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RESUMO 

 
 
 
 

Foi objetivo deste estudo verificar através de um questionário com alunos de 6º ao 
9º ano se os conteúdos, abordagens metodológicas e a avaliação adotadas pelos 
professores de Educação Física atendem às necessidades de formação educacional 
do adolescente. Pois, a Educação Física através dos esportes, jogos, danças, 
ginástica, lutas... Que fazem parte da cultura corporal historicamente produzida, 
pode oferecer aos alunos experiências que lhes façam adquirir um código ético, 
dentro de uma vivência da responsabilidade de suas ações diante do outro que lhe 
está próximo, e diante da realidade social como um todo. Reconhecendo a 
importância da Educação Física na construção do aluno como cidadão em todos os 
seus aspectos, questionamos o fato de que, os pais desses alunos terem papel 
importante no fator motivação pela prática esportiva dos mesmos. Este trabalho 
pretende contribuir para a reflexão dos pais de adolescentes no sentido motivador e 
professores da área de Educação Física, no âmbito de melhorar o nível de 
conhecimentos e, consequentemente, a intervenção do mesmo junto ao estudante, 
sendo também importante para a formação acadêmica dos futuros educadores. 
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ABSTRACT 

 

Objective of this study was to verify through a questionnaire with students from 6th to 

9th grade whether content, methodological approaches and assessment adopted by 

physical education teachers meet the educational teenager training needs. For 

physical education through sports, games, dancing, gymnastics, wrestling ... What 

part of the body culture historically produced, can provide students with experiences 

that make them acquire a code of ethics within an experience of responsibility for 

their actions on the other that close to him, and in the face of social reality as a 

whole. Recognizing the importance of physical education in the construction of the 

student as a citizen in all its aspects, we question the fact that the parents of these 

students have important role in motivating factor for sports practice thereof. This work 

aims to contribute to the reflection of the parents of teenagers in motivating sense 

and teachers in the field of Physical Education, as part of improving the level of 

knowledge and hence the intervention of the right by the student and is also 

important for the academic training of future educators 

 

Keywords : Motivation ; Practice Sports , Student , Teacher 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

                No mundo atual as atividades físicas e os esportes, procuram de forma 

democrática permitir posturas críticas, que evidenciam a tentativa de se conseguir a 

devida autonomia responsável e consciente do corpóreo bem da mente, através da 

promoção de um verdadeiro desenvolvimento integral e acarretando às 

consequentes aquisições de conhecimento e de habilidades especificas no âmbito 

esportivo.  

           Levando-se em conta os conteúdos que foram vistos nas aulas de educação 

física, nas turmas de 6º ao 9º ano e a metodologia utilizada pelos professores, 

resolvemos realizar a presente pesquisa e desta forma implantando um questionário 

para analisar de que forma a Educação Física tem contribuído para a 

conscientização dos alunos quanto as práticas esportivas na escola? E se eles 

sentem-se motivados para a prática esportiva? 

           Através de uma análise das práticas esportivas escolares, fez-se necessário a 

identificação dos problemas mais recorrentes neste meio, possibilitando uma 

reflexão sobre a concordância das contribuições que as aulas de educação física 

têm dado para a pratica esportiva consciente dos seus alunos, com o objetivo da 

educação física e da pratica esportiva dentro da escola, possibilitando assim o 

surgimento de soluções para os referidos problemas 

           A presente pesquisa teve âmbito descritivo e quantitativo que estabelecerá 

uma base de conhecimento preliminar discriminando cada item, também procurando 

relacionar e explicar cada tópico. Para a realização do artigo foram utilizados alguns 

métodos, tais como: pesquisa de campo (questionário a alunos do 6º ao 9º ano), 

pesquisa bibliográfica em livros e artigos específicos atualizados, para que desta 

forma pudesse se desenvolver com precisão e coerência as informações levantadas 

durante todo o trabalho que foi desenvolvido nos tópicos que se seguem. 

Acreditamos que este estudo possa levar tanto os professores de educação 

física que atuam no segmento a ressignificar suas práticas pedagógicas a partir das 

discussões aqui abordadas. Como também as famílias a serem participativas diretas 

na vida esportiva do aluno. 
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           É bem verdade que não há um fator isolado que leve a esse estado. Porém, 

cabe-nos refletir a respeito dos fatores que incidem nesse desempenho e de como 

motivar-se para assumir o papel tão esperado, o de motivador. 

           O objetivo deste artigo é mostrar que é de suma importância a influência da 

contribuição da educação física para prática de atividades esportivas, mostrando o 

grau de positividade para obter uma vida saudável e de qualidade. 

 Donde conclui-se ser de grande importância a participação do professor de 

Educação Física, trabalhando o esporte como base para o desenvolvimento integral 

do aluno e não como atividade que busca alto rendimento para a formação de 

atletas. É importante ressaltar, a utilização da pratica esportiva nas aulas de 

Educação Física como forma de integrar e socializar os alunos, independentemente 

do grau de habilidade dos mesmos, na construção de valores morais e éticos e no 

desenvolvimento socioafetivo do aluno através de situações de vitórias e derrotas, 

desenvolvendo nos mesmos o sentido de responsabilidade e a confiança em si. 

 
 

2 OS CONTEXTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA 

 
             No passado, a Educação Física representou um papel secundário e 

subordinado às políticas voltadas para a educação. Isso pode ser constatado já nos 

primórdios do nosso país através dos cursos em seminários e mesmo nas chamadas 

escolas-modelo que datam do século XIX. As atividades tinham um papel 

complementar na formação do indivíduo, sobretudo na construção do seu caráter. 

          O processo de formação de classe, no Brasil, ainda que seleto, ou seja, em 

poucas escolas, com o intuito de formar os filhos da aristocracia brasileira na 

ocupação de cursos superiores, já trazia os moldes liberais da Europa. Assim, a 

atividade física, também, funcionava como um elemento segregador. É com o 

advento da modernidade que se tem o indivíduo consciente da atividade física como 

algo nobre e distinto daquelas atividades físicas intimamente ligadas ao trabalho. 

 
No colégio do Caraça, em Minas Gerais, no período de 1820 a 1968, a 
presença da Educação Física na grade curricular foi uma constante no 
processo de formação do caráter e na mudança de hábitos daqueles que 
formam, em grande parte, ocupantes de espaços privilegiados no cenário 
político-administrativo do país. O colégio teve como característica a 
preparação de jovens, em sua maioria de origem rural, para os cursos 
superiores ou para os seminários maiores. Nesse sentido, a questão dos 
hábitos que envolvem a cultura corporal, principalmente foi um ponto 
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fundamental na formação do Emílio, do gentleman brasileiro. (MORAES, 
2007, p. 113) 

 

            Era comum em colégios, principalmente os internos, uma postura, uma rotina 

programada de banhos e exercícios pela manhã, o uso do tempo ocioso voltado 

para jogos, uma boa, uma boa alimentação, uma busca constante pelos movimentos 

ousados como escalar ou mesmo caminhar pelas matas, tudo isso numa busca pela 

mudança urgente daquele caráter ruralista, que cultiva péssimos hábitos, sem gosto 

estético ou mesmo ousadia; assim, busca-se um modelo europeu combinando o 

nobre às aspirações político-econômicas típicas das revoluções modernas. E isso 

chegou aos principais centros brasileiros. 

           Partindo destes pressupostos, é possível inferir que o papel da Educação 

Física era contemplar um modelo de Ensino (Médio) claramente definido. Assim, 

tinha por objetivo uma formação socialmente culta, com gosto refinado, de físico 

saudável e exuberante, além de uma ousadia e habilidade típicos no trato com as 

relações de poder. Sem dúvida, um modelo soberano e destinado a um grupo seleto 

e tipicamente masculino. Todavia, nesse ideal a Educação Física se consolidou a 

fim de cumprir sua função histórico-social. 

 
A educação é um processo que atua na formação do homem, que está 
presente em todas as sociedades humanas e é inerente ao homem como 
ser social e histórico. Sua existência está fundamentada na necessidade de 
formar as gerações mais novas, transmitindo-lhes seus conhecimentos, 
valores e crenças dando-lhes possibilidades para novas realizações. O 
próprio conceito de Educação está sujeito a um evoluir histórico, conforme o 
modo de existir e de pensar das diferentes épocas. (GONÇALVES, 2007, p. 
1) 

 

              Atualmente, temos outro(s) tipo(s) de demanda voltada para o Ensino 

Médio, em virtude das relações de classe em suas múltiplas anti hegemonias a um 

modelo que prevalece. Assim, é possível rever o papel das disciplinas e seus 

mestres a fim de que sejam ampliados os horizontes e incluam-se aqueles outrora 

excluídos e regenerados. 

  

2.1 A Educação Física Na Estrutura Curricular 

 

Compreendemos que, há tempos, a Educação Física vem superando os 

percalços com o objetivo de ganhar seu devido espaço dentro do universo escolar. 

Essa busca, inclusive, tenciona tornar a disciplina, assim como as demais 
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tradicionais, em lugar de conhecimento suficientemente necessário na formação do 

indivíduo que, por sua vez, amplia sua plenitude e interage mais conscientemente 

dentro do seu universo social. É, urgentemente, necessário que todos os 

profissionais da Educação Física estejam atentos para o papel fundamental desta 

disciplina para o aluno e de sua competência na formação do indivíduo. 

Em termos curriculares, a Educação Física é compreendida, dentro da 

educação brasileira, numa área que abrange linguagens e códigos e suas 

tecnologias. Assim, para entendermos melhor esta disciplina enquanto componente 

curricular, precisamos levantar as informações necessárias de como esta disciplina 

tem sido vista dentro da Educação brasileira. 

Hoje em dia, a Educação Física tem sido relegada, sobretudo no Ensino 

Médio, e, além de desconsiderada, é banida de muitos projetos que compõem as 

políticas pedagógicas em determinados estabelecimentos de ensino. 

Segundo Santi (2007, p.76), a Educação Física nem sempre foi considerada 

de capital importância, nem mesmo por alguns de seus profissionais, por que não é 

posta como uma real educação humana, mais apenas como um suporte para 

atividades esportivas, acabou sendo uma disciplina dispensável. 

Para entendermos melhor esse fenômeno atual precisamos nos questionar 

sobre a durabilidade dessa situação ao longo do tempo, seu possível tratamento 

excludente e preconceituoso, ou mesmo uma hierarquização dos componentes da 

escola; assim, podemos questionar e compreender como a Educação Física é 

pensada dentro da escola em nossos dias. 

Para Gonçalves (2007, p.54), ao longo da história, a Educação Física como 

Instituição, do mesmo modo que a Educação, representou diferentes papeis, 

adquiriu diferentes significados, conforme o momento histórico e tem sido utilizada, 

muitas vezes, como instrumento do poder, para veiculação de ideologias dominantes 

e preservação do status quó. 

Dessa forma, é com Rui Barbosa que a Educação Física passa a fazer parte 

do programa curricular da Educação brasileira. Entretanto, é bom salientar que esta 

disciplina esteve alicerçada, no final do século XIX e início do século XX, em 

fundamentos militares. Consequentemente, era ensinada partindo do pressuposto 

de que o educador era um instrutor e o aluno um recruta, com isso, eram valorizadas 

questões como disciplina, obediência e subordinação. 
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As questões políticas como o lema “Ordem e Progresso”, numa República 

que dava seus primeiros passos, propunha a formação de indivíduos robustos e que 

tivessem uma vida saudável, a fim de que representantes do país e de seus ideais. 

Com isso, a Educação Física passa a ter legitimação a partir da valorização da 

exposição natural da atividade física. 

Essas questões fizeram com que a Educação Física fosse perdendo seu 

aspecto inicial, o pedagógico, para compor aspectos mais voltados para o universo 

médico. Com o fim das chamadas Grandes Guerras, tem-se uma nova perspectiva 

para a Educação Física, ou seja, há certa desmilitarização da disciplina, e é 

justamente nesse momento que se inicia um pensamento propriamente desportivo. 

 

Dentro desta nova perspectiva, as personagens da escola incorporaram 
novos papeis. O professor assumia o papel de treinador, enquanto que o 
aluno o do atleta. Este período pode ser reconhecido como período das 
grandes características exclusivas no campo escolar, pois os jovens que 
não fossem “talentosos ou prodígios esportivos” eram desconsiderados. Os 
indivíduos “comuns” que não apresentassem tanto destaque nas 
modalidades esportivas eram marginalizados e consequentemente, 
excluídos. (BARNI & SCHENEIDER, 2009, p. 3) 

 

 

É a partir daí que a atividade desportiva passa a fazer parte das aulas de 

Educação Física em caráter contínuo e, portanto, começa a privilegiar rendimentos, 

resultados, performances etc., muito embora ainda mantenha, nesses sentidos, uma 

característica mais tecnicista. 

 

3 OS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

Os objetivos da Educação Física Escolar, para ao terceiro e quarto ciclos, 

envolvem vários aspectos, de ordem social, educacional, cultural e de saúde. 

Nesta perspectiva a busca e o interesse dos alunos em reconhecer e 

respeitar algumas de suas características corporais, bem como a de seus colegas, 

sem discriminar por características pessoais, físicas, sexuais ou sociais, deverá ser 

uma constante no desenvolvimento do trabalho mostrando questões de atitudes de 

respeito mútuo e também dignidade e solidariedade na prática dos jogos e dos 

esportes, como também buscar o diálogo de uma forma consciente, não-conflitante 

e não-violenta, serão fundamentais. 
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Reconhecer e diferenciar os contextos amador, recreativo, escolar do 

profissional e evitar o caráter excessivamente competitivo, bem como reconhecer e 

apropriar-se de alguns processos de aperfeiçoamentos de habilidades motoras 

próprias das situações relacionais, deverão servir como parâmetros para serem 

desenvolvidas no transcurso das aulas. 

Os objetivos gerais do Ensino Fundamental, segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (2000), apontam para as necessidades de que o aluno seja 

capaz de:  compreender a cidadania como participação social e política: 

posicionando-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais; conhecer características fundamentais do  Brasil nas dimensões 

sociais, materiais e culturais; conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sócio 

cultural brasileiro e de outros povos e nações; perceber-se integrante, dependente e 

agente transformador do ambiente; conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando 

e adotando hábitos saudáveis, utilizar as diferentes linguagens  verbal, material, 

gráfica, plástica e corporal; saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos 

tecnológicos e questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de 

resolvê-los. 

Para os PCN’s (idem), com relação aos objetivos gerais, espera-se que ao 

final do ensino fundamental, participação de ativos corporais, envolvendo relações 

equilibradas; adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em 

situações lúdicas e desportivas; conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da 

pluralidade de manifestações de cultura corporal do Brasil e do mundo; reconhecer-

se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de higiene, 

alimentação e ativos corporais; solucionando problemas de ordem corporal em 

diferentes contextos; reconhecer condições de trabalho que comprometam os 

processos de conhecimento e desenvolvimento; conhecer a diversidade de padrões 

de saúde, beleza e estética corporal que existem nos diferentes grupos sociais; 

conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma. 

Desta maneira, entendo que os objetivos a serem seguidos deverão estar 

contidos no planejamento da escola, de forma clara e precisa, indicando caminhos 

que deverão ser trilhados em busca de uma ação pedagógica definidos. 
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3.1 Os Conteúdos Procedimentais Em Aula 

 
Os conteúdos procedimentais em aula, constituem-se de conhecimentos 

bastante abrangentes aos alunos, mostrando grandes significados para as aulas de 

Educação Física. 

Os conteúdos devem mostrar-se flexíveis ao grau de conhecimento dos 

alunos e que possam oferecer melhores condições para o desenvolvimento mental, 

social e afetivo. 

De acordo com Zabala (2008), a Educação Física constitui uma área 

curricular baseada fundamentalmente, em seus conteúdos procedimentais. No 

entanto, a educação pelo corpo e pelo movimento não pode se reduzir aos aspectos 

perceptivos e motores, também devendo implicar os aspectos expressivos, 

comunicativos, efetivos e cognitivos. 

          Essa estrutura, obviamente, encontra-se condicionada pela carga horária da 

área no ensino fundamental. Quer dizer, com mais horas por semana certamente 

seria possível propor unidades didáticas centradas nas atividades ou em outro tipo 

de conteúdo. Somos plenamente conscientes de que qualquer processo de 

ensino/aprendizagem dirigido para os conteúdos procedimentais leva implícita a 

aquisição de conceitos e idéias, e o educador, em sua ação, transmite determinados 

valores e atitudes que, reforçados e revisados, deverão estar de acordo com o 

projeto curricular da escola. 

A finalidade da Educação Física está em favorecer que os alunos cheguem a 

compreender seu próprio corpo e suas possibilidades, conhecendo e dominando um 

número variado de atividades corporais para que no futuro possam escolher as mais 

convenientes para seu desenvolvimento pessoal. Realmente, a aquisição de 

conhecimentos, destrezas, atitudes e hábitos devem contribuir para melhorar as 

condições de vida e de saúde, assim como para entender o movimento como um 

meio de enriquecimento pessoal e de relação social. 

São os professores que planejam para prever que os conteúdos aparecem ao 

longo da escolaridade do aluno e para que tenham, portanto, possibilidades de 

construí-los. Além do mais, os professores devem ajudar os alunos durante o  

próprio processo de elaboração pessoal do conhecimento para garantir que as 
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relações que estabelecem entre o próprio conhecimento e o conteúdo a ser 

aprendido sejam realmente relevantes e não arbitrários, isto é, para que não tenham 

apenas um valor individual-particular, mas também sociocultural. 

Em suma, a elaboração de representações pessoais sobre os diferentes 

saberes não pode ser deixada à espontaneidade do aluno, pois desse modo não se 

garantirá que ele venha a possuir o que precisa para fazer parte de uma cultura que, 

na opinião de Zabala (2008), essa elaboração deve ser assegurada com a 

intervenção nessa atividade, nesse processo de construção de conhecimento, 

planejando o contato com os saberes orientando as relações estabelecidas e o grau 

em que se estabelecem. 

Pelo que foi exposto, os conteúdos  escolares que o professor deve ajudar os 

alunos a construir são de natureza variada, mas neste caso Coll (2007) ressalta os 

conteúdos escolares de organização, interpretação e análise da informação com o 

objetivo de poder atribuir-lhe  algum significado: diferentes sistemas de comunicação 

e representação da cultura; e instrumentos ou meios que lhes permitam aprender a 

propor a si mesmos metas, planejar a atividade, acompanhar, controlar e sustentar o 

próprio processo e avaliá-lo com a intenção de modificar, em caso de necessidade. 

Podemos extrair a ideia de que ensinar Educação Física supera em muito o 

tradicional processo de demonstrar movimentos e exigir a repetição dos mesmos 

pelos alunos. 

Necessariamente, em cada aula, o professor de Educação Física deve criar 

um campo de vivência social onde as crianças, os jovens e os adultos tenham 

possibilidades de acesso a conteúdo com fins educativos, terapêuticos, preventivos, 

curativos, de lazer e laborais. 

Dadas as características diferenciadas dos contextos educativos, dos 

diversos ritmos de aprendizagem dos alunos, postas pelos diferentes tipos de 

conteúdos e das estratégias de aprendizagem específicas, para cada um deles se 

faz necessário oferecer aos professores um grande número de materiais os quais 

permitam levar em conta estas diferenciais e que possam integrar em múltiplas 

combinações que possibilitem a elaboração de uma grande variedade de unidades 

didáticas. 

As práticas metodológicas a serem adotadas no processo do 

desenvolvimento motor, Soares (2008, p.61) valendo-se das análises sobre ensino 

da Educação Física na escola afirma que: 
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Estruturar um programa de Educação Física ou de uma disciplina e 
selecionar os seus conteúdos é um problema metodológico básico, vez que 
quando se aponta os conhecimentos e os métodos para sua assimilação se 
evidenciam a natureza do pensamento teórico que se pretende desenvolver 
nos alunos. (SOARES, 2008, p.61) 
 

Preocupado em garantir a coerência na execução dos objetivos propostos, a 

seleção dos conteúdos específicos da Educação Física no Ensino Fundamental 

devem ter como princípios, segundo os Parâmetros Curriculares (2000): 

 

 Relevância social – com práticas da cultura corporal que tem presença 

marcante na sociedade brasileira. 

 Características dos alunos – considerar as diferenças entre regiões, cidades e 

localidades brasileiras. 

 Características da própria área – os conteúdos são um recorte possível da 

enorme gama de conhecimentos da cultura corporal e incorporados à 

Educação Física. 

 
 
3.2 A Prática Esportiva No Cotidiano Escolar 

 

O interesse pela prática esportiva do aluno é visto como algo mais do que 

simples reprodução de movimentos e frequência às aulas. O professor deve atentar 

para o desenvolvimento do pensamento, a aquisição e aplicação dos conceitos 

adquiridos durante as aulas esportivas para solução de problemas apresentados 

pelo cotidiano e a autonomia. Afinal, para que serve a parte teórica se suas 

aquisições não puderem ser utilizadas no dia-a-dia? 

É claro que a avaliação também deverá incidir sobre a aquisição dos 

conhecimentos de ordem teórica, o que não significa a prática de “provas” contendo 

questões que verifiquem a memorização de conceitos.  

Pequenos problemas podem ser apresentados aos alunos para que sejam por 

eles solucionados, levando-se em consideração os conceitos vivenciados durante as 

aulas esportivas.  

O processo de avaliação do aluno para o seu desenvolvimento esportivo é 

algo complexo e fundamental para a eficiência do ensino. O professor deve encarar 



15 
 

os momentos avaliativos como aquisição de dados para a modificação e melhoria do 

trabalho pedagógico diário 

Fica cada vez mais evidente que o adolescente se interessa pelo seu corpo 

em mudança, não só por perceber a mutações que nele ocorrem, como também 

porque está continuamente tendo consciência da impressão que causa aos outros. 

Contudo, há razão para se crer que as atitudes de alguém a respeito de seu mérito 

como pessoa lhe influenciarão a atitude a respeito da sua aparência física, bem 

como serão influenciados por ela. 

No dia a dia o adolescente tem plena consciência que a pratica esportiva 

influenciam diretamente em suas transformações corporais, que ocorrem de forma 

saudável, causando inclusive uma importante mudança psicológica.  

 

4 A EVASÃO E A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA 
 

4.1 A Evasão Escolar e Sua Repercussão  
 

Se pensarmos em termos de educação pública, podemos perceber que há 

certa preocupação recorrente em torno dos debates e reflexões que envolvem a 

evasão escolar. Isso só reforça a necessidade de se avaliar as políticas públicas em 

torno da educação. Um caminho recorrente nessa seara tem sido o repensar a 

família e a escola dentro deste contexto que envolve o universo escolar da criança. 

Inclusive, a própria legislação brasileira entende que a educação brasileira 

deve ser de responsabilidade da família e do Estado para que guiem e direcione a 

criança sócio e educacionalmente. E, retomando, a Lei de Diretrizes e Bases, de 

1996, reafirma isso de modo categórico, sobretudo em seu artigo 2º, quando afirma 

que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 
Os programas de Educação Física organizados em torno do esporte, além 
de não alcançar os objetivos propostos (melhorar a saúde, desenvolver a 
aptidão física, interagir socialmente, etc.), levam à exclusão e à evasão nas 
aulas. Dá-se grande ênfase à performance física e motora do aluno. Na 
maioria dos programas, exige-se dos alunos a realização de tarefas 
motoras, explica-se como fazê-las, porém deixa-se totalmente ausente o 
“porquê” e “quando” realizar tais atividades. (SANTOS, 2007, p. 12) 
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Segundo Ulasowicz & Peixoto (2004, p.56) a aptidão física para a pratica 

esportiva constituiu um referencial para que fossem planejados, desenvolvidos e 

avaliados os programas direcionados à Educação Física nas escolas. O contato 

mais íntimo com fatores ligados aos jogos e aos esportes em geral foi tomando 

caráter principal e, muitas vezes, o único em relação à Educação Física Escolar. 

 
Diversas metodologias ou propostas surgiram como tentativa de auxiliar o 
professor no processo de ensinar. Porém, o currículo das faculdades que 
prepara os professores de Educação Física, de maneira geral, predomina 
as disciplinas técnico-esportivas, levando os profissionais a uma falta de 
embasamento teórico, falta essa que impediria a transformação da prática 
dos professores. (SANTOS, 2007, p. 13) 

 

Betti & Zuliani (2002, p.45) acreditam que é no ensino médio que a 

educação física passa a desconsiderar todas as mudanças consideradas 

psicossociais pelas quais passam os nossos alunos e a preservação de um molde 

pedagógico criado para o Ensino Fundamental. 

Já Guedes e Guedes (2007, p.78), analisam o tipo de atividade, além do seu 

nível de intensidade pelo esforço físico que é oferecido aos alunos durante as aulas 

de educação física escolar, e chegam à conclusão de que os programas têm 

limitações em relação aos objetivos educacionais ligados à atividade física como 

meio de promoção de saúde e melhoria para exercer aptidão esportiva. 

O problema é que, a influência do esporte disseminado na mídia no sistema 
escolar é de tal magnitude que temos então, não o esporte da escola, mas 
sim o esporte na escola, com toda a caracterização negativa para 
proporcionar o desenvolvimento do sujeito.  Isso indica a subordinação da 
educação física aos códigos/sentido da instituição esportiva, caracterizando-
se o esporte na escola como um prolongamento da instituição esportiva.  O 
esporte determina desta forma, o conteúdo de ensino da educação física, 
estabelecendo também relações entre professor e aluno, que passam da 
relação professor-instrutor e aluno-recruta para a de professor-treinador e 
aluno-atleta (SOARES ET AL apud CAPARROZ, 2007). 

 

A Educação Física, inserida neste universo da prática esportiva, aproxima-se 

dos objetivos relacionados ao cuidar e educar, destacando-se como o momento 

institucional destinado às manifestações corporais. Levanta que, muitas vezes, 

somente nas aulas de Educação Física que é permitido aos alunos se expressarem 

livremente e reconhecer as discriminações, os preconceitos vividos e vivenciar 

relações de gênero.  

A respeito das questões de gênero, essas diferenças são engendradas nos 

alunos pouco a pouco por diversos mecanismos que envolvem suas interações com 
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os adultos, as outros adolescentes, a televisão, o cinema, a música etc. também 

coloca que tais manifestações ocorrem, principalmente, nas aulas de Educação 

Física e muitas vezes denotam violência, virilidade, preconceito, competitividade, 

entre outros.  

 
Não há intenção aqui de se negar o esporte na esfera escolar.  Muito pelo 
contrário, pois, o esporte na escola pode ser importante por várias razões: 
ser um dos conteúdos da educação física, de ser a escola uma agência de 
promoção e difusão da cultura e até mesmo por uma questão de justiça 
social, uma vez que em outras agências o acesso ao esporte será restrito a 
um número reduzido de crianças e de jovens clientes de academias e/ou 
escolas de esportes. (SANTOS, 2007, p. 16) 

 

Valorizar o conhecimento e as experiências que a criança traz é com 

certeza, importante no processo educativo, porém a mediação e ampliação deste 

conhecimento prévio é que dá sentido ao fazer pedagógico do profissional que atua 

nestas instituições educativas.  

Arce (2004, p.30) nos faz refletir sobre o papel da Educação esportiva 

enquanto instituição de ensino e aquisição de conhecimento. De acordo com a 

autora, se as instituições de Educação não tiverem por objetivo último o ensino e 

aquisição de conteúdos por parte do aluno, o que caracterizaria a especificidade 

desta instituição? Por isso, destacamos novamente a importância do professor como 

agente mediador e transmissor de conhecimento, pois se este profissional com 

formação específica não se colocar no papel de educador, passa a ser reduzido ao 

papel de mero ouvinte ou acompanhante do aluno. 
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5 Questionário implantado com 45 alunos com idade entre 11 e 14 anos que 
estão cursando do 6º ao 9º ano no Colégio Rosalvo Félix localizado no 
município de rio largo. sendo os mesmos do gênero masculino e feminino.  
 

SEXO: (    ) M     (    ) F 

 Com que frequência você participa das aulas de educação física? 

(     ) Sempre     (      ) Raramente     (     ) Nunca 

 Com relação às aulas de educação física, voce diria: 

(     ) Divertidas, prazerosas e dinâmicas; 

(     ) Monótonas e cansativas; 

(     ) É relevante para minha vida; 

(     ) Não é relevante para minha vida. 

 Existe algum conteúdo predominante nas aulas de educação física? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

 Qual o seu conteúdo preferido nas aulas de educação física? 

(     ) Lutas 

(     ) Ginástica 

(     ) Esportes 

(     ) Jogos e brincadeiras 

(     ) Dança 

 Você se sente motivado a praticar esportes nas aulas de educação física? 

(     ) Sim      (     ) Não 

 Você já se sentiu excluído, de alguma maneira, na prática de esporte na 

escola? 

(     ) Sim       (     ) Não 

 Você se sente motivado a participar de competições esportivas escolares? 

(     ) Sim       (     )Não 
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 Você acha que a prática de esportes contribui para o seu desenvolvimento: 

(     ) Mental 

(     ) Emocional 

(     ) Social 

(     ) Todos acima 

(     ) Nenhum 

 Quais os objetivos que você busca atingir com a prática de esportes? 

(     ) Saúde 

(     ) Competir 

(     ) Vencer 

(     ) Melhorar tecnicamente 

(     ) Diversão 

(     ) Outros 

 Na sua opinião, vale tudo para vencer uma competição esportiva? 

(     ) Sim      (     ) Não 
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6  Discussão 

 

 De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, as aulas de Educação 

Física na escola têm contribuído de forma significativa para a prática esportiva 

consciente dos alunos do 6º ao 9º ano. A partir das aulas, os alunos têm sido 

motivados a praticarem esportes na escola, sendo inclusive, o tema esportes o 

preferido pela maioria deles nas aulas de Educação Física. 

 Apesar de o esporte aparecer na sociedade de maneira diferente do que deve 

se apresentar na escola, as aulas de educação física têm proporcionado aos alunos 

não só ampliarem suas experiências motoras e aprenderem movimentos básicos 

para a prática esportiva, mas também aprenderem valores morais e éticos presentes 

no esporte, que serão importantes para sua vida. 

 Um dos problemas encontrados é o aparecimento do esporte de rendimento 

na escola, onde alguns alunos podem ser excluídos da prática esportiva devido ao 

baixo nível de habilidade, diferentemente do que deveria acontecer na escola onde 

deve ser promovida a participação de todos independente de gênero ou habilidade. 

 A solução dos problemas encontrados passa diretamente pelo papel que o 

professor desempenha em suas aulas. O professor deve ser um mediador do 

conhecimento. Aproveitar conhecimentos trazidos pelos alunos e levá-los a refletir 

sobre eles, fazendo assim com que se tornem cidadãos críticos e autônomos diante 

das práticas corporais. 
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 Resultado da Pesquisa Realizada (Sendo o Grau de Porcentagem 

Aproximada) 

 

 QUESTÃO 1: Com que frequência você participa das aulas de educação 

física? 

 
SEMPRE – 78% 
RARAMENTE – 19% 
NUNCA – 3% 
 
 

 
 

 
 
           De acordo com as respostas nota-se que a frequência dos alunos é maioria 
na Escola. 
 
 

 QUESTÃO 2: Com relação às aulas de educação física, voce diria: 

 
A – 77% 
B – 3% 
C – 9% 
D – 0 
A e C – 11% 

78% 

19% 
3% 0% 

TOTAL 

SEMPRE

RARAMENTE

NUNCA
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          A intensidade de participação por realmente gostar da prática é maioria, 
alguns acham dispersivas e nenhum acha irrelevante para seu viver. 
 
 

 QUESTÃO 3: Existe algum conteúdo predominante nas aulas de educação 

física? 

 
SIM – 68% 
NÃO – 32% 
 
 

 
 
 
 

   A maioria concorda que existe algum tipo de característica nas aulas que o levam 
a alguma escolha esportiva. 
 

77% 

3% 

9% 
0% 

11% 

TOTAL 

A

B

C

D

A / C

68% 

32% 

0% 0% 

TOTAL 

SIM

NÃO
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 QUESTÃO 4: Qual o seu conteúdo preferido nas aulas de educação física? 

 

A – 10% 
B – 10% 
C – 40% 
D – 30% 
E – 10% 

 

 
 
   A preferência por prática de esportes e brincadeiras são amplamente maioria em 
relação a outros conteúdos. 
 

 QUESTÃO 5: Você se sente motivado a praticar esportes nas aulas de 

educação física? 

SIM – 82% 
NÃO – 18% 
 

 
 
       

     A motivação no grau amplo de porcentagem dos alunos a praticar esportes 

através da Educação Física nos mostra o que enfatiza o tema do artigo.  

10% 

10% 

40% 

30% 

10% 

TOTAL 

A

B

C

D

E

82% 

18% 0% 0% 

TOTAL 

SIM

NÃO
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 QUESTÃO 6: Você já se sentiu excluído, de alguma maneira, na prática de 

esporte na escola? 

 
SIM – 20% 
NÃO – 80% 

 
 
                A minoria sentiu-se excluída na prática de esporte na escola. 
 
 
 

 QUESTÃO 7: Você se sente motivado a participar de competições esportivas 

escolares? 

 
SIM – 65% 
NÃO – 35% 
 

 
 

A maioria motiva-se pela praticidade esportiva. 

20% 

80% 

0% 0% 

TOTAL 

SIM

NÃO

65% 

35% 

0% 0% 

TOTAL 

SIM

NÃO
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 QUESTÃO 8: Você acha que a prática de esportes contribui para o seu 

desenvolvimento: 

 
A – 40% 
B – 0 
C – 20% 
D – 30% 
E – 10% 

 
 
         Neste item houve opiniões diversificadas trinta por cento dos alunos acham 
que todos os pontos contribuem para uma vida melhor no dia a dia, a maioria achou 
que influencia diretamente no desenvolvimento mental. E a minoria ficaram com o 
social e outros assumiram ser sedentários e não ter interesse a prática esportiva.    
 

 QUESTÃO 9: Quais os objetivos que você busca atingir com a prática de 

esportes? 

 
A e E – 23% 
A,D,E – 23% 
A,B,D,E – 10% 
A – 7% 
A,B,C,D,E,F – 5% 
A,B,C,D,E – 5% 
E,F – 5% 
D,E – 5% 
C – 5% 
B,C,D – 5% 
D – 5% 
 

40% 

20% 

30% 

10% 

TOTAL 

A

B

C

D

E
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   Os itens melhoria de saúde e diversão ficaram tecnicamente empatados com vinte 
e três por cento das respostas, os dois juntos somaram 46% do resultado final. Esse 
resultado pode-se afirmar que é a realidade na qual todo ser humano busca de uma 
forma geral ao praticar esportes.  
 
 

 QUESTÃO 10: Na sua opinião, vale tudo para vencer uma competição 

esportiva? 

 
SIM – 38% 
NÃO – 62% 

 

       
     Aqui mostrou-se o grau de sensatez dos alunos, pois para vencer não é 
necessário usar todos os métodos. Essa resposta também é válida no dia a dia do 
ser humano. 

 
 
 
 
 
 
 

23% 

23% 

10% 
7% 

5% 
5% 

5% 

5% 
5% 

5% 5% 

TOTAL 

A / E

A, D,E

A,B,D,E

A

A,B,C,D,E,F

A,B,C,D,E

E/F

D/E

C

B,C,D

38% 

62% 

0% 0% 

TOTAL 

SIM

NÃO
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CONCLUSÃO 
 
 
 

             Este estudo mostrou a importância e contribuição que as aulas de Educação 

Física, tem nos âmbitos ligados à socialização, construção de valores morais e 

éticos, assim como à recreação e lazer, e o grau de importância para que seja 

desenvolvido os fatores social e afetivo do adolescente, pois as crianças e os 

adolescentes aprendem através da mesma a praticar esportes e os valores 

fundamentais que levam para a vida, como: união, respeito, amizade, cooperação, 

entre outros. Aprendem também a lidar com as vitórias e derrotas que o esporte 

proporciona, e desenvolve a independência, o sentido de responsabilidade e a 

confiança em si mesmos.  

         Desta forma, podendo tornar-se uma excelente maneira para que dentro de um 

processo educativo, passe a contribuir diretamente para a formação geral e crítica 

do ser humano. Não se pode deixar de afirmar que é de fundamental importância a 

prática do professor nas aulas de Educação Física, mostrando ao aluno que o 

Esporte é uma base no processo de educação e não como alto rendimento para a 

formação de atletas.            

          Os resultados logrados através do questionário implantado, poderão contribuir 

para tornar o ensino aprendizagem da educação física mais qualitativo e assim 

favorecer a conquista, e o reconhecimento e aceitação dos alunos acerca da 

importância e contribuição da Educação Física para a prática esportiva.  

            O presente estudo mostrou que a Educação Física é um excelente recurso 

pedagógico e deve ser desenvolvido de forma a integrar e socializar os alunos, para 

que o fator educação física venha a ser de fato reconhecido como recurso 

pedagógico e certeza de êxito e contribuição para os alunos interessados na prática 

esportiva. 
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