alunos do segundo ano e 21 alunos do 

terceiro ano do ensino médio, totalizando 43 participantes. A escolha desses anos do 

ensino médio, bem como da instituição em que a pesquisa foi realizada, se justifica por 

o segundo ano ter as aulas de Educação Física regular e o terceiro ano ter algumas 

restrições a essa prática devido a outras prioridades da escola, como o vestibular. A 

pesquisa foi desenvolvida dentro da instituição escolar, conforme aprovação da direção 

pedagógica. 

 

3.2 Procedimentos  

 

O instrumento utilizado para apreender os sentidos e os significados dos 

adolescentes sobre as aulas de educação física foi feito a partir de um questionário semi-

estruturado (anexo I). Tem-se clareza que esse não deveria ser o único instrumento 

utilizado para tal apreensão, considerando que os sentidos não se revelam apenas nas 

palavras, mas também em expressões de emoções, entonações de voz, no não dito. 

Assim, entende-se que além do questionário, poderia ter sido utilizado entrevistas, no 

entanto, por razões de delimitações do Trabalho de Conclusão de Curso (tempo, 

profundidade de estudo, formação do pesquisador de TCC), esse procedimento não foi 

adotado. 

Os questionários foram entregues aos alunos, em suas respectivas salas de aula 

escolhidas pela direção, sem motivo explicito e após autorização da mesma e do docente 

responsável pelos alunos e alunas, junto com o termo de consentimento para 

participação da pesquisa (que foi assinado por seu responsável, nos casos de menor 

idade civil). Neste momento foram explicitados verbalmente os objetivos do projeto, a 

função do termo de consentimento e a entrega do questionário, que foi recolhido pela 

pesquisadora no dia seguinte. Dos 70 questionários entregues, apenas 43 foram 

entregues, sendo 22 dos alunos do segundo ano e 21 dos alunos do terceiro ano do 



ensino médio, o que equivale a 61,4% de questionários devolvidos e válidos para a 

pesquisa. 

 As respostas dos questionários foram organizadas em categorias de análise, que 

são: gênero, atividade física fora da escola, local das praticas, o motivo pelo qual pratica 

atividade física fora da escola, frequência das práticas físicas fora da escola, o que mais 

gosta de fazer na escola (contendo um gráfico caracterizado de práticas pedagógicas, 

que se entendem como componentes do currículo da escola e não pedagógicas que não 

estão nestes critérios), o que menos gosta de fazer na escola, matéria que o aluno acha 

mais importante, matéria que o aluno mais gosta, o que você acha das aulas de educação 

física (gráfico mostrando as respostas agrupadas em respostas positivas e negativas), o 

que o aluno mais gosta nas aulas de EF, o que o aluno menos gosta nas aulas de EF, 

interesse nas aulas de EF, freqüência nas aulas de EF, sugestões para que as aulas de EF 

sejam melhores e a importância das aulas EF na formação pessoal e educacional do 

aluno. Dentre essas, as que puderam revelar parcialmente os sentidos e os significados 

que os adolescentes têm sobre a educação física foram: “O que você acha das aulas de 

Educação Física”, “ Qual o seu interesse nas aulas de EF”, “Com que freqüência 

participa das aulas de EF”, “O que mais gosta nas aulas de EF”, “ O que não gosta nas 

aulas de EF”, “ Você tem alguma sugestão para que as aulas de EF sejam melhores” e 

“Qual a importância das aulas de EF para sua formação pessoal e educacional”. 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

  As respostas dos questionários foram organizadas em tabelas e alguns 

gráficos para facilitar a exposição dos resultados e suas análises. Os resultados são 

apresentados de forma quantitativa (porcentual) e as análises buscaram compreender o 

que esses números revelam, especialmente a construção histórica dos sentidos e 

significados a partir da própria história da educação física escolar e da educação em 

geral.  



 

TABELA 1: Sexo  

 2º ano 3º ano Total  

Alunas 77% 90,5% 76% 

Alunos 23% 9,5% 24% 

 

A participação das meninas (76%) nesta pesquisa foi consideravelmente 

superior em relação à participação dos meninos (24%). A diferença entre os gêneros no 

segundo ano foi de 77% de meninas e 23% de meninos, tendo uma diferença maior no 

terceiro ano que foi de 90,5% de meninas e de 9,5% de meninos. 

 

 

TABELA 2: Atividade física fora da escola 

 2º ano 3º ano Total  

Caminhada 30,35% 33,33% 31,05% 

Esportes coletivos 30,43% 33,33% 31,01% 

Musculação 21,73% 33,33% 24,13% 

Dança 13,04% - 10,35% 

Trilha de motos 4,35% - 3,45% 

 

A caminhada com 31,05% do total das práticas físicas fora da escola possui 

maior adesão pelos alunos e alunas possivelmente pela acessibilidade (por ser público) e 

baixo ou nenhum custo para a prática, sendo esta mais praticada pelos alunos do terceiro 

ano (33,33%) do que pelos alunos do segundo ano (30,3%). Com pouca diferença os 

esportes coletivos (31,01%) também são bem praticados pelos alunos (terceiro ano 

33,33% e o segundo ano 30,41%), talvez pela influência das aulas de EF na escola que 

possibilita uma aproximação com o esporte e pela influência da mídia, que em geral 

veicula a importância dos esportes e a necessidade de praticá-los como forma de lazer e 

promoção de saúde.  

Acredita-se que a influência da mídia também seja a justificativa pelo fato 

da musculação, com 24,13%, ser a terceira opção mais citada pelos alunos (as), 

principalmente pela turma do terceiro ano (33,33%) que possui uma pratica maior desta 

atividade que os alunos do segundo ano (21,7%). Nesse caso, a musculação é 

usualmente veiculada como uma das formas de obtenção de um corpo considerado belo, 

que implica em músculos bem definidos e sem qualquer tipo de gordura localizada, de 

tal modo que esse padrão de beleza, associado a uma dieta alimentar, é possível para 

qualquer pessoa.  



As demais atividades (dança e trilha de motos) com porcentagens menores, 

totalizando 13,8% podem estar relacionadas com a motivação por parte dos pais, que 

incentivam os filhos a praticar determinadas modalidades de atividades físicas, ou 

simplesmente por interesse dos alunos (as), identificadas apenas entre os alunos do 

segundo ano.   

Outra observação importante é que não há diferenças significativas entre a 

turma do segundo e terceiro ano nas atividades “caminhadas” e “esportes coletivos”; no 

entanto a “musculação” é bem mais praticada entre os alunos do terceiro ano em relação 

aos alunos do segundo. Não foi encontrada explicação para tais diferenças. 

 

 

TABELA 3: Local das praticas 

 2º ano 3º ano Total  

Ruas 36,84% 50% 39,12% 

Academias 31,57% 25% 30,43% 

Ginásio 15,87% 25% 17,38% 

Clube 5,26% - 4,34% 

Conservatório 5,26% - 4,34% 

Áreas rurais 5,26% - 4,34% 

 

As ruas são os locais mais utilizado pelos alunos (as) nas suas práticas com 

39,12% do total, entende-se pelo fato da escola onde esta sendo feita a pesquisa, situa-se 

numa cidade onde há poucos espaços apropriados para essas praticas, além do baixo 

custo da atividade e por não necessitar de materiais para tal pratica. As academias 

(30,43%) também são bem freqüentadas pelos alunos (as) possivelmente pela busca da 

estética, da manutenção da saúde e pela socialização, sendo a academia mais um lugar 

onde se podem encontrar os amigos, além do local da escola. Os outros locais, como o 

ginásio com 17,38% do total e o clube, o conservatório e as áreas rurais com 4,34% 

cada, também podem ser considerados de socialização, sendo por atividades 

sistematizadas ou por lazer, buscado somente pelo segundo ano devido ás práticas 

nestes locais estarem relacionadas com as atividades físicas citadas por eles na tabela 

anterior. 

 

 

TABELA 4: O motivo pelo qual pratica atividade física fora da escola 

 2º ano 3º ano Total  

Lazer  52,63% 40% 50% 

Influência do PAN 10,52% - 25% 



Estética  5,26% 60% 16,66% 

Faz bem pra saúde 31,57% - 8,33% 

 

 O lazer sendo uma pratica não sistematizado, sem regras, onde o que 

prevalece são as atividades mais atraentes para o indivíduo, possivelmente seja a 

justificativa usada pelos (as) alunos (as) ao responderem pelo lazer com 50%, além do 

fato desta atividade poder diminuir a pressão dos estudos para os vestibulares, situação 

muito comum no ensino médio.  

 A influência do PAN, e dos demais jogos como as Olimpíadas, estão bem 

fortes nas justificativas desses alunos totalizando 25%, talvez isso aconteça devido a 

influência que a mídia provoca, dando tanta importância aos campeonatos e á vitoria e 

que socialmente possui um significado forte. 

   A estética é citada pelos alunos com aproximadamente 17%, sendo que é 

mais forte na opinião do terceiro ano com 60%. Hoje a uma discussão muito grande a 

respeito do corpo “perfeito”, sendo este um corpo musculoso para os meninos e 

magérrimo para as meninas, e que boa parte das pessoas almejam alcançar. O terceiro 

ano possui um índice de porcentagem de meninas extremamente superior ao número de 

meninos, o que possa justificar a vaidade das meninas que historicamente é valorizado 

socialmente. Mesmo com toda a alienação que vivemos em busca do “corpo perfeito”, 

esses alunos percebem que a atividade física além de proporcionar claro o corpo 

desejado seja ele qual for, colabora também com a promoção da saúde, que é indicada 

com pouco mais de 8% (pelos alunos do segundo ano com 31,5%), fazendo parte do 

currículo escolar como propõe o PCN de 1998.  

 

TABELA 5: Frequência das praticas físicas fora da escola 

 2º ano 3º ano Total  

Todos os dias 26,67% 42,85% 31,74% 

2x por semana 26,67% 28,57% 27,66% 

3x por semana 26,67% - 18,18% 

Fim de semana 13,33% 28,57% 18,18% 

5x por semana 6,66% - 4,44% 

 

  Essa freqüência nas atividades fora da escola de todos os dias (31,74%) e 

cinco vezes por semana (4,44%) imagina-se pelo fato das atividades mais praticadas 

serem a caminhada, que possibilita a prática diária, e à musculação, a academia 



possibilita essa freqüência devido aos treinos. As menores freqüências como três vezes 

por semana, fim de semana (ambas com 18,08%) e de duas vezes por semana (27,67%), 

levanta-se a hipótese de serem as atividades relacionadas a dança por serem feitas em 

espaço que atendem um número grande de pessoas (conservatório) e a outra atividade 

que seria a prática da trilha com motos, que exige uma disponibilidade de tempo maior, 

pois acontece em área rural ou trilhas, sendo praticada aos fins de semana e podem 

depender de algum responsável, tendo em vista que todos que responderam o 

questionário tem menor idade civil. 

 

TABELA 6: O que mais gosta de fazer na escola 

 2º ano 3º ano Total  

Encontrar com os 

amigos 

38,64% 89,65% 58,91% 

Lanchar 20,46% - 12,33% 

Assistir aulas 9,09% 10, 34% 9,58% 

Jogar ping pong 9,09% - 5,48% 

Aula pratica 6,82% - 4,11% 

Dormir  6,82% - 4,11% 

Intervalo 4,54% - 2,74% 

Aulas em grupos 4,54% - 2,74% 

 

  O encontrar com os amigos neste grupo de alunos pesquisados, possui 

grande importância, pois corresponde a 58,91% das respostas, principalmente para o 

terceiro ano em que quase 90% dos alunos citaram esta situação. A segunda resposta 

com porcentagem de 12,33% correspondente ao lanchar, que podemos entender ser um 

momento também de encontro com os amigos, assim como no momento de jogar ping 

pong (5,48%) e do intervalo das aulas (2,73%) citados somente pelos alunos do segundo 

ano, totalizando nas três situações 20,54%. 

  O fato de dormir ter sido citado (4,11%) imagina-se a falta de interesse em 

estar na escola. Assistir as aulas para os alunos também possuem sua significância de 

9,58% (mais para o terceiro ano com 10,34% do que para o segundo ano com 9,09%) 

assim como as aulas praticas (4,11%) e as aulas em grupos (2,74%) que mesmo com 

uma porcentagem bem inferior, foram citadas por eles (sendo as duas ultimas citadas 

somente pelo segundo ano totalizando 11,35%). Para melhor compreensão destes 



valores, propõem-se um agrupamento entre os aspectos pedagógicos e os aspectos não 

pedagógicos, que pode ser visualizado no gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico1: Distribuição das atividades que agradam os alunos na escola 

   

  Observa-se que os aspectos pedagógicos citados como assistir aulas, aula 

pratica e aulas em grupos, possivelmente se deve ao fato da importância de adquirir o 

máximo de conhecimentos para prestar vestibular. No entanto, eles representam apenas 

16,43% das respostas sobre o que mais gostam de fazer na escola, o que revela que 

talvez as metodologias utilizadas nas aulas não sejam tão atraentes para os alunos. O 

pragmatismo educacional que determina que os conhecimentos devem ser ensinados de 

modo a demonstrar a utilidade deles na vida dos alunos pode ser outro fator que justifica 

a pouca atratividade da escola, que neste caso revela a utilidade do conhecimento para o 

vestibular, mas não se sabe se além desse aspecto, outras utilidades são demonstradas. 

No entanto, como já foi discutido no presente trabalho, o conhecimento não deve ter a 

finalidade pragmática/utilitária e sim promover desenvolvimento humano por meio da 

apropriação do conhecimento de tal forma que os indivíduos possam utilizar os 

conhecimentos quando estes forem necessários (inclusive nos vestibulares), mas 

também que vejam nele uma das formas de conhecer o mundo, compreender suas 

determinações e aquelas que o constituem como indivíduo. 

 Essa modelo educacional deve ser repensado dentro da escola, para que os 

alunos sejam convidados a estar desenvolvendo seu próprio raciocínio, senso critico e 

compreendendo melhor o que lhe é apresentado dentro da escola, para além de sua 

utilidade pragmática. 

Os aspectos não pedagógicos são o encontrar com os amigos, lanchar, jogar 

ping pong, dormir e o intervalo compõem a maior parte das respostas sobre o que mais 

gosta de fazer na escola (83,57%). Acredita-se que estão relacionados nos momentos 

para distração, de mudança de rotina da sala de aula, de possibilitar as conversas entre 

16,43%

83,57%

pratica pedagogica

pratica não 
pedagogica



os colegas de mesma sala e de outras salas. Esses momentos devem ser contemplados 

na escola, mas como meio para o processo educacional, e não deveriam ser os aspectos 

mais positivos da escola. 

Esses resultados permitem entender que o significado da escola para esses 

alunos estão mais voltados para os aspectos não pedagógicos do que para os aspectos 

pedagógicos. O significado da escola é o de promover a educação e conhecimento para 

os alunos, capacitando-os para diversas situações da vida, o que não é compartilhado 

pelos alunos pesquisados.  

As aulas de Educação Física nesta escola pesquisada, não fazem parte do 

currículo escolar do terceiro ano, pois é uma disciplina que historicamente não faz parte 

do vestibular. A forma de ensinar ainda é muito pragmática, principalmente no ensino 

médio, onde o vestibular se aproxima cada ano, e não se torna tão motivadora para os 

alunos, que justifica o índice maior nos aspectos não pedagógicos nas atividades dentro 

da escola. 

 

 

TABELA 7: O que menos gosta de fazer na escola 

 2º ano 3º ano Total  

Provas  52,94% 58,33% 55,17% 

Escutar a 

coordenadora 

5,88% 41,66% 20,68% 

Assistir aulas 17,64% - 10,34% 

Aulas monótonas 11,76% - 6,89% 

Debate de livros 11,76% - 6,89% 

 

  As provas com 55,17% (segundo ano 52,94% e o terceiro ano com 58,33%) 

mostram o quanto a avaliação historicamente é temida pelos estudantes. O fato de não 

gostarem da coordenadora (20,68%) principalmente os alunos do terceiro ano (41,6%) 

que possuem um índice bem superior ao do segundo ano( 5,8%), acredita-se que se deva 

a cobrança devido a este ano estar próximo das provas de vestibulares. O fato dos 

alunos não gostarem de assistir aulas (10,34%) seja talvez por acharem que elas sejam 

monótonas (6,89%). Essas questões e o debate dos livros (6,9%) foram citados somente 

pelos alunos do segundo ano, sem hipótese levantada para tal questão.  

 

 



 

 

 

 

 

TABELA 8: Matéria que o aluno acha mais importante 

 2º ano 3º ano Total  

Matemática 41,66% 27,77% 35,71% 

Biologia 20,83% 27,77% 23,80% 

Português 4,16% 11,11% 7,14% 

Historia - 16,66% 7,14% 

Química 12,5% - 7,14% 

Artes 12,5% - 7,14% 

Física 8,33% - 4,76% 

Línguas estrangeiras - 11,11% 4,76% 

Sociologia - 5,55% 2,38% 

   

  Historicamente a Matemática sempre foi o “bicho de sete cabeças” para a 

maioria dos estudantes sendo uma disciplina considerada como as mais difíceis, 

podendo ser uma hipótese para tanta importância dada a ela, com quase 36% do total 

relacionados com as outras disciplinas, sendo que o segundo ano a considerada mais 

importante (41,66%) do que o terceiro ano (quase 28%). A Biologia imagina-se ser a 

segunda mais importante com 23,8% por ter em seu conteúdo estudos sobre o corpo 

humano, as mudanças que ocorrem de acordo com as transformações da idade e que 

esta totalmente relacionada com a adolescência, por ter a possibilidade das aulas 

ocorrerem em laboratórios, saindo da rotina da sala de aula. Esta matéria é agora 

considerada mais importante para o terceiro ano (27,77%) do que para o segundo 

(20,83%). As respostas para o terceiro ano em relação à Matemática e a Biologia 

possuem a mesma porcentagem, imaginando-se que essas disciplinas sejam as mais 

cobradas para o vestibular, citadas por alunos que possivelmente estarão prestando o 

vestibular para um curso relacionado com as disciplinas. O Português é também 

considerado importante, portanto com uma porcentagem bem inferior a Matemática e a 

Biologia de apenas 7,14%, sendo mais importante para o terceiro ano (11,11%) do que 

para o segundo (4,16%). As demais disciplinas como a História (7,14%), Química 

(7,14%), Artes (7,14%), Sociologia (2,38%) e Línguas estrangeiras (4,76%) não são 

citadas por ambas as turmas. Química e Física com 8,33%, Artes com 12,55% são 



consideradas importantes somente para o segundo ano. A sociologia (5,55%), Línguas 

estrangeiras (11,11%) e História (16,66%) são as disciplinas citadas somente pelo 

terceiro ano, levantando-se a mesma hipótese relacionada à Matemática e a Biologia, 

citadas acima. 

 

 

TABELA 9: Matéria que mais gosta 

 2º ano 3º ano Total  

Biologia 28,57% 35% 31,25% 

Historia 7,14% 15% 10,41% 

Educação Física 17,85% - 10,41% 

Matemática  7,14% 15% 10,41% 

Física  7,14% 15% 10,41% 

Química 7,14% 5% 6,25% 

Línguas estrangeiras 3,57% 10% 6,25% 

Redação 11,11% - 6,25% 

Artes 3,57% 5% 4,16% 

Filosofia 3,57% - 2,08% 

Português  3,57% - 2,08% 

 

 Quando perguntado aos alunos a respeito da matéria que achavam mais 

importantes, a Biologia ficou com o segundo maior índice, porém ao responderem a 

respeito da matéria que mais gostavam, esta disciplina ficou com o maior índice 

percentual de 31,25%, sedo superior no terceiro ano com 35% do que no segundo com 

quase 28,57%. De forma informal, durante a pesquisa na escola a pesquisadora ouviu 

que o professor de Biologia era muito divertido, com aulas inusitadas, podendo ser uma 

hipótese pela qual esta disciplina é apontada como uma das mais queridas.   

Outra hipótese deve-se ao fato desses alunos estarem passando por 

transformações corporais devido á idade e esta disciplina tem a capacidade de ajudar a 

liquidar certas duvidas. A matemática, antes citada como a mais importante, possui a 

mesma porcentagem que a Historia, a Educação Física e a Física com 10,41% cada 

uma, de acordo com o interesse dos alunos. A Educação Física foi citada somente pelos 

alunos do segundo ano (17,85%) e as demais disciplinas tiveram superioridade nos 

interesses dos alunos do terceiro ano, sendo a História, a Física e a Matemática, ambas 

com 15% e o segundo ano as citam com 7,14%. Disciplina como Química, Línguas 

estrangeiras e Redação são citadas correspondendo a 6,25% cada. A Química tem um 



índice de 5% no terceiro ano e 7,14% no segundo ano, enquanto Línguas estrangeiras 

são 10% no terceiro e no 3,5% no segundo. A Redação no segundo ano possui índice de 

11,11%, porém não é citada no terceiro ano. Com índices bem menores, porém de 

interesse dos alunos estão a Artes 4,16% (segundo ano com 3,57% e o terceiro com 5%) 

e o Português e a Filosofia com 2,08%, sendo citados somente pelo segundo ano 

(3,57%). 

Esta tabela e a anterior sobre as disciplinas que acham mais importantes 

mostram o quanto a escola é pragmática em relação aos seus conteúdos, o quanto ela 

esta envolvida possivelmente em estar preparando seus alunos somente para as provas 

dos vestibulares, deixando de fora toda a realidade do aluno e seu desenvolvimento 

integral. 

Para as seguintes respostas a respeito das aulas de EF, os alunos do 3º ano, 

por não terem a disciplina no currículo foram orientados a responderem a respeito das 

aulas que tiveram no 2º ano. 

 

TABELA 10: O que você acha das aulas de educação física 

 2º ano 3º ano Total  

Boas 50% 23,52% 37,83% 

Ruins 10% 23,52% 16,21% 

Cansativas 10% 17,64% 13,51% 

Ótimas 25% - 13,51% 

Desorganizadas - 17,64% 8,10% 

Sem variações 5% 11,76% 8,10% 

Péssima  - 5,88% 2,70% 

 

  O conceito dado ás aulas de EF possui uma variação maior das aulas boas 

(37,83%) em relação aos outros conceitos. Essas aulas conceituadas como boas 

correspondem a 50% das respostas para o segundo ano e pouco menos da metade 

(23,5%) para os alunos do terceiro ano. As aulas consideradas ruins são de 16,21%, com 

um índice maior no terceiro ano (23,5%) do que no segundo ano (10%). As aulas 

consideradas cansativas são de 13,51%, com um índice novamente maior do terceiro 

ano (17,6%) do que do segundo (10%). As aulas consideradas ótimas nem foram citadas 

pelos alunos do terceiro, enquanto 25% dos alunos do segundo deram tal avaliação.  



Ao falar das aulas desorganizadas, estas só foram citadas pelos alunos do 

terceiro com 11,76% do total de 8,10%. As aulas consideradas péssimas tiveram 2,7%, 

sendo citadas somente pelos alunos do terceiro ano (5,88%).  

O gráfico abaixo permite visualizar melhor a avaliação dos alunos sobre a 

aula de educação física, a partir das variáveis positiva e negativa. 

 

Gráfico 2: Avaliação das aulas de educação física 

 

  O fato das aulas de EF serem positivas (boas e ótimas) para esses alunos 

pode ser pelo fato do momento de estarem mais a vontade com seus colegas para se 

divertirem, como observado na tabela 6, e por participar de atividade que apreciam 

como relatadas em pesquisa feita por Paula e Fylyk (s/ano), onde o índice foi de 76%. 

Os alunos alegam a importancia da EF para a saúde, por ser um momento de distração e 

sair da rotina da sala de aula. As respostas negativas (ruins, cansativas...) acredita se 

pelo desinteresse e importância dada a tal disciplina, como mostra a pesquisa feita por 

França, Campanholi e Santos, (2005) em que as respostas negativas estão ligadas a 

desorganização das aulas, a repetição das mesmas e a improvisação.  

  E mais uma vez retomo a questão da preparação do professor, que 

possivelmente esteve mais ligada as praticas esportivas, não dando subsídio necessário 

para que este trabalhe de outra forma e pelo significado que a Educação Física tem para 

a escola, principalmente ao tirá-la da grade curricular do terceiro ano. 

No entanto, apesar do gráfico demonstrar que a avaliação positiva e 

negativa das aulas de Educação Física ter índices próximos a 50%, observa-se que entre 

os alunos do terceiro ano a avaliação negativa é de 76,48% enquanto para os alunos do 

segundo ano é de apenas 25%, sem identificação e sem hipótese levantada para tal 

diferença.   

 

 

51,34%
48,62% respostas positivas

respostas 
negativas



TABELA 11: O que o aluno mais gosta nas aulas de EF 

 2º ano 3º ano Total  

Voleibol 21,42% 18,18% 25,64% 

Praticar esportes 21,42% 22,72% 20,51% 

Handebol 28,52% 9,09% 15,38% 

Basquetebol 7,14% 9,09% 7,69% 

Atividades em grupos - 13,63% 7,69% 

Brincadeiras e jogos 7,14% 9,09% 7,69% 

Ping pong  14,28% - 5,12% 

Futsal - 4,54% 2,56% 

Alongamentos - 4,54% 2,56% 

De nada - 4,54% 2,56% 

Interação com os 

colegas 

- 4,45% 2,56% 

 

Sem dúvida que o esporte é algo muito forte na cultura corporal dos alunos, 

assim como, historicamente, é o mais praticado nas aulas de educação física, como já 

discutido nesse trabalho. Dentre os esportes na escola, geralmente o futsal é a 

preferência dos meninos que aqui aparece com 2,56% e voleibol para as meninas com 

25,64% de acordo com o que mais gostam de fazer nas aulas. A diferença entre essas 

porcentagens se deve ao fato do numero de estudantes participantes serem de 76,2% de 

meninas e de 23,8% de meninos.  

  Acredita se que a identificação e habilidade com algumas modalidades 

como o handebol (15,38%) e o basquetebol (7,69%) sejam motivo pelo qual os alunos 

citaram essas modalidades, além de serem atividades prazerosas para eles. Fortalecendo 

essa hipótese eles citam as práticas esportivas com 20,53%, com pouca diferença entre 

as turmas (o segundo ano com 21,42% e o terceiro ano com 22,72%). As atividades em 

grupos, as brincadeiras e jogos citados com 7,69%, o ping pong (5,12%) e a interação 

com os colegas (2,56%) entende-se que possui a mesma intencionalidade quando estes 

alunos se referem ao que mais gostam na escola, demonstradas na tabela 6.  

  Mesmo com índice baixo de 2,56% os alongamentos aparecem nas 

respostas, mostrando que estes são utilizados nas aulas e, com a mesma porcentagem, os 

alunos que não gostam de nada, talvez por não se adaptarem as metodologias do 

professor ou por não gostarem das praticas físicas. Estes resultados demonstram que as 

aulas de EF se limitam a pratica de esportes sendo que há um leque imenso de 

possibilidades para as aulas. 



 

TABELA 12: O que o aluno menos gosta nas aulas de EF 

 2º ano 3º ano Total  

Brincadeiras e jogos 26,31% 16,66% 21,62% 

Participar de 

atividades que não 

gosta 

21,05% 16,66% 18,90% 

Aulas repetidas 5,26% 27,77% 16,21% 

Esforço físico 10,52% 16,66% 13,51% 

Professor(a) 21,05% 5,55% 13,51% 

Handebol 10,52% 5,55% 8,10% 

“panelinhas” - 11,11% 5,40% 

De nada 5,26% - 2,70% 

 

  Os alunos estão na fase de adolescência, porém estes já se sentem adultos 

para fazerem certos tipo de atividades, como brincadeiras e jogos (21,62%) por acharem 

infantis, sendo mais negadas pelos alunos do segundo ano com 26,3%  do que pelos 

alunos do terceiro com 16,66% e por isso  não gostam de participar de aulas que não 

gostam (18,9%), conseqüentemente com índice maior no segundo ano (21,05%) do que 

no terceiro ano (16,66%) .Acredita-se ser por causa do esforço físico, que aparece com 

13,51% de rejeição(16,66% no terceiro ano e 10,52% no segundo ano), que propicia o 

suor, detestado principalmente pelas meninas que querem ficar sempre bem arrumadas, 

e possivelmente pelo fato de praticarem atividades que não sabem e não possuem 

habilidades, como é citado a modalidade de handebol com 8,1% (negação maior no 

segundo ano com 10,52% e 5,55% no terceiro ano). Na maioria das vezes os alunos 

mais habilidosos se unem durante o coletivo, nas famosas “panelinhas” que 5,4% dos 

alunos avaliam de forma negativa esse tipo de agrupamento, acredita-se que seja mais 

constante no terceiro ano por ter citado somente por esta turma (11,11%). 

  Acredita-se que são vários os fatores que podem estar envolvidos nesta 

questão a respeito do professor citado pelos alunos com 13,51%, sendo uma 

porcentagem maior no segundo ano (21,05%) do que no terceiro (5,55%). Como não foi 

possível nesta pesquisa ter contato com o professor para levantamento de dados, 

acredita-se que pode ser a metodologia imposta pela escola ou pela formação do 

professor, que possibilitou uma base maior, por exemplo, em esportes, já que em alguns 

cursos de graduação em Educação Física as disciplinas e cargas horárias voltadas para 

modalidades esportivas são mais altas que para disciplinas como lutas, ginásticas e os 



jogos. A significação da Educação Física ganha característica esportiva, através desta 

linha de trabalho do professor, limita a proposta curricular do PCN de 2000 que diz que 

o aluno deva passar por diversas vivencias da expressão cultural de movimento, como 

as danças, os jogos, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas, possibilitando o 

desenvolvimento pelo todo do aluno. 

  O fato de gostarem de tudo (2,7%) e não terem um ponto a reclamar das 

aulas de EF, justifica os conceitos de bons e ótimos na TABELA 10. Essa foi uma 

questão citada somente pelo segundo ano (5,26%), que se justifica também na TABELA 

10 em que as respostas negativas em relação às aulas de Educação Física foram mais do 

terceiro ano. 

 

 

TABELA 13: Interesse nas aulas de educação física 

 2º ano 3º ano Total  

Regular 40,90% 42,85% 41,86% 

Forte 45,45% 28,57% 37,20% 

Fraco 13,63% 23,8% 18,60% 

Não responderam - 4,76% 2,32% 

 

 

Com tantas criticas feita pelos (as) alunos (as) em relação ás metodologias 

utilizadas e as impossibilidades das práticas das aulas de EF (para o 3º ano que não 

possui na grade curricular), justifica-se um interesse regular de 41,86 e acredita se que 

esta disciplina a partir de mudanças com aulas variadas e que permita maior 

participação dos alunos, que é o que eles sugeriram, poderá alcançar em pouco tempo o 

interesse máximo deles, que no presente estudo se mostra com apenas 37,2% e que não 

tem uma diferença significativa entre o percentual regular. O fraco interesse de 18,6% 

imagina-se que esteja relacionado com práticas físicas durante as aulas que não lhe 

despertam vontade em exercitá-las, possivelmente devido a atividades que pensam não 

acrescentar em nada como conhecimento, como as brincadeiras e jogos citados por estes 

alunos como algo não gostam das aulas de EF, e até mesmo as práticas esportivas, já 

que não é um conhecimento típico de provas de vestibulares. Por algum motivo não 

identificado 2,32% dos alunos ano responderam a esta questão. 

  Quando analisado o forte interesse dos alunos em relação ás aulas de 

Educação Física percebe-se que o sentido e o significado estão muito próximos, 



podendo ser esse significado para os alunos o aprendizado das modalidades esportivas 

(por exemplo) tendo um sentido de profissionalização ou de lazer. O interesse fraco e 

regular demonstra o contrario, o distanciamento entre o sentido e o significado. 

Seguindo o mesmo exemplo das modalidades esportivas, o significado pode ser o 

mesmo, aprender a jogar, mas o sentido imagina se que seja somente para passar na 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 14: Freqüência nas aulas de educação física 

 2º ano  3º ano Total 

Sempre 87,5% 35% 66,66% 

Nunca - 55% 26,19% 

As vezes 12,5% 10% 7,14% 

 

  Os alunos do 3º ano da escola pesquisada não possuem as aulas de EF como 

disciplina curricular, mas ao responderem a este item, foram orientados a considerar as 

aulas do ano anterior. Claro que não ter a certeza que mesmo a partir desta orientação 

estes alunos responderam somente em relação a quando faziam as aulas de EF, isso 

porque foi obtido um índice de 55% de alunos deste ano escolar que nunca participam 

das aulas, o que parece estranho tendo em vista que essa disciplina faz parte do 

currículo do segundo ano, e presume-se que pelo menos verificação de freqüência deve 

ser feita pelo professor de EF. 

 Os alunos do segundo ano freqüentam sempre (87,5%) e outros 12,5% que 

freqüentam ás vezes. É visível que as aulas de EF possuem uma freqüência média de 

66,66% no total, porem se percebe que as participações dos alunos dos dois anos 

escolares, não são tão cobradas por haver uma porcentagem significante de alunos (as) 

que nunca participam das aulas (26,19%) e de 7,14% participarem ás vezes.  

 

TABELA 15: Sugestões para que as aulas de EF sejam melhores 

 2º ano 3º ano Total 



Atividades variadas 37,50% 88,23% 63,63% 

Participação dos 

alunos 

31,26% 5,88% 18,18% 

Mesa de bilhar 25% - 12,12% 

Sem sugestões 6,24% 5,88% 6,06% 

   

  A EF é vista por muitos como um momento de lazer, de distração, de 

mudança de rotina das salas de aulas, como mostra a pesquisa realizada por Paula e 

Fylyk (s/ ano), talvez por isso o motivo a sugestão para atividades variadas tenha tido 

maior porcentagem (63,63%). Essa variação nas atividades também podem se referir a 

novas modalidades esportivas, especialmente pela demanda dos alunos estarem voltadas 

eminentemente para tal atividade, ou outras práticas corporais que compõem o currículo 

da EF como lutas e ginásticas. Em questões anteriores foi mostrado que na escola 

investigada, nas aulas de EF ainda predominam as práticas esportivas, especialmente as 

mais trabalhadas nas escolas: futsal, basquetebol, voleibol e handebol.  

  Além disso, outra sugestão dos alunos foi maior participação dos alunos nas 

aulas (18,18% das respostas). Não foi possível averiguar como seria essa maior 

participação, mas podemos levantar como hipótese a possibilidade deles escolherem 

alguns conteúdos da EF e/ou poderem opinar na organização e dinâmica das aulas. Caso 

tais hipóteses estejam corretas, avalia-se que tal sugestão é pertinente, desde que a 

escolha dos conteúdos esteja de acordo com o currículo da EF e as sugestões de 

dinâmicas das aulas possam ser viabilizadas, de acordo com o tempo de aula e a 

estrutura da escola. 

  A mesa de bilhar (12,12%) é uma possibilidade de trabalho de raciocínio, 

estratégia e uma sugestão que deve ser analisada pela direção, se for usada nos 

intervalos ou por um professor de EF, durante as aulas. Esta sugestão foi dada somente 

pelos alunos e alunas do segundo ano, e não foi possível levantar hipótese que explique 

tal sugestão. 

 

TABELA 16: A importância das aulas EF na formação pessoal e educacional do aluno 

 2 º ano 3º ano  Total  

Relacionamento e 

interação com os 

colegas 

12,5% 35,29% 32,25% 

Esportes 31,60% 11,76% 22,58% 

Saúde 37,49% 23,52% 19,35% 

Desenvolvimento 

humano 

6,25% 23,52% 16,12% 



Nenhuma 12,25% 5,88% 9,67% 

 

  No período da adolescência os indivíduos, procuram pessoas com 

pensamentos, atitudes e vontades parecidas, o que é característico da fase. O 

relacionamento e a interação com os colegas foi o mais citado (32,25%) que são 

habilidades que podem ser desenvolvidas na EF e que compõem o currículo da mesma, 

pois possibilita durante as aulas a proximidade de pessoas que se identificam e o 

desenvolvimento de respeito ao colega que não possui afinidades e ate mesmo as 

habilidades para uma determinada atividade. A interação com os colegas foi destacada 

pelos alunos do terceiro ano em 35,29% das respostas, enquanto para os alunos do 

segundo ano correspondeu a 12,5%. 

  Os esportes, com 22,58%, ainda é uma pratica forte dentro da escola. Com 

influencia desde 1970 com a criação do Desporto Generalizado no Brasil, o esporte é 

bem visto pelos alunos, principalmente para os alunos do segundo ano (31,25%) do que 

para o terceiro ano (11,76%) fazendo que o esporte se torne parte do cotidiano destes 

indivíduos. 

  Uma boa parte dos alunos, principalmente do terceiro ano (23,52%) entende 

que as aulas de EF podem ser favoráveis para o seu desenvolvimento humano, assim 

como os alunos do segundo também percebem com uma freqüência menor (6,25%) essa 

possibilidade, totalizando 16,12% nesta alternativa. A manutenção da saúde (19,35%) e 

os benefícios que ela pode possibilitar, também são compreendidos por ambas as turmas 

com diferença significativa, sendo que o segundo ano tem um índice de 37,5% e o 

terceiro ano de 23,5%.  

Uma menor parcela de alunos vê a EF como uma disciplina sem 

fundamentos e sem possibilidades de acréscimo na vida do aluno, correspondendo a 

9,67%, sendo que desse total 12,25% se referem aos alunos do segundo ano e 5,88% são 

do terceiro ano. Pode-se entender que o sentido da EF está nas práticas físicas e não nos 

objetivos da EF escolar.  Estas práticas estão ligadas a influência do esporte, e da 

promoção e manutenção da saúde física, constituindo uma significação social, devido ao 

fato dos esportes promoverem vitorias e o corpo ser evidencia no mundo 

contemporâneo. 

   Segundo LEONTIEV (1978) a significação pertence a fenômenos históricos 

cercado de um sistema de ligações, interações caracterizadas pela sociedade e sua 

linguagem. A apropriação dessas experiências pelo homem, a forma como ele assimila e 



as reflete é um fato da consciência individual. Cada aluno tem uma visão em relação á 

Educação Física (visível pelas variadas respostas a respeito da disciplina) e isso faz com 

que ele tenha postura em relação ás aulas que favorece ou não a sua adesão as mesmas.  

  Essas significações dos alunos sobre as aulas de EF, além das práticas 

esportivas, também se referem a relacionamentos e interações com os colegas. Tais 

significados podem ser identificados na tabela 16, e também nas tabelas 11 e 12, que 

apresenta o que os alunos mais gostam e menos gostam nas aulas de EF, 

respectivamente. Mesmo “saúde” e “desenvolvimento humano” terem sido 

mencionados e terem valores porcentuais próximos a esportes, as respostas dadas as 

questões anteriores, especialmente aquelas referente à escola em geral e outras 

disciplinas, e sobre a prática de atividade física, nos permite afirmar que possivelmente 

essas afirmações estão mais relacionadas à prática de atividade física que as aulas de 

EF.  

  Independente da relação individual que o sujeito estabelece com essa 

significação construída e apropriada, não quer dizer que possa haver oposição a ela. 

Esse aspecto se evidencia quando se identifica que os significados da EF para os alunos 

não conferem com os significados da EF escolar, que é uma disciplina com corpo 

curricular próprio e que tem como objeto a cultura corporal. Na cultura corporal, a 

prática esportiva é um dos conteúdos possíveis, mas não o único que deva configurar 

como significado dessa disciplina. 

A construção desse significado pelos alunos pode ser identificada tanto pela forma que a 

EF escolar é e foi desenvolvida nas escolas, que ainda privilegiam os esportes na escola, 

e pela influencia da mídia. A mídia reproduz o que historicamente fez e faz parte da 

Educação Física escolar, divulgando como EF o esporte da escola ao invés do esporte 

na escola. Essa forma de se trabalhar o esporte dentro da escola constrói através das 

aulas, significados da EF relacionados ao esporte que promove a alienação. 

Há duas formas, para Leontiev (1978) de ocorrer a alienação: uma se refere 

a construção equivocada ou parcial dos significados e outra se refere ao distanciamento 

entre significado e sentido. No primeiro caso, a significação pode não ter acompanhado 

as mudanças históricas referentes ao objeto significado, no caso do presente estudo, é 

fato que em determinado momento histórico, a EF escolar se restringia a prática de 

esportes, sendo o professor de EF um técnico dentro da escola. No entanto, atualmente a 

EF não é mais compreendida dessa forma, fazendo críticas a essa forma de ensino 

mostrando as limitações dessa compreensão. 



No segundo caso de alienação, afastamento entre sentidos e significados, 

promove segundo Leontiev (1978, p.122) “... a discordância entre o resultado objetivo 

da atividade humana e o seu motivo...”, ou seja, não há coerência entre o que o homem 

faz e o que representa para ele, e isso nas aulas de Educação Física pode provocar a 

desmotivação em estar participando das aulas. O motivo pelo qual os (as) alunos (as) 

participam ou não das aulas (metodologia, professor, conteúdo, entre outros) e a 

finalidade (lazer, passar de ano, interação com os amigos), não corresponde às 

finalidades da EF como atividade pedagógica, que tem como finalidade propiciar a 

aprendizagem da cultura corporal. 

Como o motivo, que está na estrutura da atividade, tem relação direta com 

os sentidos, que é um dos elementos da consciência, podemos afirmar que há certo 

distanciamento entre sentido (revelado pelos motivos) e o significado da EF, tendo em 

vista que apesar dos significados serem prática esportiva e interação com os amigos, o 

que os (des)motiva é o cumprimento da grade curricular da escola (para os alunos do 

segundo ano) que para a conclusão do ano letivo.  

Vale destacar novamente que os sentidos, de acordo com LEONTIEV 

(1978) é “... aquilo que incita a agir e aquilo para o qual sua ação se orienta...”. O 

sentido é identificado através dos sentimentos, afetos, corporais, entonação de voz, 

emoções, etc., que se exprimem através dos significados. A metodologia utilizada neste 

trabalho não permitiu que os sentidos fossem identificados, aparecendo somente 

indícios, detectados nas respostas sobre o que os alunos achavam das aulas de EF, como 

exposto acima. 

Quando o motivo não coincide com a finalidade da atividade, quando sentido e 

significado se opõem (LEONTIEV, 1978), quando o (a) aluno (a) participa da aula sem 

compartilhar com os objetivos da disciplina e do professor, o processo pedagógico pode 

ficar comprometido, ocasionando desmotivação e construção de significados 

equivocados, como o próprio significado da escola para os alunos pesquisados. 

 A correlação entre sentido e significado permite que “... as ações humanas 

recobrem toda a força e toda naturalidade do instinto, conservando a racionalidade e a 

clareza dos fins próprios da atividade humana desenvolvida” (LEONTIEV, 1978, 

p.128), possibilitando a formação de indivíduos capazes de tomadas de decisões, de 

criticas, de transformações e mudanças na sociedade. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Considerações finais 

Na busca da resposta para os sentidos e significados das aulas de Educação 

Física para os alunos do ensino médio, não foi possível obter explicitamente respostas 

para a total clareza destes para os alunos, devido ao tempo para o desenvolvimento da 

pesquisa que impossibilitou o uso de instrumentos mais adequados para verificar esse 

aspecto da consciência. Através do questionário aplicado foi possível explicitar a 

significação da escola e das aulas de Educação Física para estes alunos e alunas e 

apreender alguns indícios de sentido.  



O significado da escola para os alunos investigados está vinculado a 

aspectos não pedagógico, como sendo o principal a oportunidade de encontrar os 

colegas. A respeito dos aspectos pedagógicos, não foi possível saber qual a real 

importância que os alunos e alunas dão para elas, mas acredita-se que seja para a 

preparação do vestibular, até pela escola explicitar que essa é sua finalidade.  

Esse significado determina também o significado da Educação Física para a 

escola que não é compreendida como disciplina que pode contribuir para o 

desenvolvimento do aluno (a), no aspecto cognitivo, motor, psicossocial entre outros. 

Isso é notável ao perceber que a Educação Física não faz parte do conteúdo curricular 

da turma do terceiro ano o que revela a concepção pragmática adotada por ela e tão 

valorizada pela sociedade em geral, especialmente pelos pais.  

Para os alunos os significados da EF estão nas relações e interações com os 

colegas e nos esportes. O esporte se faz presente nas aulas de Educação Física, sendo as 

atividades que os alunos mais se interessam, mas criticam a falta de criatividade e 

diversidade das aulas, citando o professor como algo negativo nas aulas. Pelo que foi 

relatado algumas atividades podem não estar de acordo com a faixa etária (como 

brincadeiras muito infantis) dos alunos que provoca desmotivação durante as mesmas. 

Uma parte da pergunta problema deste trabalho está respondida que é a 

cerca da significação das aulas de Educação Física para os alunos que estão na interação 

entre os colegas e nas práticas esportivas. Essa significação implica pelo momento da 

adolescência e da necessidade destes alunos em estarem em constante contato com 

pessoas da mesma idade. As aulas de EF como já foram expostas, possuem vários 

motivos por terem em seu conteúdo a carga horária maior (se não total) destinada ás 

práticas esportivas como a formação do professor, imposição da metodologia pela 

escola, entre outros, como mesmo a influencia da mídia. 

Os sentidos destas aulas não estão explícitos nos resultados, pois para sua 

apreensão seria necessária a realização de entrevista, já que o sentido implica a 

expressão corporal, a entonação de voz entre outros aspectos dos indivíduos que é 

fundamental para esta compreensão. No entanto, há alguns indícios dos sentidos das 

aulas de EF que puderam ser identificados, como cumprir a grade curricular da escola 

(para o segundo ano) para a conclusão do ano letivo e a prática esportiva, o que para 



alguns se configura como sentido positivo, quando gostam de tal prática, e outros como 

negativos, quando não gostam por alguma razão. 

Se esses forem efetivamente os sentidos, pode-se identificar processo de 

alienação da consciência referente à EF escolar, tendo em vista que o significado da 

Educação Física apresentada pelos alunos é alienado, já que não corresponde 

efetivamente ao seu significado dentro dos estudos da EF, que é a cultura corporal, que 

abarca as práticas esportivas, mas não se reduz a ela, mesmo quando sentidos e 

significados sejam semelhantes.  

Processo de alienação também pode ser identificado quando há afastamento 

entre sentidos e significados que são alienados, revelados quando o sentido da EF se 

refere à necessidade de aprovação no ano letivo. Esse tipo de alienação não se refere 

apenas a EF, tendo em vista que estudar algum conteúdo ou assistir aulas são motivados 

(o que revela os sentidos) pela aprovação, tendo em vista que faltas acima de 25% 

durante o ano letivo e avaliações com notas baixas reprovam os alunos. Esses aspectos 

puderam ser identificados na pesquisa, quando os alunos revelaram que o que mais 

gosta de fazer na escola não tem qualquer relação com aspectos pedagógicos. 

Esses dados revelam a necessidade de professores, direção pedagógica, 

repensarem a metodologia aplicada ás aulas de EF de acordo com as propostas do PCN, 

adequar á realidade dos alunos e a necessidade dos mesmos, como forma de apreensão 

de atenção e motivação destes. 
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ANEXO I 
QUESTIONÁRIO 

 

INSTRUÇÕES 

http://www.ensino.eb.br/portaledu/conteudo/artigo8323.pdf.%20Acesso%20em:02


Prezado(a)  aluno (a)  

 Sou estudante do curso de Educação Física da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVMJ). 

Como projeto de Trabalho de Final de Curso, tenho interesse de estudar o interesse que alunos do ensino médio tem sobre as aulas 

de educação física. A seguir estão algumas perguntas que poderão auxiliar-me neste estudo. Você não deve colocar seu nome no 

questionário, garantindo o sigilo do mesmo. 

 Agradeço sua preciosa colaboração. 

1. Idade: __________ 

 

2. Sexo: (    )Masculino     (    )Feminino 

 

3. Ano: ______________________ 

 

4- Pratica atividade física (caminhada, esportes em geral, dança, lutas) fora da escola?  

(   )Não    (    )Sim. Qual? _________________________________________________ 

 

5 – Se sim, onde as pratica?  

______________________________________________________________________ 

 

6 – Se sim, quando? 

______________________________________________________________________ 

 

7- Se sim, por que as pratica? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

8- O que mais gosta de fazer na escola?   

1-____________________________________________________________________ 

2-____________________________________________________________________ 



3-____________________________________________________________________ 

 

9-O que não gosta de fazer na escola?  

1-____________________________________________________________________ 

2-____________________________________________________________________ 

3-____________________________________________________________________ 

10. Qual a matéria que você acha mais importante? 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Qual a matéria que mais gosta? 

__________________________________________________________________________ 

 

12. O que você acha das aulas de Educação Física (E.F)? 

 

 

13. Qual o seu interesse nas aulas de Educação Física 

(  ) Fraco         (  ) Regular            (  ) Forte 

 

14.Com que freqüência participa das aulas de Educação física? 

      (  )Nunca       (  )As vezes      (  )Sempre 

 

 

15. O que mais gosta nas aulas de E.F.? 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

16. O que não gosta nas aulas de EF? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

17. Você tem alguma sugestão para que as aulas de EF sejam melhores? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

18. Qual a importância das aulas de educação física para sua formação pessoal e educacional? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

  

 


