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“Quando o corpo se desfaz, o essencial se mostra. 

O homem não passa de um nó de relações. 

Só as relações valem para o homem”. 

(SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 116) 
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RESUMO 

 

Introdução: O corpo é o meio de relacionamento do indivíduo consigo, com seus pares e 

com o mundo. Na Educação Física, sítio de interações e desafios, oportuniza-se a 

emancipação do ser adolescente nas experiências corporais vivenciadas nos 

Relacionamentos Humanos Intra, Inter e Mundopessoais (RHs-Intra, Inter e Mundopessoais) 

do aluno, implicando diretamente sua relação consigo, com o outro e com o mundo, e 

perpassa seu bem-estar biopsicossocial e noético em novas perspectivas de cuidado em 

saúde. Este estudo misto tem como Objeto de Investigação a percepção de sentido da vida 

como perspectiva de cuidado em saúde ao aluno adolescente através de seus RHs-Intra, Inter 

e Mundopessoais, vivenciados em suas experiências corporais nas aulas de Educação Física 

a partir da proposta de Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio. 

Questões de Pesquisa: 1- Qual afinidade/aproximação do aluno com a disciplina de 

Educação Física do Ensino Médio? 2- Qual a percepção do aluno acerca do relacionamento 

humano, cuidado em saúde e sentido da vida nas aulas de Educação Física? 3- Qual a 

sensação de sentido da vida, atitude de estilo de vida saudável e a vivência de experiências 

corporais nas aulas de Educação Física pelos alunos, ao longo de um ano letivo para os três 

anos da Educação Física do Ensino Médio com o currículo pautado nos relacionamentos 

humanos? O Objetivo Geral do Estudo foi desvelar a percepção do aluno adolescente 

acerca de relacionamento humano, cuidado em saúde e sentido da Educação Física na vida 

e avaliar o perfil de relacionamento humano vivenciado na disciplina, o perfil do estilo de 

vida e a sensação de sentido da vida a partir das experiências corporais da Humanização 

Curricular da Educação Física do Ensino Médio. O Pressuposto de Tese assume que o corpo 

vivido nos relacionamentos humanos das aulas de Educação Física do Ensino Médio auxilia 

numa proposição de sentido da vida para atitudes de estilo de vida saudável pelo aluno e 

promove novas perspectivas de cuidado em saúde ao adolescente. Metodologia: A pesquisa 

se desenvolveu longitudinalmente em um ano letivo nas aulas de Educação Física do curso 

Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio no IFFluminense Campus Bom Jesus do 

Itabapoana, após aprovação no CEP-FM/UFF (Parecer nº. 3.231.624). De 195 alunos 

matriculados, recrutaram-se 149, dos quais 97 foram inclusos, 35 do 1º e do 2º Ano (Grupo I 

e II respectivamente) e 27 do 3º Ano (Grupo III). As entrevistas ocorreram no segundo mês 

de cada bimestre, facultado o momento da participação na condição de cumprir uma por 

semestre, e as duas entrevistas compuseram a fala do participante. Criaram-se três matrizes 

interpretativas para discussão: do Relacionamento Humano, do Cuidado em Saúde e do 

Sentido da Vida. O Questionário do Sentido da Vida, do Relacionamento Humano na 

Educação Física do Ensino Médio e o do Pentáculo do Bem-Estar foram aplicados 

simultaneamente no fim de cada bimestre, compondo quatro coletas por participante de 

acordo com as respectivas matrizes. Resultado: O primeiro resultado, considerado 

fundamento pedagógico do presente estudo, foi a publicação da implementação da proposta 

de Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio. A afinidade dos 

participantes para com a disciplina apresentou-se bastante elevada nas duas abordagens. Da 

Matriz do Relacionamento Humano emergiram três categorias no Grupo I, duas no Grupo II 

e quatro no Grupo III; do Cuidado em Saúde emergiram três em todos os grupos; e do 

Sentido da Vida foram preestabelecidas quatro, de acordo com valores humanos, nos três 

grupos. Todas as matrizes interpretativas se mostraram alinhadas com a proposta 

implementada nos três grupos estudados e respaldadas pela abordagem quantitativa nos 

valores absolutos de suas médias, sem significância estatística para diferença das médias 

entre o primeiro e quarto bimestre em todas as matrizes e respectivos grupos; menos para o 
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Grupo III da Matriz de Relacionamento Humano, que obteve diferença estatística com 

p = 0,019. Conclusão: Ao confirmar a tese de que o corpo vivido nos relacionamentos 

humanos das aulas de Educação Física do Ensino Médio auxilia na proposição de sentido da 

vida para atitudes de estilo de vida saudável pelo aluno e promove novas perspectivas de 

cuidado em saúde ao adolescente, o presente estudo, além de fundamentar uma prática 

pedagógica humanizada da Educação Física, oferece subsídios para novas pesquisas em 

diversas áreas, com impacto direto na formação integral do ser adolescente. 

 

Palavras-Chave:  Existencialismo. Atenção Primária a Saúde. Educação Física e  

Treinamento. Ensino Fundamental e Médio. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The body is the individual's means of relating to himself, to his peers, and to 

the world. In Physical Education, a site of interactions and challenges, the emancipation of 

the adolescent is provided in the body experiences lived in the student's Human Intra, Inter 

and World-Personal Relationships Intra, Inter, and Worldpersonal HRs, directly implying its 

relationship with itself, with the other and with the world, and goes through its 

biopsychosocial and noetic well-being in new perspectives of health care. This mixed study 

has as its Object of Investigation the perception of the meaning of life as a perspective of 

health care to the adolescent student through his Intra, Inter, and Worldpersonal HRs, 

experienced in his bodily experiences in Physical Education classes from the proposal of 

Curricular Humanization of High School Physical Education. Research Questions: 1- What 

is the student's affinity/approach to the Physical Education subject in High School? 2- What 

is the student's perception about human relationships, health care, and meaning of life in 

Physical Education classes? 3- What is the sense of the meaning of life, healthy lifestyle 

attitude, and the experience of body experiences in Physical Education classes by students 

throughout a school year for the three years of High School Physical Education with the 

curriculum based on human relationships?  The General Aim of the Study was to unveil 

the adolescent student's perception of human relationships, health care, and meaning of 

Physical Education in life and to evaluate the profile of human relationships experienced in 

the discipline, the lifestyle profile, and the sense of the meaning of life from the bodily 

experiences of the Humanization Curriculum of High School Physical Education. The 

Thesis Assumption assumes that the body experienced in human relationships in High 

School Physical Education classes assists in a proposition of meaning of life for healthy 

lifestyle attitudes by the student and promotes new perspectives of health care for the 

adolescent. Methodology: The research was developed longitudinally over one school year 

in the Physical Education classes of the Integrated High School Food Technical Course at 

the IFFluminense, Campus Bom Jesus do Itabapoana, after approval by the CEP-FM/UFF 

(Opinion No. 3.231.624). Of the 195 enrolled students, 149 were recruited, of which 97 were 

included, 35 from the 1st and 2nd year (Group I and II, respectively) and 27 from the 3rd 

year (Group III). The interviews took place in the second month of each quarter, with the 

participation conditioned to one per semester, and the two interviews composed the 

participant's speech. Three interpretive matrices were created for discussion: Human 

Relationship, Health Care, and Meaning of Life. The Meaning of Life, Human Relationship 

in High School Physical Education, and Well-Being Pentacle Questionnaires were applied 

simultaneously at the end of each quarter, making up four collections per participant 

according to the respective matrices. Result: The first result, considered the pedagogical 

foundation of this study, was the publication of the implementation of the Curricular 

Humanization proposal of High School Physical Education. The participants’ affinity with 

the subject was very high in both approaches. From the Human Relationship Matrix, three 

categories emerged in Group I, two in Group II, and four in Group III; from Health Care, 

three categories emerged in all groups; and from Meaning of Life, four categories were pre-

established, according to human values, in the three groups. All interpretative matrixes were 

aligned with the proposal implemented in the three groups studied and supported by the 

quantitative approach in the absolute values of their means, without statistical significance 
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for the difference in means between the first and fourth quarters in all matrixes and respective 

groups; except for Group III of the Human Relationship Matrix, which obtained a statistical 

difference with p = 0.019. Conclusion: This study confirms the thesis that the body 

experienced in human relationships in High School Physical Education classes contributes 

to proposing the meaning of life for healthy lifestyle attitudes the student and promotes new 

perspectives of health care for adolescents. In addition to supporting a humanized 

pedagogical practice of Physical Education, it offers subsidies for further research in various 

areas, with a direct impact on the integral formation of the adolescent. 

 

Keywords:  Existentialism. Primary Health Care. Health Care. Physical Education and 

Training. Education, Primary and Secondary. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao contrapor as características biopsicossociais e noéticas, próprias da 

adolescência, versus a formação escolar, normalmente se observa seu início nos últimos três 

anos do Ensino Fundamental com uma solidificação de sua transformação corporal para a 

adultez, ao longo de todo o Ensino Médio. Tal situação muitas vezes leva a crises existenciais 

profundas no corpo vivido do ser adolescente; i.e., nas relações humanas deste ser consigo, 

com seus pares e com o mundo. No ambiente escolar – ambiente profícuo de vivências dos 

relacionamentos humanos intrapessoais, interpessoais e mundopessoais do aluno 

adolescente –, o Sentido da Vida como perspectiva de cuidado em saúde deste adolescente 

se torna, além de necessário, essencial na prevenção e enfrentamento dessas crises. Ao 

considerar o corpo como meio para essas relações humanas e a Educação Física como sítio 

para suas interações de desafios, um planejamento adequado a esse contexto ocupa um 

espaço privilegiado na formação integral do aluno adolescente, em especial no Ensino 

Médio.  

 

1.1 APROXIMAÇÃO TEMÁTICA 

 

Esse processo de entendimento vem se construindo desde o início de minha 

formação, não apenas acadêmica, mas principalmente humana familiar com visão de mundo 

diferenciada para atendimento ao ideal de minha graduação em Educação Física, somada à 

oportunidade de planejamento curricular para o Ensino Médio Integrado ao Técnico no 

Colégio Agrícola Idelfonso Bastos Borges da Universidade Federal 

Fluminense (CTAIBB/UFF)1, e culminou com a presente pesquisa de doutorado na 

EEAAC/UFF. O estudo visa, por meio de investigação empírica e escuta discente, propor o 

sentido da vida como perspectiva de cuidado em saúde ao adolescente nas aulas de Educação 

Física do Ensino Médio. 

Esta pesquisa, portanto, tem como proposta investigar as atitudes de estilo de vida 

saudável como perspectivas de cuidado em saúde ao adolescente através do sentido da vida 

 
1 Hoje Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana (IFFluminense Campus Bom Jesus do 

Itabapoana). 
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no corpo vivido nos relacionamentos intra, inter e mundopessoais do aluno nas aulas de 

Educação Física do Ensino Médio. 

 

1.2 SURGIMENTO DA PESQUISA 

 

Na perspectiva de um futuro melhor, orientado por minha mãe no sentido de 

priorizar os estudos, concluí minha formação básica em escola pública e a continuação para 

o Ensino Superior dependia de este ser público com alojamento estudantil. Após aprovação 

no vestibular, iniciei o curso de Licenciatura Plena em Educação Física da Escola de 

Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no segundo 

semestre de 1987. Durante o curso, desenvolvi diversos trabalhos paralelos como 

arbitragem, escolinha de esportes, treinamentos, entre outros, os quais, além do retorno 

financeiro, extremamente importante à época, corroboraram para minha formação e futuro 

profissional. Em 1991, dentro do período normal de quatro anos do curso, formei com um 

excedente de créditos compatíveis a dois períodos letivos, sendo premiado com o diploma 

de dignidade acadêmica “Cum Laude”, como reconhecimento de desempenho. 

Graduado, comecei como empreendedor numa academia de ginástica própria, 

atuando nas áreas de ginástica, musculação, treinamento etc. Concomitantemente, em 1992, 

ingressei no Mestrado em Engenharia Biomédica no Programa de Engenharia Biomédica da 

Coordenação de Pesquisa em Engenharia da UFRJ (PEB/COPPE/UFRJ), direcionado a 

trabalhar com trocas gasosas em exercício no laboratório de Engenharia Pulmonar. Com 

carga de trabalho incompatível às exigências do curso, entre outros motivos, abandonei-o na 

fase de conclusão e redação final da dissertação. Em 1998, retornei para minha cidade 

abrindo uma academia de ginástica e musculação, dediquei-me integralmente ao 

empreendimento. Minha atuação profissional foi totalmente fora da escola até quando, 

incentivado por uma amiga, prestei o concurso para o magistério e, aprovado em 2º lugar, 

assumi, em 1999, minha 1ª matrícula como Professor Docente I na área de Educação Física 

no estado do Rio de Janeiro. Minha 2ª matrícula, em 2002, adveio com aprovação em 5º 

lugar no concurso do ano anterior para o mesmo cargo. Pautava meu trabalho o reexame 

contínuo de melhor atuação profissional como ideal de retornar para a população da escola 

pública conhecimentos e experiências adquiridos em toda a minha formação. Em 2004, 

ingressei no Mestrado em Engenharia Biomédica do Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Universidade do Vale do Paraíba - SP (IP&D/UNIVAP-SP) e defendi 

a dissertação em outubro de 2006, com o título “Análise de componentes principais na 
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determinação da composição de fibras musculares pelo ‘flegner power test’ em fundistas, 

meio-fundistas e velocistas”, tema ligado a fibras musculares. Com titulação de mestrado e 

negativa de incentivo da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, foquei a 

aprovação para ingresso no Instituto Federal Fluminense (IFFluminense) Campus Bom Jesus 

do Itabapoana, à época Colégio Técnico Agrícola Idelfonso Bastos Borges da Universidade 

Federal Fluminense (CTAIBB/UFF), no qual sou professor efetivo desde janeiro de 2009. 

O incômodo permanente em minha prática docente era a falta de um sentido para 

as aulas de Educação Física do Ensino Médio. Assim como os Estilos de Ensino em 

Educação Física propunham uma sequência lógica da postura do professor quanto a sua 

atuação (MOSSTON, 1973), por que os conteúdos da Educação Física do Ensino Médio não 

podem também apresentar um sentido para o aluno? Esta inquietação favoreceu a ideia de 

uma (re)organização curricular para a Educação Física do Ensino Médio pautada nos 

relacionamentos humanos intrapessoais, interpessoais e mundopessoais do aluno 

adolescente ao longo dos três anos de sua formação. Neste sentido, elaborei uma proposta 

curricular para a EF que veio a ser adotada pelo campus. 

Em 2013, num programa de capacitação do IFF, ingressei no Doutorado em Gestão 

Ambiental (da Universidade Positivo-PR) com a proposta da Educação Ambiental como 

cerne na (re)organização curricular da Educação Física do Ensino Médio, correlacionando-

a com a Ecologia Integral nas dimensões da Ecologia Pessoal, Ecologia Social e da Ecologia 

Ambiental (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE; DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL, 2004). As demandas ambientais a serem trabalhadas nas aulas de Educação 

Física (SANCHES NETO et al., 2013) possibilitaram a execução prática da proposta 

curricular para a Educação Física do Ensino Médio, tendo a Educação Ambiental como cerne 

no alcance de uma formação para Cidadania Ambiental. 

Acompanhando minha esposa no Mestrado Profissional de Ensino na Saúde da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense 

(EEAAC/UFF); em 2014, após participar do European Physical Education Association 

(EUPEA) Seminar “Quality Physical Education – What is it about?” em Paris e do Seminário 

Internacional “A Pesquisa Qualitativa e a Formação em Saúde no Brasil e na França”, a 

convite das professoras Rose Rosa e Eliane Ramos, ingressei no “Núcleo de Pesquisa 

Qualitativa Translacional em Emoções e Espiritualidade na Saúde” e no “Núcleo de Pesquisa 

Filosofia, Saúde e Educação Humanizada”, dos quais participo até hoje. Por haver sido 

acometido por trombose de membros inferiores devido a longas horas sentado no 
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cumprimento das atividades do curso somadas às profissionais, das quais não fui liberado, 

tive que abandonar o curso de Doutorado em Gestão Ambiental no final de 2015. Ainda 

focado em fundamentar uma proposta curricular para EF com sentido para o aluno do Ensino 

Médio, em 2017, fui aprovado no Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. Diante da 

grande afinidade da proposta de ressignificação da Educação Física do Ensino Médio com o 

cuidado em saúde ao adolescente fundamentada na teoria do Sentido da Vida de Victor 

Frankl, juntamente com minha orientadora, a Profª. Drª. Eliane Ramos Pereira, e a 

coorientadora, Profª. Drª. Rose Mary Costa Rosa de Andrade Silva, surgiu a ideia de um 

projeto de estudo misto (CRESWELL; PLANO CLARK, 2013) para atender tanto à 

demanda educacional da Educação Física do Ensino Médio quanto à necessidade de cuidado 

em saúde ao aluno adolescente pelo sentido da vida em sua prática pedagógica. 

 

1.3 CONTEXTUALIZANDO A SITUAÇÃO DE ESTUDO 

 

Dobresco (2016) afirma que a motivação como processo de ativação, direção e 

manutenção do comportamento humano, pedagogicamente, deve conduzir o aluno a 

assimilar a informação no processo didático, conscientizar-se de sua importância e ter sua 

própria motivação para exercer essa atividade. Nesse mesmo estudo sobre a motivação dos 

alunos do Ensino Médio para participar das atividades curriculares de Educação Física, a 

autora conclui que, ao ouvir os alunos, a identificação da hierarquia de suas necessidades e 

motivações constitui uma maneira de conhecê-los. Eles apreciam a qualidade da instituição 

e dos professores, percebem a importância das atividades físicas curriculares como 

possibilidades de socialização, valorizando um professor que favorece essa relação e, cientes 

da importância dos objetivos curriculares, prezam mais as atividades responsáveis de 

estímulo ao esforço, de aumento da capacidade de trabalho e de desenvolvimento da 

personalidade em detrimento de seus efeitos morfofuncionais. 

Dois estudos focaram o engajamento a um estilo de vida ativo dos alunos para além 

do Ensino Médio; avaliaram a Educação Física do Ensino Médio pregressa de universitários 

correlacionando-a com a adoção de um estilo de vida ativo em outro estágio de suas vidas. 

Barney et al. (2015), focados nos padrões de atividade física presentes no currículo da 

Educação Física, descobriram que a maioria dos estudantes desejaram adquirir habilidades 

no Ensino Médio que pudessem usar durante toda a vida e, para alguns, a experiência na 



23 
 

disciplina não foi benéfica. O segundo estudo,  de Mears (2008), apresentou o impacto de 

um currículo diversificado da Educação Física do Ensino Médio na atividade física de jovens 

adultos universitários; os que tiveram currículo diversificado na Educação Física do Ensino 

Médio relataram níveis mais altos de atividade física e participação esportiva do que os com 

menor diversidade curricular, o que indica que a diversificação curricular na Educação Física 

do Ensino Médio tende a elevar os níveis de atividade física nos futuros adultos jovens. 

Ao descrever o apoio/a resistência estudantil numa proposta de estudos culturais 

como inovação curricular na Educação Física do Ensino Médio, Kinchin e O’Sullivan (2003) 

retrataram a importância da opinião dos alunos na implementação e avaliação curricular para 

assumirem a responsabilidade conjunta por seus aprendizados, permitindo discutir questões 

sociais e culturais significativas no contexto da Educação Física e assim oferecer subsídios 

para presença nas aulas, com sentimento de apego e adesão. Portanto, para implementar uma 

unidade de Estudos Culturais em um programa de Educação Física do Ensino Médio, é 

essencial um planejamento meticuloso e cuidadoso do conteúdo e a escolha da pedagogia. 

Schmidlein et al. (2014), ao tratar as questões curriculares na Educação Física do 

Ensino Médio urbano, reportaram a difícil tarefa dos professores no planejamento curricular 

frente à escassez de publicações sobre currículos na área em grandes periódicos 

especializados. A partir da triangulação da entrevista com dez professores de Educação 

Física do Ensino Médio de diversas etnias com outras fontes de dados, os autores concluíram 

que os participantes não estão atingindo os objetivos mínimos do multiculturalismo 

preconizados na literatura e que os princípios da justiça social são pouco ou quase não 

considerados na implementação dos currículos. Muitos professores de Educação Física, 

vistos como treinadores, evocam a dicotomia da prática sem a teoria necessária para 

reflexões acerca das desigualdades sociais presentes na escola, abstendo-os da 

responsabilidade de explorar e obter conhecimentos curriculares sobre tais conceitos. 

Concluiu-se que a base dos planos curriculares e de sua implementação está nas instalações 

e equipamentos disponíveis; que os professores se sentem despreparados para incorporar 

jogos multiculturais ao currículo, não atendendo os padrões de diversidade da National 

Association for Sport and Physical Education (Naspe), e que os conceitos de atividade física 

e cardiovascular são os mais importantes a serem transmitidos aos alunos. Todavia, há 

possibilidade de adequação dos currículos às necessidades do aluno e de manutenção das 

metas da Naspe na criação de um estudante "fisicamente educado", aproveitando a cultura 

dos alunos para compreensão e apreciação das diferenças na melhora da boa forma física. 
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1.3.1 O Cuidado em Saúde no Contexto da Educação Física do Ensino Médio  

 

Ao considerarem a adolescência um período crítico entre a infância e a idade adulta 

com uma queda drástica na atividade física, Lowry et al. (2001) colocam as escolas de 

Ensino Médio como únicas capazes de atingir um grande número de adolescentes na melhora 

da aptidão física relacionada à saúde, preparando os alunos para uma vida ativa saudável. 

Nesse combate ao declínio de participação em atividades físicas em um período crítico de 

desenvolvimento humano, a Educação Física, com um significativo volume de atividade 

física regular, preferencialmente diária, agradável e eficaz na sua continuidade até a idade 

adulta, pressupõe ser fundamental a preparação e o treinamento de professores para uma 

Educação Física voltada à aptidão física saudável e à atividade física vitalícia. 

Nahas et al. (2003), com base em teorias de mudança comportamental, ao 

analisarem o que influencia a adoção ou manutenção de atividade física entre estudantes do 

Ensino Médio e superior, afirmam que, independentemente da idade, é um processo 

complexo, reflexo de múltiplas variáveis pessoais, interpessoais e ambientais. O sucesso na 

mudança de comportamentos de atividade física demanda ir além do simples fornecimento 

de informações. Individualmente, os professores de Educação Física têm uma tremenda 

oportunidade de ajudar os alunos na mudança de seus comportamentos de saúde com 

estratégias específicas para o aluno aderir a um estilo de vida ativo, oportunizando em sua 

prática a incorporação da atividade física. Os autores sugerem que, no coletivo das aulas, os 

professores desenvolvam habilidades de autorregulação, aumentem o suporte social, usem a 

autoavaliação e estejam abertos para experimentar atividades positivas e divertidas.  

Abildsnes et al. (2015b) estudaram a percepção de professores de Educação Física 

e enfermeiros sobre as atitudes de estudantes do Ensino Médio em relação à Educação Física 

e sobre os pensamentos desses professores como facilitadores e promotores da participação 

nas aulas. Os participantes relataram que, em geral, os alunos eram engajados e apreciavam 

as aulas de Educação Física e que, mesmo assim, vários alunos não conheciam as aptidões 

físicas e habilidades motoras necessárias às atividades diárias. Os que tinham problemas de 

saúde mental eram discriminados ou tinham dificuldade de se expor no banho após a aula e 

raramente frequentavam a Educação Física, sendo comumente assíduos aos serviços de 

saúde da escola. Relataram também que a competência e atitude dos alunos quanto à 

participação em aulas de Educação Física eram heterogêneas e estavam ligadas às 

experiências anteriores ao Ensino Médio e atuais de saúde e qualidade de vida; e, noutra 
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vertente, foi apontada a competência de professores e a possibilidade de influenciar o 

conteúdo da disciplina. Os professores de Educação Física e enfermeiros recomendaram a 

atuação dos adolescentes no desenvolvimento do programa, selecionando atividades que 

gerem competência, diversão e prazer. 

Num estudo de método misto, foram avaliados quantitativamente comportamentos 

saudáveis a partir de uma Educação Física focada na diversão esportiva (habilidade, técnica 

e desempenho físico) ou na diversão de movimento (temas de saúde, brincadeiras e diversão 

nas aulas de Educação Física) e exploradas qualitativamente as experiências de Educação 

Física dos alunos. Os alunos optantes pela “diversão de movimento” relataram menos 

atividades físicas diárias com hábitos de vida menos saudáveis do que os da “diversão 

esportiva”. Ambos os grupos de alunos valorizavam professores de Educação Física 

competentes, que tinham domínio do conteúdo da disciplina, tendo sido esta característica 

dos professores enfatizada pelos alunos do grupo focal como consequência da competência 

e engajamento dos docentes. Além disso, este último grupo de alunos relatou a importância 

da inclusão de uma variedade de atividades divertidas (ABILDSNES et al., 2017).  

Ao analisarem a atitude na Educação Física e o exercício de lazer por gênero e 

nacionalidade entre estudantes do Ensino Médio americanos e tailandeses, Chung e Phillips 

(2002) encontraram relações significativas entre as atitudes na Educação Física e exercício 

no lazer, independentemente de sexo ou nacionalidade. Houve diferenças nas atitudes em 

relação à Educação Física por gênero e nacionalidade, sendo que os meninos apresentaram 

atitudes mais positivas do que as meninas; no mesmo sentido, os estudantes tailandeses 

manifestaram atitudes mais positivas do que os americanos. Nas pontuações de exercícios 

de lazer, os meninos tiveram maiores escores do que as meninas e os estudantes americanos, 

pontuações mais altas que os tailandeses.  

Segundo Chung e Phillips (2002), os benefícios da atividade física e sua conexão 

para qualificar a vida são importantes e devem ser fornecidos em todas as aulas de Educação 

Física, daí a importância do papel dos professores, que podem projetar um ambiente de 

aprendizado agradável para influenciar as atitudes dos alunos em relação à atividade física 

através de percepções cognitivas que afetem o comportamento dos alunos. A Educação 

Física deve envolver todos os alunos em um processo de ensino e a avaliação precisa refletir 

o gênero e a cultura num contexto real. 

Ao analisar as associações entre ansiedade, autoeficácia por gênero e insatisfação 

corporal nas aulas de Educação Física no Ensino Médio, Lodewyk e Sullivan (2016) 
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apontam que preocupações com a imagem corporal e níveis elevados de ansiedade parecem 

reforçar a influência da autoeficácia sobre a aptidão física na Educação Física, 

particularmente entre as mulheres, embora ambos os sexos sejam suscetíveis a uma menor 

motivação e realização de exercícios nas aulas. Nesse sentido, os educadores físicos devem 

estruturar currículo e pedagogia de forma a minimizar essa vulnerabilidade e com isso buscar 

atender às necessidades e preferências específicas de gênero para atividades de 

condicionamento físico na Educação Física, incluindo o teste de condicionamento físico.  

Não obstante, em uma escola militar, a partir da mudança na Educação Física de 

turmas separadas por sexo e por altura para turmas mistas, concluiu-se que essa alteração 

demandou uma transformação na conduta dos docentes, acostumados a trabalhar conteúdos 

esportivos pautados na diferença de habilidades e performance de alunos e alunas 

(JACOBY; GOELLNER, 2020). Contudo, para se trabalhar a abordagem de gênero, bem 

como as diferenças de sexo nas aulas de Educação Física de uma forma ampla, motivadora 

e inclusiva, faz-se necessária, além da reestruturação curricular e pedagógica, e talvez até 

mais importante devido ao relacionamento humano presente nesse ambiente, a mudança de 

postura do professor que pode advir de investimentos na formação acadêmica profissional, 

mas também na formação docente continuada.  

Após uma análise crítica sobre o tema, Camargo (2018) evidencia que o universo 

esportivo precisa ser reinventado quanto aos temas de gênero e sexualidade, livrando-se da 

abordagem monolítica e heteronormativa, e ainda pontua que “a problemática da sexualidade 

no esporte ainda tem vida longa para pesquisadores e pesquisadoras que se aventurarem no 

campo e desestabilizarem suas visões de mundo essencialmente heterocentradas”. 

 

1.3.2 O Sentido da Vida no Contexto da Educação Física do Ensino Médio  

 

Na Romênia, um estudo transversal com adolescentes focou as atitudes existenciais 

relacionadas ao sentido da vida e da desesperança. Foram examinadas a presença de sentido, 

a busca de sentido e a desesperança com envolvimento do passado e futuro antecipado em 

problemas e comportamentos que melhoram a saúde. As variáveis existenciais se 

relacionaram altamente com comportamentos saudáveis e a níveis mais baixos de 

comportamentos problemáticos (inversão da esperança), além de se correlacionarem 

positivamente com a presença de significado e negativamente com a desesperança. A busca 

pelo sentido foi também o fator existencial que mais contribuiu no comportamento dos 
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adolescentes, o que evidencia sua significância entre estes e seus comportamentos de saúde 

(BRASSAI; PIKO; STEGER, 2012). 

Diante do reconhecimento da limitação desse estudo, por ser transversal, referindo-

se ao processo de entendimento de a busca por sentido poder ser um fator positivo na vida 

dos adolescentes, Brassai; Piko e Steger (2012) sugerem uma coleta de dados longitudinais 

para avaliar esses processos. Segundo os autores, esse foi o primeiro estudo a avaliar as 

relações independentes de esperança, presença de significado e busca de significado com 

variáveis comportamentais intrinsecamente ligadas à saúde do adolescente e à integração 

social bem-sucedida. Embora a busca e a experiência de sentidos ajam na redução do risco 

de comportamentos problemáticos e no aumento do engajamento a comportamentos 

saudáveis, é igualmente provável que comportamentos problemáticos reduzam 

comportamentos saudáveis, degradando a experiência de sentido na vida. Compreender a 

direção e a durabilidade longitudinal de tais dinâmicas forneceria oportunidades para intervir 

no apoio ao desenvolvimento dos adolescentes  (BRASSAI; PIKO; STEGER, 2012). Essa 

demanda tende a ser atendida por esta investigação de método misto aqui proposta, que 

analisa quantitativa e qualitativamente os relacionamentos humanos como sentido na vida 

do aluno adolescente nas aulas de Educação Física do Ensino Médio. 

Ao estudar a deserção universitária quanto ao desengajamento institucional e busca 

pelo sentido da vida, Valdés-Henao (2017) buscou compreender o elo entre a educação 

básica e a superior e sua relação com o abandono dos estudos ou a permanência universitária 

em Manizales, na Colômbia, com a participação de docentes e estudantes da educação 

fundamental, média e superior. Os projetos da vida se sobrepuseram aos sentidos da vida e 

a homogeneização à diversidade, levando a uma separação institucional e à desvinculação 

contínua psicológica dos alunos na vida escolar.  

Cabe ressaltar que é importante que a formação não seja um dispositivo de controle, 

mas um vínculo para continuidade educacional. Ao dissociar-se da universidade, o estudante 

perde o interesse pelas razões de seu absenteísmo. Uma vez que o sentido da vida é 

construído na habitação dos espaços, é importante identificar e analisar as formas de 

habitação nas salas de aula e nas instituições para assim criar vínculos sólidos com o mundo 

interno e externo. É essencial também investigar o desengajamento psicológico para 

conhecimento das condições que levam os sujeitos a deixarem de habitar seus espaços. 

Tendo em vista o aumento da presença das drogas entre adolescentes da Indonésia 

relacionado à baixa inteligência espiritual na província de Bali, Suranata (2013) investigou 
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a prevenção ao uso de drogas entre adolescentes através da melhoria do sentido da vida pela 

Logoterapia de Viktor Frankl. Os alunos que frequentaram as seções de Logoterapia 

elevaram o sentido da vida e reduziram a tendência do envolvimento com as drogas. 

Diante do exposto, a presente proposta de estudo tem como objeto de investigação 

a percepção de sentido da vida como perspectiva de cuidado em saúde ao aluno adolescente 

por meio de seus relacionamentos humanos intra, inter e mundopessoais, vivenciados em 

suas experiências corporais nas aulas de Educação Física a partir da proposta de 

Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio, criando oportunidades para 

um significado à adoção de um estilo de vida saudável. 

 

1.4 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

O estudo busca responder às seguintes questões de pesquisa: 

1- Qual afinidade/aproximação do aluno com a disciplina de Educação Física do 

Ensino Médio? 

2- Qual a percepção do aluno acerca do relacionamento humano, cuidado em 

saúde e sentido da vida nas aulas de Educação Física do Ensino Médio? 

3- Qual o perfil do Relacionamento Humano na Educação Física, o Perfil do Estilo 

de Vida e a Sensação de Sentido da Vida, a partir da Humanização Curricular 

da Educação Física do Ensino Médio ao longo de um ano letivo para as turmas 

dos três anos da disciplina? 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo Geral 

 

Desvelar a percepção do aluno adolescente acerca do relacionamento humano, 

cuidado em saúde e sentido da Educação Física em sua vida e avaliar o perfil do 

relacionamento humano na Educação Física, o perfil do estilo de vida e da sensação de 

sentido da vida a partir das experiências corporais da humanização da Educação Física do 

Ensino Médio. 

 

 

 



29 
 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

1) Discorrer sobre a afinidade/aproximação do aluno com a disciplina de Educação 

Física nos três anos do Ensino Médio; 

2) Elucidar a percepção do aluno de cada ano do Ensino Médio quanto às suas 

experiências de Relacionamentos Humanos Intra, Inter e Mundopessoais 

vividos na Educação Física; 

3) Descrever a percepção do aluno acerca do Cuidado em Saúde ao Adolescente 

na Educação Física dos três anos do Ensino Médio; 

4) Expender o Sentido da Educação Física na Vida do Aluno dos três anos do 

Ensino Médio. 

5) Avaliar o Perfil do Relacionamento Humano na Educação Física, o Perfil do 

Estilo de Vida e a Sensação de Sentido da Vida ao longo de um ano letivo. 

 

1.6 PRESSUPOSTO DE TESE 

 

O estudo parte do pressuposto de que o corpo vivido nos relacionamentos humanos 

das aulas de Educação Física do Ensino Médio auxilia numa proposição de sentido da vida 

para atitudes de estilo de vida saudável pelo aluno e promove novas perspectivas de cuidado 

em saúde ao adolescente. Acredita-se que é possível robustecer o sentido da vida para a 

adoção de um estilo de vida saudável do adolescente no contexto da Educação Física do 

Ensino Médio, mediante uma proposta pedagógica inovadora, pautada no corpo vivido nos 

relacionamentos intra, inter e mundopessoais do aluno como facilitadora para o sentido da 

vida; a percepção de bem-estar dos entes envolvidos sobre o sentido da vida como cuidado 

em saúde ao adolescente nessa proposta. 

 

1.7 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a busca por sentido como essência do ser humano, com diversas 

implicações no seu bem-estar em diferentes momentos da vida, em especial na adolescência 

(BRASSAI et al., 2012), este estudo sobre o sentido da vida como perspectiva de cuidado 

em saúde ao Adolescente a partir dos RHs-Intra, Inter e Mundopessoais do aluno nas aulas 

de Educação Física do Ensino Médio calcará sua justificativa tanto no levantamento das 
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lacunas do conhecimento pertinentes ao tema como também nas recomendações da 

Organização das Nações Unidas (ONU) para os Objetivos do Milênio (ODMBRASIL, 2000) 

conduzidos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 (UNITED 

NATIONS, 2016); da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (BRASIL et 

al., 2011). 

 

1.7.1 Recomendações de Organizações Representativas  

 

Ao considerar o adolescente em seu processo de formação humana ampla, numa 

visão holística, as perspectivas de seu cuidado em saúde perpassam a integralidade de sua 

assistência de forma a encorajá-lo a assumir atitudes e comportamentos saudáveis, voltados 

a si mesmos, a seus pares e ao ambiente (FAIAL et al., 2016a; 2016b). Isso demanda um 

alinhamento dessas ações com recomendações de organizações representativas para o 

desenvolvimento humano, bem como da saúde, no âmbito nacional e internacional, para 

assim subsidiar uma (re)organização dos conteúdos da Educação Física do Ensino Médio 

focada no aluno como protagonista de seu próprio cuidado em saúde através do sentido da 

vida. 

 

1.7.1.1 Alinhamento com os Objetivos do Milênio e a Agenda 2030 

 

Na identificação do sentido da vida como perspectiva de cuidado em saúde ao 

adolescente e compreensão da percepção deste sobre seu cuidado em saúde no contexto da 

Educação Física do Ensino Médio; i.e., descrição de como percebe seu cuidado em saúde 

num espaço de experiências corporais diversificadas, protagonizando suas relações consigo, 

com seus pares e com o mundo (FAIAL et al., 2017), este estudo se justifica ao alinhar-se 

com o 2º Objetivo do Milênio: Oferecer educação básica de qualidade para todos 

(ODMBRASIL, 2000). Com a proposta de sentido da vida para a Educação Física do Ensino 

Médio a partir dos relacionamentos humanos intrapessoais, interpessoais e mundopessoais 

do aluno adolescente, o estudo também se alinha aos Objetivos para o Desenvolvimento 

Sustentável 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas 

as idades e 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, dentro da Agenda 2030 da 

ONU para transformar o mundo (UNITED NATIONS, 2016). 
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1.7.1.2 Alinhamento com a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde 

 

Com proposição de atividades facilitadoras das relações do aluno adolescente 

consigo, com seus pares e com o mundo, ordenadas para sua autonomia quanto ao cuidado 

com seu corpo e sua saúde, e oferecendo um sentido para sua formação não apenas corporal, 

mas também potencializando suas dimensões humanas biopsicossociais e noéticas, o 

presente estudo alinha-se com a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde 

(ANPPS-2011); na Subagenda 7: Saúde da Criança e do Adolescente; no tema de pesquisa 

7.2: Avaliação de Políticas, Programas, Serviços e Tecnologias; no tópico 

7.2.2: Adolescência; e na Linha de Pesquisa 7.2.2.5: Estudo Sobre a Promoção da Saúde nas 

Escolas, no Domicílio e nas Comunidades (BRASIL et al., 2011).  

 

1.8 RELEVÂNCIA, DESFECHO E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Considerando a relevância da reflexão existencial quanto ao sentido da vida como 

cuidado em saúde ao adolescente no contexto da Educação Física do Ensino Médio; i.e., esta 

disciplina como facilitadora na interação com o aluno, o estudo deseja identificar mais 

subsídios para a organização e a dinamização do trabalho pedagógico, descrevendo os 

fenômenos, classificando-os e analisando os resultados para formulação de concepções em 

torno do estudo proposto. 

Além do favorecimento de uma formação integral do aluno adolescente na 

Educação Física do Ensino Médio, a presente pesquisa prevê como contribuições: 

1- Colaborar na capacitação dos professores de Educação Física para desempenhar 

uma práxis integradora de cuidado em saúde ao adolescente de forma ampla e 

qualificada, oferecendo novas perspectivas através do sentido da vida, focadas 

na ontologia humana. 

2- Apoiar o ensino e a pesquisa, permitindo o envolvimento de profissionais de 

outros setores, por meio da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade para 

formação e atuação integradora desses profissionais com os adolescentes. 

3- Oferecer suporte teórico e prático para consolidar um modelo de Educação 

Física do Ensino Médio baseado no corpo vivido nos relacionamentos humanos 

intra, inter e mundopessoais do aluno, ressignificando a disciplina para uma 

formação existencial integradora, com vistas a uma liberdade responsável e 
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consequente emancipação corporal fisiológica, intelectual, emocional e 

espiritual do aluno. 

 

1.9 ESTADO DA ARTE 

1.8.1 Lacunas na Produção do Conhecimento acerca do Tema 

 

Para identificação das lacunas do conhecimento sobre o tema, esta investigação 

assumiu como objeto de estudo as perspectivas de cuidado em saúde ao aluno adolescente 

através do sentido da vida nos relacionamentos humanos, vivenciados nas experiências 

corporais das aulas de Educação Física do Ensino Médio. 

Devido ao amplo acervo de Bases disponibilizadas aos associados, realizou-se um 

levantamento bibliográfico a partir do Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), acessado via IFF pela Comunidade 

Acadêmica Federada (CAFe), com orientações do próprio Portal (BRASIL. MEC. CAPES, 

2015; 2018) e sugestões para agrupamento e refinamento dos termos de pesquisa de Treinta 

et al. (2013). Atualizada em 14/09/20182, esta busca adotou a Educação Física do Ensino 

Médio como pano de fundo, sem restrição temporal. Na primeira caixa de entrada de termos 

da “Busca avançada” do Portal, para as palavras-chave “Educação Física” e “Ensino Médio”, 

os termos foram assim inseridos em português e inglês: (“educação física” OR “physical 

education”) AND (“ensino médio” OR “high school”); o retorno foi de 44.106 itens totais e 

11.337 periódicos revisados por pares. Ao restringir a busca com os termos acima no título 

do trabalho, os resultados foram 1.124 itens e 264 revisados por pares. Observa-se que esses 

resultados como pano de fundo não foram expressivos, visto que ainda não foram conferidos 

aos artigos sua frequência, adesão ao tema ou outro filtro. 

Nas buscas específicas combinadas ao pano de fundo, cada termo relacionado ao 

objeto de estudo foi inserido na segunda caixa de entrada da “Busca avançada” – em ambos 

os idiomas citados para ampliação da busca. Ciente da impossibilidade de completude das 

lacunas de conhecimento aqui identificadas, estas serão discutidas mais adiante para situar 

este estudo com relação às mesmas. 

 
2 Importante salientar que o Portal, a partir do registro de uma conta pessoal chamada “Meu Espaço”, permite 

salvar qualquer busca e oferece a opção de notificar via e-mail quando houver novos resultados para 

conferência de atualizações pertinentes. 
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Considerando a busca sem qualquer recorte temporal e a necessidade de fracionar os 

temas do objeto de estudo – além de alterar o pano de fundo na busca para o sentido da vida 

– para a ampliar seus resultados (Tabela 1), este levantamento bibliográfico revelou uma 

carência para o foco do presente estudo de método misto, demandando um cruzamento 

posterior dos dados isolados de cada tema para assim fundamentar a investigação. 

 

Tabela 1: Bases de Dados com resultados a partir da busca no Portal de Periódicos Capes 

Base de Dados 

Educação Física do Ensino Médio 

x 

Educação 

x 

Currículo  

e Conteúdo 
Cuidado  

em Saúde 
Sentido   

da Vida 

Sentido   

da Vida 

1. OneFile (Gale) 42   7 

2. ERIC (U.S. Dept. of Education) 32 4   

3. Scopus (Elsevier) 19 3  3 

4. Social Sciences Citation Index (Web of 

Science) 16 1  3 

5. Sage Journals (Sage Publications) 9    

6. Directory of Open Access Journals (DOAJ)    8 

7. OneFile (Gale)  8   

8. Sage Publications (CrossRef) 8    

9. Science Citation Index Expanded (Web of 

Science) 8    

10. Medline/PubMed (NLM) 5 1  1 

11. JSTOR Archival Journals 5    

12. Project MUSE 5    

13. Wiley (CrossRef) 3 1   

14. Wiley Online Library 3 1   

15. Science Citation Index Expanded (Web of 

Science)  3   

16. SPORTDiscus with Full Text (EBSCO)   3  

17. Directory of Open Access Journals (Doaj) 2    

18. SciELO (CrossRef)    2 

19. Sociological Abstracts    2 

20. Dialnet    1 

21. PsycARTICLES (American Psychological 

Association) 1    
22. Materials Science & Engineering Database  1   

Resultado Final Numérico das Buscas 

(Artigos/Bases de Dados) 
(57*/14) (8*/9) (3/1) (11*/8) 

*Artigos revisados por pares. Estes artigos aparecem em mais de uma Base de Dados, representando 

assim o resultado absoluto de cada busca e não a soma das respectivas colunas. 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

Na busca de publicações referentes aos Componentes Curriculares e/ou Conteúdos 

da Educação Física do Ensino Médio, a seguinte questão de pesquisa “Quais artigos originais 
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relacionados a currículos e conteúdos compõem a produção do conhecimento para a 

Educação Física do Ensino Médio?” orientou a busca, com a combinação dos termos 

currículo e conteúdo, abrindo os resultados quanto às devidas expressões na língua inglesa 

em seus respectivos radicais. Obtiveram-se como resultado 206 itens e 57 periódicos 

revisados por pares em 14 bases de dados. Atendendo à questão de pesquisa, após leitura 

cuidadosa dos resumos, restaram apenas sete artigos que serão utilizados no estado da arte. 

Adotando os mesmos procedimentos para o levantamento acerca do cuidado em 

saúde no contexto da Educação Física do Ensino Médio, elaborou-se a seguinte questão de 

pesquisa: “Como é abordado o cuidado em saúde ao adolescente na Educação Física do 

Ensino Médio?” com o termo cuidado em saúde sendo explorado nas suas diversas 

possibilidades de cruzamento com o pano de fundo. Os resultados foram 39 itens totais, entre 

os quais oito periódicos revisados por pares, apurando nove bases de dados. Para este tópico, 

apenas seis artigos atenderam à demanda da questão de pesquisa de forma a serem utilizados 

posteriormente, um artigo repetido e já discutido no tema anterior de Currículos e Conteúdos 

foi excluído deste tópico, restando cinco artigos a serem analisados. 

Na mesma linha de procedimentos, a busca relacionada à temática do sentido da 

vida se deu com base na seguinte questão de pesquisa: Quais artigos, a partir do Portal de 

periódicos Capes, tratam do sentido da vida no contexto da Educação Física do Ensino 

Médio? Utilizou-se o termo sentido da vida em consonância com o autor Viktor Frankl, 

resultando em seis itens totais e três de periódicos revisados por pares, todos três na base de 

dados SPORTDiscus with Full Text (EBSCO) e destes um único artigo respondia à questão. 

Assim, ampliou-se o pano de fundo para o descritor “Educação” como área de conhecimento, 

obtendo-se 963 itens totais com apenas 11 revisados por pares em oito base de dados, entre 

os quais somente dois corresponderam à questão de pesquisa. 

 

1.9.2 Análise da Produção Científica encontrada 

 

As áreas de conhecimento relacionadas às Ciências da Vida (Medicina, 

Odontologia, Nutrição, Enfermagem, entre outras) fortemente influenciadas pelo 

Positivismo e as Ciências Biológicas têm sua produção de conhecimento marcada pela 

hegemonia da abordagem quantitativa higienista, refletida em publicação nacional de teses 

e dissertações em seus cursos de pós-graduação (VASCONCELOS, 2013).  
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Nesse sentido, a Educação Física, utilizada como instrumento de regeneração da 

raça e preparação para o trabalho, contribuiu para o projeto social republicano no início do 

século XX; já no final desse século, os desafios para permanência dessa disciplina nas 

práticas escolares perpassam pela sua inserção como área do conhecimento para 

escolarização da cultura corporal de movimento (VAGO, 1999).  

Desde meados da década de 80, observa-se uma diminuição das pesquisas baseadas 

nas ciências biomédicas, surgem então as pesquisas pautadas nas ciências humanas, o que 

culmina numa pluralidade de investigação na área de Educação Física com uma prevalência 

de polarização das abordagens biológica e histórico-social, demandando um diálogo com 

diferentes lógicas de compreensão sem hierarquização de qualquer tipo de conhecimento. 

As reflexões de corpo e saúde levam à compreensão de uma Educação Física pedagógica, 

acadêmica e profissional entrelaçada e sua intervenção nos processos educativos relaciona-

se com sua produção do conhecimento através de uma lógica circular e não linear 

(MENDES, 2009). 

De um total de 4.166 artigos publicados em nove periódicos da área de Educação 

Física, apenas 647 (15,5%) relacionam-se ao tema da Educação Física Escolar; o que, 

particularmente, em termos de atuação profissional, não corresponde ao peso desta última 

área mais específica sobre a primeira mais geral, não sendo esta situação uma exclusividade 

brasileira (BRACHT et al., 2011). Esse panorama revela uma demanda crescente acerca de 

produção de conhecimento na área de Educação Física Escolar, visto o peso da atuação 

profissional nesse âmbito escolar. 

Verificou-se em 2012 que, em todas as regiões do Brasil, houve um aumento da 

produção científica da Educação Física para grupos de pesquisa, programas de pós-

graduação stricto sensu, teses, dissertações e artigos científicos sobre educação, com 

destaque para as regiões Sul e Sudeste. Nos programas de pós-graduação, o número de teses 

e dissertações com estudos qualitativos sobre Educação Física escolar cresceu cerca de 80%, 

comparados à área da Educação Física em geral. Mesmo com predomínio de pesquisas sobre 

atividade física e saúde, o cotidiano escolar vêm ganhando espaço, ampliando os horizontes 

metodológicos e epistemológicos da Educação Física para assim superar o dualismo dessas 

abordagens que dificulta o avanço conjunto de teoria e prática (COUTINHO et al., 2012). 

Ao confirmarem o artigo científico em periódico como canal de publicação mais 

utilizado para divulgação de trabalhos científicos oriundos de dissertações e teses nas áreas 

de Educação Física e educação especial, Sacardo e Hayashi (2011) mostraram que 58% das 
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publicações de dissertações/teses foram sob a forma de artigos de periódicos científicos, 

29% em capítulos de livros e 13% em livros. Ao considerar que os egressos de pós-graduação 

tendem a seguir a mesma linha de pesquisa e abordagem de sua formação, quanto às suas 

produções científicas posteriores, pode-se visualizar uma tendência de permanência desse 

quadro quanto à produção do conhecimento na área de Educação Física. 

Apesar desse acréscimo, ao analisarem o emprego de referenciais teórico-

metodológicos nos programas de doutorado brasileiros na área de Educação Física, Faial et 

al. (2018), além de confirmarem a predominância de abordagens quantitativas (69,5%) sobre 

as qualitativas (24,4%) e outras (6,2%), verificaram que, das teses com pesquisa qualitativa, 

apenas 1/3 referenciou sua abordagem. Tal resultado revela a necessidade de maior rigor 

metodológico dessa abordagem na área de Educação Física e assim atender à demanda de 

aumento de estudos qualitativos com melhor sustentação de seus resultados. 

Os trabalhos selecionados a partir da Educação Física do Ensino Médio, no que 

tange a currículo e conteúdo, abordaram o tema de forma pontual na obrigatoriedade, 

implementação de conteúdos curriculares isolados e propostas curriculares pouco 

abrangentes. O último trabalho, com base em entrevistas com dez professores de Educação 

Física do Ensino Médio, aprofundou a discussão para um planejamento curricular 

diversificado, focado no multiculturalismo em atendimento às necessidades do aluno. 

Todavia nenhum deles apresentou uma proposta curricular para Educação Física do Ensino 

Médio ao longo de toda a sua formação, pautada numa lógica de encadeamento de seus 

conteúdos com o aluno como protagonista. Os trabalhos selecionados a partir da busca sobre 

o tema “O cuidado em saúde na Educação Física escolar” estão vinculados à promoção de 

um estilo de vida saudável, portanto a qualidade da Educação Física do Ensino Médio 

depende da adoção de uma vida ativa, saudável e sustentável pelo aluno para além de sua 

formação nessa fase. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 REFERENCIAL TEMÁTICO 

2.1.1 O Cuidado em Saúde ao Adolescente  

 

Adolescência como fase do ciclo vital é marcada por transformações somáticas, 

psicológicas e sociais. Seu começo pode ser definido com o aparecimento dos caracteres 

sexuais secundários, o que representa a puberdade. Porém, seu término é delimitado por 

aspectos socioeconômicos, pois o adolescente se torna adulto no momento que alcança a 

independência de sua família (KLEINERT, 2007). 

Na sua imaturidade e espírito aventureiro, próprios dessa fase, os adolescentes 

podem comprometer seu cuidado à saúde, limitando seu pleno desenvolvimento. As 

situações sociais podem potencializar esse contexto. Os adolescentes em risco tornam-se 

mais vulneráveis quando vivenciam relacionamento conflituoso em seu núcleo familiar, 

morte de seus progenitores ou familiar próximo, desemprego e miserabilidade no lar, 

divórcio de seus pais, entre outros. Essa vulnerabilidade se agrava com a carência de oferta 

de ações de saúde direcionadas a esse público, tanto na escola quanto nos serviços públicos 

de saúde (FAIAL et al., 2016b; REIS et al., 2014). 

Na busca de sua inserção no mundo adulto e reconhecimento em determinado grupo 

social, observa-se com frequência o consumo de bebidas alcoólicas pelos adolescentes; e o 

uso exacerbado associa-se a consequências desconfortáveis, como aumento da violência, 

evasão escolar, acidentes e mortes no trânsito, homicídios, quedas, queimaduras, 

afogamentos e suicídios (SILVEIRA; SANTOS, 2012). Muitas vezes, a violência é 

manifestada como exacerbação de rebeldia contra a realidade vivenciada pelo adolescente, 

consequência de transformações peculiares dessa fase, na qual a fragilidade do ambiente 

familiar pode potencializar essas situações de conflito (REIS et al., 2013). 

A prática de bullying como um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e 

permanentes, caracterizada pelo domínio entre os envolvidos e considerada como um 

comportamento violento, pode desencadear sofrimento psíquico, déficit na aprendizagem, 

baixa autoestima, exclusão e abandono escolar (SAMPAIO et al., 2015). 

O corpo é o nosso primeiro e mais fundamental mistério. Existencialmente somos 

chamados, todos os dias, às alegrias ou às enfermidades da corporeidade, e, por mais que 

tentemos, não somos capazes de identificar quais são as forças que geram e sustentam as 

energias básicas da manutenção da vida (MOREIRA et al., 2006). 
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O conceito de esporte como fenômeno humano autêntico (FRANKL, 2016a), 

ampliado para movimento/atividade corporal, presente na Educação Física escolar, confere 

ao aluno uma liberdade responsável no conhecimento de seu corpo em sua ontologia 

existencial humana, tornando essa disciplina essencial no processo/desenvolvimento da 

adolescência. 

 

2.1.2 A Educação Física do Ensino Médio: Currículos e Conteúdos  

 

A participação dos alunos na Educação Física do Ensino Médio foi avaliada na rede 

pública estadual em Caruaru-PE e observou-se que, apesar de serem obrigatórias, somente 

14,3% das aulas de Educação Física são no turno escolar e considerando as dispensas legais 

reduz-se a participação dos alunos para 37,6%, e, na prática, torna-se facultativa, perdendo 

seu status de disciplina. Essa realidade, abordada por Feitosa et al. (2011), está presente 

também em outros países e estados brasileiros. Entre outros fatores determinantes na 

participação dos alunos na Educação Física está o conteúdo e a percepção destes quanto à 

disciplina (FEITOSA et al., 2011).  

Num estudo em uma escola particular de Maringá-PA, sistematizou-se, 

conjuntamente com diretores, professores e alunos, o conteúdo da Educação Física do 

Ensino Médio, discutindo seu desenvolvimento a partir da pedagogia histórica crítica. Com 

o alcance da aprovação do novo arranjo pelos participantes e valorização do componente 

curricular em suas vidas (KRAVCHYCHYN; DE OLIVEIRA; CARDOSO, 2008), esse 

estudo reforça a importância da participação conjunta de todos os entes envolvidos nas ações 

pedagógicas de forma a obter melhores resultados no planejamento da Educação Física do 

Ensino Médio. 

 

2.1.3 A Educação Física no Contexto da Legislação Educacional 

 

Na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 

1961), não se fez menção à Educação Física, assim como outras disciplinas como disciplina 

do Ensino Médio. A partir da segunda LDB,  a Educação Física se tornou obrigatória em 

todos os níveis de ensino (BRASIL, 1971). A terceira versão da LDB (BRASIL, 1996) 

estabelece o Ensino Médio como componente da educação básica e a Educação Física, um 

componente curricular como qualquer outro para esse nível de ensino, porém retira sua 
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obrigatoriedade na Educação Superior. Essa nova composição da Educação Básica, bem 

como seus reflexos na Educação Física do Ensino Médio, foi redigida conforme segue: 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 

da clientela. 

[...] 

§ 3o A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática 

facultativa ao aluno: (Redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; (Incluído 

pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 

1º.12.2003) 

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação 

similar, estiver obrigado à prática da Educação Física; (Incluído pela Lei 

nº 10.793, de 1º.12.2003) 

IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969; 

(Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

VI – que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

(BRASIL, 1996) 

A reformulação curricular do Ensino Médio, a partir de então, divide e organiza o 

conhecimento em três grandes áreas: 1) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

2) Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; 3) Ciências Humanas e suas 

Tecnologias. Considerando que a principal razão de qualquer ato de linguagem é a produção 

de sentido, ela articula significados coletivos em sistemas arbitrários de representação, 

variando de acordo com as necessidades e experiências da vida compartilhada em sociedade 

(BRASIL; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E 

TECNOLÓGICA, [s.d.], p. 18). Nessa proposta de sentido às relações humanas, a primeira 

grande área do conhecimento encampou a Educação Física para que esta, ao “buscar sua 

identidade como área de estudo fundamental para a compreensão e entendimento do ser 

humano, enquanto produtor de cultura”, sem perder seu foco da educação para a saúde, possa 

envolver-se também no campo social dos alunos, contribuindo para uma vida criativa e bem- 

sucedida (BRASIL; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

MÉDIA E TECNOLÓGICA, 1999, p. 34). 

Atualmente, a lei para o “Novo Ensino Médio”, sugerida e sancionada pelo então 

presidente Michel Temer (BRASIL, 2017), adiciona à LDB vigente (BRASIL, 1996) o artigo 

35-A que, em seu § 2º, estabelece um papel ainda não muito claro para a Educação Física: 

“§ 2º A Base Nacional Comum Curricular referente ao Ensino Médio incluirá 
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obrigatoriamente estudos e práticas de Educação Física, arte, sociologia e filosofia” 

(BRASIL, 1996). 

Essa nova proposição, apesar de ainda manter a obrigatoriedade da Educação 

Física, a coloca junto com a arte, a sociologia e a filosofia como estudos e práticas, 

descaracterizando-as como disciplinas estabelecidas e necessárias à formação integral do 

educando, além de não especificar se serão ministradas em todos ou mesmo em quais anos 

do Ensino Médio serão ministradas. Nessa nova legislação para o Ensino Médio, há, 

portanto, um retrocesso no prestígio alcançado pela Educação Física anteriormente. A 

proposta e a aprovação dessa lei mostram um desconhecimento tanto de seu proponente 

como dos legisladores acerca da importância desse componente curricular na formação 

integral do ser adolescente, o que, numa preocupação imediata, sem um olhar de resultado 

em longo prazo, evidencia um descompromisso com a educação básica, tanto na saúde como 

na formação do aluno. 

 

2.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.2.1 O Sentido da Vida à Luz de Viktor Frankl  

 

Judeu nascido em Viena, no dia 26 de março de 1905, Viktor Emil Frankl iniciou 

seus estudos no Realgymnasium, onde já questionava os professores sobre o sentido da vida 

quando propunham sua redução a processos químicos. No ensino secundário, assistia às 

aulas de psicologia aplicada e experimental na universidade popular e publicava artigos num 

periódico vienense. Iniciou contato com Freud nas aulas de seus discípulos antes de graduar 

e, aos 17 anos, submeteu um artigo à Revista Internacional de Psicanálise, que foi publicado 

após dois anos. 

Iniciou medicina na Universidade de Viena, em 1924, época de sua entrada no 

partido socialista, rendendo-lhe discussões sobre marxismo e psicanálise. Contrapondo-se 

ao pensamento freudiano, quanto à redução do homem a um sistema fechado, excluindo a 

decisão e vontade pessoal, passou a frequentar o círculo da psicologia individual de Alfred 

Adler nos famosos cafés de Viena, publicando um ano de artigos na Revista Internacional 

de Psicologia do Indivíduo, além de fundar a revista Der Mensch im Alltag (Tradução livre: 

“Homem na Vida Cotidiana”). 

Com o suicídio juvenil cotidiano e os problemas existenciais crescentes pela 

depressão pós-guerra, inaugurou o primeiro centro de ajuda juvenil, com os adlerianos 
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Oswald Schwarz e Rudolf Allers – replicado em outros países. Sob influência de Max Sheler, 

escreveu sobre como afrontar o problema existencial e filosófico dos pacientes em 

tratamento, o que provocou o fundador da psicologia individual e a expulsão de Frankl da 

sociedade adleriana. Especializado em neurologia e psiquiatria, em 1940, chegou a diretor 

do departamento de neurologia de Rothschild-Spital, dedicado a pacientes judeus.  

Em 1938, com a invasão alemã na Áustria e início da perseguição racial, mesmo 

com passaporte para os Estados Unidos da América (EUA), Frankl permaneceu em Viena 

acompanhando os pais idosos. Em 1942, casado há dois meses com Emmy Grosser, Frankl 

e sua família foram presos e, sob o número 119104, percorreu os campos de concentração 

Theresienstadt, Auschwitz, Kaufering e Türkein num cativeiro de 2,5 anos, o que chamou 

de experimentum crucis. Tal situação foi de amadurecimento pleno de suas convicções 

filosóficas e psicológicas e validação de sua tese de que a necessidade de sentido é inerente 

à vida humana, uma vez que, diante da situação mais adversa e inumana, o homem é capaz 

de manter-se responsável para buscar a cada dia um sentido para vida.  

Após sobreviver à guerra em 1945, Frankl retornou a Viena e assumiu a chefia do 

Departamento de Neurologia Policlínica, casando-se dois anos depois com Eleonore 

Schwindt, com quem teve a filha Gabriela e sua companheira até o fim da vida. Relembrando 

seus apontamentos, publicou seu 1º livro, Ärztliche Seelsorge (Psicoterapia e Sentido da 

Vida, em português), publicação esgotada em três dias e sua segunda edição em três meses. 

Após a morte de seu irmão e de sua esposa, em 1946, publicou Ein Psycholog erlebt das 

Konzentrationslager – Um psicólogo no campo de concentração –, seu mais famoso livro, 

com mais de 80 edições, em várias línguas. Em 1947, publicou Die psychotherapie in der 

práxis (La psicoterapia en la práctica médica, em espanhol) e, desde então, não interrompeu 

sua produção científica (MIGUEZ, 2014). 

 

2.2.1.1 O Sentido da Vida em Viktor Frankl 

 

Segundo Aquino et al. (2015), “o sentido de vida é uma preocupação 

especificamente humana e constitui objeto do pensamento ao longo da história da Filosofia”. 

Em sua luta contra o niilismo, o pandeterminismo e o reducionismo biopsíquico, já 

acometida desde sua juventude, Frankl (2016) supera as visões de Freud e Adler, afirmando 

que o ser humano possui mais do que uma vontade de prazer e uma vontade de poder, mas 

sobretudo uma vontade de sentido, concebida como sua atração para com os valores. Essa é 
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uma vontade livre, não de condições determinadas por fatores ambientais, sociais, biológicas 

e psicológicas, mas livre para decidir-se sobre esses fatores, saindo da condição de apenas 

determinado para também ser determinante de sua própria existência como ser humano. Não 

obstante, o senso de responsabilidade seria a essência de sua existência, tornando sua vida 

única e insubstituível frente à especificidade de sua ação no mundo no que tange à realização 

de uma tarefa ou dever. 

Sobre esse tema, Miguez (2014) pontua que: 

 

A motivação básica do ser humano é sua “vontade de sentido”, o desejo de 

encontrar sentido para a própria vida e torná-lo realidade. Viktor Frankl, 

para quem ex-sistir quer dizer sair de si mesmo e pôr-se perante si mesmo 

ou acima de si mesmo, concebe o ser humano como alguém que se projeta 

em direção a um horizonte de sentido (MIGUEZ, 2014, p. 78-80). 

 

Frankl é considerado um dos mais importantes teóricos a refletirem de forma 

científica e filosófica sobre o sentido da vida (AQUINO et al., 2015), com a firme convicção 

de que a vida tem sentido de forma incondicional e em qualquer circunstância. Ele superou 

as adversidades dos campos de extermínio, validando, através de vivência própria, sua tese 

principal de que, para viver, o ser humano necessita de sentido, sendo capaz de manter-se 

responsável na sua busca diária do sentido da vida, mesmo na situação mais adversa e 

inumana; o que revela que, se a vida não tem sentido, não vale a pena sobreviver.  Isso 

evidencia a ontologia humana em sua capacidade de decidir o próprio destino, sempre com 

liberdade para decidir acerca do que a vida o interpela, mesmo em situações terrivelmente 

trágicas (MIGUEZ, 2014). 

A experiência de Frankl revela uma característica essencial do ser humano é estar 

orientado e ordenado a algo fora dele mesmo, caracterizando sua existência humana na 

autotranscendência, apontando para algo além de si, adquirindo sentido para sua vida, o que 

do contrário, o apontar sua vida ou limitá-la a si mesmo, esta passa a não ter sentido 

(FRANKL, 2014). 

Ao avançar para além da psicanálise de Freud e da psicologia individual de Adler, 

Frankl cria a Terceira Escola Vienense de Psicoterapia (FRANKL, 2013a): a Logoterapia, 

psicoterapia centrada no sentido da vida, fundamenta-se sobre três pilares: a liberdade da 

vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. A liberdade de vontade reporta que o ser 

humano, mesmo condicionado por quaisquer fatores, ambientais, sociais, biológicos e/ou 
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psicológicos, é livre para decidir-se sobre eles, saindo da condição de apenas determinado 

para também ser determinante de sua própria existência como ser humano (FRANKL, 2014, 

2016b). A vontade de sentido, motivação primária da existência humana, é definida como 

uma frustração do ser humano frente ao sentimento de falta de sentido e de vazio existencial, 

podendo ser inferida por instrumentos psicométricos (FRANKL, 2011). O sentido da vida 

parte da premissa de que, se há uma busca de sentido por parte do ser humano, há também 

um sentido a latente a ser desvelado (FRANKL, 2011) e o encontro deste sentido pelo ser 

humano provém de sua relação com o mundo, caracterizando-o como como um "ser no 

mundo" (FRANKL, 2016a), através de valores vivenciais – vivência de algo ou alguém, 

criativos – criação de obras artísticas ou científicas –, e valores atitudinais – sua postura 

perante situação(ões) imutável(eis), diante de sofrimentos inevitáveis, transformando 

tragédia em realização humana (FRANKL, 2016b). Assim o dever primordial individual do 

ser humano é encontrar um sentido para a sua vida (FRANKL, 2013a). 

Batthyany (2012), da Universidade Viena, apresentou uma visão geral das 

avaliações empíricas na Logoterapia e Análise Existencial, demonstrando seu papel decisivo 

na psicologia humana como uma linha de pesquisa relativamente nova a investigar a inter-

relação processos noéticos e funções neurofisiológicas; reivindicando a controversa central 

da logoterapia, a interferência da reconciliação existencial e do autodistanciamento nos 

marcadores neurofisiológicos patogênicos de depressão, ansiedade e transtorno obsessivo 

compulsivo. Considerada como uma psicoterapia filosófica, a logoterapia não era abordada 

pelo psicólogo empírico; contudo, nos últimos anos, a investigação empírica sobre o 

significado e seu papel na psicologia humana vem crescendo surpreendentemente. 

Frankl não propôs um ano de hipóteses psicológicas mutuamente independentes e 

métodos terapêuticos, mas formulou um modelo psicológico global para o desenvolvimento 

de métodos logoterapêuticos aplicados e aplicáveis que, sendo também empiricamente 

verificável, torna a logoterapia e a análise existencial uma base filosófica, um modelo de 

natureza humana, ao mesmo tempo prática e focada no resultado. As previsões empírica e 

clinicamente testáveis da logoterapia e da análise existencial foram confirmadas durante um 

curto período por numerosos pesquisadores de forma independente, com diferentes métodos 

e técnicas de avaliação. Apesar da ciência de que a logoterapia funciona, só recentemente se 

atingiu o nível de back-up empírico para ser considerada como na escola de psicoterapia 

baseada em evidências (BATTHYANY, 2012). 
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2.2.1.2 O Sentido da Vida e a Educação 

 

Viktor Frankl preconiza a autonomia da existência espiritual do homem, 

interpretando-o como ser responsável, não é apenas livre, mas decide sobre si mesmo e a 

cada decisão configura seu destino e também se autoconfigura. A contribuição de Frankl na 

pedagogia tem seu cerne no resgate do caráter intencional e projetivo do fato educativo entre 

o ser e o dever-ser, fator constitutivo de abertura da pessoa a um horizonte de significado, 

um mundo objetivo de valores.  

Nesse sentido, ser homem é orientar-se à realização de um projeto ontológico e 

ético; a autotranscendência é a essência da formação, um modelo metodológico educativo 

centralizado para além da concepção tradicional da educação: a dinâmica vital de busca do 

significado. A linguagem pode ir além do meio pelo qual a intencionalidade humana 

expressa seus diversos planos de experiência, abrindo caminho para o encontro com a 

realidade, novos significados que avançam o sentido pragmático e utilitário da vida, 

conectando o sujeito e o horizonte de valores e sentido que a ele se apresenta. Contudo, além 

de conceitos claros e precisos, a ciência da educação carece mais ainda de reaver seu 

verdadeiro objeto de estudo: um homem que, na sua ontologia, seja capaz de fundamentar o 

como e para que educar (MIGUEZ, 2014, locais do Kindle 80-94). 

Quanto à questão prática do tema, Avellar (2012) propõe como forma de ampliar 

os elementos para a percepção de sentido a utilização de parábolas, contextualizadas nas 

propostas pedagógicas, de forma a prevenir o vazio existencial e assim reforçar o papel da 

escola de ofertar condições e habilidades necessárias ao jovem para descoberta e execução 

de seu projeto existencial, ajudando-o na constituição do seu “ser no mundo”. Dessa forma, 

além de prover uma educação para o intelecto, a escola age na profilaxia do vazio existencial, 

educando para os valores mais elevados da existência humana relacionados à busca de 

sentido. De acordo com Frankl (2013a), diante da sensação de falta de sentido que se 

vivencia, a educação deve, além de transmitir conhecimento, aguçar a consciência a uma 

percepção apurada para captação da exigência inerente a cada situação individual. 

 

2.2.1.3 O Sentido da Vida na Educação Física  

 

Este estudo considera que a situação aqui apresentada também possa ser reportada 

para a Educação Física à medida em que a vivência de experiências corporais em suas aulas 
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seja encarada como fenômeno humano autêntico, visando à sua autotranscendência através 

de encontro do aluno consigo, com seus pares e com o mundo; superando o forte apelo 

biológico do desempenho humano presente em sua prática pedagógica. 

Ao tratar o esporte como um fenômeno humano autêntico, abstendo-se de sua 

degeneração chauvinista olímpica ou de seu abuso comercialista, Frankl (2016b) afirma que 

as teorias de motivações pessoais, as quais visam à satisfação de necessidades como redução 

da tensão para equilíbrio homeostático, bloqueiam o acesso a esse fenômeno autêntico 

chamado esporte. Ademais, ao citar autores que afirmam que alguns fenômenos biológicos 

não se explicam pelo princípio da homeostase e que a tentativa incondicional de evitar as 

tensões é uma patologia cerebral, robustece seu pensamento de que o homem não prioriza 

essa condição interior, mas sim estará sempre interessado em algo, como uma causa a servir, 

ou alguém a ser amado, e o parceiro não é um meio para a satisfação da necessidade. Assim, 

a existência humana, sem distorção neurótica, sempre se direciona e se relaciona a algo 

diferente do próprio ser, isso constitui a “autotranscendência da existência humana” e sua 

autorrealização somente ocorre como produto secundário a essa autotranscendência.  

Frankl (2016b), em confronto com a hipótese do equilíbrio homeostático para 

redução das tensões humanas, propõe quatro teses, elegendo o esporte como instrumento 

humano criador de tensões saudáveis deliberadas para seu próprio ser, de forma a atender 

sua necessidade de tensão, vontade de sentido e vazio existencial. Estas teses são: 

1- Entre o ser humano e seu sentido a realizar há uma necessidade de tensão 

moderada, saudável e equilibrada, a qual deve ser conduzida sem exigência 

demasiada, mas nunca evitada, pois tanto o excesso de tensão quanto sua 

ausência ambos são doentios. Sem desafio que exige empenho, surge a neurose 

noogênica. 

2- O homem é motivado pela vontade de sentido – realizações que conferem 

sentido à sua existência e não simplesmente tensões por tensões. 

3- Contrário à primazia da frustação sexual de Freud e à queixa humana quanto ao 

sentimento de inferioridade de Adler; para Frankl, há no homem uma frustação 

existencial e uma sensação de futilidade, as quais chama de vazio existencial e 

que, diante da escassa oferta de tensões, consequentes das facilidades da 

atualidade, o homem passa a criá-las. 

4- Frankl vê os esportes como formas modernas e seculares de ascetismo com a 

função de criação artificial de tensões poupadas pela sociedade afluente – 
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criam situações similares às exigidas antes das facilidades propostas pela 

automatização do mundo atual como carro/elevador versus caminhar/subir 

escadas; simulam desafios para os limites humanos, ampliando-os. 

 

2.2.2 Fenomenologia da Percepção de Maurice Merleau-Ponty 

 

Merleau-Ponty viveu na França (1908-1961), estudou filosofia na École Normale 

Supérieure, no final dos anos 20, quando conheceu a história da filosofia ocidental. 

Graduado, lecionou em escolas secundárias (liceus), fez uma pesquisa sobre percepção e 

logo chegou a professor assistente. Em 1945, passou a lecionar na graduação como professor 

de filosofia da Universidade de Lyon e, quatro anos após, ingressou na universidade de 

Sorbonne para lecionar psicologia e pedagogia. Em 1952, obteve uma cátedra de filosofia 

no Collège de France, permanecendo até o final de sua vida. Deixou obras importantes como 

A Estrutura do Comportamento (1942) e A Fenomenologia da Percepção (1945). 

(MATTHEWS, 2010).  

A fenomenologia de Merleau-Ponty (2015) revela o envolvimento pessoal com o 

mundo; nela a ciência é empírica e fundamentada na experiência humana com o mundo onde 

se vive e habita; assim as experiências do homem são experiências do mundo e é o mundo 

que oferece sentido às suas experiências. O ser humano é um ser no mundo. 

Reconhecendo o ser humano como corpo sujeito – a vida concreta, sempre 

encarnada, e o pensamento, sempre uma experiência sensível –, o filósofo reconhece o corpo 

(vivido) como essência do sujeito pela qual se constrói e se torna mundo individual inserido 

no mundo dado, numa situação de tempo e espaço circunstancial contribuinte na constituição 

da subjetividade e expressividade do sujeito. O ser humano não é a soma das partes, desde 

sua origem já é uma totalidade que se desenvolve ao longo da história. É o sujeito da 

expressão no mundo, comunica-se com o mundo, com o próprio corpo e com os outros; ser 

com eles, em vez de estar ao lado deles. Todo corpo traz sua experiência, sentidos e 

interioridades que, no contato externo, constroem a percepção de si e do mundo. Por meio 

do corpo, existimos, estamos no mundo, percebemos o mundo e nos comunicamos. O corpo 

em Merleau-Ponty não é um conjunto de órgãos, mas um corpo vivido ou corpo sensível que 

se localiza nesse seu encontro com o mundo. O corpo vivido transcende o corpo fisiológico, 

e as relações e os limites entre o sujeito e os objetos se tornam deslocáveis e ambíguos 

(MERLEAU-PONTY, 2015). 
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Com a visão reducionista do homem, presente também na Educação Física, tende-

se a pensar em um corpo separado da mente, porém, na interpretação da essência do ser 

humano na sua totalidade, é possível afirmar que o pensamento de Merleau-Ponty se torna 

imprescindível para interpretação do ser adolescente em suas relações consigo, com o outro 

e com o mundo. Consequentemente, o educador físico, ao considerar em sua atuação uma 

formação integral para seus alunos, precisa também adotar os conceitos desse autor no 

planejamento de seu conteúdo de forma que as experiências corporais concretas de suas aulas 

possam promover vivências significativas nos alunos adolescentes em suas relações 

humanas intrapessoais, interpessoais e mundopessais. 

 

2.2.3 Viktor Emil Frankl e Maurice Merleau-Ponty: Convergência Teórica 

 

Ao apresentar como pano de fundo a Humanização Curricular da Educação Física 

do Ensino Médio, o presente estudo sustentou sua investigação mista nos pilares de 

relacionamento humano, cuidado em saúde e sentido da vida voltados ao aluno adolescente. 

Não obstante, buscou fundamentar-se teoricamente, a partir do existencialismo, na 

Fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, bem como no Sentido da Vida em Viktor Emil 

Frankl. Ambos os autores adotam a intencionalidade da consciência, defendida por Edmund 

Husserl, a qual “dirige-se para”, “visa algo fora de si”, “tende a algo”. O envolvimento 

das relações do ser consigo, com o outro e com o mundo é explicitado por Merleau-Ponty 

(2011, p. 114) na compreensão das funções do corpo vivo que, como núcleo significativo, 

“se comporta como uma função geral e que todavia existe e é acessível à doença” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 203-204). Mesmo assim, na sua realização própria de um 

corpo que se levanta em direção ao mundo, considera-o como “veículo do ser no mundo, e 

ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se com certos 

projetos e empenhar-se continuamente neles” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 122). 

Ademais, esse se abrir para o mundo se encontra também imbricado no outro, e “o outro 

que respeito vive de mim e eu dele” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 109). Não obstante, esse 

“outro” não é considerado como uma palavra vã, mas como parte de sua própria existência 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 9). 

Essa percepção holística do ser abarca a proposta da integralidade da formação 

humana a partir dos relacionamentos humanos, em particular na disciplina de Educação 

Física do Ensino Médio, objeto de pesquisa do presente estudo, no qual a (re)organização de 



48 
 

seus conteúdos didático-pedagógicos envolve uma práxis de valores humanos em seu dia a 

dia. Contudo, Frankl (2016, p. 42) afirma que “os valores permitem uma ascensão em 

direção a possibilidades de sentido mais elevadas”. Assim sendo, apesar da unicidade de 

sentido específico em cada situação a ser captada pela própria pessoa, também única, os 

valores como sentidos universais são passíveis de transmissão (FRANKL, 2016), permitindo 

ao aluno, nessa vivência pedagógica, a partir de uma consciência 

 

atenta e bem formada, [... tornar-se] capaz de compreender o apelo ao 

sentido que cada situação [lhe] propõe. [... uma] consciência geradora de 

responsabilidade, para tornar o homem de hoje capaz de encontrar sentido 

hoje e amanhã, mesmo no caso de que pudessem desaparecer as tradições 

e os valores (FRANKL, 2016, p. 38). 

 

Para Frankl (2016, p. 34), “não se trata, portanto, de injetar sentido nas coisas, 

mas sim de extrair o sentido delas, de captar o sentido de cada uma com que nos 

defrontamos”. Reforçando ainda que “o sentido de uma situação, se o encontrarmos e 

efetivarmos, torna-se real para sempre” (FRANKL, 2016, p. 35). Por conseguinte, essa 

realização da vontade de sentido, como constituição própria da existência humana de 

transcendência de si mesmo, consolida-se “no fato essencial de o homem sempre 

<<apontar>> para além de si próprio na direção de alguma causa a que serve ou de 

alguma pessoa a quem ama” (FRANKL, 2016, p. 24-25). Essa proposição de valores, como 

sentidos universais, tende a ser concretamente vivenciada pelos alunos no cotidiano das aulas 

da disciplina, fundamentada na Humanização Curricular da Educação Física do Ensino 

Médio através de suas atividades com experiências facilitadoras para transmissão de valores 

vivenciais, criativos e atitudinais. 

Portanto, o presente estudo explora e aprofunda a principal convergência teórica 

que sustenta a Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty e o Sentido da Vida em 

Viktor Frankl, que é a expansão do ser nas dimensões do Eu, do Outro e do Mundo, no 

primeiro, sendo corroborada pelo segundo na ideia de a realização do Sentido da Vida estar 

sempre fora do próprio ser, na sua transcendência para o outro ou para o mundo. 

 

2.2.4 O Método Psicológico Fenomenológico Descritivo 

 

Com formação em psicologia experimental, Giorgi (2012), no anseio de estudar o 

ser humano na sua totalidade e insatisfeito com o método científico reducionista de processos 
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psicológicos fragmentados, encontrou no pensamento de Edmund Husserl uma forma de 

pesquisar o homem com os critérios que buscava. Baseado em Husserl e Merleau-Ponty, 

desenvolve o Método Psicológico Fenomenológico Descritivo para pesquisar o ser humano, 

respeitando o espírito da ciência, mas com métodos e conceitos diferentes das ciências 

naturais. Com o pressuposto de que pessoas e relacionamentos humanos diferem de coisas e 

processos, o método combina as perspectivas da psicologia, da fenomenologia e da ciência. 

O Método Psicológico Fenomenológico Descritivo é constituído das seguintes 

etapas: 1) Leitura total da descrição para uma visão holística dos dados; 2) Releitura da 

descrição para marcação e formação de unidades de significados, arbitrária e sem peso 

teórico, porém de acordo com a atitude do pesquisador, supondo que diferentes 

pesquisadores terão diferentes unidades de significados; 3) Transformação dos dados, o 

pesquisador transforma as palavras do sujeito, em expressões mais reveladoras do conteúdo 

psicológico de sua fala, isto é, o valor psicológico da fala do sujeito é explicitado para o 

fenômeno estudado. Essa etapa é o coração do método e o uso do método de variação 

imaginativa livre é crítico para sua conclusão; 4) Elaboração, com a ajuda da variação 

imaginativa livre, de uma estrutura essencial da experiência a partir da análise das expressões 

direta e psicologicamente mais sensíveis e 5) Uso da estrutura essencial para esclarecer e 

interpretar os dados brutos da pesquisa (GIORGI, 2012). 

 

2.2.5 O Questionário de Sentido da Vida 

 

Ao definirem sentido da vida como sensação humana de posse de um sentido para 

sua existência a partir de seu próprio critério de significado, Steger et al. (2006) propuseram 

o “Meaning in Life Questionnaire (MLQ)” – em português, Questionário de Sentido de Vida 

(QSV) – um instrumento de dez itens para medir a Sensação de Sentido da Vida (Sensação-

SV) baseada na dimensão da busca e na dimensão da presença de sentido. A primeira 

relaciona-se à compreensão ou ao aumento do propósito de vida e a segunda à presença ou 

à situação de engajamento a um sentido ao longo da vida.  

Com o intuito de adaptar o QSV ao contexto brasileiro, após autorização expressa 

dos autores, Aquino et al. (2015) realizaram um ano de procedimentos para validar essa 

adaptação, favorecendo sua utilização em pesquisas nacionais. Esse instrumento é composto 

de dez itens – avaliados numa escala de sete pontos, que varia de 1 = totalmente falso a 

7 = totalmente verdadeiro – para avaliar a presença/ausência de sentido e a busca de sentido. 
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2.2.6 O Pentáculo do Bem-Estar  

 

“O estilo de vida corresponde ao conjunto de ações habituais que refletem as 

atitudes e valores das pessoas. Essas ações têm grande influência na saúde geral e qualidade 

de vida de todos os indivíduos”. Essa afirmação sustenta a avaliação do Perfil do Estilo de 

Vida (Perfil-EV) pelo Pentáculo do Bem-Estar (PBE) proposta por Nahas; Goldfine e 

Collins (2003) (adaptado neste estudo para adolescentes do Ensino Médio como mostra o 

APÊNDICE I), um instrumento simples composto de cinco aspectos fundamentais do estilo 

de vida que afetam a saúde como um todo.  

O PBE é um questionário de 15 itens, em que cada um é avaliado numa escala de 

0 (ausência total da característica no estilo de vida) a 3 pontos (completa realização do 

comportamento considerado). Os 15 itens do questionário são distribuídos em cinco 

componentes, que são: 1: Nutrição; 2: Atividade Física; 3: Comportamento Preventivo; 4: 

Relacionamento Pessoal e 5: Controle do Estresse. Há nesse instrumento a opção de seus 

resultados numéricos serem utilizados no preenchimento dos respectivos espaços da figura 

do PBE (Figura 3), facilitando uma análise visual do estilo de vida de uma pessoa ou de um 

conjunto de pessoas. Para representação visual do PBE, o preenchimento dos espaços será 

de acordo com as respostas aos 15 itens: Em branco, para marcação zero no item; preencher 

do centro até o primeiro círculo para [1]; do centro até o segundo, para [2]; e, do centro até 

o terceiro, para [3]. 

 

 
Figura 3: Avaliação visual de dois perfis de estilo de vida no PBE (NAHAS; BARROS; FRANCALACCI, 

2000)  
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3 MÉTODO 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O presente estudo de método misto multinível e multifásico teve como base suas 

ações de pesquisa na produção/coleta, mistura e interpretação de seus dados durante o ano 

letivo de 2019. Envolveu o acompanhamento da proposta curricular, implantada desde 2009 

no IFF Campus BJI, focada no corpo vivido nos relacionamentos humanos intra, inter e 

mundopessoais do aluno na Educação Física do curso Técnico em Alimentos Integrado ao 

Ensino Médio.  

 

3.2 CENÁRIO 

3.2.1 Caracterização Física e Pedagógica do Campo de Pesquisa 

 

O cenário para esta pesquisa foi o IFF Campus Bom Jesus do Itabapoana, campus 

originalmente agropecuário com atividades iniciadas em 9 de abril de 1970 como 

CTAIBB/UFF; fruto do esforço incomensurável do veterinário Ildefonso Bastos Borges para 

sua viabilização, o que culminou com seu falecimento, devido a um infarto fulminante, no 

ato de assinatura para sua criação. Os cursos iniciais foram o Técnico em Agropecuária e o 

Técnico em Economia doméstica. Em 1974, a UFF assumiu o colégio para expansão de seus 

cursos de formação de professores, de Ensino Médio integrado ao ensino agrícola e de 

serviço social; e se tornou um núcleo de pesquisa e extensão da pós-graduação de veterinária 

e de educação da universidade. 

Em 2007, foi criado o curso Técnico em Agroindústria. Em dezembro de 2008, a 

escola iniciou seu processo de adesão para transformação em um campus do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, que foi estabelecido em 2010, somando-se 

a criação do curso de Técnico em Informática e o primeiro vestibular para a turma do curso 

superior de bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos (RABELO F. L., MOREIRA 

E., 2013). No ano de 2013, instituiu-se o curso de Técnico em Meio Ambiente e, dois anos 

depois, o de Técnico em Química. A partir de 2016, o curso de Técnico em agroindústria 

teve a nomenclatura substituída e houve adaptação para o curso de Técnico em alimentos. 

Os cursos técnicos são ofertados na modalidade de técnico integrado ao Ensino Médio e de 

técnico subsequente e/ou concomitante. Atualmente, ambos os cursos, Técnico em 

Agropecuária e Técnico em Alimentos integrados ao Ensino Médio, ofertam 70 vagas anuais 
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para ingresso, divididas igualmente em duas turmas de 1º ano; os demais cursos integrados 

ao Ensino Médio ofertam apenas 35 vagas anuais para somente uma turma de 1º ano. 

No ano de 2019, o campus foi agraciado com a aprovação do curso de graduação 

em Engenharia da Computação, com entrada anual de 30 alunos, cujo início se deu no 

primeiro semestre de 2020. Atualmente o curso possui duas turmas, sua primeira de 2020 e 

a segunda de 2021.  

Um panorama dos últimos quatro anos, atualizado em agosto de 2018, de matrícula 

versus evasão nos cursos técnicos oferecidos pelo campus, é apresentado a seguir. O 

Gráfico 1 mostra um recuo da evasão total do ano de 2015 (8,42%) para o ano de 2016 

(5,26%) nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. Esse índice praticamente dobrou 

de 2016 para 2017 (10,37%). Quanto à taxa de evasão média entre os anos de 2015 a 2017 

(8,02%) comparados a 2018 (11,31), verifica-se que houve um acréscimo de 3, 29%. Já entre 

os anos 2017 e 2018 (11,31%), este crescimento ficou praticamente na casa de um ponto 

porcentual. 

 

Gráfico 1: Relação do número de matrícula versus o número de evadidos com suas respectivas taxas de evasão 

dos cursos técnicos integrados ao médio do Campus. 

Fonte: elaborado pelo autor (2021) 

 

Nos cursos técnicos subsequentes e/ou concomitantes (Gráfico 2), entre 2015 e 

2017, a média de evasão total foi praticamente ponto percentual (1,04%), aumentando 

expressivamente no ano de 2018 (23,79%). 
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Gráfico 2: Relação do número de matrícula versus o número de evadidos com suas respectivas taxas de evasão 

dos últimos quatro anos letivos dos cursos técnicos subsequentes e/ou concomitantes do Campus. 

Fonte: elaborado pelo autor (2021) 

 

Para atendimento às demandas acima apresentadas – além de outras aqui não 

abordadas, como as do curso superior que não é foco do presente estudo –, a unidade 

funciona com 163 servidores, sendo 81 docentes efetivos (três professores de Educação 

Física), sete professores substitutos, 65 técnicos-administrativos efetivos e dez estagiários, 

além dos funcionários terceirizados da limpeza, da cozinha e do campo. 

Em 2009, só havia um professor de Educação Física, que idealizou e planejou a 

(re)organização dos conteúdos da Educação Física do Ensino Médio a partir dos 

relacionamentos humanos intra, inter e mundopessoais dos alunos; planejamento este 

utilizado como base para a fundamentação teórica do presente estudo. Em 2010, a nova 

professora de Educação Física do campus aderiu entusiasticamente à proposta adotada; 

entusiasmo repetido com o terceiro professor de Educação Física do campus efetivado em 

2015. Esses professores desenvolveram atividades diferenciadas nos três anos do Ensino 

Médio. A sala de aula da Educação Física sofreu diversas alterações.  

Em 2009, a área destinada às atividades esportivas compreendia um campo de 

futebol e uma pequena quadra, ambos com estruturas bem comprometidas, situados no 

centro da escola, serviam também como pátio durante os intervalos. Com o processo de 

adesão ao IFF, após o tempo normal de obras, inaugurou-se uma quadra poliesportiva 

coberta, com arquibancada, vestiários, sala para material pedagógico e um palco para 

desenvolvimento de atividades culturais e formaturas. Atrás da quadra, construiu-se um 
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campo gramado de futebol de sete. Às margens do Rio Itabapoana, fruto de um projeto de 

extensão do então professor de Educação Física do campus em 2009, foi construído uma 

piscina para a prática da natação.  

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Foram convidados a participar da pesquisa todos os alunos matriculados no curso 

Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio do IFF Campus Bom Jesus do 

Itabapoana. Com 70 vagas de entrada para os alunos do Grupo-1 no ano letivo de 2019, 

previu-se um quantitativo de participação em torno de 40 alunos em cada grupo, somando 

um total de 120 participantes, num universo em torno de 210 alunos matriculados no curso. 

A escolha do curso se pautou nos seguintes motivos: 1) entrada anual de um número 

significativo de alunos, somada ao fato de a taxa de evasão nos cursos integrados para 2018 

ser de 11,31% (Gráfico 1), que embasou a previsão de uma amostra mínima representativa 

de participantes, considerando eventuais contratempos passíveis de redução no número de 

alunos ao longo do ano e a não participação na pesquisa; 2) o responsável pela presente 

pesquisa ser o professor docente de todas as turmas de Educação Física desse curso e, mesmo 

considerando essa situação um viés para a pesquisa, sua atuação tende a garantir a efetivação 

na íntegra da proposta curricular adotada. 

 

3.3.1 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Foram inclusos na pesquisa todos os alunos matriculados no Curso Técnico em 

Alimentos Integrado ao Ensino Médio do IFFluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana, 

com matrícula ativa para o ano de 2019, os quais aceitaram voluntariamente participar na 

íntegra, tanto da pesquisa qualitativa como da quantitativa, assinando cada um seu Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE C), bem como para os voluntários 

menores, o respectivo TCLE do responsável (APÊNDICE D), junto com seu Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido – Tale (APÊNDICE E), também devidamente assinados. 

Importante salientar que a assinatura do(s) termo(s) acima ocorreu após a aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFF, sendo precedido de 

esclarecimento e certificação da compreensão inequívoca de seu conteúdo por parte do 
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voluntário, com ciência da possibilidade de desistência de participação a qualquer momento 

da pesquisa. 

 Foram excluídos do estudo os alunos que não atingiram a frequência de 75% nas 

aulas de Educação Física, bem como aqueles que, por algum problema ou por opção, não 

participaram ou completaram qualquer uma das etapas de coleta do estudo. 

 

3.4 PRODUÇÃO E COLETA DE DADOS 

 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-FM/UFF - Parecer 

Número: 3.231.624), o pesquisador iniciou o processo de captação de participantes com a 

apresentação do projeto nas aulas de Educação Física em cada turma do curso Técnico em 

Alimentos Integrado ao Ensino Médio para esclarecimento quanto a importância da 

participação voluntária na pesquisa, seus benefícios e possíveis riscos.  

Na captação dos voluntários, foi esclarecido que sua participação na investigação 

qualitativa constaria de duas entrevistas, uma ocorreria no primeiro ou segundo bimestre e 

outra no terceiro ou quarto bimestre, de acordo com a organização da coleta sugerida pelo 

pesquisador e concordância do participante. Esse momento foi o que necessitou de um 

detalhamento muito maior quanto aos procedimentos para preservação do anonimato dos 

alunos, pois eles apresentaram uma certa dificuldade inicial para a entrevista gravada. Além 

da participação anterior, também foi solicitado e esclarecido aos voluntários sobre a 

participação na pesquisa quantitativa, como outra parte do estudo de método misto. Esta 

consistia em responder a três questionários: QSV, PBE e Questionário do Relacionamento 

Humano na Educação Física (Q-Rhefem)3 no final de cada bimestre letivo. Para vencer a 

resistência quanto à ideia de ser essa uma atividade extensa e cansativa, foi clarificado para 

os mesmos que a resposta a esses instrumentos era rápida e que dependeria de uma atenção 

cuidadosa de no máximo 15 a 20 min para sua completude. 

Para melhor organização do estudo, os voluntários foram distribuídos em três 

grupos a partir de seus respectivos anos de estudo no curso: Grupo I: alunos participantes 

das turmas do primeiro ano do curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio; 

 
3 Instrumento criado pelo autor para avaliar o relacionamento humano vivenciado pelos alunos adolescentes 

nas aulas de Educação Física pautada na Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio, 

implementada no IFFluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana e detalhada mais à frente também como 

resultado presente estudo. 



56 
 

Grupo II: alunos participantes das turmas do segundo ano; Grupo III: alunos participantes 

das turmas do terceiro ano. Os grupos foram acompanhados pelo próprio pesquisador 

durante sua docência no ano letivo para suas respectivas turmas sem distinção das atividades 

pedagógicas propostas. A produção qualitativa e a coleta dos dados quantitativos ocorreram 

paralelamente nos grupos em cada fase do projeto (ver Figura 1). Os procedimentos para 

essa produção e coleta de dados foram descritos como apresentado a seguir. 

 

Figura 1: Representação das ações, intervenções e/ou procedimentos de produção, coleta, análise, mistura e 

interpretação dos dados em cada etapa do presente estudo de método misto. 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2021) 

 

3.4.1 Suporte Tecnológico a Produção, Tratamento e Análise dos Dados 

 

O grande volume de dados previstos na sua produção qualitativa e coleta 

quantitativa demandou um suporte tecnológico e computacional robusto como condição sine 

qua non para completude do presente estudo misto. Para gravação das entrevistas, foi 

utilizado um smartphone da marca Asus, com gravador de áudio e microfone interno, que 

atendeu às exigências do ambiente da gravação, bem como à privacidade dos dados. Para 

criação/edição de textos, planilhas e apresentações referentes à escrita da tese, organização 

de dados e tabelas aprimoradas, bem como a criação/editoração de apresentações referentes 

ao estudo, foram utilizados os principais programas do Microsoft 365 Personal, Word, Excel 
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e o Powerpoint (Versão: 18.2106.12410.0; ID de Correlação: 17a46c27-d881-4e50-97c5-

9bdbbe5014b5; ID da Sessão: 3d9b7ccd-e2ee-4939-8351-7e1004d48f4a). Como 

gerenciador de referências bibliográficas foi utilizado o Zotero (V 5.0.96.3). Por último, um 

software para suporte de análise qualitativa no computador, o MAXQDA Analitic Pro 2020 

Student. Para tratamento quantitativo dos dados, utilizou-se o pacote estatístico IBM SPSS 

Statistics – versão 28.0.1.0 (142). Para efeitos de registro e preservação de direitos de reserva 

de produtos, todos os programas de suporte aqui listados foram devidamente licenciados 

para uso com aquisição pelo pesquisador.  

 

3.4.2 Procedimentos de Produção, Tratamento e Análise dos Dados Qualitativos 

 

O protagonismo da relação aluno-disciplina no objeto de estudo aqui investigado 

demandou a necessidade preliminar de imersão na relação que esse aluno adolescente 

estabelece com a disciplina de Educação Física e assim buscar configurar um mínimo de 

ambientação nesse universo que envolve o tema do presente estudo. Nesse sentido, a 

configuração da afinidade que o participante tem (ou não) com a disciplina se torna essencial 

antes de qualquer análise e discussão sobre os resultados do presente estudo.  

Assim, com intuito de elucidar essa afinidade/aproximação do participante com a 

disciplina de Educação Física e auxiliar na análise e discussão dos dados qualitativos mais 

adiante, indagou-se de forma direta, como primeira pergunta da entrevista, quanto a essa 

aproximação ou afinidade com a disciplina de Educação Física. As respostas foram 

distribuídas em quatro níveis de afinidade (ou não afinidade): 1) Alta (gosto muito da 

disciplina); 2) Média (gosto da disciplina); 3) Baixa (gosto pouco da disciplina) e 

4) Nenhuma Afinidade (não gosto da disciplina). As respostas quanto à afinidade dos 

participantes com a disciplina foram organizadas com seus resultados distribuídos de acordo 

com o bimestre da respectiva entrevista e sua totalização semestral. Não obstante, para uma 

visão ampliada dessa distribuição semestral consequente às entrevistas bimestrais, as falas 

de cada participante são apresentadas num quadro com um paralelo entre os semestres com 

suas respectivas proporções de resposta para, assim, contribuírem substancialmente para 

análise e discussão dos resultados. 

Passado o primeiro momento do estudo quanto à afinidade, a atenção volta-se para 

a percepção dos alunos acerca do sentido da vida em suas atitudes de estilo de vida saudável 

como cuidado em saúde através de relacionamentos humanos nas aulas de Educação Física 
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do Ensino Médio, marcando o foco da investigação qualitativa. A produção dos dados desta 

investigação proveio das duas entrevistas (uma realizada no primeiro semestre letivo e outra 

no segundo) efetivadas com cada estudante após documentar seu aceite de participação no 

estudo. Seguindo um roteiro único nas duas entrevistas, para facilitar o entendimento pelo 

aluno,  as mesmas foram divididas em quatro perguntas direcionadas à resposta para os temas 

principais da questão acima – uma direta, seguida de outras três de cunho fenomenológico: 

uma primeira pergunta introdutória ligada à afinidade/aproximação do aluno com a 

disciplina de Educação Física; a segunda quanto à percepção do sentido ou significado da 

Educação Física na vida do aluno, a terceira quanto à sua percepção de cuidado em saúde 

nas aulas de Educação Física e a quarta quanto aos relacionamentos humanos percebidos no 

conteúdo da Educação Física vivenciado no seu ano de formação do Ensino Médio: seus 

relacionamentos humanos intrapessoais (Grupo I), interpessoais (Grupo II) e mundopessoais 

(Grupo III). Foram formuladas e ordenadas como segue: 

Pergunta 1: Qual sua afinidade/aproximação com a disciplina de Educação Física? 

Pergunta 2: Você percebe o sentido da Educação Física na sua vida? Como você 

percebe esse sentido? 

Pergunta 3: Você percebe cuidado em saúde nas aulas de Educação Física? Como 

você percebe esse cuidado? 

Pergunta 4: Esta foi estratificada e direcionada a cada grupo especificamente: 

Grupo I: Você percebe seu RH-Intrapessoal (seu relacionamento 

consigo mesmo) nas aulas de Educação Física? De que 

maneira você percebe esse relacionamento? 

Grupo II: Você percebe seu RH-Interpessoal (seu relacionamento 

com seus pares) nas aulas de Educação Física? De que 

maneira você percebe esse relacionamento? 

Grupo III: Você percebe seu RH-Mundopessoal (seu relacionamento 

com o mundo no que tange às questões físicas, 

socioeconômicas e culturais) nas aulas de Educação Física? 

De que maneira você percebe esse relacionamento? 
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Todas as entrevistas foram gravadas digitalmente no aparelho celular do 

pesquisador, salvas temporariamente por senha até serem apagadas após sua transferência 

para o notebook, também do pesquisador, com todo cuidado de restrição de acesso. 

Inicialmente, os participantes foram denominados de acordo com a ordem de 

confirmação para participação na pesquisa (entrega dos Tales e/ou TCLEs devidamente 

assinados), com a letra “P” de participante, mais o número dessa ordem (P1, P2... P107). O 

anonimato dos participantes foi garantido por essa ordenação ser aleatória entre os grupos 

(turmas) ou mesmo qualquer outra lógica que pudesse identificá-los. A codificação das falas 

de cada participante, extraídas de suas respectivas entrevistas, buscou de forma simples e 

rápida identificar o grupo do participante em algarismo romano “I”, “II” ou “III”; seguido 

de seu número de identificação (“1”, “2”... “107”); e, por último, a representação alfabética 

“α”, “β”, “γ” ou “δ” de acordo com o bimestre de ocorrência da entrevista (“primeiro”, 

“segundo”, “terceiro” ou “quarto” bimestre). Exemplo 1: a fala “I2α” foi extraída da 

entrevista do “primeiro” bimestre, cujo entrevistado foi o participante “2”, que pertence ao 

Grupo – “I”. Exemplo 2, a fala “III107γ” foi extraída da entrevista do “terceiro” bimestre, 

cujo entrevistado foi o participante “107”, que pertence ao Grupo – “III”; e assim 

sucessivamente. 

Para facilitar o processo de preparação e tratamento, bem como sua análise e 

discussão mais adiante, os dados qualitativos foram divididos em três matrizes 

interpretativas, a Matriz Interpretativa do Sentido da Vida (MI-SV), a Matriz Interpretativa 

do Cuidado em Saúde (MI-CS) e a Matriz Interpretativa dos Relacionamentos Humanos 

(MI-RH); todas correspondentes às respostas das respectivas perguntas de pesquisa sobre a 

percepção do aluno quanto ao Sentido da Vida, ao Cuidado em Saúde e aos Relacionamentos 

Humanos Intra, Inter e Mundopessoais do aluno presente na Educação Física do Ensino 

Médio.  

Dada a definição dos participantes quanto aos critérios estabelecidos, para extrair a 

informação subjetiva e consequente compreensão da ação humana, o fenômeno tal como é 

dado à consciência das pessoas; após a transcrição, os dados produzidos foram descritos para 

uma leitura geral holística. Foram lidos e relidos para marcação/categorização e formação 

de unidades de significados e, assim, extrair a essência do fenômeno captada pela 

consciência intencional através da fala do sujeito e por intuição seu núcleo invariante; i.e., 

aquilo que persiste diante das variações que aparecem nos dados (GIORGI, 2012). Trata-se, 
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portanto, da variação eidética, que visa buscar a essência do vivido, seus eidos4; o que se 

chama em fenomenologia, sobretudo a husserliana, de “forma ôntica essencial” ou “forma 

apriórica”; i.e., a essência captada naquilo que se toma como objeto de 

investigação (HUSSERL, 1929/1965, p. 332). Isso é o que Husserl chamou de “intuição de 

essências” (Wesenschau) (HUSSERL, 1931, p. 59-60). 

No presente estudo, para apreensão da essência do fenômeno aqui abordado, uma 

descrição mais detalhada das ações em cada etapa do método citado acima foi elencada a 

seguir: 

1- Transcrição: as transcrições das falas de cada participante, em suas respectivas 

entrevistas, foram integradas em apenas um discurso; ou seja, cada discurso de 

um participante contém suas falas correspondentes de cada uma das duas 

entrevistas. Alguns participantes desejaram participar de duas entrevistas no 

mesmo semestre letivo, somando mais uma às duas preestabelecidas; portanto, 

seus discursos contêm as falas dessas três entrevistas. 

2- (Re)Leitura Exaustiva: os discursos transcritos foram lidos e relidos para 

seleção dos mais apropriados a compor o corpus de análise de cada grupo em 

cada matriz interpretativa de acordo com suas respectivas perguntas de 

pesquisa. Com a definição do corpus de análise, iniciou-se o processo de leitura 

e releitura exaustiva para categorização; 

3- Categorização: foi realizada a categorização em cada corpus de análise de seu 

respectivo grupo e matriz interpretativa. 

4- Unidade de Significado: foram identificadas as unidades de significados a partir 

da etapa anterior para cada grupo em sua respectiva matriz interpretativa. 

5- Do processo de categorização e identificação das unidades de significado: 

montou-se uma tabela de categorização com as respectivas unidades de 

significado para então alcançar a ESSÊNCIA DO FENÔMENO apreendido em 

cada corpus analisado para posterior apresentação, interpretação e discussão 

dos resultados obtidos na investigação qualitativa. 

 

 
4 O eidético (eidos = essência) qualifica a intuição e a variação. A eidética é uma teoria das essências, 

compreendidas como não abstratas, ou seja, não separadas do sensível, dadas de forma intuitiva através da 

intuição sensível. Por meio da variação, é possível analisar as características dos objetos e intuir-lhes a essência 

de modo a purificá-los do contingente, retendo apenas o necessário (DEPRAZ, 2008, p. 118). 
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3.4.3 Procedimentos de Coleta, Tratamento e Análise dos Dados Quantitativos 

 

Os dados quantitativos foram coletados a partir de três instrumentos de 

pesquisa: um idealizado pelo autor para avaliar os relacionamentos humanos intra, inter e 

mundopessoais do aluno presente nas aulas de Educação Física, o Perfil do Relacionamento 

Humano na Educação Física (APÊNDICE G); o QSV de Steger et al. (2006) para avaliar a 

sensação de sentido da vida, adaptado ao contexto brasileiro por Aquino et al. (2015) 

(APÊNDICE H) e o PBE de Nahas et al. (2000) para avaliar o estilo de vida de indivíduos e 

de grupos (APÊNDICE I).  

Os dois primeiros são avaliados numa escala de sete estágios, variando de “1” a “7” 

(1= Totalmente Falso; 2= Geralmente Falso; 3= Parcialmente Falso; 4= Nem Verdadeiro 

Nem Falso; 5= Parcialmente Verdadeiro; 6= Geralmente Verdadeiro e 7= Totalmente 

Verdadeiro). O Questionário do Sentido da Vida (QSV) contém duas subescalas de cinco 

itens cada, a fim de medir a presença e a busca de sentido de vida. A primeira subescala 

reúne itens que visam identificar a percepção da existência de sentido da vida, sendo 

composta pelos itens: 1- Eu compreendo o sentido da minha vida; 4- Minha vida tem um 

sentido claro; 5- Eu tenho uma boa consciência do que faz minha vida ter sentido; 6- Eu 

descobri um sentido de vida satisfatório e 9- Minha vida não tem um propósito claro. A 

segunda, focada na busca de sentido de vida, reúne os itens: 2- Eu estou procurando alguma 

coisa que faça com que minha vida tenha sentido; 3- Eu sempre estou em busca do sentido 

da minha vida; 7- Eu estou sempre procurando por algo que faça com que minha vida seja 

significante; 8- Eu estou buscando um significado ou missão para minha vida e 10- Eu estou 

procurando um sentido em minha vida. 

O último instrumento é avaliado numa escala de quatro estágios, variando de “0” a 

“3” (0= absolutamente NÃO faz parte do seu estilo de vida; 1= ÀS VEZES corresponde ao 

seu estilo de vida; 2= QUASE SEMPRE verdadeiro no seu comportamento e 3= a afirmação 

é SEMPRE verdadeira no seu dia a dia, faz parte do seu estilo e vida). Nos momentos que 

antecederam à avaliação do conteúdo teórico da disciplina de Educação Física, os 

instrumentos de autopreenchimento foram agrupados e aplicados simultaneamente a todos 

os alunos participantes em cada turma. Os participantes foram orientados a não assinalar 

qualquer identificação nos instrumentos.  

Num primeiro momento, após análise dos histogramas de frequência dos dados 

categóricos, optou-se pela estatística descritiva com média e desvio-padrão devido ao fato 
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de, além de sua distribuição tender à normalidade, seus valores, em todo conjunto dos dados, 

estarem bem próximos da mediana com um adicional de informação quanto à dispersão e 

assim oferecem uma melhor visão panorâmica dos dados. Partindo da característica não 

paramétrica dos dados, consequente de a sua origem provir de questionários “categorizados” 

em escalas ordinais como nível de mensuração, para comparação dos resultados dos 

instrumentos entre bimestres (o primeiro com o último como avaliação anual), devido a seu 

delineamento intraparticipantes, utilizou-se o teste de Wilcoxon para duas amostras repetidas 

como alternativa ao teste t emparelhado, para cada instrumento em todos os grupos 

(DANCEY; REIDY, 2013). 

Para a coleta quantitativa, previu-se um total de 40 participantes por grupo, 

escolhidos aleatoriamente entre os(as) voluntários(as). Porém, como citado anteriormente, 

dois grupos foram compostos de 35 participantes e um de 27; diferindo da previsão inicial, 

mas com quantidade suficiente para análise, de certa forma, robusta. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil para apreciação pelo CEP no Centro 

de Ciências Médicas do Hospital Universitário Antônio Pedro da UFF, de acordo com a 

Resolução 466/2012 e, na sequência, apresentada à Diretoria de Pesquisa, Inovação e 

Extensão do IFF Bom Jesus do Itabapoana (DPIECBJI) como instituição coparticipante.  

Para participação voluntária na pesquisa, os(as) alunos(as) manifestaram 

previamente seu desejo, assinando tanto o TCLE para a pesquisa qualitativa como o TCLE 

para a pesquisa quantitativa, sendo que, para os(as) menores de 18 anos, os(as) mesmos(as) 

e seus responsáveis assinaram o Termo de Assentimento e o TCLE para os dois tipos de 

abordagens respectivamente. O termo de assentimento é um termo de consentimento 

direcionado aos(às) voluntários(as) menores de 18 anos. Ambos os documentos foram 

produzidos em duas vias, uma para posse do pesquisador e outra para o participante do 

estudo – e responsável em caso de voluntário menor. Nos documentos, constam o objetivo 

da pesquisa, a liberdade da participação voluntária; o direito de desistência sem qualquer 

prejuízo em todas as etapas da pesquisa, a garantia de privacidade e sigilo em todo momento 

da pesquisa com garantia de divulgação anônima das informações para uso exclusivamente 

científico em meios de publicação específicos. Assim, o Termo de Confidencialidade 

reafirma que as gravações digitais serão destruídas logo após as suas transcrições, porém os 
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discursos transcritos dos participantes permanecerão guardados, na responsabilidade do 

pesquisador, por um período de cinco anos após o término da pesquisa, sendo a seguir 

destruídos.  

 

3.5.1 Riscos e Benefícios da Pesquisa 

 

Considerando que a pesquisa envolve um acompanhamento dos alunos no ambiente 

das aulas de Educação Física no campus, para mitigar o risco de constrangimento ou situação 

que possa resultar em dano psicológico ou de qualquer outra ordem, além de garantir o 

anonimato dos participantes da pesquisa e outras situações previstas no TCLE e/ou Tale, 

cada participante deverá ser esclarecido também oralmente no momento da entrevista de 

todas as informações quanto ao procedimento da pesquisa. Também será comunicada aos 

setores e profissionais especializados de atendimento ao aluno adolescente na instituição a 

participação deste na pesquisa para eventual situação imprevista; essa comunicação serve de 

embasamento a respostas imediatas para qualquer situação de prejuízo ao participante, 

reduzindo ao máximo o risco de traumas futuros. Há de se ressaltar que o participante, por 

qualquer desconforto ou mesmo sem motivo, pode interromper sua participação na pesquisa 

a qualquer momento, de forma a evitar qualquer sofrimento ou situação de vulnerabilidade.  

Os benefícios deste estudo serão, entre outros, primeiro: oportunizar ao aluno 

adolescente, através da compreensão de sua percepção sobre o sentido da vida como 

perspectiva de cuidado em saúde ao adolescente nas aulas de Educação Física, uma proposta 

de reorganização curricular da Educação Física do Ensino Médio, da qual poderá colher 

frutos e semear para gerações futuras seus resultados. Segundo: consolidar uma Educação 

Física para o Ensino Médio que possa ir além de puras práticas corporais vazias, mas 

comprometida com o significado real dos e para os alunos, dando-lhes um sentido por meio 

da vivência de experiências corporais críticas sequenciadas que favoreçam suas relações 

consigo, com seus pares e com o mundo que os cerca. Terceiro: oportunizar a expansão dos 

resultados deste estudo para além do IFF Bom Jesus do Itabapoana, embasando uma 

Educação Física para o Ensino Médio focada no sentido da vida como perspectiva de cuidado 

em saúde ao aluno adolescente por meio de suas relações humanas intra, inter e 

mundopessoais. 
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4 RESULTADOS 

4.1 A (RE)ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO 

MÉDIO A PARTIR DO CORPO VIVIDO NOS RELACIONAMENTOS HUMANOS 

INTRA, INTER E MUNDOPESSOAIS DO ALUNO (FAIAL et al., 2020) 

 

Este estudo de pesquisa teve como ponto de partida a (re)organização curricular da 

Educação Física do Ensino Médio elaborada e implementada por seu autor – à época, com 

18 anos de atuação na área de Educação Física e os últimos dez anos também como professor 

do Ensino Médio e Fundamental em escola pública. O espectro dos estilos de ensino da 

Educação Física de Mosston (1973) foi o utilizado como embrião para este planejamento 

com o seguinte desafio: como aproveitar o conceito evolutivo dos estilos de ensino para 

ordenar um encadeamento diversificado dos conteúdos curriculares para a Educação Física 

do Ensino Médio? A condição era de que essa seleção e ordenação seguiriam uma lógica de 

encadeamento que permitisse construir uma formação sólida e crescente ao longo do Ensino 

Médio, formação esta que teria como objetivo final a emancipação do aluno no que tange ao 

cuidado com seu corpo, sua saúde e, consequentemente, seu engajamento para uma atividade 

física que pudesse ir além de sua formação acadêmica.  

Frente ao desafio, foi realizado um planejamento com a (re)organização curricular 

da Educação Física do Ensino Médio a partir dos Relacionamentos Humanos Intrapessoais 

do aluno (RH-Intrapessoais) – conteúdos com atividades que pudessem favorecer a relação 

do aluno como ele mesmo; dos Relacionamentos Humanos Interpessoais (RH-Interpessoais) 

do aluno – conteúdos com atividades que pudessem favorecer a relação do aluno com seus 

pares e, finalmente, conteúdos que pudessem favorecer reflexões acerca de questões 

socioeconômicas, culturais e ambientais, com atividades facilitadoras para relação do aluno 

com o mundo que o cerca – chamado posteriormente pelo autor de Relacionamento(s) 

Humano(s) mundopessoal(is)5 (RH-Mundopessoal(is)) do aluno. Nesse sentido, esses RHs 

foram distribuídos, respectivamente, nos três anos do Ensino Médio, como apresentado na 

Figura 2, a seguir. Os conteúdos bimestrais para cada ano foram selecionados e ordenados 

em uma lógica crescente baseada nesses relacionamentos. Os processos de seleção, 

 
5 Para nomear esse último tipo de relacionamento, com o insucesso de exaustiva busca na literatura e na internet 

quanto a um termo que pudesse representar a ideia desse tipo de relacionamento, em junho de 2018, emergiu 

o termo mundopessoal(is), e, ao lançá-lo nos principais buscadores da internet, constatou-se ser um termo ainda 

não utilizado até então, pode-se assim averiguar seu ineditismo. 
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(re)organização dos conteúdos e suas devidas atividades para cada ano letivo, bem como seu 

ordenamento sequencial dentro da lógica estabelecida, serão explicitados mais adiante. 

 

 

Figura 2: (Re)Organização dos conteúdos da Educação Física do Ensino Médio a partir dos relacionamentos 

humanos (FAIAL et al., 2020). 

 

A avaliação dos alunos nessa proposta pedagógica deve atender a critérios 

atitudinais e de assimilação de conteúdo a cada bimestre, como segue: 

a) Avalição Atitudinal: máximo de 4,0 (quatro) pontos assim subdivididos: 

a. Presença (1,0 ponto) 

i. Assiduidade (0,5 ponto); 

ii. Pontualidade (0,5 ponto); 

b. Participação (2,0 pontos)  

c. Cooperação (1,0 ponto). 

b) Avaliação de Assimilação dos Conteúdos: máximo de 6,0 pontos assim 

subdivididos: 

a. Conteúdo Prático (3,0 pontos) 

b. Conteúdo Teórico (3,0 pontos) 
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Cada bimestre terá nota máxima de 10 pontos; não obstante, a média dos quatro 

bimestres será a nota final de aproveitamento discente no ano. A avaliação de assimilação 

dos conteúdos deve ser específica para cada bimestre, com respectivos instrumentos para 

seu atendimento; e.g., prova escrita, prova oral, prova prática, trabalhos, apresentações, 

organização de torneios etc. 

 

4.1.1 O Corpo Vivido nos Relacionamentos Humanos Intrapessoais do Aluno na 

Elegibilidade e Ordenação dos Conteúdos da Educação Física para o 1º ano do Ensino Médio 

 

Tendo como foco oportunizar ao aluno experiências corporais que, por meio de suas 

vivências, possam favorecer sua autopercepção de corpo ontologicamente humano; i.e., seus 

RHs-Intrapessoais. Esses relacionamentos fundamentaram a escolha e ordenamento dos 

conteúdos bimestrais para o 1º ano do Ensino Médio. Frente à necessidade prática da 

implementação da proposta, idealizou-se uma sequência lógica a partir da evolução dos 

movimentos corporais humanos experimentados e vivenciados ao longo de sua história – 

chamados aqui de Movimentos Corporais Evolutivos do Ser Humano, os quais compõem os 

movimentos naturais do ser humano (andar, correr, saltar, arremessar, lançar, trepar e nadar) 

e movimentos construídos e estabelecidos pelo ser humano desde sua origem (movimentos 

sintéticos/ginásticos) – e a criação de movimentos a partir dos movimentos evolutivos – 

chamados de Movimentos Corporais Criativos do Ser Humano. 

Partindo do raciocínio de que os Movimentos Corporais Evolutivos do Ser Humano 

são a base para os Movimentos Corporais Criativos do Ser Humano, i. e., com o 

“vocabulário” de movimentos adquiridos pelo aluno através dos movimentos naturais e 

movimentos construídos pelo ser humano, há uma base para a qual ele possa criar 

movimentos e iniciar o processo de independência humana por meio de seu corpo: sua 

emancipação. Para atendimento a esse processo, adotou-se a seguinte sequência lógica para 

o desenvolvimento humano do aluno neste ano: Movimentos Corporais Evolutivos do Ser 

Humano (Movimentos Naturais => Movimentos Construídos) => Movimentos Corporais 

Criativos do Ser Humano (Criação de Movimentos). 

De acordo com a sequência lógica adotada acima, ocorreram a seleção e a 

ordenação dos conteúdos bimestrais a serem desenvolvidos durante o ano letivo no 1º ano 

do Ensino Médio. Considerado a base de todos os esportes e por carecer de um tempo maior 

devido ao volume de tópicos a serem trabalhados, o atletismo foi escolhido como conteúdo 
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do primeiro e do segundo bimestres letivos para cobrir o conjunto de movimentos naturais 

do ser humano; no que tange ao conjunto de movimentos construídos pelo ser humano, para 

o terceiro bimestre letivo foi escolhida como conteúdo a ginástica artística, com aulas 

isoladas de ginástica aeróbica e de musculação para diversificar o atendimento a esse 

conjunto de movimentos (podendo também ser adotada a ginástica natural escolar, ou 

qualquer outra atividade corporal com movimentos preestabelecidos e fundamentados, de 

acordo com as possibilidades da instituição); por fim, para o quarto bimestre letivo, 

considerando uma lógica natural para evolução humana quanto à vivência de experiências 

corporais significativas e para contribuir para emancipação do aluno por meio de seu corpo, 

no suprimento à demanda para criação de movimentos, adotou-se como conteúdo a dança. 

Esta compreendida no sentido mais amplo de movimento humano para o trinômio corpo-

mente-espírito, i.e., viver integralmente o movimento para além de simplesmente sua 

expressão corporal, mas também um movimento corporal interiormente imersivo, reflexivo 

e libertador, sedimentando a relação do aluno consigo e, através desse RH-Intrapessoal, 

como suporte para o próximo nível, contribuir positivamente na evolução para relação com 

seus pares – seu RH-Interpessoal. 

 

4.1.2 O Corpo Vivido nos Relacionamentos Humanos Interpessoais do Aluno na 

Elegibilidade e Ordenação dos Conteúdos da Educação Física para o 2º ano do Ensino Médio 

 

Para o grupo de atividades a serem ministradas como facilitadoras dos RHs-

Intrapessoais dos alunos, foram eleitos como conteúdos bimestrais para a Educação Física 

do 2º ano do Ensino Médio os Esportes Coletivos. Tendo em vista a necessidade de 

desenvolver essas relações humanas, compondo uma coletividade mínima para seus 

requisitos, foram adotados os quatros esportes coletivos mais abordados na Educação Física 

escolar, com a seguinte ordem: no primeiro bimestre, o Handebol; no 2º, o Basquete; no 3º, 

o Voleibol e, no 4º, o Futebol. Essa ordenação foi de acordo com os objetivos e intentos de 

cada um desses esportes, bem como com as exigências motoras para seu cumprimento; i.e., 

suas metas combinadas às qualidades físicas e motoras necessárias a cada um. Procurou-se 

também identificar as principais relações humanas interpessoais exigidas e/ou valorizadas 

em cada esporte para enriquecer positivamente a vivência dessas experiências pelos alunos.  

Tendo em vista as considerações iniciais para a elegibilidade dos conteúdos 

bimestrais dentro de uma lógica de ordenação com significado, o handebol foi escolhido 
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para iniciar o ano letivo por, na visão do autor, apresentar como pré-requisito mínimo para 

sua completude a exigência motora para manusear uma bola pequena, somada a um objetivo 

final grande, o gol. Nessa situação, os membros inferiores ficam livres para atender às 

necessidades de deslocamento, impulsão e finta. Normalmente o jogador mais forte e veloz, 

com maior potência, tende a alcançar mais facilmente a meta com seu arremesso, ampliando 

suas chances como pontuador. Esse prestígio à artilharia consequente das caraterísticas 

físicas colocadas anteriormente influencia diretamente os RHs-Interpessoais dos alunos, 

necessitando trabalhar com empenho o coletivo para evitar o individualismo motivado por 

essa valorização. Esses valores impregnados nesse esporte devem ser confrontados com a 

realidade dos alunos, das turmas e da sociedade como um todo, visando desenvolver um 

ambiente de valorização das relações humanas interpessoais vivenciadas em suas 

experiências corporais com o outro por meio desse esporte no contexto das aulas de 

Educação Física.  

Adotando a mesma lógica do handebol, o basquete foi escolhido para o segundo 

bimestre letivo do 2º ano do Ensino Médio por apresentar em sua dinâmica esportiva uma 

maior exigência motora associada a uma bola maior e meta de jogo menor, ainda podendo 

segurar a bola. Os RHs-Intrapessoais dos alunos nesse esporte mudam radicalmente, a força 

e a potência muscular cedem lugar à destreza, ao equilíbrio e à pontaria, o prestígio passa de 

quem faz a cesta para quem serve. Essa situação peculiar evidencia a máxima de João Batista 

– “é importante que Ele cresça e eu diminua” –, confronta-se com a sociedade, que, muitas 

vezes, prega a importância de “crescer na vida”, não importando os meios, mesmo que seja 

pisando no outro. Há uma evolução na dinâmica do basquete quanto ao handebol, tanto por 

sua exigência motora mais focada na precisão como pelos RHs-Interpessoais dos alunos, 

evidenciados pelos valores intrínsecos impregnados em sua dinâmica esportiva. 

A escolha do voleibol para o terceiro bimestre se deu por sua evolução natural 

quanto ao handebol e ao basquete, haja vista não mais ser permitido segurar a bola e, apesar 

de o contato ser com qualquer parte do corpo, ele deve ser breve o suficiente para não 

caracterizar a infração de “condução de bola”. Tal situação cria maior exigência motora por 

comprometer todo o corpo para um posicionamento de equilíbrio dinâmico e/ou estático, 

visando a um contato com a bola de forma a direcioná-la ao objetivo desejado. Sua dinâmica 

de jogo implica sempre precisar do companheiro para uma realização adequada das jogadas, 

pois um jogador não pode tocar na bola duas vezes consecutivas. Essa condição torna o 

voleibol singular quanto ao coletivo, conduzindo a um grau de relacionamento humano 
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pautado sempre na necessidade do outro, evidenciando sua dependência nos RHs-

Interpessoais do aluno como valor a ser considerado na vivência de suas experiências 

corporais nas aulas de Educação Física do Ensino Médio. 

O futebol, no quarto bimestre letivo, fecha a ordenação baseada nas exigências 

motoras do esporte; i.e., avança para um grau de dificuldade ainda não visto anteriormente: 

não é permitido tocar na bola com a mão durante o jogo (a não ser o goleiro em sua área de 

gol), exigindo maior habilidade com os pés para tocar a bola, que deve ser combinada 

harmoniosamente com o deslocamento. Apesar de os alunos acharem que já sabem jogar o 

futebol, o confronto didático dos estudantes com seus fundamentos expõe a dificuldade de 

sua dinâmica. As relações humanas exigidas em sua prática coroam o processo de formação 

do aluno através da expansão de seus RHs-Intra e Interpessoais para fora dos muros da escola 

e, numa visão holística no auxílio de seu enfrentamento com o mundo, preparam o caminho 

para os RHs-Mundopessoais a seguir.  

Diferente de todos os conteúdos para o 2º ano, o futebol, além avançar 

consideravelmente no grau de dificuldade motora, sua socialização e envolvimento 

emocional vão muito além do contexto esportivo, tornando-o um fenômeno à parte. Tais 

características avançam para reflexões profundas sobre as relações humanas fora do limite 

“das quatro linhas” da sala de aula, com perguntas recorrentes, muitas vezes sem respostas, 

mas vivenciadas no Brasil e em vários lugares do mundo: 1) Que fenômeno é esse que 

penetra no cerne das relações familiares com prioridade indiscutível sobre a programação 

familiar da TV? 2) Por que, na escola, como em outros espaços, a modalidade futebol é a 

mais atrativa e fervorosa? 3) O que faz com que a Copa do Mundo de Futebol paralise o 

mundo inteiro? Essas e outras reflexões são muitas vezes exploradas mais pelo mercado 

esportivo de mídias do que propriamente pela valorização e desenvolvimento das relações 

humanas como um todo, em especial nos alunos adolescentes. 

 

4.1.3 O Corpo Vivido nos Relacionamentos Humanos Mundopessoais do Aluno na 

Elegibilidade e Ordenação dos Conteúdos da Educação Física para o 3º ano do Ensino Médio 

 

A vivência de experiências corporais do aluno nos conteúdos bimestrais da 

Educação Física, abordados de forma sequencial no 1º ano do Ensino Médio, tende a 

favorecer ontologicamente seus RHs-Intrapessoais. Assim, a autopercepção de corpo e 

consequente autoconhecimento pessoal, vivenciados anteriormente, tornam-se um suporte 
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no avanço para convivência em grupo presentes nos esportes coletivos no 2º ano como 

experiências de RHs-Interpessoais. Sendo assim, as experiências vivenciadas 

sequencialmente nos bimestres dos dois anos anteriores buscam constituir um arcabouço 

sólido para reflexões do aluno sobre experiências corporais acerca da percepção de sua 

existência vivenciadas no mundo; i.e., seus RHs-Mundopessoais. 

No 3º ano do Ensino Médio, os RHs-Mundopessoais dos alunos subsidiaram a 

escolha dos conteúdos da Educação Física a serem abordados. As questões ambientais 

físicas, socioeconômicas e culturais embasaram a lógica para a escolha e o encadeamento 

dos conteúdos a serem trabalhados como facilitadores para os RHs-Mundopessoais do aluno. 

Para um bimestre letivo, os movimentos corporais exigidos pela Natação são propostos como 

experiências vivenciadas de previsão/simulação para situação de sobrevivência em um 

ambiente adverso com característica e riscos peculiares a serem tratados em sua práxis, não 

excluindo sua prática para relaxamento versus o estresse do dia a dia.  

A Capoeira e o Tênis são conteúdos paralelos propostos como experiências 

corporais caracterizadas pelo antagonismo socioeconômico-cultural entre si e devem ser 

programados para dois bimestres sequenciais, sem ordenamento específico 

Tênis=>Capoeira ou Capoeira=>Tênis. Para coroar o auxílio a seu processo de emancipação 

do aluno, o último bimestre letivo será reservado ao conteúdo resultante da escolha discente. 

Quantos aos outros, a condição é que os conteúdos considerados antagônicos do ponto de 

vista socioeconômico-cultural estejam um junto ao outro. Assim, a ordenação entre os 

conteúdos nos três primeiros bimestres fica a critério do professor que, ao planejar, deve 

considerar as necessidades e opções para o bom andamento do processo pedagógico. 

As vivências de mundo apresentadas ao aluno por essas experiências tendem a 

fortalecer sua formação, coroando sua proposta de emancipação e (res)significando a 

Educação Física do Ensino Médio através de seus RHs-Intra, Inter e Mundopessoais. Nesse 

sentido, justifica-se, quando se torna necessária, a escolha do conteúdo do último bimestre 

como responsabilidade do aluno, conduzindo-o ao protagonismo de sua própria formação. 

A escolha do conteúdo (eleito por maioria simples), já no primeiro bimestre, deve ser 

referendada no compromisso coletivo da turma em assumir a responsabilidade pelo 

planejamento bimestral quanto a objetivos, didática e avaliação a serem elaborados 

conjuntamente até o final do terceiro bimestre e entregues antes do início do último. Esse 

protagonismo deverá ser assumido pelos alunos com supervisão do professor de forma a 

orientá-los com o mínimo de interferência. 
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4.2 ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO RELACIONAMENTO 

HUMANO VIVENCIADO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A implementação da Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio 

demandou, desde seu planejamento, uma forma de avaliar o relacionamento humano 

vivenciado pelo aluno adolescente nas aulas da disciplina. Nesse sentido, foi idealizado um 

instrumento específico para avaliar tanto as características gerais de relacionamento humano 

na Educação Física do Ensino Médio como um todo como as especificidades dos RHs-Intra, 

Inter e Mundopessoais do aluno nos respectivos anos desse ciclo de formação. Por fim, 

criou-se o Questionário de Relacionamento Humano na Educação Física do Ensino Médio 

(Q-Rhefem) (APÊNDICE G), e, para facilitar seu preenchimento e melhor atendimento à 

medida de atitude humana, utilizou-se o modelo do QSV fundamentado na escala Likert 

(escala criada em 1932 e, de acordo com Bermudes et al. (2016), é uma das mais utilizadas 

em pesquisa). Assim como no QSV, elaboraram-se dez afirmativas em que cada resposta 

varia numa escala de valores de 1 (totalmente falso) a 7 (absolutamente verdade). 

Entre os dez itens que contêm suas respectivas afirmativas, os cinco primeiros são 

comuns a todos os grupos e abordam o envolvimento pessoal do aluno adolescente para com 

a disciplina de Educação Física no todo de sua formação do Ensino Médio – os itens 1 e 2 

focam a afinidade do participante com a disciplina e seu conteúdo ministrado no bimestre; 

os itens 3, 4 e 5 focam a participação, o sentido da disciplina na vida do aluno e a percepção 

de cuidado em saúde e suas aulas respectivamente. Os quatro itens seguintes (itens 6, 7, 8 e 

9) são específicos para cada ano do Ensino Médio; ou seja, são afirmativas direcionadas a 

cada grupo correspondente ao relacionamento humano abordado durante o ano letivo: esses 

itens para o Grupo I envolvem a vivência dos RHs-Intrapessoais nas aulas de Educação 

Física; para o do Grupo II, referem-se à vivência dos RHs-Interpessoais; e, finalmente, para 

o Grupo III, os itens dizem respeito aos RHs-Mundopessoais do aluno. O último item (10) 

refere-se às experiências corporais vivenciadas no bimestre como contribuinte na formação 

integral do aluno como ser humano. O presente instrumento se propõe a retornar o Perfil do 

Relacionamento Humano na Educação Física do Ensino Médio (Perfil-Rhefem), que tem a 

pretensão de balizar quantitativamente ações pedagógicas do professor em subsídio a uma 

formação humana integral do aluno. 
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4.3 PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS 

 

A apresentação numérica dos resultados do recrutamento e posterior participação 

dos alunos no estudo provêm do total de alunos matrículas para o curso Técnico em 

Alimentos Integrado ao Ensino Médio para o ano de 2019. 

Os resultados quanto ao processo de preparação e tratamento para análise dos dados 

serão apresentados separadamente de acordo com o tipo de investigação. Quanto à 

investigação qualitativa, os resultados abrangem a totalidade de dados coletados e 

transcritos, o resultado da seleção do corpus de análise e as tabelas de categorização de cada 

grupo. Na investigação quantitativa, elencam-se as estatísticas descritivas de média e desvio- 

padrão dos dados coletados. 

A amostragem partiu do convite aos 206 alunos matriculados no curso Técnico em 

Alimentos Integrado ao Ensino Médio, no início do ano letivo; porém, considerando as 

transferências e evasões ao longo do ano, foram utilizados os números do dia 10 de dezembro 

de 2019 como referência para o cálculo do perfil demográfico. Nesse universo, 82 alunos 

são do Grupo I (matriculados no 1º ano: 28 na turma “A”, 26 na “B” e 28 na “C”), 63 no 

Grupo II (matriculados no 2º ano: 33 na turma “A” e 30 na “B”) e 61 no Grupo III 

(matriculados no 3º ano: 33 na turma “A” e 28 na “B”).  

A idade média e desvio-padrão de todos os participantes foi de 16,62±1,01 anos, 

estratificados nos grupos da seguinte forma: Grupo I: 15,6±0,70 anos (Turma A: 

15,83±0,76 anos; Turma B: 15,33±0,50 anos e Turma C: 15,58±0,67 anos); Grupo II: 

16,87±0,77 anos (Turma A: 16,61±0,64 anos e Turma B: 17,13±1,00 anos) e Grupo III: 

17,56±0,67 anos (Turma A: 17,66±0,64 anos e Turma B: 17,56±0,67 anos). Para o 

panorama da composição de gênero dos participantes, adotou-se o sexo feminino como 

referência, a relação deste gênero foi de 132 para um total 195 participantes; nessa mesma 

linha, a participação no Grupo I foi de 46 para 73, no Grupo II, foi de 46 para 62 e, no 

Grupo III, de 40 para 60 (vide Tabela 2 a seguir). 
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Tabela 2: Relação de alunos matriculados e evadidos no Curso Técnico em Alimentos Integrado ao 

Ensino Médio no ano de 2019. 

Nível de Ensino Grupo I 

Soma  

Grupo II 

Soma  

Grupo III 

Soma  
Total 

Turma A B C A B A B 

Matriculados no 

Início do Ano 
28 26 28 82 33 30 63 33 28 61 206 

Transferidos/ 

Evadidos 
1 2 6 9 1 0 1 0 1 1 11 

Taxa de Evasão 3,57 7,69 21,43 10,98 3,03 - 1,59 - 3,57 1,64 5,34 

Matriculados em 

10/dezembro 
27 24 22 73 32 30 62 33 27 60 195 

Idade (média) 15,83 15,33 15,58 15,6 16,61 17,13 16,87 17,66 17,44 17,56 16,62 

(desvio-padrão) ±0,76 ±0,50 ±0,67 ±0,70 ±0,64 ±1,00 ±0,77 ±0,64 ±0,67 ±0,67 ±1,01 

Sexo Feminino 15 16 15 46 24 22 46 25 15 40 132 

(%) 55,56 66,67 68,18 63,01 75 73,33 74,19 75,76 55,56 66,67 67,69 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

Após a aceitação e cumprimento das normas de participação no estudo, foram 

recrutados 149 (76,41% aceitação) alunos dos três grupos estratificados entre os grupos da 

seguinte forma: 57 (78%) do Grupo I, 43 (69,35%) do Grupo II e 49 (81,67%) do Grupo III. 

Após a exclusão por frequência (39 alunos) e por etapa incompleta (13 alunos), perfez-se 

um total de 97 alunos participantes do estudo (sendo 35 no Grupo I, 35 Grupo II e 27 

Grupo III). A porcentagem de participantes no estudo com relação aos alunos ainda 

matriculados no final do ano foi de 49,74%, número bem representativo para o estudo em 

questão. A distribuição porcentual entre os grupos mostrou-se maior no Grupo II, com 

56,45%, com relação ao número total de alunos do grupo, seguido pelo Grupo I, com 

47,95%, e pelo Grupo III, com 45%. Esses números se mostraram bem próximos da previsão 

para o estudo, exceto para o Grupo III, porém ainda comporta, num todo, uma amostragem 

que atende suficientemente às demandas das análises (qualitativas e quantitativas) do método 

de investigação adotado, método misto. Características peculiares baseadas nos dados acima, 

como o número de evadidos e/ou excluídos, bem como idade e sexo, e suas respectivas 

estatísticas descritivas, entre outras, são apresentadas na Tabela 3 como ilustração e para 

uma melhor compreensão quanto à amostragem. 
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Tabela 3: Relação de matrícula, recrutamento e participação no estudo. 

Nível de Ensino Grupo I 

Soma  

Grupo II 

Soma  

Grupo III 

Soma  
Total 

Turma A B C A B A B 

Alunos 

Matriculados 
27 24 22 73 32 30 62 33 27 60 195 

Recrutados* 20 18 19 57 17 26 43 27 22 49 149 

(%)** 74,07 75 86,36 78,08 53,13 86,67 69,35 81,82 81,48 81,67 76,41 

Excluídos:            

presença <75% 7 4 5 16 6 2 8 4 11 15 39 

Etapa Incompleta 0 3 3 6 0 0 0 5 2 7 13 

 Participantes***  13 11 11 35 11 24 35 18 9 27 97 

(%)** 48,15 45,83 50 47,95 34,38 80 56,45 54,55 33,33 45 49,74 

*Alunos que aceitaram e cumpriram as normas para participar do estudo;  

**Porcentagem em relação aos alunos matriculados em 10-dez-2019; 

***Alunos que cumpriram todas as normas de participação e etapas do estudo. 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

4.4 RESULTADO DA AFINIDADE QUANTO À DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Partindo de um número fixo de participantes em cada grupo (Grupo I e II com 35 

cada e o Grupo III com 27) ao longo do estudo, na Tabela 4, a afinidade com a disciplina 

nos três grupos, emergida da fala dos participantes em resposta à questão 1 da entrevista, 

apresentou-se em quatro níveis de aproximação: 1) Alta (gosta muito da disciplina); 

2) Média (gosta da disciplina); 3) Baixa (gosta pouco da disciplina) e 4) Nenhuma Afinidade 

(não gosta da disciplina).  

No primeiro semestre, do universo de 35 participantes do Grupo I, 15 apresentaram 

uma afinidade média com a disciplina de Educação Física, seguidos de 13 com afinidade 

alta, cinco com baixa afinidade e dois com nenhuma afinidade. No Grupo II, 16 participantes 

tiveram afinidade alta com a disciplina, 11 com afinidade média, seis com afinidade baixa, 

e dois participantes com nenhuma afinidade. Quanto ao Grupo III, 13 participantes tiveram 

afinidades alta e 13 com média, apresentando um número igual em ambas as afinidades com 

a disciplina de Educação Física. Em sequência, seis participantes relataram baixa afinidade 

com a Educação Física e não houve participante com nenhuma afinidade com a disciplina. 

No segundo semestre, no Grupo I, o número de participantes com média afinidade 

aumentou para 18, diminuindo o de afinidade alta para 11 e baixa para quatro, com 

permanência de dois participantes com nenhuma afinidade. No Grupo II, a afinidade alta 

aumentou substancialmente para 22 participantes, diminuindo o número de participantes 

com afinidades média e baixa para dez e dois respectivamente, e houve somente um 
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participante com nenhuma afinidade. Todavia, no Grupo III, houve uma redução no número 

de participantes com afinidade alta para oito, permanecendo igual em 13 com afinidade 

média e aumentou o número daqueles com baixa e nenhuma afinidade para quatro e três 

respectivamente. 

O nível de afinidade total dos três grupos juntos permaneceu praticamente o mesmo 

na distribuição entres os quatro níveis. O número de participantes com afinidade alta foi de 

42 e 41, a média de 39 e 41, ambas respectivamente no 1º e 2º semestre. Nessa observação 

sequencial de um semestre para o outro, houve uma pequena redução da afinidade baixa, 12 

e dez; e um ligeiro aumento de participantes com nenhuma afinidade de quatro para cinco. 

Ressalta-se, também, que a Tabela 4 apresenta ainda os números relativos a cada bimestre 

para maior detalhamento da observação. 

 

Tabela 4: Afinidade dos participantes com relação à disciplina de Educação Física por semestre, 

estratifica das entrevistas em seus respectivos bimestres 
Entrevistas 

 

Afinidade 

Grupo I  Grupo II  Grupo III  Total 

B1 B2 (n=35) B1 B2 (n=35) B1 B2 (n=27) (97) 

1º Semestre           

Alta 9 4 13 10 6 16 8 5 13 42 

Média 10 5 15 10 1 11 5 8 13 39 

Baixa 4 1 5 3 3 6 1 0 1 12 

Nenhuma 2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 

2º Semestre           

Alta 3 8 11 13 9 22 4 4 8 41 

Média 10 8 18 5 5 10 8 5 13 41 

Baixa 3 1 4 0 2 2 3 1 4 10 

Nenhuma 2 0 2 1 0 1 2 0 2 5 

*Para considerar apenas uma opinião de cada participante por semestre, dos que foram 

entrevistados duas vezes, adotou-se apenas a fala do último bimestre. 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

Em continuação à totalização quanto ao grau de afinidade dos participantes nos três 

grupos estudados e ampliação da perspectiva de observação qualitativa dos dados 

produzidos, a seguir, é apresentada no Quadro 1 a distribuição das falas dos participantes 

dos três grupos numa visão panorâmica dos dois semestres juntos, estratificadas pelos níveis 

de afinidade e respectivos grupos com as devidas proporções nos bimestres e semestres 

correspondentes. Para melhor visualização gráfica, o destaque do fundo dos quadros com as 

falas do Grupo I está na cor verde; do Grupo II na cor azul e, por último, do Grupo III na cor 

amarela. O fundo sem preenchimento até as falas do próximo grupo representa a diferença 

de um semestre para o outro quanto ao número de falas entre eles. As colunas das 
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extremidades contêm a proporção das falas quanto ao número de participantes nos 

respectivos grupos. Nas colunas centrais, as proporções correspondem ao número de falas 

dos bimestres sobre o número de respostas ao nível de afinidade em seu respectivo grupo.
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Quadro 1: Distribuição das falas resultantes da entrevista quanto à afinidade com a disciplina de Educação Física no primeiro e segundo semestres de 2019 

Alta Afinidade com a Educação Física (Gosto Muito) Participantes Grupo I: 35 Grupo II: 35 Grupo III: 27 

 1º Semestre Bimestre 2º Semestre 

13/35 "Ah, eu gosto bastante, [...]” (I25α) α (9/13) γ (3/12) (I18γ) “Eu gosto bastante.” 12/35 

"Estou achando [...] muito boa aqui no IFF; [...]” (I2α) (I45γ) “Posso falar em números... gosto, gosto bastante.” 

"Eu sempre tive afinidade muito grande, [...]” (I33α) (I89γ) “Eu gosto muito de Educação Física [...]” 

“[...] Eu estou gostando bastante. [...]” (I5α) δ (8/12) (I24δ) “Sim, eu gosto muito da aula de Educação Física [...]” 

"Ah, eu gosto muito de Educação Física. [...]” (I66α) (I25δ) “Gosto muito [...]” 

"A disciplina de Educação Física, gosto bastante, [...]” (I71α) (I2δ) “[...] esse ano tenho gostado muito [...]” 

"Educação física desde o sexto ano que tenho afinidade, [...] Sempre 

do lado do professor para saber mais [...]." (I89α) 

(I35δ) “Gosto muito [...] percebi este ano que me aproximei mais.” 

“[...] Acho que é muito bom, [...]" (I90α) (I42δ) “Minha melhor disciplina [...] a que tenho mais afinidade.” 

“[...] sempre gostei muito." (I96α) (I46δ) “[...] Eu gosto, bastante.” 

"Eu gosto bastante." (I18β) β (4/13) (I66δ) "Eu gosto muito, [...]” 

"Eu gosto muito." (I42β) (I71δ) “[...]  por agora que minha afinidade é muito boa. [...]” 

“[...] gosto bastante desta área de Educação Física." (I45β)    

"[...] agora, no Ensino Médio, estou gostando muito [...]”(I6β)    

16/35 "É boa, participo bastante." (II27α) α (10/16) γ (13/22) (II103γ) "É muito boa, [...]” 22/35 

"Eu gosto bastante, sempre gostei." (II31α) (II10γ) “Gosto muito, acho muito legal e muito importante.” 

"Gosto muito de Educação Física. [...]” (II56α) (II31γ) “Gosto bastante de Educação Física.” 

"Eu gosto muito de Educação Física [...]” (II76α) (II32γ) “Eu gosto bastante, [...]” 

"Gosto bastante de Educação Física, sempre gostei." (II79α) (II58γ) “Muito grande [...] muito boa, gosto sim.” 

"Eu tenho bastante, [...]” (II81α) (II64γ) “[...] eu gosto bastante.” 

"Eu gosto bastante [...]” (II86α) (II65γ) “Gosto muito, me dou bem com a disciplina [...]” 

"Muito boa, é uma das disciplinas que mais gosto." (II87α) (II75γ) “Eu acho a Educação Física muito boa.” 

"[...]era média, agora está melhor [...]” (II8α) (II76γ) “[...] Gosto bastante.” 

"Bem alta. Gosto muito." (II9α) (II78γ) “Eu gosto, bastante. [...]” 

"Eu gosto. Gosto muito [...]” (II103β) β (6/16) (II82γ) “Eu gosto muito de Educação Física.” 

"Muito boa, [...]” (II11β) (II84γ) “[...] gosto bastante.” 

"Gosto muito da disciplina de Educação Física, [...]” (II29β) (II8γ) “Eu gosto [...] isso é muito bom, bastante.” 

"Eu gosto muito de Educação Física, [...]” (II30β) (9/22) (II104δ) "Eu gosto muito, [...]” 

"[...] minha afinidade é muito grande; [...]” (II58β) (II106δ) “[...] gostei muito, ajudou muito sair da minha faze ruim.” 

"Eu gosto muito [...]” (II65β) (II11δ) “[...] eu gosto muito de fazer Educação Física.” 

   (II23δ) “[...] sempre gostei muito.” 

   (II27δ) “Muito boa, [...]” 

   (II29δ) “[...] gosto muito da matéria de Educação Física [...]” 

   (II81δ) "Sempre gostei de Educação Física, tenho grande afinidade.” 

   (II86δ) “Gosto bastante, [...]” 

   (II87δ) “Eu gosto muito [...]” 

13/27 "Gosto bastante [...]” (III100α) α (8/13) γ (4/8) (III100γ) “Eu gosto bastante.” 8/27 

“[...] aqui gostei bastante [...]” (III102α) (III14γ) “[...] gosto bastante da matéria.” 
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“[...] eu gosto bastante de Educação Física [...]” (III13α) (III20γ) “[...] Sempre participei de todas as aulas, sempre gostei.” 

"[...] gosto bastante de praticar atividade física." (III14α) (III21γ) “É muito boa, acho essencial no bem-estar das pessoas.” 

“[...]é uma das matérias mais importantes [...]” (III21α) δ (4/8) (III102δ) “Tenho bastante afinidade, [...]” 

“[...] Gosto bastante." (III49α) (III105δ) “Tenho bastante afinidade com a disciplina [...]” 

"Eu gosto muito, é grande..." (III62α) (III15δ) “Gosto bastante e pretendo seguir a área também.” 

"Eu gosto bastante [...]” (III68α) (III51δ) “Tenho bastante afinidade com a Educação Física [...]” 

"Gosto muito da disciplina, minha preferida [...]" (III105β) β (5/13)    

“[...] Eu gostei muito das aulas de natação." (III107β)    

"É muito boa, eu gosto bastante." (III15β)    

“[...] da aula em si, eu gosto muito." (III48β)    

"Eu gosto bastante de Educação Física [...]” (III51β)    

Média Afinidade com a Educação Física (Gosto) 

15/35 "Eu gosto." (I16α) α (10/15) γ (10/18) (I16γ) “[...] Eu gosto, [...]” 18/35 

"Eu gosto de Educação Física. [...]” (I17α) (I26γ) “Eu gosto de Educação Física, muito boa.” 

“[...] Eu gosto." (I35α) (I33γ) “Até que gosto, só tenho preguiça.” 

“[...] Hum... gosto, num geral, eu gosto." (I46α) (I4γ) “Gosto, acho legal algumas coisas que a gente aprende [...]” 

“[...] Estou gostando." (I61α) (I61γ) “[...] eu gosto, [...]” 

"Gosto sim, [...]” (I74α) (I6γ) “[...] Gosto.” 

"Eu gosto, [...]” (I91α) (I72γ) “[...] Faço as aulas de Educação Física na escola. Gosto.” 

“[...] Nunca tive muito grande, nem muito pequena [...]” (I93α) (I73γ) “Boa, Gosto.” 

"Eu gosto de Educação Física." (I94α) (I74γ) “[...] Na maioria das vezes, eu gosto.” 

"Ah, eu gosto. [...]” (I95α) (I96γ) “Ah, eu gosto.” 

"Sim, gosto." (I24β) β (5/15) δ (8/18) (I43δ) “Eu gosto.” 

"Eu gosto de Educação Física." (I26β) (I47δ) “Boa, gosto. [...]” 

“[...] Eu gosto." (I43β) (I59δ) “Boa, eu gosto da matéria.” 

"Eu gosto. [...]” (I4β) (I70δ) “[...] gostava muito [...] deixando de gostar um pouco [...].” 

"Gosto." (I72β) (I90δ) “[...] Gosto.” 

   (I93δ) “[...] não gostava muito, [...] comecei a gostar mais, [...]” 

   (I94δ) “Eu gosto de Educação Física, acho bom.” 

   (I95δ) “Eu gosto.” 

11/35 "Gosto. [...]” (II10α) α (10/11) γ (5/10) (II57γ) “Agora tenho mais [...] não gostava muito. [...]” 10/35 

"Sempre teve na escola, a gente sempre... sempre gostei." (II23α) (II77γ) "Eu gosto, [...].” 

"Eu gosto... [...]” (II28α) (II7γ) "Gosto da disciplina de Educação Física [...]” 

“[...] hoje eu gosto, [...]” (II32α) (II85γ) “Eu gosto, [...]” 

“[...] Hoje eu já gosto." (II57α) (II9γ) “É boa, eu gosto de Educação Física.” 

"Eu gosto [...]” (II75α) δ (5/10) (II28δ) “Gosto de participar.” 

"Eu gosto [...]” (II77α) (II30δ) “Sempre gostei de Educação Física [...]” 

"Gosto, [...]” (II7α) (II56δ) “[...] não tinha muita [...] estou me familiarizando mais [...]” 

"Eu gosto. [...]” (II84α) (II79δ) “Eu gosto, [...]” 

"Ah! Eu gosto, [...]” (II88α) (II88δ) “Eu gosto, [...]” 

"Eu gosto." (II64β) β (1/11)    
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13/27 "Eu gosto." (III101α) α (5/13) γ (8/13) (III101γ) “Eu gosto.” 13/27 

“[...] agora eu gosto de Educação Física. [...]” (III39α) (III36γ) “[...] Eu gosto da Educação Física, [...]” 

"Eu gosto da disciplina de Educação Física [...]” (III67α) (III37γ) “Acho Bom, pratico.” 

"Gosto, [...]” (III69α) (III38γ) “[...] eu gosto de Educação Física. [...]” 

“[...] eu gosto." (III98α) (III49γ) “[...] comparado a muitas pessoas [...] é muito maior.” 

"Gosto da Educação Física, [...]” (III20β) β (8/13) (III50γ) “[...] eu gosto mais de participar das atividades.” 

“[...] Gosto de participar dos exercícios, [...]” (III36β) (III69γ) “[...] eu acabei gostando.” 

"Eu gosto da Educação Física."(III37β) (III97γ) “Eu gosto, [...]” 

"Eu gosto, [...]” (III40β) δ (5/13) (III13δ) “[...] Educação Física eu não gostava e agora gosto.” 

"Eu gosto de Educação Física, [...]”(III50β) (III39δ) “[...] gosto.” 

"Gosto da disciplina, [...]” (III63β) (III62δ) “Boa, eu gosto.” 

"Gosto." (III97β) (III63δ) “[...] eu até gosto, venho sempre nas aulas.” 

"Eu gosto." (III99β) (III67δ) “Eu gosto [...]” 

Baixa Afinidade com a Educação Física (Gosto Pouco) 

5/35 "[...] Meu interesse está melhorando [...]" (I52α) α (4/5) γ (3/4) (I17γ) “Eu não pratico muito Educação Física, só nas aulas. [...]” 4/35 

"Pouca." (I54α) (I5γ) “Não sei, tipo, não gosto muito, [...]” 

"Só em escola mesmo. Pouca. Eu gosto." (I73α) (I92γ) “Pouca. Não tenho muita afinidade não, mais ou menos.” 

"Pouca; mais ou menos." (I92α) δ (1/4) (I54δ) “Muito pouca, eu só faço na escola mesmo. Gosto.” 

"É pouca, só pratico nas aulas. Eu gosto." (I59β) β (1/5)    

6/35 "Razoável. Gosto mais ou menos, [...]” (II78α) α (3/6) δ (2/2) (II60δ) “Quase nenhuma, só na escola mesmo. Gosto.” 2/35 

“[...] não tinha [...] ao entrar aqui, passei a gostar mais." (II82α) (II83δ) “Não muito, porque não gosto muito.” 

"Muito pouco mesmo, não gosto muito, [...]” (II85α)    

"Gosto, mas não tenho tanta afinidade, [...]” (II104β) β (3/6)    

"Mais ou menos." (II106β)    

"Nem gosto e nem desgosto." (II60β)    

1/27 "Minha aproximação é muito pouca [...]" (III38α) α (1/1) γ (3/4) (III48γ) “Não muita.” 4/27 

 (III68γ) “[...] não gosto muito de esportes com bolas [...]” 

   (III99γ) “Pouca, não tenho muita afinidade [...]” 

   δ (1/4) (III40δ) “[...] nunca foi muito grande [...] melhorou um pouco [...]” 

Nenhuma Afinidade com a Educação Física (Não Gosto) 

2/35 “[...] Eu não gosto." (I47α) α (2/2) γ (2/2) (I52γ) “Muito baixa. Pratico só para ganhar nota.” 2/35 

"Eu nunca fiz, não. [...]” (I70α) (I91γ) “Ah! Não tenho não, [...]” 

2/35 “[...] Faço por obrigação, mas não porque gosto." (II80α) α (2/2) γ (1/1) (II80γ) “Eu não tenho afinidade não, [...]” 1/35 

"Quase nenhuma, não gosto." (II83α)    

   γ (2/2) (III107γ) “[...] não tenho... [...]” 1/35 

   (III98γ) “Nenhuma.” 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 
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4.5 RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA 

 

Quanto à produção dos dados da investigação qualitativa, foram realizadas 293 

entrevistas ao longo do ano letivo, entre os recrutados, sendo 159 no primeiro semestre com 

o Grupo I, com 59 entrevistas (43 no primeiro bimestre e 16 no segundo); o Grupo II com 

42 (31 no primeiro bimestre e 11 no segundo) e o Grupo III com 58 (27 no primeiro bimestre 

e 31 no segundo). As outras 134 ocorreram no segundo semestre: o Grupo I com a soma de 

52 (30 no terceiro bimestre e 22 no quarto); o Grupo II com 43 (21 no terceiro bimestre e 22 

no quarto); e o Grupo III com 39 (18 no terceiro bimestre e 21 no quarto). As transcrições 

foram realizadas após a definição dos participantes do estudo.  

Transcreveu-se um total de 200 entrevistas, sendo 102 do primeiro semestre letivo, 

com 37 do Grupo I, 35 do Grupo II e 30 do Grupo III (do primeiro e segundo bimestres, 27 

e 10; 25 e 10; 17 e 13 respectivamente em cada grupo). No que tange às entrevistas do 

segundo semestre, perfez uma soma de 98 transcrições, com 35 do Grupo I, 35 do Grupo II 

e 28 do Grupo III (do primeiro e segundo bimestres, 18 e 17; 19 e 16; 18 e 10 

respectivamente em cada grupo). Com a previsão de cada participante realizar uma entrevista 

em cada semestre, o número de falas transcritas de suas respectivas entrevistas deveria ser o 

dobro do número de participantes (97x2=194); porém o total de 200 transcrições ocorreu 

devido ao fato de seis participantes terem sido entrevistados, por vontade própria, nos dois 

bimestres de um mesmo semestre letivo. Tais dados se encontram na Tabela 5. A duração 

média das 293 entrevistas foi de três minutos e dois segundos. 

 

Tabela 5: Resultados numéricos da produção e transcrição dos dados qualitativos 

Produção 

dos Dados 

Qualitativos 

Entrevistas Produzidas (Prd) e Transcritas (Trc) 

1º Semestre 
Soma 

2º Semestre 
Soma 

Total 

Geral 
α β γ δ 

Prd Trc Prd Trc Prd Trc Prd Trc Prd Trc Prd Trc Prd Trc 

Grupo I 43 27 16 10 59 37 30 18 22 17 52 35 111 72 

Grupo II 31 25 11 10 42 35 21 19 22 16 43 35 85 70 

Grupo III 27 17 31 13 58 30 18 18 21 10 39 28 97 58 

Todos  101 69 58 33 159 102 69 55 65 43 134 98 293 200 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 
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No intuito de extrair a informação subjetiva na amplitude da participação individual 

e a consequente compreensão da ação humana na apreensão do fenômeno tal como é dado à 

consciência de cada um dos participantes, suas falas originadas de cada entrevista foram 

integradas em apenas um discurso próprio desse mesmo participante. Sendo assim, 

formaram-se 35 discursos para o Grupo I, 35 para o Grupo II e 27 para o Grupo III; este 

número se repetiu para os discursos específicos das três matrizes interpretativas. 

Dos discursos formados em cada grupo das três matrizes, foram selecionados os de 

maior aderência às suas respectivas perguntas de pesquisa para composição de seu 

correspondente corpus de análise. Assim, na MI-SV, o corpus de análise para o Grupo I foi 

composto de 16 discursos, para o Grupo II 15 e para o Grupo III também 16 discursos. Na 

MI-CS, o corpus de análise para o Grupo I foi composto de 18 discursos, para o Grupo II de 

17 e para o Grupo III de 15. Na MI-RH, o corpus de análise para o Grupo I foi de 19 

discursos, para o Grupo II 18 e para o Grupo III 14. Do processo de categorização e 

elucidação das unidades de significado foi gerada uma tabela para cada grupo nas suas 

respectivas matrizes interpretativas, perfazendo um total de nove tabelas de categorização e 

elucidação das unidades de significados, como mostra a Tabela 6. 

 

Tabela 6: Número de discursos em cada corpus de análise e respectivas tabelas de categorização e 

unidades de significados. 

DADOS 

QUALITATIVOS 

Discursos dos  

Corpus de Análise 
 

Quadros de Categorização e 

Unidades de Significados 
 

 MI-SV MI-CS MI-RH Total MI-SV MI-CS MI-RH Total 

Grupo I 16 18 19  53 1 1 1 3 

Grupo II 15 17 18  50 1 1 1 3 

Grupo III 16 15 14  45 1 1 1 3 

(Grupos I, II e III) 47 50 51 148 3 3 3 9 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

O processo de categorização em cada uma das matrizes interpretativas como 

resultado da investigação qualitativa, em resposta para suas respectivas questões de pesquisa, 

é apresentado adiante sob forma de quadros de categorização que compõem suas devidas 

subcategorias e/ou tópicos. Esses quadros apresentam, concomitantemente, as unidades de 

significados com seus elementos constituintes correspondentes, extraídos de cada fala como 

elucidação da essência do fenômeno, cerne desse processo qualitativo de categorização em 

cada grupo das matrizes interpretativas.
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4.5.1 Resultados da Matriz Interpretativa dos Relacionamentos Humanos 

4.5.1.1 Resultados da Matriz Interpretativa dos Relacionamentos Humanos para o 1º Ano (Grupo I) 

 

Quadro 2: Categorização dos recortes dos discursos do Grupo I na matriz interpretativa dos relacionamentos humanos 

MATRIZ INTERPRETATIVA DO RELACIONAMENTO HUMANO – Categorização do Grupo I 

Questão Orientadora: Você percebe seu RH-Intrapessoal nas aulas de Educação Física? Como você percebe esse relacionamento? 

Partic. Elementos Constituintes Unidades de Significado Tópicos Subcategoria Categoria 

(I35α) A importância da persistência na tentativa pela dificuldade de andar 

mais rápido na caminhada da Educação Física como RH-Intrapessoal. 
Persistência na Tentativa Persistência e tentativa como motivação pelo desafio 

próprio presente nas aulas de Educação Física 
Diferentes 

atitudes de 

superação ou 

desistência 

como 

relacionamento 

humano 

intrapessoal nas 

práticas 

corporais 

vivenciadas 

durante as aulas 

de Educação 

Física 

(I35δ) O RH-Intrapessoal percebido na persistência na tentativa como 

aprendizado para superação na Educação Física. 
Persistência na Tentativa 

(I5γ) A persistência na tentativa percebida como RH-Intrapessoal na 

Educação Física para vencer a acomodação. 
Persistência na Tentativa 

(I25α) O RH-Intrapessoal percebido na motivação pelo desafio do máximo 

nas práticas corporais presentes na Educação Física. 
Motivação pelo Desafio do 

Máximo 
(I35α) A diferença percebida na motivação pelo desafio até mesmo simples 

na Educação Física como RH-Intrapessoal. 
Motivação pelo Desafio 

(I26γ) A busca de melhora crescente na preparação para provas em 

todas as aulas de Educação Física como RH-Intrapessoal. 
Busca de Melhora Crescente 

na Preparação para Prova 
(I4γ) O RH-Intrapessoal na perseverança pela não desistência sem 

tentativa como aprendizado na Educação Física. 
Perseverança pela Não 

Desistência Sem Tentativa 
O inédito e o sucesso esportivo como percepção da 

capacidade própria na perseverança pela não 

desistência sem tentativa (I96γ) A melhoria contínua pela dedicação focada para conquista de 
objetivo na Educação Física como RH-Intrapessoal. 

Melhoria Contínua pela 
Dedicação Focada 

(I5γ) A percepção de capacidade pelo sucesso na ginástica frente à 

acomodação de não gostar de fazer exercício na Educação Física 

como RH-Intrapessoal. 

Percepção de Capacidade 

pelo Sucesso na Ginástica 

(I2α) O RH-Intrapessoal na percepção da capacidade na realização de 

algo inédito na diversidade de conteúdo da Educação Física.  
Percepção da Capacidade na 

Realização de Algo Inédito 
(I89α) A autoconfiança após superação na hipótese de insucesso como 

RH-Intrapessoal no salto na Educação Física. 
Superação na Hipótese de 

Insucesso 
A superação frente à hipótese de insucesso na 

autodeterminação positiva ou negativa e suas 

consequências antagônicas de perseverança e 

desistência 
(I89γ) A autoconfiança após superação na hipótese de insucesso percebida 

como RH-Intrapessoal na orientação para execução correta de 

movimento na Educação Física. 

Superação na Hipótese de 

Insucesso 

(I96α) A perseverança pela autoafirmação positiva e foco como RH-

Intrapessoal na Educação Física através do resultado na corrida como 

exemplo de dedicação para alcance de objetos. 

Perseverança pela 

Autoafirmação Positiva e 

Foco 
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(I66α) A perseverança pela autoafirmação positiva e foco como RH-

intrapessoal nas propostas de movimento corporal presentes na 

Educação Física. 

Perseverança pela 

Autoafirmação Positiva e 

Foco 
(I66δ) O RH-Intrapessoal na autoafirmação negativa e desistência pelo 

bloqueio frente aos outros com inibição de tentativa durante a 

Educação Física. 

Autoafirmação Negativa e 

Desistência pelo Bloqueio 

Frente aos Outros 
(I42β) O RH-Intrapessoal percebido na autoajuda pessoal pelo corpo na 

realização das atividades na Educação Física, mesmo com 

dificuldade, mas de forma mais leve. 

Autoajuda Pessoal pelo 

Corpo 
A percepção de corpo como ajuda nas dificuldades 

de desenvolvimento e práticas corporais 
O 

relacionamento 

humano 

intrapessoal pelo 

conhecimento de 

si na vivência 

das práticas 

corporais 

presentes nas 

aulas de 

Educação Física 

(I61γ) O RH-Intrapessoal pautado na ajuda pela descoberta real do 

próprio corpo presente na ginástica da Educação Física como 

instrumento para se soltar mais. 

Ajuda pela Descoberta Real 

do Próprio Corpo 

(I24β) O RH-Intrapessoal presente na Educação Física por sua ajuda no 

desenvolvimento corporal. 
Ajuda no Desenvolvimento 

Corporal 
(I42δ) O limite e potencialidade do corpo como RH-Intrapessoal presente 

nas aulas de Educação Física. 
Conhecimento do Limite e 

Potencialidade do Corpo 
O limite e potencialidade do próprio corpo como 

desafio a superar 
(I95α) O RH-Intrapessoal na Educação Física pela necessidade de melhor 

entendimento do limite e potencialidade do corpo. 
Conhecimento do Limite e 

Potencialidade do Corpo 
(I17γ) O RH-Intrapessoal no limite e potencialidade do corpo como 

desafio na Educação Física percebido na busca de maior sensação do 

corpo como melhora no dia a dia. 

Limite e Potencialidade do 

Corpo como Desafio 

(I46α) RH-Intrapessoal na busca do limite e potencialidade do corpo pela 

dedicação máxima na Educação Física para tentar ser mais forte.  
Limite e Potencialidade do 

Corpo como Desafio 
(I18β) A descoberta da projeção ou destaque pessoal na identidade 

esportiva como RH-Intrapessoal na Educação Física. 
Projeção ou Destaque 

Pessoal 
A afinidade esportiva pelo destaque pessoal e gosto 

pela prática 
(I18γ) O RH-Intrapessoal na identidade com a prática da Educação Física e a 

consequente projeção ou destaque pessoal. 
Projeção ou Destaque 

Pessoal 
(I24β) O RH-Intrapessoal  pautado na percepção de gosto pela prática na 

Educação Física obtida pela afinidade esportiva. 
Gosto pela Prática 

(I4β) O ganho de (auto)confiança após decisão de tentativa frente à 

chance de insucesso na Educação Física como RH-Intrapessoal.  
Ganho de (Auto)Confiança A autoconfiança promovida pelo movimento na 

Educação Física no enfrentamento natural do 

constrangimento e reversão da impossibilidade de 

realização corporal 

O desenvolver 

da autoconfiança 

e autoestima 

como 

relacionamento 

humano 

intrapessoal nos 

movimentos 

corporais da 

Educação Física 

(I24δ) A importância do ganho de (auto)confiança na Educação Física 

percebida como RH-Intrapessoal. 
Ganho de (Auto)Confiança 

(I6γ) O ganho de (auto)confiança como RH-Intrapessoal presente na 

Educação Física. 
Ganho de (Auto)Confiança 

(I92γ) O ganho de (auto)confiança pela execução de coisas que não 

conseguia executar na Educação Física como RH-Intrapessoal. 
Ganho de (Auto)Confiança 

(I2δ) O RH-Intrapessoal na autoconfiança após enfrentamento natural do 

constrangimento a partir da melhora da relação aluno consigo. 
Enfrentamento Natural do 

Constrangimento 
(I26β) A confiança na capacidade própria a partir da execução das 

atividades físicas na Educação Física como RH-Intrapessoal. 
Confiança na Capacidade 

Própria 
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(I6β) A reversão da impossibilidade de realização corporal na Educação 

Física como RH-Intrapessoal na melhora da autoestima. 
Reversão da Impossibilidade 

de Realização Corporal 
(I17α) O RH-Intrapessoal percebido na Educação Física pela melhoria da 

autoestima na aceitação do próprio corpo sem críticas numa visão 

contrária a um estereótipo estético predeterminado. 

Aceitação do próprio corpo O aumento da autoestima numa 

visão diferente de um estereótipo 

estético predeterminado voltada 

para o gosto e aceitação do 

próprio corpo a partir da prática 

de atividades corporais na 

educação 

A aceitação de 

si pelo corpo 

frente a padrão 

predeterminado 

na melhora 

estética e 

fisiológica 

advinda da 

felicidade após 

a conquista na 

vivência prática 

da Educação 

Física 

(I17α) O RH-Intrapessoal pela superação da baixa autoestima na sensação 

de melhora e de gosto pelo próprio corpo após a Educação Física. 
Sensação de Melhora e de 

Gosto pelo Próprio Corpo 
(I91γ) RH-Intrapessoal no maior gosto pelo próprio corpo e melhoria da 

autoestima pela Educação Física. 
Maior Gosto pelo Próprio 

Corpo 
(I2δ) A melhora do próprio RH-Intrapessoal na Educação Física expressada 

como a melhora da relação consigo mesmo. 
Melhora da Relação Consigo 

Mesmo 
O ganho no relacionamento 

humano intrapessoal expressado 

na elevação da autoestima 

advinda da sensação de 

favorecimento interior pela 

melhora estética e fisiológica 

(I6α) A melhora da autoestima na sensação de melhora estética e 

fisiológica percebida como RH-Intrapessoal na Educação Física na 

melhora da aparência e respiração. 

Sensação de Melhora 

Estética e Fisiológica 

(I5α) O RH-Intrapessoal através da inexplicada sensação de melhora 

consigo após a aula de Educação Física. 
Sensação de Melhora 

Consigo 
(I46δ) A sensação de favorecimento e melhora pessoal como RH-

Intrapessoal presente na Educação Física. 
Sensação de Favorecimento 

e Melhora Pessoal 
(I92α) A sensação de melhora no corpo através da execução das atividades 

na Educação Física como RH-Intrapessoal. 
Sensação de Melhora 

Corporal 
(I4β) A felicidade da conquista frente à hipótese de insucesso como RH-

Intrapessoal presente na Educação Física. 
Felicidade da Conquista 

Frente Hipótese de Insucesso 
A melhoria da autoestima pelo 

sentimento de felicidade após a 

conquista, superando a hipótese 

de insucesso, marcada pelo 

reconhecimento alheio nas 

práticas corporais vivenciadas nas 

aulas de Educação Física 

(I25δ) A FELICIDADE APÓS CONQUISTA como RH-Intrapessoal na 

superação de tentativas frustrantes, o que torna a Educação Física boa. 
Felicidade após Conquista 

(I66δ) A felicidade após conquista e reconhecimento alheio percebido 

como RH-Intrapessoal na Educação Física. 
Felicidade na Conquista e 

Reconhecimento Alheio 
(I91α)  O sentimento de felicidade contra baixa autoestima como RH-

Intrapessoal na participação da Educação Física.  
Sentimento de Felicidade 

contra Baixa Autoestima 
Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

4.5.1.2 Resultados da Matriz Interpretativa dos Relacionamentos Humanos para o 2º Ano (Grupo II) 

 

Quadro 3: Categorização dos recortes dos discursos do Grupo II na matriz interpretativa dos relacionamentos humanos 

MATRIZ INTERPRETATIVA DO RELACIONAMENTO HUMANO – Categorização do Grupo II 

Questão Orientadora: Você percebe seu RH-Interpessoal nas aulas de Educação Física? Como você percebe esse relacionamento? 

Partic Elementos Constituintes Unidades de Significado Tópicos Subcategoria 

(II56α) A improvável aproximação coletiva em oposição ao individualismo egoísta 

descartando o resolver tudo sozinho na Educação Física como RH-Interpessoal. 
Aproximação Humana em Oposição ao 

Individualismo Egoísta 
A oposição ao 

individualismo 

egoísta marcado 

pela aproximação 

humana indistinta e 

inesperada nas 

diversas situações 

de relacionamento 

interpessoal 

O coletivo 

pautado na 

aproximação 

humana, espírito 

de grupo e 

trabalho em 

equipe como 

relacionamento 

humano 

interpessoal 

presente na 

Educação Física 

(II82α) A aproximação coletiva gerada pela Educação Física como RH-Interpessoal. Aproximação Humana 

(II57α) A aproximação coletiva na importância e ajuda ao outro marcada pela união e 

preocupação mútua como RH-Interpessoal na formação de time na Educação Física. 
Aproximação Humana na Importância e 

Ajuda ao Outro 
(II8γ) A Maior aproximação humana pela comunicação no jogo na Educação Física 

percebido como RH-Interpessoal. 
Aproximação Humana pela 

Comunicação 
(II77α) O enturmar-se pela comunicação desde o início da Educação Física como RH-

Interpessoal pela aproximação humana pela comunicação e necessidade do outro. 
Aproximação Humana pela 

Comunicação e Necessidade do Outro 
(II27δ) O RH-Interpessoal na situação de defender o time no jogo numa inesperada 

aproximação humana entre aqueles sem expectativas de ajuntamento. 
Inesperada Aproximação Humana 

(II29β) O RH-Interpessoal percebido na Educação Física através de inesperada aproximação 

humana induzida pela escolha aleatória das equipes por meio da lista de chamada, não 

permitindo grupos já divididos e excludentes. 

Inesperada Aproximação Humana 

(II56α) O RH-Interpessoal pela inesperada aproximação humana na Educação Física. Inesperada Aproximação Humana 

(II82γ) A indução do espírito de grupo na separação dos times pelas mais tímidas como 

RH-Interpessoal que deve ser implementado mais vezes na Educação Física. 
Espírito de Grupo na Separação dos 

Times pelas Mais Tímidas 
A forma de 

separação dos times 

nas aulas como 

motivação ao 

espírito de grupo 

pela ajuda mútua, 

troca de saber e 

aprendizado 

conjunto durante a 

prática da Educação 

Física 

(II29δ) Na impossibilidade de jogar sozinho, a interação do grupo pela necessidade do jogo 

se torna a melhor opção de RH-Interpessoal na Educação Física. 
Interação do Grupo como Necessidade 

do Jogo 
(II32α) O RH-Interpessoal marcado pela motivação entre grupos pela  participação crescente 

dos alunos na Educação Física. 
Motivação entre os Grupos 

(II84α) O RH-Interpessoal através da busca da harmonia no passe na tentativa de máxima 

colaboração de jogar a bola um para o outro nas aulas de Educação Física. 
Busca da Harmonia no Passe 

(II31α) O trabalho em equipe marcado pelo jogo em grupo sem escolhas individuais na 

Educação Física como RH-Interpessoal. 
Jogo em Grupo Sem Escolhas 

Individuais 
(II27α) O RH-Interpessoal percebido na ajuda mútua e união nas dificuldades de cada um e 

unicidade durante o jogo na Educação Física. 
Ajuda Mútua e União 

(II57γ) A melhora do RH-Interpessoal percebida através da união, ajuda mútua e troca de 

saber durante os jogos na aula de Educação Física. 
União, Ajuda Mútua e Troca de Saber 

(II8α) O RH-Interpessoal percebido na Educação Física pela ajuda mútua e troca de saber 

na sugestão de melhora entre os alunos. 
Ajuda Mútua e Troca de Saber 
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(II7γ) O RH-Interpessoal na ajuda mútua e troca de saber mesmo entre adversário 

dirimindo a diferença de conhecimento através da conversa na Educação Física. 
Ajuda Mútua e Troca de Saber Mesmo 

Entre Adversário 
(II32γ) O RH-Intrapessoal na afinidade pelo benefício elevado da ajuda mútua e 

aprendizado conjunto na Educação Física. 
Ajuda Mútua e Aprendizado Conjunto 

(II56δ) O maior alcance pessoal no trabalho em equipe como experiência de RH-

Interpessoal que, extrapolada para fora da Educação Física, obtém-se melhor resultado. 
Maior Alcance Pessoal no Trabalho em 

Equipe 
A exigência do 

trabalho em equipe 

como necessidade 

coletiva de 

dependência mútua 

para maior 

resultado nos jogos 

presentes na 

Educação Física 

(II57α) O RH-Interpessoal marcada pela elevada exigência de trabalho em equipe elevada na 

Educação Física. 
Exigência de Trabalho em Equipe 

Elevada 
(II76α) Quando não se trabalha sozinho, a melhora no RH-Intrapessoal é percebida na 

exigência de trabalho em equipe pelo tipo de esporte na Educação Física. 
Trabalho em Equipe pelo Tipo de 

Esporte 
(II76γ) O RH-Interpessoal na Educação Física pela dependência mútua para prática como 

exigência de trabalho em equipe na impossibilidade de se jogar sozinho. 
Exigência de Trabalho em Equipe 

(II77α) O jogo coletivo como pré-requisito para exigência do trabalho em equipe na 

Educação Física como RH-Interpessoal. 
Exigência de Trabalho em Equipe 

(II7α) A abertura com o outro no trabalho em equipe, mostrando o que precisa melhorar 

para o time não ficar ruim no jogo como RH-Interpessoal na Educação Física. 
Abertura com o Outro no Trabalho em 

Equipe 
(II56δ) O RH-Interpessoal marcado pelo aumento da afinidade com o outro promovido pela 

Educação Física. 
Afinidade com o Outro A criação e 

fortalecimento da 

amizade na melhora 

da afinidade com o 

outro de forma 

lúdica e condição 

de reciprocidade na 

Educação Física 

Convívio e 

interação como 

condição para os 

relacionamentos 

humanos 

interpessoais na 

Educação Física 

(II106δ) O RH-Interpessoal na melhora da afinidade com o outro nas brincadeiras da 

Educação Física, induzindo a diversificação dos contatos entre os alunos. 
Afinidade com o Outro nas Brincadeiras 

(II81δ) O  RH-Interpessoal na criação de amizade pelo aumento da afinidade, proporcionado 

pelo convívio na Educação Física. 
Amizade pelo Aumento da Afinidade 

(II56δ) O RH-Interpessoal na Educação Física marcado pela afinidade como condição de 

convívio no futebol. 
Afinidade como Condição de Convívio 

(II56δ) O RH-Interpessoal na Educação Física através da  afinidade como condição de 

reciprocidade no futebol em que todos brilham. 
Afinidade como Condição de 

Reciprocidade 
(II103γ) A  convivência pela conversa facilitada no ambiente de jogo da Educação Física 

como RH-Interpessoal diferenciado na comparação com o ambiente da sala de aula. 
Conversa Facilitada no Ambiente de 

Jogo 
A promoção da 

convivência através 

da comunicação e o 

sentimento de 

pertença e utilidade 

como no 

relacionamento 

humano 

interpessoal pela 

Educação Física e 

sua transferência 

para sala de aula 

(II106β) A  convivência pela conversa facilitada no ambiente de jogo da Educação Física 

como RH-Interpessoal diferenciado na comparação com o ambiente da sala de aula. 
Conversa Facilitada no Ambiente de 

Jogo 
(II31γ) O RH-Interpessoal percebido pela conversa facilitada no ambiente de jogo entre 

todos na Educação Física, evidenciando a de grupos isolados na sala de aula. 
Conversa Facilitada no Ambiente de 

Jogo 
(II60δ) O RH-Interpessoal na conversa facilitada entre pessoas distantes promovida pela 

Educação Física e transferidas para outro ambiente. 
Conversa Facilitada Entre Pessoas 

Distantes 
(II76α) A pouca fala entre alunos na sala contrapondo a uma elevada comunicação pela 

conversa facilitada na Educação Física como RH-Interpessoal. 
Conversa Facilitada 

(II10γ) O RH-Interpessoal como sentimento de pertença e utilidade expressado como 

sensacional na Educação Física pelo ajuntamento de contar um com outro e sua 

diferenciação na sala de aula com cada um no seu canto. 

Sentimento de Pertença e Utilidade 

(II23α) O RF-Interpessoal na Educação Física pelo conhecimento do outro para compreensão 

do jogo pela leitura corporal como necessidade do jogo e seus movimentos. 
Compreensão do Jogo pela Leitura 

Corporal 
A presença e 

aprofundamento do 
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(II23δ) O RH-Interpessoal percebido na Educação Física pela necessidade de  compreensão e 

leitura corporal para o jogo do futebol para saber o melhor jeito de jogar no futebol. 
Compreensão e Leitura Corporal para o 

Jogo do Futebol 
relacionamento 

humano 

interpessoal como 

condição para a 

Educação Física 

(II56α) A elevada ajuda da dependência mútua gerada na prática da Educação Física como 

RH-Interpessoal. 
Dependência Mútua 

(II81α) A força a mais dada pelos amigos na percepção do RH-interpessoal como condição 

para existência da disciplina. 
RH-Interpessoal como Condição para 

Existência da Disciplina 
(II10α) O RH-Interpessoal mais aberto pela necessidade do outro no handebol durante a 

Educação Física. 
RH-Interpessoal Mais Aberto pela 

Necessidade do Outro no Handebol 
(II77γ) O RH-Intrapessoal é percebido na Educação Física através da interação e ajuda pela 

necessidade do outro nos esportes presentes em sua prática. 
Interação e Ajuda pela Necessidade do 

Outro 
Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

4.5.1.3 Resultados da Matriz Interpretativa dos Relacionamentos Humanos para o 3º Ano (Grupo III) 

 

Quadro 4: Categorização dos recortes dos discursos do Grupo III na matriz interpretativa dos relacionamentos humanos 

MATRIZ INTERPRETATIVA DO RELACIONAMENTO HUMANO – Categorização do Grupo III 

Questão Orientadora: Você percebe seu RH-Mundopessoal nas aulas de Educação Física? Como você percebe esse relacionamento? 

Partic. Elementos Constituintes Unidades de Significado Tópicos Subcategoria Categoria 

(III100α) A questão cultural como RH-Mundopessoal na Educação Física no pouco 

reconhecimento da capoeira como cultura brasileira a ser valorizada. 

Capoeira como Cultura 

Brasileira a ser Valorizada 

Capoeira como 

cultura nacional 

vivenciada nas 

práticas corporais 

da Educação Física 

A questão 

cultural através 

do 

conhecimento 

da origem e 

história de uma 

nação pelo 

esporte e 

atividades 

corporais 

O 

relacionamento 

humano 

mundopessoal 

do aluno através 

da diversidade 

cultural na 

origem e 

história de uma 

nação 

vivenciado na 

Educação Física 

numa práxis 

corporal 

estética, moral e 

religiosa 

(III49γ) A questão cultural como RH-Mundopessoal na importância e necessidade de 

valorização da capoeira como esporte e luta que conta nossa história com 

riqueza de conteúdo explorada nas experiências corporais na Educação Física. 

Capoeira como Esporte e Luta 

que Conta Nossa História 

(III99β) A pouca lembrança da capoeira e ausência em outras escolas como 

conteúdo da Educação Física percebida como RH-Mundopessoal. 

Pouca Lembrança da Capoeira e 

Ausência em Outras Escolas 

(III105β) A questão cultural como RH-Mundopessoal pelo aprendizado de cultura 

nacional e estrangeira na diversidade de atividades na Educação Física. 

Cultura Nacional e Estrangeira 

na Diversidade de Atividades 

Ambiente de 

convivência eclética 

em seu aprendizado 

diversificado em 

culturas nacionais e 

estrangeiras através 

da vivência de 

experiências 

corporais na 

Educação Física 

(III20β) A questão cultural como RH-Mundopessoal pela bagagem cultural na 

descoberta do local e origem do esporte vivenciados na Educação Física 

como os conteúdos da capoeira e da natação. 

Bagagem Cultural pela 

Descoberta do Local e Origem 

do Esporte 

(III39α) A questão cultural como RH-Mundopessoais no ajuntamento da diversidade 

de cultura, origem e pensamento para crescimento e ajuda mútua pelo 

trabalho proporcionado pela Educação Física. 

Diversidade de Cultura, Origem 

e Pensamento para Crescimento 

e Ajuda Mútua pelo Trabalho 

(III20α) A questão cultural como RH-Mundopessoal no aprendizado esportivo como 

cultura pela conexão com a sociedade, o mundo, a cultura presentes na 

origem, história e práticas dos esportes vivenciados na Educação Física. 

Aprendizado Esportivo como 

Cultura 
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(III13δ) O RH-Mundopessoal na Educação Física pela estética na realidade corporal 

diversa. 

Realidade Corporal Diversa Padrão estético, moral e religioso 

quanto ao vestuário apropriado às 

práticas corporais na Educação Física (III63β) A questão cultural como RH-Mundopessoal pela influência religiosa no uso 

do vestuário próprio para as aulas de Educação Física. 

Influência Religiosa 

(III97α) O tirar a venda dos olhos na superação do preconceito quanto ao 

vestuário próprio para aula prática da natação na Educação Física percebido 

como RH-Mundopessoal. 

Tirar a Venda dos Olhos na 

Superação do Preconceito 

Quanto ao Vestuário 

(III63δ) O RH-Mundopessoal pela questão cultural no respeito como padrão moral 

ao vestuário apropriado para as aulas de natação na Educação Física. 

Respeito como Padrão Moral ao 

Vestuário Apropriado 

(III100γ) A questão econômica como RH-Mundopessoal pelo aprendizado como valor 

de esportivo adquirido na Educação Física refletindo sobre o baixo interesse e 

a gratuidade das aulas de capoeira frente ao gosto e ao alto custo das de tênis. 

Aprendizado como Valor de 

Esportivo 

A práxis esportiva na Educação Física 

como condição de acesso a 

modalidades restritas economicamente 

fora da escola 

A interligação 

socioeconômica 

no aprendizado 

e prática de 

esportes no 

conteúdo 

curricular da 

Educação Física 

(III100α) O RH-Mundopessoal percebido na questão econômica no acesso esportivo 

como limitadora da prática da natação, mas é ofertada pela Educação Física. 

Questão Econômica no Acesso 

Esportivo 

(III20γ) O RH-Mundopessoal na questão econômica da prática esportiva como 

novidade gratuita na Educação Física, mas de limitado acesso fora. 

Questão Econômica da Prática 

Esportiva 

(III99β) O RH-Mundopessoal como oportunidade prática esportiva nova na 

Educação Física em opções de vivências práticas um tanto restritas como tênis 

e capoeira. 

Oportunidade de Prática 

Esportiva Nova 

(III48β) O RH-Mundopessoal na Educação Física por oferecer  acesso gratuito a 

esportes restritos economicamente como o tênis, natação... 

Acesso Gratuito a Esportes 

Restritos Economicamente 

(III99β) O RH-Mundopessoal na oferta do tênis pela Educação Física do IFF como  

acesso gratuito a esportes restritos economicamente, diferenciando-se de 

outras escolas. 

Acesso Gratuito a Esportes 

Restritos Economicamente 

(III40δ) A inclusão socioeconômica através da Educação Física como RH-

Mundopessoal diante do custo do polo aquático, limitando o acesso fora da 

escola. 

Inclusão Socioeconômica 

(III48γ) O custo e valor do esporte na oferta de sua prática percebida como RH-

Mundopessoal na práxis  dos conteúdos da Educação Física, evidenciando o 

contraste entre o tênis e a capoeira. 

Custo e Valor do Esporte na 

Oferta de Sua Prática 

(III40β) O RH-Mundopessoal percebido na precificação da oportunidade de aula 

ofertada gratuitamente no conteúdo da Educação Física. 

Precificação da Oportunidade de 

Aula Ofertada Gratuitamente 

(III49γ) O RH-Mundopessoal no reflexo da realidade social pela capoeira nas 

comunidades discutida na Educação Física como visão de sociedade. 

Reflexo da Realidade Social 

pela Capoeira 

A reflexão acerca das diferentes 

realidades sociais e a Educação Física 

como ambiente de convivência eclética (III107β) A  redução do contraste social pela atividade física como RH-

Mundopessoal na Educação Física na prática entre pessoas de diferentes 

realidades sociais. 

Redução do Contraste Social 

pela Atividade Física 

(III13α) A redução do contraste social pela atividade física na convivência social 

diversificada entre pessoas com diferentes condições econômicas no mesmo 

ambiente e prática na Educação Física percebida como RH-Mundopessoal. 

Redução do Contraste Social 

pela Atividade Física 
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(III13δ) A questão social como RH-Mundopessoal pautado no convívio entre 

diferentes realidades presentes no ambiente das aulas de Educação Física. 

Convívio entre Diferentes 

Realidades 

(III39δ) O RH-Mundopessoal na Educação Física através da redução do contraste 

social pelo esporte na convivência social diversificada no momento do polo 

aquático na Educação Física como condição para todos juntos avançarem. 

Redução do Contraste Social 

pelo Esporte 

(III63β) O RH-Mundopessoal fundamentado na convivência eclética como pauta 

social na Educação Física pelo contato diversificado socialmente entre os 

alunos. 

Convivência Eclética como 

Pauta Social 

(III39δ) As diferentes condições de vida pelo acesso à educação como RH-

Mundopessoal pelo social na Educação Física como oportunidade 

educacional. 

Diferentes Condições de Vida 

pelo Acesso à Educação 

(III99β) O RH-Mundopessoal percebido como oportunidade esportiva como 

novidade prática oferecida pela Educação Física através da proposição de 

conteúdos ainda não vivenciados como tênis e capoeira. 

Oportunidade Esportiva como 

Novidade Prática 

(III105δ) O RH-Mundopessoal através da relação com o todos os meios: ambiente e o 

outro como meio externo e outros seres da própria espécie numa relação de 

convivência e respeito ao outro. 

Relação com o Todos os Meios: 

Ambiente e o Outro 

A questão ambiental como ampliação dos horizontes de 

aprendizagem nos relacionamentos mundopessoais do 

aluno vivenciados na Educação Física 

(III105β) A questão ambiental como RH-Mundopessoal pela atividade ao ar livre para 

convívio com a natureza pela natação proporcionada na Educação Física. 

Convívio com a Natureza pela 

Natação 

(III68α) O preparo para o mundo no aprendizado para vida através do respeito às 

pessoas como aprendizado da Educação Física para a vida do aluno percebido 

como RH-Mundopessoal. 

Preparo para o Mundo no 

Aprendizado para Vida 

Estes relacionamentos mundopessoais 

do aluno são como preparo para vida 

numa práxis de vivências corporais da 

Educação Física focada na 

integralidade da formação discente 

A integralidade 

da formação a 

partir das 

relações 

humanas 

presentes nas 

aulas de 

Educação Física 

(III68γ) O aprendizado para vida de forma supra esportiva como RH-Mundopessoal  

na Educação Física no envolvimento interpessoal para além das aulas. 

Aprendizado para Vida 

(III20β) O RH-Mundopessoal percebido numa visão para além do indivíduo, pautada 

no estar em sociedade como aprendizado para vida consequente da 

transferência da vivência coletiva do jogo na Educação Física. 

O Estar em Sociedade como 

Aprendizado para Vida 

(III49α) O preparo para o mundo através de maior resistência e controle em tensões 

maiores pelo controle pessoal e manutenção do jogo proporcionada pela 

Educação Física percebido como RH-Mundopessoal. 

Resistência e Controle em 

Tensões Maiores 

(III13α) A  práxis Educação Física na (des)construção socioeconômica-cultural do 

que é passado pela sociedade como RH-Mundopessoal em suas aulas. 

(Des)Construção 

Socioeconômica-Cultural 

(III102α) Os Relacionamentos Humanos como essência na formação quanto à Educação 

Física para o Ensino Médio pautado na sua integralidade intra, inter e 

mundopessoal do aluno em seus três anos de completude, respectivamente. 

Integralidade intra, inter e 

mundopessoal do aluno 

A integralidade da formação humana 

na Educação Física nos 

relacionamentos humanos presentes em 

suas aulas (III102δ) A percepção da  integralidade intra, inter e mundopessoal comparada a 

outras escolas como Relacionamentos Humanos na Educação Física. 

Integralidade intra, inter e 

mundopessoal do aluno 

(III13δ) Os RHs-Mundopessoais percebidos num  ambiente de realidade diversa 

com o próprio corpo e o outro nas práticas desenvolvidas na Educação 

Física. 

Ambiente de Realidade Diversa 

com o Próprio Corpo e o Outro 
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(III99γ) O Relacionamento Humano percebido pela questão do uniforme no intra e 

interpessoal no contexto vivenciado nas aulas de Educação Física. 

Questão do Uniforme no Intra e 

Interpessoal 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

4.5.2 Resultados da Matriz Interpretativa do Cuidado em Saúde 

4.5.2.1 Resultados da Matriz Interpretativa do Cuidado em Saúde para o 1º Ano (Grupo I) 

 

Quadro 5: Categorização dos recortes dos discursos do Grupo I na matriz interpretativa do cuidado em saúde 

MATRIZ INTERPRETATIVA DO CUIDADO EM SAÚDE – Categorização do Grupo I 

Questão Orientadora: Você percebe cuidado em saúde nas aulas de Educação Física? Como você percebe esse cuidado? 

Partic

. 
Unidades de Significado/Elementos Constituintes Unidades de Significado Subcategoria Categoria 

(I16γ) O cuidado em saúde pautado na roupa específica para prática na Educação Física como 

prevenção de lesão. 

Roupa Específica Estrutura e equipamento 

adequado para prática da 

Educação Física como 

cuidado em saúde ao aluno 

adolescente 

Segurança da 

Estrutura, 

Equipamento e 

Planejamento na  

Educação Física 

como Motivação 

para uma Vida 

Saudável 

(I61γ) O cuidado em saúde percebido no uso do uniforme e no jeito de fazer Educação Física 

como prevenção de lesões. 

Uso do Uniforme 

(I66α) O cuidado em saúde na fala do professor para o uso da meia como parte de um vestuário 

seguro para prática durante a aula de Educação Física. 

Uso da Meia 

(I2δ) A necessidade do espaço saúde próximo à Educação Física como cuidado em saúde nas 

aulas. 

Espaço Saúde Próximo à 

Educação Física 

(I42β) O cuidado em saúde através da orientação quanto à interdependência alimentação-

atividade física como ajuda na saúde através da fala docente nas aulas de Educação Física. 

Interdependência 

Alimentação-Atividade Física 

A Importância da 

Interdependência 

Alimentação Atividade 

Física no Planejamento da 

Educação Física como 

Segurança à Sua Prática 

(I66α) O cuidado em saúde percebido na Educação Física na obrigação da saúde através do 

alimento dada a interdependência alimentação-atividade física. 

Interdependência 

Alimentação-Atividade Física 

(I16α) A interdependência alimentação-atividade física como cuidado em saúde na Educação 

Física através do estímulo à alimentação balanceada como condição para sua execução 

Interdependência 

Alimentação-Atividade Física 

(I71δ) O cuidado em saúde percebido na prática de exercício físico através das diversas atividades 

da Educação Física como dança, teatro etc. 

Exercício Físico A Motivação para uma Vida 

Ativa Através do Exercício 

Físico Planejada na 

Disciplina da Educação 

Física 

(I4β) O cuidado em saúde percebido na Educação Física como gatilho para vida ativa após 

mudança de hábito de ausência para prática de exercícios físicos. 

Gatilho para Vida Ativa 

(I45β) Percepção de cuidado em saúde através da ginástica como algo da Educação Física muito 

importante na melhora da saúde. 

Ginástica 

(I17α) O querer aumentar a prática em resposta à reação corporal à mesma percebida como cuidado 

em saúde na adaptação física ao exercício vivenciada nas aulas de Educação Física. 

Adaptação Física ao Exercício O aprendizado prático e a 

reação corporal às atividades 

na Educação Física como (I6α) O aprendizado prático na Educação Física percebido como cuidado em saúde na 

possibilidade de sua replicação em casa no cotidiano do aluno. 

Aprendizado Prático 
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(I6β) O cuidado em saúde percebido no começo da replicação da Educação Física para fora da 

aula após o aumento do interesse na sua prática. 

Aumento do Interesse indutores da replicação no 

cotidiano 

(I71α) O cuidado em saúde percebido de forma elevada na alternativa a não possibilidade de 

prática, a confecção do relatório de aula ao aluno que passa mal na Educação Física. 

Alternativa a Não 

Possibilidade de Prática 

A Saúde Discente como 

Orientadora da Atuação 

Docente na Assistência 

Presencial Atenta e 

Sugestiva à Incapacidade 

Prática 

A Orientação e 

Atuação Docente 

Alinhadas a um 

Planejamento de 

Cuidado em 

Saúde ao 

Adolescente 

como Base 

Formativa da 

Educação Física 

(I2δ) O olhar clínico do professor percebido como cuidado em saúde na proibição de participação 

do aluno após avaliação de sua condição de saúde momentânea. 

Olhar Clínico 

(I61α) O olhar clínico do professor percebido como cuidado em saúde através da permissão para 

descanso após sintoma de falta de ar. 

Olhar Clínico 

(I5α) O cuidado em saúde pela atuação do professor devido a sua preocupação elevada com a 

saúde dos alunos nas aulas de Educação Física. 

Preocupação Elevada com a 

Saúde 

(I89γ) O cuidado em saúde percebido na mudança no aluno pela atenção e presença do professor 

quanto a sua preocupação na execução dos movimentos. 

Atenção e Presença do 

Professor 

(I4β) O cuidado em saúde percebido na sequência pedagógica como orientação didática para 

prevenção de lesão na execução do arremesso de peso na Educação Física. 

Sequência Pedagógica A orientação docente 

didática e preventiva como 

respaldo ou estímulo ao 

cuidado em saúde ao 

adolescente 

(I93δ) O cuidado em saúde percebido nas dicas de cuidado do professor na Educação Física. Dicas de Cuidado 

(I93α) O cuidado em saúde nos exemplos de doenças causadas por sedentarismo apresentados 

pelo professor na Educação Física, evidenciando a necessidade de prática de atividade física. 

Exemplos de Doenças 

Causadas por Sedentarismo 

(I54δ) Percepção de cuidado em saúde na orientação docente para execução das atividades. Orientação Docente 

(I89α) O cuidado em saúde a partir da correção da execução do movimento pelo professor. Correção da Execução 

(I5γ) A fala do professor com rigor quanto a práticas arriscadas a serem evitadas pelos 

discente durante as aulas de Educação Física percebido como cuidado em saúde. 

Rigor Quanto a Práticas 

Arriscadas 

(I5γ) O rigor docente quanto ao uso de acessórios inadequados às atividades práticas na 

Educação Física evidenciado como cuidado em saúde. 

Rigor docente Quanto ao Uso 

de Acessórios Inadequados 

(I5γ) O rigor quanto ao uso do uniforme para prática da Educação Física percebido como 

cuidado em saúde durante as aulas. 

Rigor Quanto ao Uso do 

Uniforme 

(I6β) O cuidado em saúde pelo aprendizado da execução correta das atividades como 

PREVENÇÃO DE LESÕES durante a Educação Física. 

Execução Correta 

(I25α) O cuidado em saúde percebido na presença do alongamento nas aulas de Educação Física Alongamento O Planejamento do 

Alongamento e 

Aquecimento na Preparação 

Corporal como Cuidado 

Preventivo à Atividade 

Física 

(I25δ) O cuidado em saúde percebido no alongamento como prevenção de cansaço nas aulas de 

Educação Física do IFF e ausentes em escolas anteriores. 

Alongamento 

(I6γ) O alongamento prévio como cuidado em saúde percebido para prevenção de lesões na 

prática da Educação Física. 

Alongamento 

(I70α) O alongamento sempre antes das atividades da Educação Física como cuidado em saúde. Alongamento 

(I70δ) O alongamento sempre como preparação prévia para prática esportiva na Educação Física 

como cuidado em saúde. 

Alongamento 

(I42β) O cuidado em saúde percebido no aquecimento como preparação corporal para prevenção 

de lesões nas aulas de Educação Física. 

Aquecimento 

(I4γ) O aquecimento prévio como cuidado em saúde cuidado em saúde percebido na presença 

regular nas atividades práticas da Educação Física para não se machucar. 

Aquecimento 

(I94α) O cuidado em saúde percebido também na melhora do entendimento pessoal, além da 

prática vivenciada a cada aula de Educação Física. 

Entendimento Pessoal O Autoconhecimento e 

Autocontrole como 

O Cuidado de Si 

na Promoção da 
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(I61α) O aprendizado do controle da falta de ar percebido como cuidado em saúde após situação 

de mal-estar durante a aula de Educação Física. 

Controle da Falta de Ar Promotores de Cuidado em 

Saúde na Educação Física 

Saúde e 

Consequente 

Benefício 

Humano Corpo e 

Mente 

(I2δ) A percepção de autocuidado como cuidado em saúde nas aulas da Educação Física. Percepção de Autocuidado 

(I94α) A introspecção para controle da corrida como cuidado em saúde no aprendizado na 

Educação Física, proporcionando o domínio de sua técnica, tempo e velocidade. 

Introspecção para Controle da 

Corrida 

(I5α) O autoconhecimento pela medição da pulsação como cuidado em saúde nas aulas de 

Educação Física em consonância com o saber discente. 

Autoconhecimento pela 

Medição da Pulsação 

(I93α) A atividade física frente ao sedentarismo como cuidado em saúde na Educação Física no 

combate a doenças graves. 

Atividade Física Frente ao 

Sedentarismo 

O condicionamento Físico, 

Preparação para o 

Envelhecimento e Prevenção 

de Doenças como Promoção 

da Saúde no Cuidado ao 

Adolescente na Educação 

Física 

(I2δ) O papel da Educação Física contra o sedentarismo pela não prática de atividade física 

evidenciado como cuidado em saúde. 

Sedentarismo pela Não Prática 

de Atividade Física 

(I71δ) O cuidado em saúde percebido na Educação Física por sua ajuda no combate ao 

sedentarismo através dos exercícios. 

Ajuda no Combate ao 

Sedentarismo 

(I89α) O cuidado em saúde percebido pela obtenção de melhor condicionamento físico 

proporcionando aprendizado prático na Educação Física como correr dentro da técnica. 

Melhor Condicionamento 

Físico 

(I45γ) A percepção de cuidado em saúde na elevada ajuda da transferência das atividades da 

Educação Física para a vida como treinamento para envelhecimento sem dores. 

Treinamento para 

Envelhecimento 

(I17γ) O cuidado em saúde pela ajuda na circulação e desenvolvimento muscular como 

resultados morfofisiológicos da prática da Educação Física. 

Ajuda na Circulação e 

Desenvolvimento Muscular 

A promoção da saúde 

através do movimento 

corporal e consequente 

benefício humano corpo-

mente percebido na 

Educação Física como 

cuidado o adolescente 

(I66δ) O cuidado em saúde percebido visivelmente na Educação Física pela manutenção da 

estrutura física de forma visivelmente saudável. 

Manutenção da Estrutura 

Física 

(I72γ) O cuidado em saúde percebido na Educação Física por sua ajuda na saúde do corpo. Ajuda na Saúde do Corpo 

(I72γ) O cuidado em saúde na Educação Física percebido por sua ajuda na respiração. Ajuda na Respiração 

(I72γ) A ajuda na respiração proporcionada pela Educação Física como cuidado em saúde. Ajuda na Respiração 

(I2α) Percepção de cuidado em saúde na forma física obtida através da execução de uma 

variedade de exercícios na Educação Física.   

Forma Física   

(I72β) O cuidado em saúde na melhora na respiração através da prática da Educação Física. Melhora na Respiração 

(I72β) O cuidado em saúde percebido na prática da Educação Física no jeito de entrada e saída 

verificado pela melhora na respiração e consequente mudança na saúde. 

Melhora na Respiração 

(I94α) O cuidado em saúde na melhora na respiração obtida pelo aprendizado de sua eficiência 

associada ao tempo e velocidade correta para corrida vivenciada na Educação Física. 

Melhora na Respiração 

(I45γ) O cuidado em saúde percebido na sensação de melhora progressiva de acordo com o 

aumento do treino. 

Sensação de Melhora 

Progressiva 

(I89γ) O cuidado em saúde percebido através da sensação de melhora progressiva pela prática a 

cada aula de Educação Física. 

Sensação de Melhora 

Progressiva 

(I2α) Percepção de cuidado em saúde como benefício à saúde pautado na importância do 

movimento corporal presente na Educação Física através de sua variedade de exercícios. 

Benefício à Saúde A importância do 

movimento corporal e a 

ludicidade no benefício 

humano corpo-mente 
(I42δ) O cuidado em saúde percebido como benefício à saúde dada a importância do movimento 

corporal como ajuda no procedimento de ter saúde. 

Benefício à Saúde 

(I42δ) A preparação física através dos movimentos na Educação Física como cuidado em saúde. Preparação Física 
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(I61γ) O cuidado em saúde percebido na Educação Física como agente facilitador na distração 

contra pensamentos negativos.  

Distração Contra Pensamentos 

Negativos 

(I66α) O cuidado em saúde na Educação Física como sinônimo de saúde do aluno adolescente . Sinônimo de Saúde 

(I54α) O cuidado em saúde como sinônimo de saúde do aluno através da percepção variada das 

coisas pela Educação Física. 

Sinônimo de Saúde 

(I54α) O cuidado em saúde percebido também como sinônimo de saúde. Sinônimo de Saúde 

(I54α) O cuidado em saúde percebido na prática para muito além da aula de Educação Física. Para Muito Além da Aula de 

Educação Física 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

4.5.2.2 Resultados da Matriz Interpretativa do Cuidado em Saúde para o 2º Ano (Grupo II) 

 

Quadro 6: Categorização dos recortes dos discursos do Grupo II na matriz interpretativa do cuidado em saúde 

MATRIZ INTERPRETATIVA DO CUIDADO EM SAÚDE – Categorização do Grupo II 

Questão Orientadora: Você percebe cuidado em saúde nas aulas de Educação Física? Como você percebe esse cuidado? 

Partic. Elementos Constituintes Unidades de Significado Tópicos Subcategoria Categoria 

(II7γ) O cuidado em saúde pautado no material de aula prática correto como 

equipamento apropriado para se fazer Educação Física. 

Material de Aula Prática A percepção do material 

didático e vestuário apropriados 

como equipamentos que 

corroboram para essencialidade 

da Educação Física no cuidado 

em saúde ao adolescente 

A Importância 

do Cuidado 

em Saúde do 

Planejamento 

Didático-

Pedagógico na 

Formação 

Integral do 

Ser Humano 

(II106β) O equipamento e uso do material de aula prática como cuidado em saúde 

presente nas aulas de Educação Física. 

Equipamento e Uso do Material de Aula 

Prática 

(II7α) O cuidado em saúde através do uso do uniforme para Educação Física como 

equipamento apropriado para prática durante a aula. 

Uso do Uniforme para Educação Física 

(II64γ) O cuidado em saúde cuidado em saúde no uso do uniforme para Educação 

Física e outros materiais como segurança na prática da Educação Física. 

Uniforme para Educação Física 

(II106δ) O cuidado em saúde pela condição de não prática da aula sem vestimenta 

adequada como uso do uniforme para Educação Física. 

Uniforme para Educação Física 

(II103β) O cuidado em saúde percebido pelo uso do vestuário correto para prática 

esportiva como a corrida na Educação Física. 

Vestuário Correto para Prática Esportiva 

(II106β) O uso vestuário correto para prática esportiva para o cuidado em saúde na 

Educação Física. 

Vestuário Correto para Prática Esportiva 

(II56α) O benefício corpo e alma como cuidado em saúde percebido pelo bem que a 

Educação Física faz à alma também. 

Benefício Corpo e Alma A autopercepção do benefício 

humano corpo-mente-espírito na 

integralidade do ser como 

cuidado em saúde 
(II56α) O bem-estar físico e mental como uma certeza de cuidado em saúde nas aulas 

de Educação Física. 

Bem-Estar Físico e Mental 

(II106β) A importância da Educação Física percebida no benefício corporal como 

cuidado em saúde para manter o corpo certo. 

Benefício Corporal 
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(II57α) O cuidado em saúde percebido através da mudança na visão da própria saúde 

pela Educação Física superando a preguiça e não gosto pelo esforço numa 

autopercepção de saúde voltada para atividade física. 

Mudança na Visão da Própria Saúde 

(II65β) O cuidado em saúde na melhora da integridade física pela autopercepção de 

saúde no aumento na prática de exercício na Educação Física. 

Melhoria da Integridade Física 

(II32γ) O cuidado em saúde pautado na correção da prática como orientação docente 

através da correção do gesto esportivo na aula de Educação Física para evitar a 

dor ou machucar. 

Correção da Prática 

A orientação docente pautada 

no cuidado preventivo e 

assistencial ao aluno 

adolescente 

A Orientação 

e Atuação 

Docente no 

Cuidado em 

Saúde 

Preventivo e 

Assistencial 

Prestado ao 

Aluno 

Adolescente 

(II7γ) O cuidado em saúde pautado na explicação e correção da prática pela 

orientação docente como cuidado preventivo no jeito certo de sacar no voleibol 

nas aulas de Educação Física. 

Explicação e Correção da Prática 

(II11β) O cuidado em saúde na Educação Física pelo cuidado preventivo através da 

orientação docente para evitar o excesso na corrida para não se machucar. 
Evitar o Excesso 

(II58β) Frente a um esforço demasiado, a orientação docente para evitar o excesso é 

vista como cuidado preventivo na Educação Física. 
Evitar o Excesso 

(II58γ) O cuidado em saúde percebido cuidado preventivo na orientação docente para 

evitar o excesso na corrida da Educação Física. 
Evitar o Excesso 

(II11δ) O cuidado preventivo percebido na Educação Física através da orientação 

docente no combate a hábitos ou brincadeiras arriscadas durante as aulas, 

mascar chicletes e/ou brincadeiras perigosas. 

Combate a Hábitos ou Brincadeiras 

Arriscadas 

(II106β) A percepção de cuidado em saúde ampliada para além do cuidado com o aluno 

na disciplina de Educação Física. 
Além do Cuidado com o Aluno 

(II11β) O cuidado em saúde percebido na Educação Física através do cuidado ao aluno 

após queda. 
Cuidado ao Aluno 

(II64β) O cuidado em saúde pautado na confecção de relatório de aula como atividade 

alternativa após lesão oferecida pelo professor como forma de participação do 

aluno após se machucar. 

Atividade Alternativa Após Lesão 

(II106δ) O cuidado em saúde percebido através da suspensão da atividade física e 

relaxamento após queda de pressão pelo professor na Educação Física. 

Suspensão da Atividade Física e 

Relaxamento Após Queda de Pressão 

(II79α) O cuidado em saúde expressado na explicação da prática pelo professor como 

orientação docente para o cuidado preventivo na Educação Física. 
Explicação da Prática 

(II65β) O cuidado em saúde na orientação docente para postura e uso de acessórios 

inapropriados à prática da Educação Física como cuidado preventivo. 

Postura e Uso de Acessórios 

Inapropriados 

(II65γ) A não atividade como prevenção ao aluno lesionado como cuidado em saúde 

na assistência docente nas aulas de Educação Física. 
Não Atividade como Prevenção 

(II29β) O cuidado em saúde pela responsabilidade quanto a ocorrências na aula no 

que tange à utilização materiais didáticos e procedimentos seguros nas aulas. 

Responsabilidade Quanto a Ocorrências 

na Aula 

A Postura e Responsabilidade 

Pessoal do Professor Quanto ao 

Cuidado em Saúde ao Aluno 

Como Marca da Atuação 

Docente 

(II65γ) A prioridade à saúde discente dada pelo professor como cuidado em saúde na 

Educação Física. 
Prioridade à Saúde Discente 

(II80γ) O cuidado em saúde percebido na Educação Física através da informação 

quanto a especificidade e benefícios dos exercícios na Educação Física. 

Informação Quanto a Especificidade e 

benefícios dos Exercícios 
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(II83δ) O cuidado em saúde pautado na atenção para se evitar execução errada como 

prevenção a qualquer prejuízo na coluna durante a prática da Educação Física. 
Evitar Execução Errada 

(II106δ) A preocupação do professor pela integridade física do aluno pelo rigor quanto 

ao uso do uniforme na Educação Física como cuidado em saúde. 
Rigor Quanto ao Uso do Uniforme 

(II81δ) A essencialidade da Educação Física no combate ao sedentarismo como 

cuidado em saúde. 
Essencialidade da Educação Física 

Prevenção e 

combate à 

obesidade e ao 

sedentarismo 

O combate ao 

sedentarismo e 

prevenção de 

doenças como 

fundamento 

para adoção de 

um estilo de 

vida saudável 

A Exposição 

Corporal ao 

Movimento na 

Educação 

Física Advoga 

seu Papel na 

Promoção do 

Cuidado em 

Saúde ao 

Adolescente 

(II57γ) A situação de constante movimento percebido como cuidado em saúde 

pautado no combate à inatividade muscular promovido pela Educação Física. 
Constante Movimento 

(II56δ) O cuidado em saúde percebido na Educação Física como meio para prática de 

atividade física e esportiva e consequente combate ao sedentarismo. 

Meio para Prática de Atividade  Física e 

Esportiva 

(II81α) O cuidado em saúde percebido pela mudança na situação de ficar sempre 

parada promovido pela Educação Física como combate ao sedentarismo. 

Mudança na Situação de Ficar Sempre 

Parada 

(II57α) A partir da condição de preguiçosa, a mudança quanto ao gosto pelo esforço 

físico promovida pela Educação Física percebida é percebida como cuidado em 

saúde no combate ao sedentarismo. 

Mudança Quanto ao Gosto pelo Esforço 

Físico 

(II103γ) O combate ao sedentarismo percebido como cuidado em saúde através da 

atividade frente à inércia na situação da corrida presente na Educação Física 

contrapondo-se ao ficar em casa deitada. 

Atividade Frente à Inércia 

(II60β) O cuidado em saúde percebido na Educação Física através da preocupação de 

movimento versus corpo parado induz à opção pelo exercício físico na 

possibilidade de prevenção da obesidade 

Movimento Versus Corpo Parado 

(II60δ) O exercitar-se para prevenção da obesidade percebido como cuidado em saúde 

na Educação Física. 
Exercitar-se 

(II80γ) O cuidado em saúde na Educação Física no ter de praticar esporte para 

prevenção da obesidade dada condição pejorativa de gordinho 
Condição Pejorativa de Gordinho 

(II32α) Por conta de problemas de bronquite, asma... o cuidado em saúde é percebido 

pela melhora na respiração através da prática de esporte na Educação Física. 
Melhora na Respiração 

O auxílio da 

Educação 

Física no 

combate a 

diversas 

situações ou 

possibilidade 

de doenças 

(II80α) O cuidado em saúde percebido na Educação Física por sua ajuda no 

tratamento da asma e consequente papel no combate a doenças.  
Ajuda no Tratamento da Asma 

(II80γ) A recomendação de atividade física contra a pressão alta percebida na 

Educação Física como cuidado em saúde no combate a doenças. 
Atividade Física Contra a Pressão Alta 

(II81α) O cuidado em saúde percebido na possibilidade de ajuda contra doenças pela 

Educação Física. 
Possibilidade de Ajuda Contra Doenças 

(II83α) O cuidado em saúde na Educação Física pautado na recomendação da corrida 

como auxílio a problemas de saúde e no combate a doenças, mesmo sem a 

afinidade das pessoas com a modalidade. 

Corrida como Auxílio a Problemas de 

Saúde 

(II9α) O cuidado em saúde percebido na escola como oportunidade de atividade 

física através da Educação Física devido à sua escassez fora.  

Escola Como Oportunidade de Atividade 

Física 

A Educação Física como espaço 

de atividade física para o 

cuidado em saúde marcado pela (II58β) O cuidado em saúde percebido pela procura por saúde nas aulas de Educação 

Física e na prática esportiva fora da escola. 
Procura por Saúde 
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(II79δ) O cuidado em saúde pautado na Educação Física como oportunidade única de 

prática de esporte para muitos alunos. 

Oportunidade Única de Prática de 

Esporte 

exposição corporal ao 

movimento presente nas aulas 

(II103β) Diante da falta de tempo imposta pelo ensino integral, o cuidado em saúde é 

percebido na Educação Física por ser o único lugar para atividade física. 
Único Lugar Para Atividade Física 

(II106β) O cuidado em saúde na Educação Física como momento para se exercitar 

frente ao "tempão" na sala de aula sentada. 

Momento para se Exercitar Frente ao 

"Tempão" na Sala de Aula Sentada 

(II106β) O cuidado em saúde percebido no exercitar-se dentro e fora da Educação 

Física na escola. 

Exercitar-se Dentro e Fora da Educação 

Física 

(II9γ) Exercício/atividade física percebido como cuidado em saúde na Educação Física 

através de seu benefício à saúde de qualquer pessoa. 
Benefício à Saúde de Qualquer Pessoa 

(II29δ) O cuidado em saúde percebido como necessidade de movimento corporal 

presente no ambiente da Educação Física. 
Necessidade de Movimento Corporal 

(II57γ) O cuidado em saúde percebido através do metabolismo resultante do 

constante movimento presente na Educação Física.  

Metabolismo Resultante do Constante 

Movimento 

(II80α) O estar se movimentando na Educação Física como cuidado em saúde pautado 

no movimento corporal. 
Estar Se Movimentando 

(II103β) A dor resultante da falta às aulas de Educação Física como cuidado em saúde 

percebido pela falta de exercício/atividade física. 
Dor Resultante da Falta às Aulas 

(II106β) necessidade contínua do alongamento como cuidado em saúde na Educação 

Física frente à postura demasiadamente sentada do corpo. 
Necessidade Contínua do Alongamento 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

4.5.2.3 Resultados da Matriz Interpretativa do Cuidado em Saúde para o 3º Ano (Grupo III) 

 

Quadro 6: Categorização dos recortes dos discursos do Grupo III na matriz interpretativa do cuidado em saúde 

MATRIZ INTERPRETATIVA DO CUIDADO EM SAÚDE – Categorização do Grupo III 

Questão Orientadora: Você percebe cuidado em saúde nas aulas de Educação Física? Como você percebe esse cuidado? 

Partic. Unidades de Significado/Elementos Constituintes Unidades de Significado Subcategoria Categoria 

(III105δ) O cuidado em saúde na interação com as pessoas, os outros, com seu corpo e o meio 

da atividade percebido como o cuidado de si, do outro e do mundo presente na 

Educação Física. 

Cuidado de Si, do Outro e do 

Mundo 

O valor da integralidade do 

cuidado em saúde ao ser 

humano através da vivência 

do cuidado de si, do outro e 

do mundo nas aulas de 

Educação Física  

A Vivência da 

Integralidade 

Humana no 

Cuidado de Si, do 

Outro e do 

Mundo como 

Valor a 

Conquistar na 

(III107β) Melhora da própria vivência humana como cuidado em saúde a partir da melhora do 

condicionamento físico pela Educação Física. 

Vivência Humana 

(III40β) O cuidado em saúde referendado na vivência da prática corporal como um direito 

disponibilizado pela Educação Física na sua prática, cobrindo a falta de tempo para 

exercícios fora da escola devido às suas exigências. 

Vivência da Prática Corporal 

como um Direito 
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(III107γ) O cuidado da própria saúde através da prática de atividade física na Educação 

Física como cuidado em saúde. 

Cuidado da Própria Saúde Expansão 

Cuidado em 

Saúde na 

Educação Física 
(III99γ) O cuidado maior com o bem-estar dos alunos é percebido com cuidado em saúde na 

prática da Educação Física. 

Cuidado Maior com o Bem-Estar O cuidado em saúde na 

Educação Física percebido 

na sua expansão para o bem-

estar físico e mental 

vivenciado na diversidade 

de sensações e sentimentos 

(III36β) O cuidado em saúde percebido através da saúde do bem-estar promovido pelo corpo 

em movimento no fazer exercício na Educação Física. 

Saúde do Bem-Estar 

(III36β) Na situação de não fazer exercício diariamente, o cuidado em saúde o percebido 

como o bem-estar de estar na Educação Física naquele momento. 

Bem-Estar de Estar na Educação 

Física 

(III50γ) O benefício físico e mental ao ser humano como cuidado em saúde na Educação 

Física. 

Benefício Físico e Mental ao Ser 

Humano 

(III105δ) O cuidado em saúde é percebido na Educação Física através do cuidado da saúde 

física e mental pela prática das atividades. 

Cuidado da Saúde Física e Mental 

(III107β) O cuidado em saúde percebido na Educação Física através da redução da ansiedade 

promovida pelas atividades físicas que extravasam o nervosismo presentes nas aulas. 

Redução da Ansiedade 

(III50γ) O aumento da sensação de felicidade, disposição e animação como cuidado em 

saúde na Educação Física após o exercício, mesmo na certeza do cansaço. 

Sensação de Felicidade, 

Disposição e Animação 

(III105β) O benefício causado pela sensação de leveza após distração promovida pela 

Educação Física na mente percebido como cuidado em saúde a partir das atividades 

físicas nas aulas de Educação Física. 

Sensação de Leveza após 

Distração 

(III63β) A sensação de melhora como cuidado em saúde no de ir fazer exercícios físicos na 

Educação Física. 

Sensação de Melhora  

(III40β) O cuidado em saúde pela prática esportiva além do lazer na Educação Física e 

assim atender à necessidade de estar sempre praticando. 

Prática Esportiva Além do Lazer 

(III50β) O cuidado em saúde percebido pela sensação boa de dor como um "dolorido bom" 

ao chegar em casa após a Educação Física. 

Sensação Boa de Dor 

(III13α) O cuidado em saúde percebido com certa relevância na sensação de melhora da dor  

pela adaptação promovida pela Educação Física. 

Sensação de Melhora da Dor 

(III49γ) O cuidado em saúde percebido na Educação Física pela importância da alimentação 

aliada ao exercício físico reforçada pela compreensão interdisciplinar da pirâmide 

alimentar no trabalho de espanhol apresentado pelo aluno. 

Alimentação Aliada ao Exercício 

Físico 

O cuidado em saúde 

percebido na Educação 

Física como estímulo à 

adoção de um estilo de vida 

saudável 

A promoção da 

Saúde Através do 

Estímulo a um 

Estilo de Vida 

Saudável, 

Manutenção da 

Integridade 

Física, Combate 

ao sedentarismo e 

Prevenção e 

Combate a 

Doenças 

(III51δ) A elevada ajuda no acompanhamento alimentar oferecida pela Educação Física 

como cuidado em saúde. 

Acompanhamento Alimentar 

(III69α) O cuidado em saúde percebido na Educação Física no  estímulo à saúde pela boa 

alimentação como condição a um preparo físico tão bom. 

Estímulo à Saúde pela Boa 

Alimentação 

(III40δ) O cuidado em saúde percebido na Educação Física através do incentivo à vida 

saudável na prática de exercício para manter uma vida mais saudável. 

Incentivo à Vida Saudável 

(III40δ) O cuidado em saúde percebido no incentivo à prática de exercício físico pela 

Educação Física. 

Incentivo à Prática de Exercício 

Físico 

(III36γ) O cuidado em saúde percebido no benefício à saúde pela ação do corpo no 

movimento no fazer exercício na Educação Física. 

Benefício à Saúde pela Ação do 

Corpo no Movimento 



98 
 

(III49γ) O cuidado em saúde na Educação Física através da ligação exercício e saúde física 

percebido em sua prática. 

Ligação Exercício e Saúde Física 

(III39δ) O cuidado em saúde pautado no aprendizado da natação como estado de 

prontidão para possíveis adversidades. 

Aprendizado da Natação Como 

Estado de Prontidão 

A manutenção da 

integridade física do aluno 

através da percepção de 

limite e prática de atividade 

física segura com foco na 

prevenção de lesões ou 

situações adversas 

(III50β) O cuidado em saúde na postura corporal para não fazer errado e evitar lesão. Postura Corporal 

(III15β) O cuidado em saúde percebido na postura corporal como forma de não fazer errado 

e evitar lesão. 

Postura Corporal 

(III97β) O cuidado em saúde no alongamento prévio às atividades na Educação Física. Alongamento 

(III15β) O cuidado em saúde percebido na melhora de muita coisa através da execução e 

aprendizado do alongamento nas aulas de Educação Física. 

Alongamento 

(III20α) O cuidado em saúde na Educação Física percebido na informação e incentivo sobre 

a prática de atividade física em palestras de professores.  

Informação e Incentivo A promoção da saúde no 

cuidado ao adolescente 

através da busca por um 

estilo de vida saudável com 

boa alimentação e exercício 

físico presente na Educação 

Física 

(III20γ) O melhoramento físico como cuidado em saúde na melhora da saúde pela Educação 

Física na prática esportiva para maioria dos adolescentes. 

Melhoramento Físico 

(III51δ) O aumento da prática esportiva como cuidado em saúde na Educação Física por 

atendimento à demanda de pouca prática esportiva em ajuda às pessoas sedentárias. 

Aumento da Prática Esportiva 

(III97γ) A solicitação de duas aulas semanais em dois dias intercalados como cuidado em 

saúde na Educação Física para combater o sedentarismo frente à situação de os alunos 

estarem a semana toda parados e sentados, sem praticar qualquer atividade. 

Solicitação de Duas Aulas 

Semanais em Dias Intercalados 

(III99α) O cuidado em saúde percebido na Educação Física através da promoção do trabalho 

corporal e prática de esportes para não ficar sedentário e manter a saúde física. 

Trabalho Corporal e Prática de 

Esportes 

(III99β) Diante da ausência de atividade física nos alunos, o cuidado em saúde é através da 

melhoria da saúde em novas práticas esportivas ensinadas na Educação Física. 

Melhoria da Saúde em Novas 

Práticas Esportivas 

(III13α) A redução do peso com ajuda do gosto pela prática da Educação Física percebida 

cuidado em saúde. 

Redução do Peso Com Ajuda do 

Gosto pela Prática 

(III49α) O cuidado em saúde na Educação Física por ser a única oportunidade de prática 

corporal ao adolescente na semana inteira por conta da correria do IFF. 

Oportunidade de Prática Corporal 

(III63δ) O cuidado em saúde nas atividades físicas presentes Educação Física como única 

oportunidade de prática corporal ao adolescente diante da falta de tempo. 

Oportunidade de Prática Corporal 

(III39α) O melhoramento físico como cuidado em saúde percebido na Educação Física. Melhoramento Físico O cuidado em saúde pautado 

na melhoria da saúde física 

e na respiração promovido 

pelas atividades práticas 

presentes na educação física 

(III51δ) A ajuda da Educação Física na forma física percebida como cuidado em saúde. Forma Física 

(III69γ) O cuidado em saúde na melhora do desempenho próprio pela Educação Física. Melhora do Desempenho Próprio 

(III107β) O cuidado em saúde pelo cuidado do próprio corpo como fim na Educação Física. Cuidado do Próprio Corpo 

(III20β) O cuidado em saúde percebido por problemas pulmonares e consequente necessidade 

dos exercícios da Educação Física na melhora da respiração. 

Respiração 

(III39δ) O conteúdo da natação percebido como cuidado em saúde na Educação Física pelo 

seu benefício à respiração. 

Respiração 

(III97β) A percepção de limite próprio através da melhora na respiração. Respiração 

(III69γ) A melhora na respiração como cuidado em saúde percebido na Educação Física. Respiração 

(III97α) O aprendizado acerca da respiração e assim respirar melhor na Educação Física 

percebido como cuidado em saúde. 

Respiração 
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(III20α) O cuidado em saúde percebido como muito grande na presença, atenção, 

conhecimento e paciência do professor como diferencial de facilitação no ensino da 

natação na Educação Física. 

Presença, Atenção, Conhecimento 

e Paciência Do Professor 

O Controle e o Monitoramento do Aluno como 

Cuidado em Saúde Individual no Coletivo com 

Aprendizado Lúdico 

(III20γ) O cuidado em saúde na Educação Física pautado no respeito ao limite individual do 

aluno pelo professor no cuidado de não ultrapassar seu limite.  

Respeito ao Limite Individual do 

Aluno 

(III13δ) O cuidado em saúde na Educação Física pautado no cuidado pelo controle e 

monitoramento bem grande das atividades pelo professor com a ajuda dos alunos. 

Cuidado pelo Controle e 

Monitoramento 

(III105β) A distração e o aprendizado como cuidado em saúde na situação de se distrair, estar 

com os amigos, ver novas coisas e aprender. 

Distração e Aprendizado 

(III105δ) A distração e o aprendizado como cuidado em saúde na Educação Física como 

meio de aprender com diversão, interagindo com as pessoas. 

Distração e Aprendizado 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

4.5.3 Resultados da Matriz Interpretativa do Sentido da Vida 

4.5.3.1 Resultados da Matriz Interpretativa do Sentido da Vida para o 1º Ano (Grupo I) 

 

Quadro 8: Categorização dos recortes dos discursos do Grupo I na matriz interpretativa do cuidado em saúde 

MATRIZ INTERPRETATIVA DO SENTIDO DA VIDA – Categorização do Grupo I 

Questão Orientadora: Você percebe sentido da Educação Física na sua vida? Como você percebe esse sentido? 

Partic. Elementos Constituintes Unidades de Significado Subcategoria Categoria 

(I46α) O sentido da Educação Física pela permanente ajuda no fortalecimento 

próprio no aprender a respeitar. 

Ajuda no Fortalecimento Próprio Fortalecimento próprio e 

autoconfiança para vencer a 

vergonha e outros conflitos 

pessoais com aprendizado e 

respeito às regras 

Sugestões e 

posturas 

adotadas pelos 

alunos no 

enfrentamento 

de situações 

pessoais 

desafiadoras 

percebidas 

como valores 

atitudinais 

promovidos 

pela Educação 

Física 

(I46δ) O sentido da Educação Física no ter mais autoconfiança. Autoconfiança 

(I2δ) A vergonha e a superação pela participação na variedade de sentido na 

Educação Física são relatadas na perda da vergonha para muita coisa no ano 

de forma gradual com as ações didáticas durante as aulas. 

Vergonha e a Superação pela Participação 

na Variedade de Sentido 

(I54δ) O equilíbrio na certeza do aprendizado em seu tempo na Educação Física 

como sentido. 

Equilíbrio na Certeza do Aprendizado em 

Seu Tempo 

(I2δ) A pouca prática de atividade física dos alunos e a sugestão de mais aulas 

de Educação Física percebida como sentido. 

Pouca Prática de Atividade Física dos 

Alunos e a Sugestão de + Aulas 

Prática de atividades físicas na 

Educação Física, o 

reconhecimento de sobrepeso e 

enfrentamento ao sedentarismo 
(I6α) O sentido da Educação Física na autopercepção corporal e a mudança para 

não ser tão sedentário, no querer fazer mais as coisas e não ficar só deitado. 

Autopercepção Corporal e a Mudança para 

Não Ser Tão Sedentário 

(I89α) O sentido da Educação Física como alternativa ao comer demais e assim 

evitar a muita doença. 

Alternativa ao Comer Demais e Assim 

Evitar a Muita Doença 

(I25δ) O benefício ampliado à vida pelo movimento como sentido da Educação 

Física não somente por causa do corpo. 

Benefício Ampliado à Vida pelo 

Movimento 

A sensação de bem-estar 

consigo, no corpo e na mente, a 

partir dos movimentos 

As sensações e 

melhora física 

na práxis (I2δ) O benefício ao físico da pessoa como sentido da Educação Física. Benefício Corporal e Estético 
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(I35α) O bem-estar promovido pela Educação Física como sentido. Bem-Estar corporais na Educação Física e 

consequente melhora da 

autoestima e no viver melhor a 

vida 

corporal 

cinestésica, 

aumento da 

prática 

esportiva e 

realização do 

inimaginável 

pelo aluno na 

Educação 

Física como 

sinônimo de 

exercício 

físico num 

sentido amplo 

de saúde como 

valores 

vivenciais na 

disciplina 

(I35δ) O sentido da Educação Física no seu papel de promotora do bem-estar 

consequente da prática. 

Bem-Estar Consequente da Prática 

(I43δ) O sentido da Educação Física percebido na melhora emocional e física. Melhora Emocional e Física 

(I45β) O sentido Educação Física na melhoria do bem-estar consigo mesma. Melhoria do Bem-Estar Consigo 

(I46δ) O sentido da Educação Física percebido no alcance de mais autoestima. Mais Autoestima 

(I61α) O bem-estar corpo e mente como sentido na Educação Física pela 

simplicidade da prática. 

Bem-Estar Corpo-Mente 

(I71δ) No desenvolvimento da Educação Física, querendo ou não, há uma certeza de 

crescimento pessoal e do corpo que é percebido como sentido. 

Crescimento Pessoal e do Corpo 

(I93α) O sentido da Educação Física na sua importância como alternativa para poder 

viver melhor a vida sem outras preocupações. 

Poder Viver Melhor a Vida 

(I94δ) O sentido da Educação Física na ajuda no dia a dia na parte física. Ajuda no Dia a Dia na Parte Física Melhoria na parte física, no 

metabolismo, no corpo e na 

sensação de dor e cólica 

menstrual vivenciados como 

valores nas experiências 

corporais na Educação Física 

reforçam seu papel no aumento 

da prática esportiva e 

consequente disposição para 

atividades cotidianas 

(I91α) O sentido da Educação Física por sua importante ajuda no metabolismo. Importante Ajuda no Metabolismo 

(I2α) O sentido da Educação Física pelo estético na importância de deixar em 

forma. 

Deixar em Forma 

(I61γ) A redução da dor nas costas como sentido para a Educação Física. Redução da Dor nas Costas 

(I45γ) O sentido da Educação Física na redução da cólica menstrual após começar 

a fazer as aulas e confirmar a informação de que exercícios ajudam na 

diminuição da dor. 

Redução da Cólica Menstrual 

(I35α) A dor corporal pela interrupção da participação na aula evidenciando a 

falta/necessidade da Educação Física como sentido. 

Dor Corporal pela Interrupção 

(I17γ) A DISPOSIÇÃO para fazer as coisas no ter mais disponibilidade para a 

prática percebida como sentido na Educação Física 

Disponibilidade para Prática 

(I45β) O sentido da Educação Física na melhoria da agilidade para fazer as coisas. Disposição pela Agilidade 

(I6α) O sentido pautado no incentivo à replicação cotidiana da Educação Física. Incentivo à Replicação Cotidiana 

(I89γ) A melhora na atividade corporal cotidiana como sentido para Educação 

Física pela redução da limitação das funções corporais como abaixar sem falar 

"ai", presentes no dia a dia. 

Melhora na Atividade Corporal Cotidiana 

(I90α) A caminhada/corrida como ajuda na Educação Física como sentido ao 

fazer exercício na escola. 

Caminhada/Corrida como Ajuda na 

Educação Física 

(I93δ) O aumento da prática esportiva como sentido na Educação Física. Aumento da Prática Esportiva 

(I94δ) O sentido da Educação Física como algo bom que ajuda no cotidiano. Algo Bom que Ajuda no Cotidiano 

(I2δ) O sentido da Educação Física percebido na felicidade pela realização da 

estrelinha, algo antes inimaginável após a superação tranquila de 

constrangimento na queda ao fazer estrelinha na ginástica. 

Realização da Estrelinha, Algo Antes 

Inimaginável 

Experiência da realização do 

inimaginável vivenciada na 

Educação Física percebida 

como sinônimo de exercício 

físico 
(I6γ) O ficar bem após a realização da ginástica, algo antes inimaginável, mesmo 

com dificuldade, como sentido na Educação Física. 

Realização na Ginástica, Algo 

Inimaginável 

(I90δ) O sentido da Educação Física por considerar-se sinônimo de exercício físico. Sinônimo de Exercício Físico 

(I17α) O sentido através da sensação de leveza na cinestesia percebida no pensar e 

sentir-se mais leve durante a prática da Educação Física. 

Sensação de Leveza na Cinestesia A cinestesia como valores 

vivenciais numa práxis corporal 
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(I17γ) O sentir mais o corpo até onde aguenta como sentido da Educação Física no 

sentir mais o corpo até onde ele vai e aguenta. 

Sentir Mais o Corpo Até Onde Aguenta propulsora do aumento da 

afinidade com o corpo e 

relaxamento corporal e consigo 

na variedade de atividades 

presente na Educação Física 

(I25δ) O sentido da Educação Física pelo seu papel de promotora de afinidade 

para diversas atividades físicas como a dança e a ginástica artística. 

Promotora de Afinidade para Diversas 

Atividades Físicas 

(I90δ) A afinidade com a dança como vínculo de sentido para Educação Física. Afinidade com a Dança como Vínculo de 

Sentido 

(I91γ) O sentido da Educação Física por sua participação como promotora de 

afinidade com o próprio corpo. 

Promotora de Afinidade com o Próprio 

Corpo 

(I43β) O aumento da afinidade corporal pelo autocontato na Educação Física 

como sentido. 

Aumento da Afinidade Corporal pelo 

autocontato 

(I54δ) A satisfação em fazer várias coisas como sentido da Educação Física por ser 

muito legal. 

Satisfação no Fazer Várias Coisas 

(I71α) O sentido da Educação Física como um modo de relaxar, bom para quem 

gosta realmente. 

Modo de Relaxar 

(I2α) A interdisciplinaridade como sentido da Educação Física marcada pela ajuda 

em outras matérias na parte teórica. 

Interdisciplinaridade O auxílio da Educação Física a 

outras disciplinas como 

aprendizado de valor criativo 

na doação ao outro com 

equilíbrio para seu melhor 

conhecimento 

(I54δ) O sentido da Educação Física percebido na necessidade de ter certo 

equilíbrio no conhecimento de si e do outro. 

Ter Certo Equilíbrio no Conhecimento de 

Si e do Outro 

(I25α) O sentido da Educação Física no aprender várias coisas além de só pegar e 

jogar bola 

Aprender Várias Coisas Além de Só Pegar 

e Jogar Bola 

A ampliação da compreensão 

da Educação Física para além 

de uma simples matéria escolar, 

no fazer bem para a vida 

alicerçado num aprendizado 

diversificado de conhecimento 

geral e de saúde numa práxis de 

incentivo à replicação cotidiana 

O 

(Res)Significar 

da Educação 

Física na 

expansão de 

sua atuação 

como um fazer 

bem à vida de 

todo mundo 

(I25δ) O significado da Educação Física por não ser uma simples matéria, faz bem 

para a vida. 

Não Ser uma Simples Matéria, Faz Bem 

para a Vida 

(I6β) Sua ajuda em tudo, além da escola como sentido da Educação Física. Sua Ajuda em Tudo, Além da Escola 

(I93α) O como sentido Educação Física na percepção do ensino para o corpo ser 

muito importante. 

Ensino para o Corpo Ser Muito Importante 

(I93δ) A ampliação do conhecimento geral e de saúde como percepção de sentido 

para a Educação Física pelo aumento da prática esportiva e a possibilidade de 

aprender mais sobre saúde e o próprio corpo. 

Ampliação de Conhecimento Geral e de 

Saúde 

(I94α) Não é só o que se faz na quadra, é o caminhar do dia a dia como sentido da 

Educação Física. 

Não é Só o Que Se Faz na Quadra, É O 

Caminhar do Dia A Dia 

(I94α) O sentido da Educação Física por ser e estar no dia a dia do aluno percebido 

em seu percurso para a escola. 

Ser e Estar no Dia a Dia do Aluno 

(I35δ) O sentido Educação Física através de sua inclusão no bem-estar como uma 

necessidade. 

Inclusão no Bem-Estar como Necessidade A importância da Educação 

Física na vida de todo mundo 

por seu protagonismo pelo não 

sedentarismo, condicionando 

sua existência à boa saúde e 

(I35δ) O sentido da Educação Física por sua existência ser condicionada a uma 

boa saúde pela continuidade de atividades física desenvolvida em sua prática. 

Sua Existência Ser Condicionada a uma 

Boa Saúde 

(I25α) O sentido da Educação Física por seu protagonismo na condição de não 

sedentarismo das pessoas. 

Protagonismo na Condição de Não 

Sedentarismo 
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(I43β) A sua importância na vida de todo mundo como sentido da Educação 

Física. 

Sua Importância na Vida de Todo Mundo necessidade no bem-estar das 

pessoas 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

4.5.3.2 Resultados da Matriz Interpretativa do Sentido da Vida para o 2º Ano (Grupo II) 

 

Quadro 9: Categorização dos recortes dos discursos do Grupo II na matriz interpretativa do cuidado em saúde 

MATRIZ INTERPRETATIVA DO SENTIDO DA VIDA – Categorização do Grupo II 

Questão Orientadora: Você percebe sentido da Educação Física na sua vida? Como você percebe esse sentido? 

Partic. Elementos Constituintes Unidades de Significado Tópicos Subcategoria Categoria 

(II106β) O aprendizado do jogo para a vida como sentido da Educação 

Física. 

Aprendizado do Jogo para a Vida O aprendizado de disciplina, foco e respeito 

no jogo e suas regras na Educação Física 

como conteúdo a ser transferido para a vida 

Aprendizado de 

disciplina, foco 

e respeito no 

jogo e suas 

regras como 

valores 

atitudinais na 

superação de 

desafios da 

Educação Física 

para vida com 

alternativas ao 

imutável e 

sugestão no 

alterável 

(II106β) O sentido da Educação Física pautado na disciplina para o 

respeito ao outro. 

Disciplina para Respeito ao Outro 

(II29β) O sentido da Educação Física no ter exatamente as aulas, a 

explicação docente e as regras. 

Ter Exatamente as Aulas, a Explicação 

Docente e as Regras 

(II57α) O sentido da Educação Física no qual suas regras ensinam 

disciplina, foco e cuidar da saúde, ajudando o aluno a ser 

disciplinado e focado no cuidado de sua saúde. 

Suas Regras Ensinam Disciplina, Foco 

e Cuidar da Saúde 

(II56δ) O sentido da Educação Física na inclusão/exclusão promovida 

pelo (não)aprendizado esportivo percebido no sentimento de 

exclusão pela falta que faz não saber jogar devido ao não 

incentivo de uma criação sem esportes. 

Exclusão/Inclusão pelo 

(Não)Aprendizado Esportivo 

A Educação Física no suporte ao 

enfrentamento dos desafios pessoais e 

superação dos limites, estimulando a decisão 

dos alunos à participação, independentemente 

da situação pessoal de motivação na qual se 

encontram 
(II57γ) O sentido da Educação Física pautado no desenvolvimento 

pessoal no grupo frente à segregação de gênero nas 

atividades 

Desenvolvimento Pessoal no Grupo 

Frente à Segregação de Gênero nas 

Atividades 

(II57γ) A motivação a sair do sedentarismo como sentido da 

Educação Física. 

Motivação a Sair do Sedentarismo 

(II7γ) A percepção da possibilidade de ir mais longe com a prática 

esportiva como sentido da Educação Física. 

Possibilidade de Ir Mais Longe com a 

Prática Esportiva 

(II8γ) O fazer algo frente ao enfraquecimento corporal por 

inatividade como sentido da Educação Física em razão das 

pessoas só ficarem no celular e não quererem sair de casa. 

Fazer Algo Frente ao Enfraquecimento 

Corporal por Inatividade 

(II10α) O sentido percebido na Educação Física por seu atendimento à 

necessidade do corpo estar em movimento contra dor nas 

pernas. 

Necessidade do Corpo Estar em 

Movimento Contra Dor nas Pernas 
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(II106δ) O autocontrole atitudinal na relação com o outro através do 

jogo como sentido da Educação Física. 

Autocontrole Atitudinal na Relação 

com o Outro Através do Jogo 

A Educação Física 

como método de 

interação plena através 

da comunicação 

promovida pela ajuda 

mútua na mistura dos 

times, priorizando o 

conjunto em 

contraposição ao 

individualismo da sala 

de aula tradicional 

A alternativa/ 

refúgio na 

Educação Física 

como contraponto à 

sala de aula 

tradicional, pela 

afinidade, 

novidade, 

movimento, 

conversa e o lúdico 

(II28α) A melhora da comunicação até então ausente na sala de 

aula como sentido da Educação Física pela conversa gerada na 

mistura dos times frente à ausência de conversa na sala de aula. 

A Melhora da Comunicação Até Então 

Ausente na Sala de Aula 

(II29δ) O sentido da Educação Física no perceber a disciplina como 

método de interação com todos frente à impossibilidade no 

ambiente da sala de aula. 

Método de Interação com Todos Frente 

à Impossibilidade na Sala 

(II7α) A ajuda mútua versus o individualismo como sentido da 

Educação Física na contraposição percebida nas atitudes 

individualistas dos alunos na sala de aula frente à ajuda mútua 

no trabalho em conjunto exigido na disciplina. 

Ajuda Mútua X Interesse Individual 

(II9α) O prazer de sair da sala de aula como o sair do 

individualismo para o jogo coletivo presente na Educação 

Física como sentido. 

Sair da Sala de Aula como o Sair do 

Individualismo para o Jogo Coletivo 

(II88δ) O sair das quatro paredes como sentido da Educação Física 

para fazer exercícios, conversar, praticar, rir... daí a muita 

afinidade. 

Sair das Quatro Paredes A fuga da sala de aula 

para a Educação Física 

motivada pela sensação 

de liberdade e 

afinidade na certeza de 

novidade com 

aprendizado pelo 

movimento corporal 

comunicativo e alegre 

(II31α) O sentido da Educação Física percebido como a fuga da sala 

de aula na certeza de aprendizado novo. 

Fuga da Sala de Aula na Certeza de 

Aprendizado Novo 

(II88δ) O sentido da Educação Física por ser muito melhor devido à 

promoção da sensação de liberdade e praticidade. 

Ser Muito Melhor Devido à Sentir 

Mais Liberdade e Praticidade 

(II8α) A fuga do confinamento da sala de aula como sentido da 

Educação Física por sua ajuda no exercitar mais. 

Fuga do Confinamento da Sala de Aula 

(II8γ) A fuga do estar parado na sala de aula como sentido na 

Educação Física por sua condição de ter que fazer alguma coisa. 

Fuga do Estar Parado na Sala de Aula 

(II9α) A fuga da sala de aula como sentido da Educação Física. Fuga da Sala de Aula 

(II31γ) O sentido da Educação Física por sua elevada comunicação, 

diversão e bastante prática esportiva demandando mais 

aulas. 

Elevada Comunicação, Diversão e 

Prática Esportiva Demandando Mais 

Aula 

A demanda por mais aulas de Educação Física 

considerando seu conteúdo ter muita 

comunicação, diversão e bastante prática 

esportiva 

(II106β) O mexer o corpo e consequente ajuda psicológica e no jeito 

de ver as coisas como sentido para a Educação Física 

Mexer o Corpo e Consequente Ajuda 

Psicológica no Jeito de Ver as Coisas 

O esporte e as experiências de movimentos 

corporais vivenciados na Educação Física 

como fomentadora de oportunidades na 

abertura da mente para o aprendizado teórico e 

prático de suas atividades 

O teórico e 

prático na 

diversidade de 

movimentos 

corporais como 

valores 

vivenciais com 

sentimentos e 

emoções na 

Educação Física 

(II106δ) O exercício do corpo e da mente como sentido da Educação 

Física. 

Exercício do Corpo e da Mente 

(II7γ) abertura da mente para o aprendizado teórico e prático 

como sentido da Educação Física. 

Abertura da Mente para o Aprendizado 

Teórico e Prático 

(II31α) O sentido da Educação Física atrelado ao fato de ser esporte, 

fazer bem à saúde a todo mundo: sempre bom. 

Fato de Ser Esporte, Fazer Bem à 

Saúde para Todo Mundo: Sempre Bom 

(II56α) O sentido da Educação Física percebido como oportunidade 

única de atividade física. 

Oportunidade Única de Atividade 

Física 
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(II7γ) A percepção de sentido na Educação Física como fomentadora 

de oportunidade profissional como jogador. 

Fomentadora de Oportunidade e seu benefício 

universal à 

saúde (II8α) A oportunidade de se exercitar mais como sentido da 

Educação Física. 

Oportunidade de Se Exercitar Mais 

(II106δ) A prática esportiva diversificada  nos conteúdos bimestrais 

como sentido da Educação Física. 

Prática Esportiva Diversificada nos 

Conteúdos Bimestrais 

A percepção corporal nas experiências 

vivenciadas na Educação Física através das 

práticas esportivas diversificadas como 

necessidade de movimento contra a dor, 

manutenção da integridade física, relaxamento 

e redução do estresse 

(II65β) O sentido da Educação Física na integridade física e 

companheirismo. 

Integridade Física e Companheirismo 

(II76α) O sentido da Educação Física no relaxamento e redução do 

estresse. 

Relaxamento e Redução do Estresse 

(II10α) O sentido da Educação Física por seu atendimento à 

necessidade mental no ficar mais alegre. 

Atendimento à Necessidade Mental no 

Ficar Mais Alegre 

A mudança de sentimentos e emoções a partir 

das experiências corporais nos exercícios, 

jogos e brincadeiras vivenciados como 

momento diferente da escola 
(II10α) A mudança de sentimentos e emoção como sentido da 

Educação Física. 

Mudança de Sentimentos e Emoção 

(II8α) A alegria nos momentos de exercício, brincadeira e jogo: 

melhora do astral pela Educação Física como sentido. 

Alegria nos Exercícios, Brincadeiras e 

Jogos: Melhora do Astral 

(II9α) O sentido da Educação Física na situação vivida como 

momento diferente da escola. 

Momento Diferente da Escola 

(II10γ) O sentido da Educação Física no fazer muito bem a tudo: 

saúde, psicológico, físico... 

Fazer Muito Bem a Tudo: Saúde, 

Psicológico, Físico... 

As experiências de movimentos corporais 

vivenciadas na Educação Física como 

benefício universal à saúde (II56α) O fazer muito bem para a saúde como sentido da Educação 

Física. 

Fazer Muito Bem para a Saúde 

(II86α) O sentido da Educação Física percebido por sua ajuda na 

questão da saúde. 

Ajuda na Questão da Saúde 

(II86δ) O ajudar na questão da saúde como sentido da Educação 

Física. 

Ajudar na Questão da Saúde 

(II76γ) A questão da saúde como sentido da Educação Física. Questão da Saúde 

(II7α) A ajuda no físico como sentido da Educação Física. Ajuda no Físico 

(II56δ) O sentido da Educação Física percebido na saúde física e 

mental como válvula de escape para o estresse. 

Saúde Física e Mental como Válvula 

de Escape para o Estresse 

(II56α) O aumento da afinidade por aproximar pessoas como 

sentido da Educação Física. 

Aumento da Afinidade Por Aproximar 

Pessoas 

A experiência do trabalho em equipe no 

conjunto, como um todo de ajuda mútua, na 

interação aluno-aluno-professor pela conversa 

na prática da Educação Física criando mais 

amizade pela afinidade 

A ajuda mútua 

como base do 

espírito de 

conjunto na 

melhoria da 

relação entre os 

alunos como 

valores 

criativos de 

significado 

positivo na 

(II9γ) O interagir com o outro na prática da atividade física como 

sentido da Educação Física. 

Interação com O Outro na Prática da 

Atividade Física 

(II60β) O sentido da Educação Física pautado na interação com o 

outro: aluno-aluno-professor. 

Interação com O Outro: Aluno-Aluno-

Professor 

(II106δ) O sentido da Educação Física na integração esportiva pela 

necessidade do outro. 

Integração Esportiva pela Necessidade 

do Outro 

(II60δ) O sentido da Educação Física na interação com o outro 

oportunizada pelo ambiente na conversa. 

Interação com O Outro Oportunizada 

pelo Ambiente na Conversa 

(II76α) O sentido da Educação Física no fazer comunicar melhor. Fazer Comunicar Melhor 
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(II65β) O saber trabalhar em equipe ou grupo como sentido da 

Educação Física. 

Saber Trabalhar em Equipe ou em 

Grupo 

comunicação 

além da quadra 

de jogo da 

Educação Física 
(II7α) O sentido da Educação Física por proporcionar muito 

trabalho em equipe. 

Proporcionar Muito Trabalho em 

Equipe 

(II7α) O ser tudo um conjunto de ajuda mútua como sentido na 

Educação Física pelo conjunto requerer ajuda mútua. 

Ser Tudo um Conjunto de Ajuda 

Mútua 

(II64γ) O trabalhar conjunto como sentido da Educação Física. Trabalhar Conjunto 

(II76γ) O sentido da Educação Física percebido no criar mais amizade 

pelo aumento da afinidade através da comunicação no jogo. 

Criar Mais Amizade p/ Afinidade 

Através da Comunicação no Jogo 

(II28δ) O sentido da Educação Física percebido na sua ajuda na 

relação com o outro. 

Ajuda na Relação com O Outro O significado positivo da Educação Física na 

melhoria da relação com o outro através da 

comunicação pelo esporte além de sua prática 

na quadra 
(II64β) O sentido da Educação Física como um significado positivo na 

relação com o outro. 

Um Significado Positivo na Relação 

Com O Outro 

(II86α) O sentido da Educação Física por sua bastante ajuda no ter 

mais relação com o outro na hora do esporte, mais contato. 

Ter Mais Relação com O Outro na 

Hora do Esporte, Mais Contato 

(II88α) O sentido da Educação Física na forma de comunicar com os 

amigos e ter uma relação pelo esporte além do jogo na 

quadra. 

Comunicação com os Amigos Além do 

Jogo na Quadra 

(II64γ) A ajuda na melhoria da relação com o outro como sentido da 

Educação Física. 

Ajuda na Melhoria da Relação com O 

Outro 

(II106β) O sentido da Educação Física na totalidade do contexto para 

além das quatro linhas. 

Totalidade do Contexto para Além das 

Quatro Linhas 

A abrangência e essencialidade da disciplina de Educação Física 

no significado profundo de sua existência 

(II10α) O sentido da Educação Física por ser algo que faz muita falta. Algo que Faz Muita Falta 

(II76α) O sentido da Educação Física por sua enorme ajuda na saúde. Enorme Ajuda na Saúde 

(II76α) O sentido da Educação Física dada sua essencialidade pela 

melhoria na comunicação, relaxamento e redução do 

estresse e enorme ajuda na saúde. 

Essencialidade p/ Melhoria na 

Comunicação, Relaxamento e Saúde 

(II88α) O sentido da Educação Física no muito além de ir para 

quadra jogar. 

Muito Além de Ir para Quadra Jogar 

(II88δ) O sentido da Educação Física evidenciado pela ausência ser 

muito ruim. 

Ausência Ser Muito Ruim 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 
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4.5.3.3 Resultados da Matriz Interpretativa do Sentido da Vida para o 3º Ano (Grupo III) 

 

Quadro 10: Categorização dos recortes dos discursos do Grupo III na matriz interpretativa do cuidado em saúde 

MATRIZ INTERPRETATIVA DO SENTIDO DA VIDA – Categorização do Grupo III 

Questão Orientadora: Você percebe o sentido da Educação Física na sua vida? Como você percebe esse sentido? 

Partic. Elementos Constituintes Unidades de Significado Subcategoria Categoria 

(III102δ) O sentido da Educação Física percebido na superação de obstáculos 

pessoais a partir da disciplina. 

Superação de Obstáculos Pessoais a Partir da 

Disciplina 

A superação de obstáculos 

pessoais no enfrentamento da 

dinâmica da vida, como 

sinônimo de movimento, com 

atividades da Educação Física 

contra a pressão contínua e 

sedentarismo juvenil 

A superação de 

obstáculos como 

desafios pessoais 

e consequente 

sugestão de 

alternativas 

respondentes 

como valores 

atitudinais, 

marcando a 

postura e 

posicionamento 

dos alunos frente 

a situações 

adversas no 

cenário das aulas 

de Educação 

Física 

(III13α) O sentido da Educação Física pautado na vergonha e na atitude de 

desconstrução  de estereótipos estéticos. 

Vergonha e a Atitude de Desconstrução de 

Estereótipos Estéticos 

(III39δ) O sentido da Educação Física pautado na saúde e no relaxamento 

frente à pressão contínua. 

Saúde e Relaxamento Frente a Pressão 

Contínua 

(III50β) O sentido da Educação Física na superação do não saber dançar para 

manter o corpo em movimento: sinônimo de vida. 

Superação do Não Saber Dançar para Manter 

o Corpo em Movimento: Sinônimo de Vida 

(III69γ) O sentido da Educação Física pautado pela na satisfação no combate 

ao sedentarismo juvenil. 

Satisfação no Combate ao Sedentarismo 

Juvenil 

(III107β) A transferência do aprendizado do trabalho em equipe para a vida 

como sentido da Educação Física. 

Transferência do Aprendizado do Trabalho 

em Equipe para a Vida 

Os desafios de crescimento 

pessoal no autocontrole; a 

vocação profissional como 

paralelo ao sentido de 

autoconhecimento e dos 

limites corporais da Educação 

Física que se leva para vida 

(III21α) O sentido da Educação Física na promoção de crescimento pessoal 

nas disciplinas e na vida. 

Desafios de Crescimento Pessoal nas 

Disciplinas e na Vida 

(III21α) O sentido da Educação Física na promoção de crescimento pessoal 

nas disciplinas e na vida. 

Promoção de Crescimento Pessoal nas 

Disciplinas e na Vida 

(III49α) A sensação de autocontrole corporal como sentido da Educação 

Física Educação Física. 

Sensação de Autocontrole Corporal 

(III49γ) O paralelo autoconhecimento pelo trabalho do corpo <=> sentido 

que se leva para vida como sentido da Educação Física no 

autoconhecimento pelo trabalho corporal e percepção de limites com 

proveitos para vida. 

Autoconhecimento pelo Trabalho do 

Corpo<=>Sentido que se Leva para Vida 

(III51β) A vocação profissional para a área como sentido da Educação Física. Vocação Profissional para a Área 

(III51δ) A vocação profissional na área como sentido da Educação Física. Vocação Profissional na Área 

(III105β) O convívio social no conhecimento da disputa para aceitar o outro 

lado como sentido da Educação Física. 

Convívio Social no Conhecimento da Disputa 

para Aceitar o Outro 

As alternativas sugeridas a 

partir da percepção de 

conjunturas de convívio 

social, estrutura didática e de 

status institucional 

(III15δ) A convivência e doação individual para o sucesso da equipe como 

sentido da Educação Física. 

Convivência e Doação Individual para o 

Sucesso da Equipe 

(III21γ) O sentido da Educação Física no bem-estar, disposição e desejo, 

sugerindo mais aulas, levantando a necessidade de duas aulas por 

semana intercaladas. 

Bem-Estar, Disposição e Desejo; Sugerindo 

Mais Aulas 
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(III102δ) O sentido da Educação Física na percepção da diferença comparada a 

outras disciplinas e outras escolas. 

Diferença Comparada a Outras Disciplinas e 

Outras Escolas 

(III102α) O único contato com atividade física promovido pela Educação Física 

como sentido. 

Único Contato com Atividade Física  A possibilidade de fazer o 

gosta no contato com as 

atividades físicas e esportivas 

da Educação Física como 

experiência vivenciada na 

diversidade de conexões com 

o dia a dia, até como primeira 

importância na vida 

A vivência da 

satisfação com o 

resultado 

conjunto e 

envolvimento 

emocional na 

possibilidade de 

se fazer o que 

gosta e 

consequente paz 

interior como 

valor percebido 

nas experiências 

corporais 

presentes na 

Educação Física 

(III51β) O sentido da Educação Física pautado em ser primeiramente na saúde 

pelas atividades físicas cotidianas. 

Primeiramente na Saúde pelas Atividades 

Físicas Cotidianas 

(III39δ) A possibilidade de fazer o que gosta na diversidade de conexões 

além do esporte como sentido da Educação Física. 

Possibilidade de Fazer o que Gosta na 

Diversidade Além do Esporte 

(III51δ) A importância pelo gostar muito de esporte e por sua ajuda às 

pessoas sedentárias como sentido da Educação Física. 

Primeira Importância na Vida Devido a 

Gostar Muito de Esporte 

(III20γ) O conhecimento esportivo para além da saúde física como sentido da 

Educação Física a partir da origem do esporte. 

Conhecimento Esportivo para Além da Saúde 

(III15β) O sentido da Educação Física na satisfação como resultado conjunto 

de aprendizado lúdico 

Satisfação como Resultado Conjunto de 

Aprendizado Lúdico 

O envolvimento emocional na 

vivência da satisfação do 

resultado conjunto de 

aprendizado lúdico de outras 

culturas pelas experiências 

esportivas e corporais na 

relação consigo e com o outro 

(III20γ) O conhecimento conjunto de outras culturas como sentido da 

Educação Física. 

Conhecimento Conjunto de Outras Culturas 

(III36γ) O esporte e o corpo na relação consigo e com o outro como sentido 

da Educação Física. 

O Estético e o Esportivo na Relação Consigo 

e com o Outro 

(III39α) A questão física e emocional na relação consigo e com o outro como 

sentido da Educação Física não alcançado em outras matérias escolares. 

Questão Física e Emocional na Relação 

Consigo e com o Outro 

(III105δ) O melhoramento do corpo e da mente como sentido da Educação 

Física. 

Melhoramento do Corpo e da Mente A paz interior pelo bem-estar 

pessoal na mente e no físico 

através do envolvimento 

esportivo nas experiências 

corporais vivenciadas nas 

aulas de Educação Física 

(III36β) A importância do bem-estar pessoal, mental e físico pelo 

envolvimento esportivo como sentido da Educação Física. 

Bem-Estar Pessoal, Mental e Físico pelo 

Envolvimento Esportivo 

(III36β) A paz interior como sentido da Educação Física. Paz Interior 

(III13δ) A satisfação do aprendizado num ambiente de diversidade como 

sentido para a Educação Física. 

Satisfação do Aprendizado num Ambiente de 

Diversidade 

O sentido para o mundo no 

sucesso coletivo através da 

satisfação do aprendizado na 

diversidade pelos laços sociais 

e valores socioeconômicos 

melhorando a interação e 

trabalho em grupo 

O sentido para o 

mundo no 

sucesso coletivo 

de aproximação 

e interação 

promovidos pela 

Educação Física 

como valores 

criativos na 

formação do 

caráter juvenil e 

respeito ao outro 

(III14α) Os laços sociais e valores socioeconômicos como sentido da Educação 

Física. 

Laços Sociais e Valores Socioeconômicos 

(III20β) A Educação Física como promotora de sentido para o mundo no 

sucesso coletivo presente na sua prática. 

Promotora de Sentido para o Mundo no 

Sucesso Coletivo 

(III62γ) O trabalho em grupo como sentido da Educação Física. Trabalhando em Grupo 

(III62δ) O sentido da Educação Física na melhoria da interação em grupo. Melhoria da Interação em Grupo 

(III14γ) O sentido da Educação Física no entrosamento da turma e 

aproximação das pessoas. 

Entrosamento da Turma e Aproximação das 

Pessoas 

O valor do ser humano no 

entrosamento da turma pela 

aproximação e interação 

promovidas pelo exercício 

corporal em grupo como 

formação do caráter do jovem 

no saber conviver e trabalhar 

(III13α) O sentido da Educação Física no ter que interagir pela proximidade 

humana e afinidade. 

Ter que interagir pela Proximidade Humana e 

Afinidade 

(III105δ) O relacionamento com o outro como sentido da Educação Física. Relacionamento com o Outro 

(III107γ) O trabalho corporal vinculado à relação de respeito ao limite do 

outro como sentido da Educação Física. 

Trabalho Corporal e Relação de Respeito ao 

Limite Outro 
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(III15β) O sentido da Educação Física pautado no relacionamento humano do 

exercício corporal em grupo. 

Relacionamento do Exercício Corporal em 

Grupo 

em equipe com respeito ao 

outro em seus limites 

(III20α) O valor social da competição no espírito de equipe na relação com o 

outro como sentido da Educação Física. 

Valor Social da Competição no Espírito de 

Equipe na Relação com o Outro 

(III62α) O sentido da Educação Física pautado na sua importância na 

formação do jovem, do caráter e no trabalhar em equipe. 

Espírito de Equipe na Formação e no Caráter 

(III69γ) A ajuda no saber conviver com o outro como sentido da Educação 

Física. 

Convivência 

(III50γ) O movimento como base do ser humano expressado na disciplina 

como sentido da Educação Física. 

Movimento como Base do Ser Humano 

Expressado na Disciplina 

A compreensão do movimento como fundamento 

do ser humano expressado na Educação Física 

como significado profundo na interação do aluno 

com o outro e com o mundo 
(III50β) O sentido da Educação Física marcado pelo movimento presente na 

vida pelo esporte, dança ou coisa assim. 

Presença na Vida pelo Esporte, Dança ou 

Coisa Assim 

(III50γ) O sentido da Educação Física pautado no movimento de interação 

pessoal com o outro. 

Movimento de Interação Pessoal com o Outro 

(III69α) O sentido da Educação Física percebido pelo  social na interação com 

o outro e com o mundo. 

Social na Interação com o Outro e com o 

Mundo 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 
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4.6 RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO QUANTITATIVA 

 

Os resultados da investigação qualitativa serão apresentados a seguir, compondo 

uma estatística descritiva seguida da respectiva inferencial para averiguar principalmente se 

há ou não alteração ao longo do ano letivo através de comparações entre o primeiro e último 

bimestre em cada grupo quanto ao Perfil-Rhefem, ao Perfil-EV e à Sensação-SV. 

Considerando a proximidade das médias e medianas nos resultados obtidos, para estatística 

de resumo, optou-se pela média; assim, juntamente a cada tabela descritiva das médias e 

desvios-padrões (criadas no Excel), são apresentadas as tabelas correspondentes das 

estatísticas de teste originadas do teste de Wilcoxon com seus respectivos escores (Z) e nível 

de significância. 

 

4.6.1 Resultado Quantitativo da Afinidade com a Disciplina de Educação Física 

 

Os resultados quanto à afinidade para os três grupos são apresentados na Tabela 7 

a seguir, estes foram obtidos a partir do item 1 do Q-Rhefem (variando a escala de 1, 

totalmente falso, a 7, absolutamente verdade para a afirmativa “Eu gosto da disciplina de 

Educação Física”).  

 

Tabela 7: A afinidade com a disciplina de Educação Física a partir do primeiro item do Questionário 

de Relacionamento Humano na Educação Física do Ensino Médio nos quatro bimestres do ano letivo. 

Média ± DP 

Item 

Afinidade com a Educação Física nos Bimestres ao Longo do Ano Letivo 

α β γ δ 

Grupo I 5,80 ± 1,11 6,03 ± 1,07 5,54 ± 1,24 5,63 ± 1,31 

Grupo II 6,03 ± 1,84 5,89 ± 1,60 5,89 ± 1,53 6,11 ± 1,30 

Grupo III 5,63 ± 1,45 5,78 ± 1,50 5,93 ± 1,11 6,11 ± 1,12 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

O Grupo III apresentou um crescimento regular das médias de afinidade bimestrais 

ao longo do ano; variando de 5,63 ± 1,45(α) para 5,78 ± 1,50(β) do primeiro para o segundo 

(diferença de 0,15); do segundo para o terceiro de 5,78 ± 1,50(β) para 5,93 ± 1,11(γ) 

(diferença de 0,15); e do terceiro para o quarto bimestre de 5,93 ± 1,11(γ) para 6,11 ± 1,12(δ) 

(diferença de 0,18). Contudo, mostrou um crescimento anual de 0,48 ponto do primeiro ao 

último bimestre com as médias variando de 5,63 ± 1,45(α) para 6,11 ± 1,12(δ). O aumento 

da afinidade para o Grupo II ao longo do ano foi menor que uma casa decimal, variando do 

primeiro bimestre com 6,03 ± 1,84(α) para 6,11 ± 1,30(δ) no quarto, diferindo uma da outra 
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em 0,08 ponto. Este aumento só foi obtido devido à variação das médias do terceiro para o 

quarto bimestre a qual foi de 5,89 ± 1,53(γ) para 6,11 ± 1,30(δ), com diferença entre as 

médias de 0,09; do primeiro para o segundo, a diferença entre as médias foi de -0,14, 

reduzindo de 6,03 ± 1,84(α) para 5,89 ± 1,60(β); já as médias do segundo e terceiro 

bimestres foram iguais em 5,89, diferindo apenas na dispersão do desvio-padrão (± 1,60(β) 

e ± 1,53(γ) respectivamente. No Grupo I, em valores absolutos, houve uma redução de -0,17 

entre as médias de afinidade do primeiro ao último bimestre, reduzindo de 5,80 ± 1,11(α) 

para 5,63 ± 1,31(δ); todavia, do primeiro para o segundo bimestre, houve um aumento na 

média de 0,23, elevando de 5,80 ± 1,11(α) para 6,03 ± 1,07(β); a redução na média realmente 

aconteceu do segundo para o terceiro bimestre na ordem de -0,49, reduzindo de 

6,03 ± 1,07(β) para 5,54 ± 1,24(γ); já do terceiro para o quarto, ocorreu uma aumento de 

0,09 entre as médias numa variação de 5,54 ± 1,24(γ) para 5,63 ± 1,31(δ). Nenhum dos 

Grupos apresentou diferença estatística significativa para afinidade entre o primeiro e quarto 

bimestre (Tabela 7.1). 

 

Tabela 7.1: Estatísticas de testea 
(δ - α) Grupo I Grupo II Grupo III 

Z -0,847b -0,113b -1,744c 

Significância Sig. (2 extremidades) 0,397 0,910 0,081 

a. Teste de Classificações Assinadas por Wilcoxon. 

b. Com base em postos positivos. 

c. Com base em postos negativos. 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

Os resultados do teste de Wilcoxon, para a diferença das médias das afinidades 

obtidas das respostas do item 1 do Q-Rhefem, mostram o Grupo II com nível de significância 

de p = 0,910; o Grupo I com um p = 0,397 (escore Z de -0,847) e o Grupo III com um 

p = 0,081; sendo este bem próximo de uma diferença estatística para um p < 0,05 

(Tabela 7.1). Mesmo sem apresentar diferença estatística em suas médias entre o primeiro e 

quarto bimestre, os três grupos mantiveram suas médias elevadas para a percepção de 

afinidade ao longo do ano, considerando a escala de 1 a 7 para esse item do Q-Rhefem. 

 

 

 

 



111 
 

4.6.2 Resultados do Questionário de Relacionamento Humano na Educação Física do Ensino 

Médio 

 

Os resultados do Q-Rhefem ao longo do ano são apresentados através das médias 

do Perfil-Rhefem para os três grupos. Na Tabela 8, são demonstrados esses resultados para 

o Grupo I. 

Tabela 8: Resultado detalhado do Questionário de Relacionamento Humano na Educação Física do 

Ensino Médio dos participantes do Grupo I nos quatro bimestres do ano letivo 

Média ± DP 

Item 

Q-Rhefem  nos Bimestres ao Longo do Ano Letivo 

α β γ δ 

1 5,80 ± 1,11 6,03 ± 1,07 5,54 ± 1,24 5,63 ± 1,31 

2 4,97 ± 1,69 5,31 ± 1,66 4,83 ± 1,87 4,54 ± 2,13 

3 6,57 ± 0,65 6,40 ± 0,85 6,31 ± 0,90 6,26 ± 1,07 

4 5,29 ± 1,32 5,57 ± 1,24 5,11 ± 1,41 5,31 ± 1,43 

5 6,34 ± 1,14 6,00 ± 1,24 5,89 ± 1,21 5,77 ± 1,26 

6 4,97 ± 1,60 4,97 ± 1,62 4,91 ± 1,72 5,03 ± 1,72 

7 4,66 ± 1,76 4,86 ± 1,85 4,60 ± 2,00 4,86 ± 1,72 

8 4,71 ± 1,54 4,69 ± 1,89 4,74 ± 2,08 4,83 ± 1,76 

9 4,11 ± 1,62 4,54 ± 1,77 4,06 ± 2,14 4,29 ± 2,02 

10 5,71 ± 1,18 5,14 ± 1,17 4,86 ± 2,12 4,69 ± 1,66 

Perfil-Rhefem 53,14 ± 9,27 53,51 ± 9,93 50,86 ± 12,01 51,20 ± 10,48 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

A partir dos resultados do Q-Rhefem aplicados aos participantes do Grupo I, os 

valores absolutos para o Perfil-Rhefem nos quatro bimestres letivos apresentaram-se estáveis 

no primeiro e segundo bimestres letivos – 53,14 ± 9,27(α) e 53,51 ± 9,93(β) –, variando 

apenas 0,37; já do segundo para o terceiro bimestres, houve uma queda de -2,66, diminuindo 

de 53,51 ± 9,93(β) para 50,86 ± 12,01(γ); houve um aumento de 0,34 do terceiro para o 

quarto bimestre, subindo de 50,86 ± 12,01(γ) para 51,20 ± 10,48(δ). No geral, do primeiro 

para o quarto bimestre, houve uma queda de -1,94 em valores absolutos, em que o valor do 

Perfil-Rhefem caiu de 53,14 ± 9,27(α) para 51,20 ± 10,48(δ) (Tabela 8). 

 

Tabela 8.1: Estatísticas de Testea 
(δ - α)  Perfil-Rhefem 

Z -0,959b 

Significância Sig. (2 extremidades) 0,338 

a. Teste de Classificações Assinadas por Wilcoxon. 

b. Com base em postos positivos. 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 
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O nível de significância para o Perfil-Rhefem do Grupo I foi de p = 0,338 do teste 

de Wilcoxon (Z = 0,959), mostrando que não houve diferença no padrão de relacionamento 

humano do primeiro para último bimestre no grupo acima para um nível de significância de 

p < 0,05 (Tabela 8.1).  

 

Tabela 9: Resultado detalhado do Questionário de Relacionamento Humano na Educação Física do 

Ensino Médio dos participantes do Grupo II nos quatro bimestres do ano letivo 

Média ± DP 

Item 

Q-Rhefem  nos Bimestres ao Longo do Ano Letivo 

α β γ δ 

1 6,03 ± 1,84 5,89 ± 1,60 5,89 ± 1,53 6,11 ± 1,30 

2 6,34 ± 1,53 4,94 ± 1,81 5,37 ± 2,10 5,54 ± 1,79 

3 6,77 ± 0,55 6,40 ± 1,22 6,09 ± 1,46 6,54 ± 0,74 

4 5,63 ± 1,66 5,43 ± 1,79 5,40 ± 1,56 6,00 ± 1,37 

5 6,31 ± 0,87 6,09 ± 1,29 6,06 ± 1,28 6,37 ± 1,35 

6 5,83 ± 0,98 5,57 ± 1,46 5,66 ± 1,41 6,00 ± 1,35 

7 5,49 ± 1,60 5,57 ± 1,42 5,63 ± 1,37 6,03 ± 1,20 

8 5,26 ± 1,54 5,34 ± 1,51 5,46 ± 1,46 6,00 ± 1,21 

9 5,23 ± 1,68 4,86 ± 1,73 5,40 ± 1,54 5,91 ± 1,22 

10 6,26 ± 1,04 5,43 ± 1,44 5,91 ± 1,38 6,14 ± 1,06 

Perfil-Rhefem 59,14 ± 8,15 55,51 ± 11,44 56,86 ± 12,09 60,66 ± 10,07 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

Na Tabela 9, são apresentados os resultados do Q-Rhefem para o Grupo II. Os 

valores absolutos do Perfil-Rhefem ao longo do ano apresentaram um aumento do primeiro 

ao último bimestre letivo, partindo de 59,14 ± 8,15(α) para 60,66 ± 10,07(δ), esboçando uma 

diferença de 1,51 no Perfil-Rhefem. Todavia, do primeiro para o segundo bimestre, teve uma 

queda de -3,63, caindo de 59,14 ± 8,15(α) para 55,51 ± 11,44(β); a partir de então, aumentos 

sucessivos até o último bimestre, com um aumento de 1,34 do segundo para o terceiro – de 

55,51 ± 11,44(β) para 56,86 ± 12,09(γ) –, seguido de um aumento maior de 3,80 entre o 

terceiro e quarto bimestre – de 56,86 ± 12,09(γ) para 60,66 ± 10,07(δ).  

 

Tabela 9.1: Estatísticas de Testea 
 (δ - α) Perfil-Rhefem 

Z -1,779b 

Significância Sig. (2 extremidades) 0,075 

a. Teste de Classificações Assinadas por Wilcoxon. 

b. Com base em postos negativos. 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 
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Apesar de o nível de significância estar próximo de um p < 0,05, o Grupo II, com 

um p = 0,075 no teste de Wilcoxon, ainda não alcança diferença estatística em seu aumento 

na média do Perfil-Rhefem do primeiro para o quarto bimestre letivo (Tabela 9.1). 

Na Tabela 10, a seguir, é apresentado o resultado do Q-Rhefem com as médias do 

Perfil-Rhefem para o Grupo III. 

 

Tabela 10: Resultado detalhado do Questionário de Relacionamento Humano na Educação Física do 

Ensino Médio dos participantes do Grupo III nos quatro bimestres do ano letivo 

Média ± DP 

Item 

Q-Rhefem nos Bimestres ao Longo do Ano Letivo 

α β γ δ 

1 5,63 ± 1,45 5,78 ± 1,50 5,93 ± 1,11 6,11 ± 1,12 

2 6,33 ± 0,83 4,81 ± 1,82 5,89 ± 1,05 6,11 ± 1,19 

3 6,15 ± 0,99 6,07 ± 1,27 6,37 ± 0,97 6,44 ± 0,80 

4 5,26 ± 1,56 5,26 ± 1,51 5,48 ± 1,28 5,93 ± 1,11 

5 5,93 ± 1,69 6,37 ± 0,79 6,30 ± 1,14 6,44 ± 0,75 

6 5,22 ± 1,63 5,48 ± 1,50 5,78 ± 1,34 6,00 ± 1,11 

7 5,67 ± 1,07 5,70 ± 1,27 5,85 ± 1,13 6,22 ± 0,89 

8 5,52 ± 1,31 5,70 ± 1,20 5,67 ± 1,00 5,81 ± 1,33 

9 4,96 ± 1,58 4,74 ± 1,35 5,52 ± 1,48 5,48 ± 1,42 

10 5,89 ± 1,53 5,48 ± 1,55 6,15 ± 1,10 5,96 ± 1,06 

Perfil-Rhefem 56,56 ± 10,05 55,41 ± 9,72 58,93 ± 7,49 60,52 ± 7,19 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

No Grupo III, os resultados do Q-Rhefem apresentaram um crescimento maior no 

Perfil-Rhefem do primeiro ao último bimestre letivo, essa diferença foi de 3,96, obtida pela 

incremento de 56,56 ± 10,05(α) para 60,52 ± 7,19(δ); com uma queda de -1,15 do primeiro 

para o segundo bimestre, diminuindo de 56,56 ± 10,05(α) para 55,41 ± 9,72(β); seguidos 

também de dois aumentos consecutivos, do segundo para o terceiro com 3,52 – aumentando 

de 55,41 ± 9,72(β) para 58,93 ± 7,49(γ) – e do terceiro para o quarto com 1,59 – aumentando 

de 58,93 ± 7,49(γ) para 60,52 ± 7,19(δ). 

 

Tabela 10.1: Estatísticas de Testea 
 (δ - α) Perfil-Rhefem 

Z -2,346b 

Significância Sig. (2 extremidades) 0,019 

a. Teste de Classificações Assinadas por Wilcoxon. 

b. Com base em postos negativos. 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 
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O Perfil-Rhefem do Grupo III variou positivamente em sua média com diferença 

estatística para o nível de significância de p < 0,05; visto que seu resultado no teste de 

Wilcoxon apresentou um p = 0,019 na comparação do primeiro para o último bimestre 

(Tabela 10.1).  

 

4.6.3 Resultado do Pentágono do Bem-Estar 

 

Os resultados do PEB ao longo do ano são apresentados por meio das médias do 

Perfil-EV e de seus respectivos componentes para os três grupos estudados. Na Tabela 11, 

são apresentados esses resultados para o Grupo I. 

 

Tabela 11: Resultado detalhado do Pentáculo do Bem-Estar dos participantes do Grupo I nos quatro 

bimestres do ano letivo 

Média ± DP 

Item/Componente 

PBE nos Bimestres ao Longo do Ano Letivo 

α β γ δ 

a 0,94 ± 0,80 0,97 ± 0,71 1,03 ± 0,66 1,11 ± 0,90 

b 0,80 ± 0,83 0,83 ± 0,82 0,66 ± 0,80 1,11 ± 0,96 

c 1,71 ±,02 1,69 ± 0,96 1,69 ± 1,13 1,63 ± 1,14 

 d 1,06 ± 1,08 0,83 ± 0,89 0,86 ± 0,94 0,89 ± 0,83 

e 1,31 ± 1,08 1,29 ± 1,05 1,54 ± 1,07 1,17 ± 1,01 

f 2,20 ± 0,96 2,14 ± ,06 1,86 ± 1,12 1,91 ± 1,04 

g 1,57 ± 1,22 1,89 ± 1,18 1,89 ± 1,28 2,06 ± 1,21 

h 0,23 ± 0,77 0,11 ± 0,53 0,17 ± 0,57 0,11 ± 0,53 

i 0,40 ± 0,77 0,17 ± 0,38 0,14 ± 0,36 0,31 ± 0,76 

j 2,57 ± 0,74 2,31 ± 0,87 2,51 ± 0,78 2,46 ± 0,66 

k 2,03 ± 0,95 1,91 ± 0,82 2,06 ± 0,94 2,17 ± 0,89 

l 2,54 ± 0,66 2,46 ± 0,66 2,37 ± 0,77 2,46 ± 0,70 

m 1,94 ± 1,03 1,94 ± 0,97 2,09 ± 1,04 1,91 ± 1,12 

n 2,57 ± 0,65 2,57 ± 0,78 2,46 ± 0,92 2,43 ± 0,81 

o 2,74 ± 0,56 2,86 ± 0,43 2,83 ± 0,51 2,77 ± 0,49 

Nutrição 3,46 ± 1,24 3,49 ± 1,63 3,37 ± 1,59 3,86 ± 2,09 

Atividade Física 4,57 ± 2,19 4,26 ± 2,28 4,26 ± 2,32 3,97 ± 2,28 

Comportamento Preventivo 2,20 ± 2,01 2, 17 ± 1,29 2,20 ± 1,41 2,49 ± 1,72 

Relacionamento 7,14 ± 1,82 6,69 ± 1,59 6,94 ± 1,85 7,09 ± 1,87 

Controle do Estresse 7,26 ± 1,48 7,37 ± 1,55 7,37 ± 1,55 7,11 ± 1,73 

Perfil-EV 24,63 ± 4,72 23,97 ± 4,31 24,14 ± 4,60 24,51 ± 5,76 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

Nos resultados do PBE dos participantes do Grupo I, em valores absolutos, observa-

se que a média do Perfil-EV diminuiu ao longo do ano (do primeiro ao quarto bimestre) em 
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-0,11 – diminuindo de 24,63 ± 4,72(α) para 24,51 ± 5,76(β); entre os componentes que 

contribuíram para essa diminuição ao longo do ano estão Atividade Física (em -0,60), 

Controle de Estresse (-0,14) e Relacionamento (-0,06), que somaram negativamente à média 

-0,80; em contraponto, os componentes de Nutrição e de Comportamento Preventivo 

evitaram uma diminuição maior na média do Perfil-EV (aumentaram suas médias em 0,40 e 

0,29 respectivamente), somando juntos um crescimento de 0,69. O Perfil-EV médio entre os 

bimestres diminuiu do primeiro para o segundo em 0,66 (de 24,63 ± 4,72(α) para 23,97 

± 4,31(β)); e, seguidamente, aumentando do segundo para o terceiro em 0,17 – de 23,97 

± 4,31(β) para 24,14 ± 4,60(γ) – e do terceiro para o quarto bimestre em 0,37 – de 24,14 

± 4,60(γ) para 24,51 ± 5,76(δ) –, aumentos insuficientes para superar a diminuição inicial. 

 

Tabela 11.1: Estatísticas de testea 

(δ - α) Nutrição 
Atividade 

Física 

Comportamento 

Preventivo 
Relacionamento 

Controle do 

Estresse 
Perfil-EV 

Z -1,112b -1,535c -1,260b -0,164c -0,344c -0,072c 

Significância Sig. 
(2 extremidades) 

0,266 0,125 0,208 0,870 0,731 0,943 

a. Teste de Classificações Assinadas por Wilcoxon. 

b. Com base em postos negativos. 

c. Com base em postos positivos. 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

De acordo com o teste de Wilcoxon para as médias do Perfil-EV do Grupo I 

(p = 0,943), estas não apresentaram diferença estatística (p < 0,05) do primeiro para o quarto 

bimestre letivo; pelo contrário, o valor de seu nível de significância mostra quase uma 

igualdade. Quanto aos seus respectivos componentes do PBE, nenhum apresentou uma 

variação com diferença estatística significativa no teste (Tabela 11.1). 

 

Na Tabela 12, são apresentados os resultados das médias do Perfil-EV do Grupo II 

e dos respectivos componentes do PBE. 

 

Tabela 12: Resultado detalhado do Pentáculo do Bem-Estar dos participantes do Grupo II nos quatro 

bimestres do ano letivo 
Média ± DP 

Item/Componente 

PBE nos Bimestres ao Longo do Ano Letivo 

α β γ δ 

a 1,00 ± 0,87 1,17 ± 0,89 1,03 ± 0,71 1,23 ± 0,94 

b 0,71 ± 0,75 0,71 ± 0,67 0,71 ± 0,79 0,86 ± 0,91 

c 1,51 ± 1,17 1,66 ± 1,16 1,83 ± 1,01 1,94 ± 0,97 

d 0,80 ± 1,08 1,40 ± 1,19 1,37 ± 1,14 1,43 ± 1,04 

e 1,60 ± 1,14 1,74 ± 1,04 1,74 ± 1,04 1,83 ± 0,98 
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f 2,11 ± 0,93 2,03 ± 0,98 1,91 ± 1,07 1,91 ± 1,04 

g 1,86 ± 1,17 2,06 ± 1,16 2,14 ± 1,00 1,91 ± 1,15 

h 0,17 ± 0,45 0,49 ± 1,01 0,46 ± 0,95 0,34 ± 0,84 

i 0,40 ± 0,65 0,34 ± 0,76 0,40 ± 0,69 0,31 ± 0,72 

j 2,74 ± 0,61 2,46 ± 0,66 2,51 ± 0,74 2,40 ± 0,69 

k 2,11 ± 0,87 2,20 ± 0,96 2,09 ± 1,01 2,17 ± 0,79 

l 2,57 ± 0,70 2,31 ± 0,96 2,31 ± 0,87 2,26 ± 0,85 

m 2,11 ± 0,93 2,29 ± 0,99 2,17 ± 0,98 2,17 ± 0,92 

n 2,51 ± 0,95 2,17 ± 1,01 2,43 ± 0,85 2,26 ± 0,92 

o 2,83 ± 0,45 2,51 ± 0,85 2,74 ± 0,61 2,51 ± 0,92 

Nutrição 3,23 ± 1,57 3,54 ± 1,63 3,57 ± 1,42 4,03 ± 2,18 

Atividade Física 4,51 ± 2,32 5,17 ± 2,64 5,03 ± 2,55 5,17 ± 2,60 

Comportamento Preventivo 2,43 ± 1,61 2,89 ± 1,98 3,00 ± 2,06 2,57 ± 1,84 

Relacionamento 7,43 ± 1,65 6,97 ± 1,99 6,91 ± 1,90 6,83 ± 1,85 

Controle do Estresse 7,46 ± 1,40 6,97 ± 1,82 7,34 ± 1,49 6,94 ± 1,76 

Perfil-EV 25,06 ± 4,96 25,54 ± 4,97 25,86 ± 4,96 25,54 ± 5,79 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

Nos resultados do PEV para o Grupo II, houve um acréscimo de 0,40 nos valores 

da média do Perfil-EV que acresceu de 25,06 ± 4,96(α) para 25,54 ± 5,79(δ) ao longo do 

ano, como mostra a Tabela 12. Os componentes que mais contribuíram para esse acréscimo 

foram a Nutrição com 0,80, seguida da Atividade Física com 0,66 e do Comportamento 

Preventivo com 0,14; já os componentes de Relacionamento e Controle do Estresse 

decresceram em 0,60 e 0,51, em ordem. Do primeiro para o segundo bimestre,  a média 

variou positivamente seu valor em 0,49 – de 25,06 ± 4,96(α) para 25,54 ± 4,97(β); seguindo 

essa tendência (mas um pouco menor), entre o segundo e terceiro bimestre, seu valor 

acresceu em 0,31 – subindo de 25,54 ± 4,97(β) para 25,86 ± 4,96(γ); interrompendo a 

sequência positiva, do terceiro para o quarto bimestre, a média decresceu em -0,31 – 

variando negativamente de 25,86 ± 4,96(γ) para 25,54 ± 5,79(δ) – com anulação do 

crescimento anterior e retornando ao valor da média do Perfil-EV no segundo bimestre. 

 

Tabela 12.1: Estatísticas de testea 

(δ - α) Nutrição 
Atividade 

Física 

Comportamento 

Preventivo 
Relacionamento 

Controle do 

Estresse 
Perfil-EV 

Z -2,535b -1,747b -0,306b -1,813c -1,548c -0,505b 

Significância Sig. 

(2 extremidades) 
0,011 0,081 0,759 0,070 0,122 0,613 

a. Teste de Classificações Assinadas por Wilcoxon. 

b. Com base em postos negativos. 

c. Com base em postos positivos. 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 
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O teste de Wilcoxon para o Perfil-EV do Grupo II (com um p =0,613) não teve 

diferença estatística (para o nível de significância de p < 0,05) em sua comparação com o 

primeiro e o último bimestre; porém o componente Nutrição do PBE apresentou um aumento 

significativo (p =0,011). O componente de Atividade Física alcançou um aumento próximo 

de uma diferença estatística com um p = 0,081; e, por outro lado, o componente de 

Relacionamento teve uma redução também próxima de uma diferença estatística com um 

p = 0.070 (Tabela 12.1).  

Na Tabela 13, são apresentados os resultados das médias do Perfil-EV do Grupo III 

e dos respectivos componentes do PBE. 

 

Tabela 13: Resultado detalhado do Pentáculo do Bem-Estar dos participantes do Grupo III nos quatro 

bimestres do ano letivo 

Média ± DP 

Item/Componente 

PBE nos Bimestres ao Longo do Ano Letivo 

α β γ δ 

a 0,74 ± 0,71 0,63 ± 0,79 0,70 ± 0,87 0,81 ± 1,00 

b 1,22 ± 0,85 1,33 ± 0,92 1,37 ± 0,88 1,19 ± 0,83 

c 1,89 ± 1,09 1,74 ± 1,06 1,67 ± 1,11 1,81 ± 0,92 

d 0,78 ± 1,19 0,89 ± 1,19 1,04 ± 1,19 0,93 ± 1,17 

e 1,07 ± 1,14 1,22 ± 1,15 1,44 ± 1,22 1,15 ± 1,06 

f 1,81 ± 1,24 1,85 ± 1,13 2,04 ± 1,06 1,85 ± 1,17 

g 1,93 ± 0,96 1,78 ± 0,93 2,04 ± 0,94 1,81 ± 0,96 

h 0,15 ± 0,46 0,26 ± 0,66 0,33 ± 0,55 0,19 ± 0,48 

i 0,33 ± 0,62 0,26 ± 0,45 0,30 ± 0,61 0,26 ± 0,53 

j 2,56 ± 0,70 2,56 ± 0,51 2,33 ± 0,73 2,37 ± 0,63 

k 1,93 ± 1,04 1,89 ± 1,05 1,89 ± 0,97 1,96 ± 0,98 

l 2,44 ± 0,85 2,56 ± 0,70 2,48 ± 0,80 2,52 ± 0,80 

m 1,52 ± 1,19 1,96 ± 0,94 1,89 ± 1,01 1,78 ± 0,89 

n 1,67 ± 1,00 1,81 ± 0,92 1,81 ± 1,00 1,67 ± 1,07 

o 2,85 ± 0,46 2,93 ± 0,27 2,78 ± 0,42 2,70 ± 0,61 

Nutrição 3,85 ± 1,99 3,70 ± 1,81 3,74 ± 1,99 3,81 ± 1,96 

Atividade Física 3,67 ± 2,70 3,96 ± 2,74 4,52 ± 2,61 3,93 ± 2,53 

Comportamento Preventivo 2,41 ± 1,28 2,30 ± 1,32 2,67 ± 1,33 2,26 ± 1,23 

Relacionamento 6,93 ± 2,00 7,00 ± 1,73 6,70 ± 2,07 6,85 ± 1,66 

Controle do Estresse 6,04 ± 1,74 6,70 ± 1,32 6,48 ± 1,37 6,15 ± 1,63 

Perfil-EV 22,89 ± 5,65 23,67 ± 5,67 24,11 ± 6,05 23,00 ± 5,46 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

O PEV para o Grupo III apresentou em seus resultados um crescimento de 

praticamente uma casa decimal no Perfil-EV ao longo do ano, com incremento em sua média 

na ordem de 0,11 do primeiro ao último bimestre – variando sua média de 22,89 ± 5,65(α) 
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no primeiro bimestre para 23,00 ± 5,46(δ) no quarto, os quais são detalhados na Tabela 13 a 

seguir. Apenas dois componentes contribuíram para esse crescimento, a Atividade Física 

com 0,26 e o Controle do Estresse com 0,11; em ordem decrescente, contribuíram 

negativamente para esse crescimento o componente de Comportamento Preventivo (0,15), 

de Relacionamento (0,07) e de Nutrição (0,04). Quanto às médias do Perfil-EV nos 

bimestres, observaram-se crescimentos sucessivos das médias do primeiro para o segundo 

bimestre e do segundo para o terceiro de 0,78 – de 22,89 ± 5,65(α) para 23,67 ± 5,67(β) e de 

23,67 ± 5,67(β) para 24,11 ± 6,05(γ) – respectivamente; do terceiro para o quarto bimestre, 

a média decresceu seu valor absoluto em -1,11 – variando negativamente de 24,11 ± 6,05(γ) 

para 23,00 ± 5,46(δ). 

 

Tabela 13.1: Estatísticas de testea 

(δ - α) Nutrição 
Atividade 

Física 

Comportamento 

Preventivo 
Relacionamento 

Controle do 

Estresse 
Perfil-EV 

Z -0,027b -0,415c -1,155b -0,517b -0,341c -0,153c 

Significância Sig. 
(2 extremidades) 

0,979 0,678 0,248 0,605 0,733 0,879 

a. Teste de Classificações Assinadas por Wilcoxon. 

b. Com base em postos positivos. 

c. Com base em postos negativos. 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

O Perfil-EV do Grupo III (com um p = 0,879 no teste de Wilcoxon) não apresentou 

diferença estatística do primeiro para o último bimestre letivo; concomitantemente, também 

nenhum dos componentes do PBE apresentou diferenças estatísticas, para nível de 

significância de p < 0,05 em todos os casos (Tabela 13.1). 

 

4.6.4 Resultado do Questionário do Sentido da Vida 

 

Os resultados das médias de Sensação-SV e das subescalas de Presença-SV e 

Busca-SV do QSV para os três grupos são apresentados nas tabelas de suas médias e nas 

tabelas de seus respectivos resultados do teste de Wilcoxon para comparação entre o 

primeiro e quarto bimestre letivo em cada grupo. A seguir, apresenta-se a Tabela 14 com os 

resultados do Grupo I para percepção da Sensação-SV e das subescalas de Presença-SV e 

Busca-SV. 
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Tabela 14: Resultado detalhado do Questionário do Sentido da Vida dos participantes do Grupo I nos 

quatro bimestres do ano letivo 

Média ± DP 

Item 

QSV em cada Bimestre ao Longo do Ano Letivo 

α β γ δ 

1 * 5,45 ± 1,75 5,00 ± 1,73 4,91 ± 1,81 4,91 ± 1,97 

2 ** 4,18 ± 1,83 5,55 ± 1,37 4,82 ± 2,04 5,18 ± 2,09 

3 ** 4,36 ± 1,75 5,45 ± 1,51 4,64 ± 1,86 5,45 ± 1,86 

4 * 4,82 ± 1,72 4,45 ± 1,69 4,82 ± 1,99 4,55 ± 1,86 

5 * 4,91 ± 2,30 5,27 ± 1,68 4,73 ± 2,10 5,09 ± 1,92 

6 * 4,18 ± 2,18 4,18 ± 1,83 4,45 ± 2,07 4,73 ± 1,90 

7 ** 4,36 ± 2,06 4,91 ± 1,70 5,18 ± 1,72 5,55 ± 1,63 

8 ** 4,27 ± 2,37 4,91 ± 1,92 5,36 ± 1,63 5,45 ± 1,63 

9 * 2,82 ± 2,23 3,45 ± 1,92 3,55 ± 2,07 3,91 ± 2,02 

10 ** 4,00 ± 2,28 5,18 ± 1,83 5,09 ± 2,21 5,55 ± 1,63 

Presença-SV * 21,11 ± 5,82 21,89 ± 7,14 21,31 ± 6,76 21,54 ± 6,88 

Busca-SV ** 22,34 ± 8,26 23,94 ± 7,51 22,46 ± 9,57 23,14 ± 8,75 

Sensação-SV 43,46 ± 8,94 45,83 ± 9,28 43,77 ± 11,36 44,69 ± 10,96 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

Os valores absolutos do resultado do QSV dos participantes do Grupo I 

apresentaram um aumento do primeiro para segundo bimestre na ordem de 2,37 na 

Sensação-SV – de 43,36 ± 8,94(α) para 45,83 ± 9,28(β); sendo reduzida do segundo para o 

terceiro bimestre em -2,06, reduzindo de 45,83 ± 9,28(β) para 43,77 ± 11,36(γ); voltou a 

variar positivamente em 0,23 do terceiro para o quarto bimestre, subindo de 43,77 ± 11,36(γ) 

para 44,69 ± 10,96(δ). No todo, houve um incremento em torno de 1,00 ponto na média da 

Sensação-SV do primeiro ao último bimestre, saltando de 43,36 ± 8,94(α) para 

44,69 ± 10,96(δ) (Tabela 14).  

 

Tabela 14.1: Estatísticas de testea 
(δ - α) Presença de SV Busca de SV Sensação-SV 

Z -0,234b -0,026b -0,081b 

Significância Sig. (2 extremidades) 0,815 0,980 0,936 

a. Teste de Classificações Assinadas por Wilcoxon. 

b. Com base em postos negativos. 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

A Sensação-SV, extraída do QSV para o Grupo I, não teve diferença estatística 

(p < 0,05) do primeiro para o quarto bimestre letivo no resultado do teste de Wilcoxon 

(p =0,936), situação apresentada também nas subescalas de Presença-SV (p = 0,815) e 

Busca-SV (p = 0,98), como mostra a Tabela 14.1.  
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Na Tabela 15, são apresentados os resultados do QSV com as respostas dos 

participantes do Grupo II. 

 

Tabela 15: Resultado detalhado do Questionário do Sentido da Vida dos participantes do Grupo II 

nos quatro bimestres do ano letivo 

Média ± DP 

Item 

QSV nos Bimestres ao Longo do Ano Letivo 

α Β γ δ 

1 * 4,86 ± 1,61 4,46 ± 1,93 4,71 ± 1,79 4,89 ± 1,79 

2 ** 5,51 ± 1,72 4,86 ± 2,02 4,40 ± 2,20 4,69 ± 2,26 

3 ** 4,80 ± 1,86 4,49 ± 2,12 4,31 ± 2,13 4,66 ± 2,30 

4 * 4,54 ± 1,58 4,11 ± 2,00 4,23 ± 1,94 4,46 ± 1,93 

5 * 4,91 ± 1,62 4,60 ± 1,83 4,51 ± 2,09 4,80 ± 1,84 

6 * 4,34 ± 1,71 4,09 ± 1,82 4,74 ± 1,79 4,91 ± 1,79 

7 ** 5,31 ± 1,79 4,66 ± 2,06 4,71 ± 2,02 5,14 ± 2,07 

8 ** 5,20 ± 2,14 5,00 ± 2,06 4,54 ± 2,09 4,63 ± 2,21 

9 * 3,86 ± 2,10 3,23 ± 2,09 3,06 ± 2,22 3,20 ± 2,06 

10 ** 4,91 ± 2,28 4,89 ± 2,04 4,43 ± 2,30 4,66 ± 2,11 

Presença-SV * 22,51 ± 4,71 20,49 ± 6,64 21,26 ± 6,83 22,26 ± 6,13 

Busca-SV ** 25,74 ± 7,81 23,89 ± 8,66 22,40 ± 9,30 23,77 ± 9,57 

Sensação-SV 48,26 ± 9,40 44,37 ± 11,38 43,66 ± 11,63 46,03 ± 12,40 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

A partir dos resultados do QSV para o Grupo II (Tabela 8), a Sensação-SV ao longo 

do ano apresentou uma redução sucessiva entre os bimestres do primeiro ao terceiro, -3,89 

pontos do primeiro para o segundo – de 48,26 ± 9,40(α) para 44,37 ± 11,38(β) – e de -0,71 

do segundo para o terceiro – de 44,37 ± 11,38(β) para 43,66 ± 11,63(γ). Apesar do 

crescimento de 2,37 na Sensação-SV do terceiro para o quarto bimestre – 43,66 ± 11,63(γ) 

a 46,03 ± 12,40(δ), este não foi o suficiente para um resultado negativo na ordem de -2,23 

pontos ao longo do ano, saindo de um valor de 48,26 ± 9,40(α) no primeiro e caindo para 

46,03 ± 12,40(δ) no último bimestre letivo. Esse resultado negativo na Sensação-SV foi mais 

em função da redução da percepção de Busca-SV, que foi de -1,97 no valor da média, em 

detrimento de uma redução bem menor na percepção de Presença-SV, na ordem de -0,26. 

 

Tabela 15.1: Estatísticas de testea 
(δ - α) Presença-SV Busca-SV Sensação-SV 

Z -0,246b -1,791b -1,345b 

Significância Sig. (2 extremidades) 0,806 0,073 0,179 

a. Teste de Classificações Assinadas por Wilcoxon. 

b. Com base em postos positivos. 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 
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As médias da Sensação-SV do Grupo II não apresentaram diferenças estatísticas 

significativas (p < 0,05) no teste de Wilcoxon entre o bimestre inicial e o final (p = 1,79). 

As médias da subescala de Presença-SV também não apresentaram diferença nesse mesmo 

teste; porém a subescala Busca-SV (com um p = 0,073) apresentou uma redução de sua 

média próxima do nível significância estatística adotado. 

 

Tabela 16: Resultado detalhado do Questionário do Sentido da Vida dos participantes do Grupo III 

nos quatro bimestres do ano letivo 

Média ± DP 

Item 

QSV nos Bimestres ao Longo do Ano Letivo 

α Β γ δ 

1 * 5,00 ± 1,59 5,04 ± 1,89 4,89 ± 1,31 4,96 ± 1,37 

2 ** 5,37 ± 1,98 4,85 ± 2,36 4,85 ± 1,97 5,30 ± 1,56 

3 ** 4,89 ± 1,91 5,07 ± 1,98 4,96 ± 1,99 4,81 ± 1,78 

4 * 4,11 ± 1,83 4,56 ± 2,12 4,41 ± 1,65 4,44 ± 1,48 

5 * 4,63 ± 1,90 4,85 ± 1,99 4,74 ± 1,79 4,78 ± 1,42 

6 * 4,22 ± 1,85 4,30 ± 1,75 4,22 ± 1,65 4,48 ± 1,63 

7 ** 5,11 ± 1,87 5,30 ± 1,77 6,07 ± 0,96 5,22 ± 1,40 

8 ** 5,33 ± 1,88 5,33 ± 2,06 5,41 ± 1,47 5,19 ± 1,49 

9 * 2,81 ± 1,98 2,67 ± 1,47 3,41 ± 1,80 3,56 ± 1,55 

10 ** 4,67 ± 2,42 4,70 ± 2,38 4,70 ± 2,16 4,63 ± 2,11 

Presença-SV * 20,78 ± 6,08 21,41 ± 5,96 21,67 ± 4,88 22,22 ± 4,66 

Busca-SV ** 25,37 ± 6,98 25,26 ± 8,33 26,00 ± 6,51 25,15 ± 6,71 

Sensação-SV 46,15 ± 8,74 46,67 ± 8,29 47,67 ± 7,04 47,37 ± 8,68 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

Os resultados do QSV no Grupo III ao longo do ano letivo apresentaram um 

aumento da Sensação-SV de 1,22 ponto, partindo da média de 46,15 ± 8,74(α) para 

47,37 ± 8,68(δ). Esse aumento ocorreu principalmente entre o segundo e terceiro bimestre, 

que foi de 46,67 ± 8,29(β) para 47,67 ± 7,04(γ) (aumento de 1,00 ponto entre as médias); no 

entanto, a diferença entre as médias do primeiro e segundo bimestre foi de 0,52 –

46,15 ± 8,74(α) para 46,67 ± 8,29(β) – e do terceiro para o quarto de -0,30 – 47,67 ± 7,04(γ) 

para 47,37 ± 8,68(δ); mostrando que o aumento ocorreu principalmente entre os semestres, 

visto que, dentro dos mesmos, as médias bimestrais permaneceram estáveis. O ganho 

percebido na Sensação-SV ao longo do ano foi principalmente pelo aumento na percepção 

de Presença-SV (1,44) somado a uma ligeira queda na Busca-SV ao valor de -0,22 

(Tabela 16). 
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Tabela 16.1: Estatísticas de testea 
(δ - α) Presença de SV Busca de SV Sensação-SV 

Z -1,303b -0,108c -0,741b 

Significância Sig. (2 extremidades) 0,192 0,914 0,459 

a. Teste de Classificações Assinadas por Wilcoxon. 

b. Com base em postos negativos. 

c. Com base em postos positivos. 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

No Grupo III, as médias da Sensação-SV não diferiram estatisticamente (p < 0,05) 

do primeiro para o último bimestre de acordo com o resultado do teste de Wilcoxon 

(p = 0,459). A subescalas de Presença-SV e Busca-SV (com os respectivos p = 0,192 e 

p = 0,914) também não apresentaram diferenças estatísticas para o período (Tabela 16.1).  
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5 A AFINIDADE OU APROXIMAÇÃO DO ALUNO COM A DISCIPLINA DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Portanto, se queremos pôr em evidência a gênese do ser para nós, para 

terminar é preciso considerar o setor de nossa experiência que visivelmente 

só tem sentido e realidade para nós, quer dizer, nosso meio afetivo. 

Procuremos ver como um objeto ou um ser põe-se a existir para nós pelo 

desejo ou pelo amor, e através disso compreenderemos melhor como 

objetos e seres podem em geral existir (MERLEAU-PONTY, 2015b, p. 

213).  

 

Considerando as entrevistas (no primeiro e segundo semestres) do estudo, 

observou-se que os alunos apresentaram uma forte aproximação ou afinidade com a 

disciplina de Educação Física (Tabela 4), de forma que, no universo de 97 participantes, 42 

apontaram alta afinidade e 39 média afinidade, compondo 81 alunos com afinidade positiva 

de média a alta acima de 3/4 do total no primeiro semestre. No segundo semestre, 

praticamente se repetiu esse resultado geral, igualando as afinidades média e alta em 41 

discursos cada; elevou-se para 82 o número de participantes com afinidade positiva para a 

Educação Física, melhorando ainda um pouco mais a proporção emergida no primeiro 

semestre. Apesar de aumentarem de quatro para cinco, do primeiro para o segundo semestre, 

os participantes que relataram nenhuma afinidade, houve redução do número daqueles que 

apontaram baixa afinidade com a disciplina, de 12 para dez.  

A tradução numérica desses discursos permite avaliar melhor a descrição do 

fenômeno da afinidade a partir do próprio aluno, ressignificando sua existência na realidade 

da disciplina como algo que gosta, com desejo e amor pelo que faz (como citado na epígrafe 

do tópico acima). Por conseguinte, pode-se considerar que esse envolvimento se torna a base 

do processo de Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio, que compõe 

o objeto de estudo da presente investigação. 
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6 MATRIZ INTERPRETATIVA ACERCA DA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS 

QUANTO AOS RELACIONAMENTOS HUMANOS PRESENTES NA EDUCAÇÃO 

FÍSICA DO ENSINO MÉDIO 

6.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO GRUPO I 

6.1.1 Diferentes Atitudes de Superação ou Desistência como Relacionamento Humano 

Intrapessoal nas Práticas Corporais Vivenciadas Durante as Aulas de Educação Física 

 

O que tem em vista é o momento em que o interior se faz exterior, a 

reviravolta ou a transferência pela qual passamos para o outro e para o 

mundo como o mundo e o outro para nós, em outras palavras, a ação. Pela 

ação torno-me responsável por tudo (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 105). 

 

A persistência e a tentativa como motivação pelo desafio próprio frente ao inédito 

e consequente sucesso esportivo vivenciado nas aulas de Educação Física apresentam-se 

como RH-Interpessoal do aluno por meio da percepção da capacidade própria de 

perseverança e não desistência sem tentativa, demonstrando superação pessoal na 

autodeterminação positiva frente à hipótese de insucesso. Contrariamente, uma 

autodeterminação negativa conduz o discente a resultados antagônicos do ponto para atitudes 

de não perseverança e desistência ao ser confrontado a experiências corporais desafiadoras 

na presença de seus pares. 

Persistência e tentativa como motivação através do desafio de andar mais rápido na 

caminhada como aprendizado para superação e assim vencer a acomodação; essa situação é 

percebida como RH-Intrapessoal na Educação Física através da motivação para um desafio 

simples ou máximo em suas práticas, visando à melhora pessoal crescente e à preparação 

para as provas em todas as aulas. 

 

“[...] na caminhada, tenho dificuldade para andar mais rápido; aí fico 

colocando na minha mente para tentar, mesmo que fique difícil; fico 

persistindo, pois acho importante. [...]” (I35α) 

“[...] já consegui melhorar muita coisa no meu lado de... ultrapassar 
barreiras, meus limites. Mesmo que às vezes fico com receio, sei que, se 

tentar, vou conseguir. Aprendi isso muito na Educação Física”, (I35δ) 

“[...] Achei que não ia conseguir fazer, mas consegui, então... se tentar, 
consigo, se ficar acomodada, não vou conseguir fazer mesmo, tenho que 

tentar”. (I5γ) 

“[...]quando estou fazendo um negócio e não consigo, aí tento me motivar, 

tentar ficar fazendo aquele negócio; fico assim, enquanto não consigo 

fazer o negócio, não paro. Tento fazer o máximo possível... me deixa 

motivado”. (I25α) 
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“[...] É como me desafiasse para poder fazer as coisas, mesmo que sejam 

simples, faz diferença”. (I35α) 

“[...] Em todas as aulas de Educação Física tento melhorar mais comigo 

mesmo, melhorar em cada dia mais nas aulas para quando chegar nas 

provas me dar bem”. (I26γ) 

 

Sabe-se que os pais têm participação positiva na promoção de desafios com recurso 

positivo no desenvolvimento dos adolescentes, principalmente aos envolvidos em atividade 

que exige muita dedicação (RAIMUNDI; MOLINA; HERNÁNDEZ-MENDO, 2019). 

Importante salientar que a observação e o conhecimento do perfil de autodeterminação do 

aluno por parte do professor são condições essenciais para participação discente nas aulas; 

em outras palavras, perfis “autodeterminados” possuem altos níveis de motivação 

autodeterminada; altos níveis de competência, autonomia e relacionamento; importância da 

atividade física; intenções mais fortes de se envolver em atividades físicas; e maior 

envolvimento atual com a atividade física. Tal conhecimento auxilia na explicação da 

motivação dos alunos com a disciplina de Educação Física e na concepção de programas de 

intervenção (HUÉSCAR HERNÁNDEZ et al., 2019). 

O inédito e o sucesso esportivo como percepção da capacidade própria na 

perseverança pela não desistência sem tentativa. O RH-Intrapessoal é percebido na Educação 

Física através da perseverança e não desistência sem tentativa como aprendizado para uma 

melhora continua com dedicação focada na conquista de objetivo na disciplina e percepção 

da capacidade pessoal de realização de suas práticas corporais como algo inédito na vivência 

de suas experiências corporais oportunizada pela diversidade de conteúdos em suas aulas, 

vencendo a acomodação e o não gostar de fazer exercício. 

 

"Sim, porque teve muita coisa que achei que não fosse conseguir e até que 

consegui fazer. Diz que não posso desistir antes de tentar." (I4γ) 

“[...] de a gente querer melhorar cada vez mais, chegar ao nosso 

objetivo." (I96γ) 

“[...] principalmente nessa questão de ginástica, acho que me superei 

bastante. Como disse, sou muito acomodada, não gosto de fazer exercício, 

aí a gente foi fazer as aulas de ginástica e acho que até fui bem [...]". (I5γ) 

"A gente percebe porque muitas vezes faz um negócio que nunca fez na 
aula de Educação Física e percebe que é capaz de fazer; coisa que não 

sabia porque nunca fez isso". (I2α) 
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A motivação pelo inédito tende a elevar a participação dos alunos (KOSZAŁKA-

SILSKA; KORCZ; WIZA, 2021). Não obstante, faz-se mister observar que um estilo de 

ensino por comando se associa negativamente à motivação intrínseca global dos alunos que 

explica suas intenções de atividade física; que, por sua vez, associa-se positivamente ao nível 

de atividade física e explica sua satisfação com a vida. Nessa linha de raciocínio, sugere-se 

ao professor a concepção de ambientes de aprendizagem mais adaptativos que respeitem as 

características individuais do ser adolescente (MORENO-MURCIA; HUÉSCAR 

HERNÁNDEZ; RUIZ, 2018), favorecendo o incentivo e não a desistência dos alunos. 

A superação frente à hipótese de insucesso na autodeterminação positiva ou 

negativa e suas consequências antagônicas de perseverança ou desistência, marcada pela 

autoconfiança adquirida na superação da hipótese de insucesso após orientação para 

execução correta de movimento, como, por exemplo, o salto no atletismo, demonstra 

perseverança pela autodeterminação positiva. As propostas de movimentos corporais 

presentes na prática da Educação Física são percebidas como RH-Intrapessoal positivo em 

detrimento da autodeterminação negativa e consequente desistência, devido a bloqueio de 

vivências práticas nas experiências corporais com os colegas, que inibem a tentativa. 

 

“[...] para ter aquele salto, você chega assim e fala: 'ah! não, eu não 

consigo'; se não tentou, não consegue. Você tem que falar assim: 'eu 

consigo sim'; aí vai lá, tenta e consegue. Traz uma confiança e você vai 

fazer os próximos... negócios." (I89α) 

“[...] Porque tem movimentos que falo assim: 'não, eu não consigo'; mas, 
depois, você vai mostrando um jeito mais fácil até chegar naquele 

movimento certo. É que sempre estou me desafiando e você fala para fazer 

desde o começo; aí vai lá e consegue." (I89γ) 

"Acho que sim; porque você se dedica para conseguir alcançar seu 

objetivo; tipo assim, a corrida... você pega, vai se preparar; aí vai 
pensando: 'eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar'; aí vai tentar alcançar 

seu objetivo. É dedicação, né." (I96α) 

"Sim. Acho que a gente se desafia para fazer as coisas que são propostas 

e acaba falando: 'Ah, você consegue'; para si próprio e faz. Então acaba 

em uma aceitação: 'ah, consegui fazer' ou 'ah, eu vou conseguir fazer.'" 

(I66α) 

“[...] falo, mas não jogo para baixo. Quando é para fazer uma coisa perto 
de todo mundo; aí fico: 'ah, não vou conseguir'; falo isso para mim mesma; 

a gente acaba não tentando. [...]" (I66δ) 

 

A perseverança pode moldar a motivação dos alunos e o sucesso escolar, 

considerando o apoio à autonomia induzido pelos professores (HUÉSCAR HERNÁNDEZ 
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et al., 2020). Numa transferência de saberes para a didática da sala de aula de Educação 

Física pela semelhança de relação humana envolvida com ações de treinamento, podem-se 

aqui apontar os resultados da investigação de Moreno-Murcia et al. (2019). Nela, foram 

encontradas evidências adicionais para o papel que os treinadores exercem de influências 

sociais capazes de contribuir para resultados psicológicos adaptativos e não adaptativos para 

atletas no esporte quanto à redução do medo do fracasso.  

As falas dos entrevistados apresentam uma conexão com os apontamentos citados 

nos dois estudos anteriores. Sugerem intervenções mais direcionadas para que possam 

contribuir positivamente nas atitudes pessoais dos alunos de perseverança frente aos 

desafios, as quais devem ser incentivadas, e de não desistência, sendo esta última avaliada 

num contexto de possibilidades e autonomia quanto às decisões. Assim, Hernández et al. 

(2020) revelam que um maior apoio à autonomia do professor está associado a menor medo 

de fracasso por parte dos alunos e, opostamente, o estilo de ensino por comando se associa 

ao medo do fracasso nesses alunos. 

 

6.1.2 O Relacionamento Humano Intrapessoal Percebido pelo Conhecimento de Si na 

Vivência das Práticas Corporais da Educação Física 

 

Só posso compreender a função do corpo vivo realizando-a eu mesmo e na 

medida em que sou um corpo que se levanta em direção ao mundo 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 114). 

 

A Educação Física como promotora do autoconhecimento é percebida como RH-

Intrapessoal por sua ajuda na autopercepção corporal do aluno através das dificuldades de 

desenvolvimento de sua prática. Evidencia os limites e a potencialidade nas diferentes 

atividades físicas como desafios a vencer, gerando gosto pela prática após destaque pessoal 

de acordo com a afinidade esportiva. 

A percepção de corpo nas dificuldades de desenvolvimento e práticas corporais 

como RH-Intrapessoal na autoajuda, proporcionada pelo corpo por meio da realização das 

atividades físicas, promove uma descoberta real do próprio corpo na vivência de 

experiências corporais presentes na Educação Física. A ginástica, por exemplo, faz o aluno 

se soltar mais, mesmo com dificuldade, mas de forma mais leve, colaborando para o 

desenvolvimento corporal. 
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"Sim, no meu corpo. Meu corpo me ajuda e eu me ajudo, nisso consigo 
fazer as atividades. Não que não tenha dificuldade, mas consigo fazer 

muito mais leve." (I42β) 

"Sim, por causa que não sabia... por causa que sou meio gordinha; aí, 
quando fui fazer ginástica, percebi que não era tão pesada assim, pude me 

soltar mais. Ah, muito boa... não sei como descrever, mas sei que ajudou 

muito." (I61γ) 

“[...] ao mesmo tempo... ajuda em vários fatores, tanto no desenvolvimento 

do corpo..." (I24β) 

 

Sabe-se que o exercício físico interfere positivamente no grau de satisfação 

corporal, evidenciando atenção e preparo para planejar atividades e programas de exercício 

que atendam os indivíduos em suas mais diversas necessidades (PEREIRA; GAMA, 2017). 

Sevil et al. (2016) ressaltam a importância de se desenvolver e aplicar estratégias 

motivacionais específicas nas atividades de expressão corporal que impactam variáveis 

como motivação e prazer, possibilitando experiências mais positivas. 

A percepção pelo adolescente de limite e potencialidade do próprio corpo como 

desafio a superar faz com que ele encontre na Educação Física uma forma de atender à 

necessidade de seu melhor entendimento através de suas práticas corporais. Assim, busca 

maior sensação corporal como apontamentos para melhora no dia a dia, tentando ser mais 

forte pela dedicação máxima na participação das experiências corporais propostas nas aulas 

como vivência de seu RH-Intrapessoal por meio do autoconhecimento. 

 

"Sim, percebo até onde posso chegar, aonde posso ir com meu corpo, o 

que consigo. Não achei essa parte ainda; nas suas aulas, consigo ir além, 

procurar saber o que posso fazer, o que consigo." (I42δ) 

“[...] Preciso entender melhor meu corpo, o que consigo fazer, o que não 

consigo; no que sou melhor... " (I95α) 

“[...] Nas aulas de Educação Física, levo meu corpo a um grau que não 

consigo levar no dia a dia, para ver até onde consigo ir, para poder sentir 
mais o corpo, ver onde posso melhorar no dia a dia, para ajudar na 

Educação Física." (I17γ)  

"Sim. Tento chegar no meu limite... tentar chegar no meu máximo. Tento 
ser mais forte do que já sou, tipo... tentar chegar no meu limite para tentar 

ser melhor." (I46α) 

 

Na compreensão da prática como “treino de si sobre si mesmo”, Alves (2020) 

observou que a sensibilização trata da tecnologia mais primordial, onde os homens se servem 

de seus corpos para lapidar seus modos de ser, através de uma formação em exercícios que 
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foca na irredutibilidade do corpo e das relações na Educação Física. Ressalta-se, portanto, a 

importância do conhecimento da imagem corporal, considerando as vivências e influências 

do indivíduo no evitar exageros na prática da atividade física, levando em consideração a 

individualidade biológica e os limites do corpo de cada pessoa (MOREIRA; CORREA; 

DOMINGUES, 2018). A partir dessa compreensão, pode-se avançar adotando os limites 

como desafios, o que também foi percebido pelos participantes do presente estudo. 

A identidade esportiva revela o destaque pessoal e o gosto pela prática apresenta 

contribuição marcante na descoberta de projeção ou destaque pessoal do aluno em relação a 

seus pares na Educação Física como RH-Intrapessoal favorecido pelas experiências 

corporais vivenciadas no ambiente pedagógico nas aulas da disciplina. 

 

“[...] Às vezes, você se identifica com o esporte e acaba descobrindo uma 

coisa que faz melhor que outras pessoas." (I18β) 

"Sim, porque às vezes você faz alguma coisa e acaba se identificando com 

aquilo, e vê que é um pouco melhor que os outros naquilo." (I18γ) 

“[...] Gosto muito de praticar esportes, aí percebo que é uma coisa que 

gosto de fazer [...]" (I24β) 

 

D’Auria et al. (2021) evidenciam que o tipo de prática corporal e o acesso a ele são 

influenciados pela classe social, constituição familiar, estrutura e nível de segurança dos 

bairros. Assim sendo, um melhor entendimento dessas questões simbólicas favorece a 

proposição de ações voltadas para práticas corporais de crianças e adolescentes. A própria 

identidade esportiva relatada como fomentadora do gosto pela prática, exposta pelos 

participantes do presente estudo, tende a ser fruto de exposição do aluno a determinada 

modalidade dependente desses fatores. 

 

6.1.3 O Desenvolvimento da Autoconfiança e Autoestima como Relacionamento Humano 

Intrapessoal nos Movimentos Corporais Presentes na Educação Física 

 

Apesar da diversidade de suas partes, que o torna frágil e vulnerável, o 

corpo é capaz de concentrar num gesto que domina por certo tempo sua 

dispersão e impõe seu monograma a tudo que faz (MERLEAU-PONTY, 

2013, p. 100) 

 

A autoconfiança promovida pelo movimento corporal na Educação Física em suas 

atividades práticas impulsiona o aluno para o enfrentamento do constrangimento por meio 
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de uma postura natural e tranquila acerca da impossibilidade de realização corporal na frente 

dos colegas. Não obstante, uma melhora da autoestima é percebida a partir da aceitação de 

si, do próprio corpo frente a um padrão estético predeterminado, adquirida na melhora da 

aparência física e fisiológica, o que traz um sentimento de felicidade após a conquista desta 

na vivência prática nas aulas de Educação Física. 

 

“[...] Tive mais autoconfiança, sabe... você achar que não vai fazer 

alguma coisa e tentar pelo menos para ver se consegue.” (I4β) 

"Acho que, na Educação Física, ganha confiança, autoconfiança assim, 

acho isso importante.” (I24δ) 

"Sim, porque, se você consegue executar aquele movimento, você tem 

confiança em si mesmo.” (I6γ)  

“[...] porque tem coisas que não conseguia fazer e estou conseguindo fazer 

agora... é autoconfiança, estou mais confiante no meu corpo.” (I92γ) 

“[...]porque em qualquer momento. No caso da estrelinha, se tivesse dado 

estrelinha e tivesse caído feio que nem caí e o pessoal começasse a rir, 

ficaria muito triste, aquilo me abalaria muito; caí e não dei nem a mínima 
para a opinião dos outros. Acho que melhorou muito a autoconfiança.” 

(I2δ) 

“[...] Nas aulas de Educação Física, tenho muita confiança, muita 

autoestima que vou conseguir. Nas aulas de Educação Física, sou capaz 

para fazer as atividades físicas.” (I26β)  

"Sim. A gente pensa que não consegue fazer aquela determinada coisa, 

mas chega lá e a gente consegue e fica com autoestima melhor.” (I6β) 

 

A percepção subjetiva das emoções dos alunos no enfrentamento natural de 

situações potencialmente constrangedoras requer do professor especial atenção, o que torna 

imprescindível ao professor compreender as relações entre as emoções negativas e seus 

respectivos comportamentos resultantes para assim auxiliar nas intervenções com melhorias 

na prática durante as aulas de Educação Física, assumindo decisões pedagógicas, 

relacionadas ao conteúdo, focadas em melhorar as experiências subjetivas dos alunos 

(SIMONTON; GARN, 2020). 

Apesar da limitação quanto à atividade extracurricular, os professores podem 

oferecer nas aulas de Educação Física escolar mais atividades para os alunos escolherem, 

incluindo esportes que não exigem habilidades motoras altamente desenvolvidas, mas que 

enfatizam a boa forma e a saúde (LANDOLFI, 2014). Isso contribui para maior adesão dos 

discentes através da vivência de movimentos corporais realizáveis e prazerosos. 
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Frente ao padrão corporal predeterminado, a aceitação de si e do próprio corpo se 

dá com a melhora estética e fisiológica, que traz felicidade após essa conquista, advinda da 

vivência prática da Educação Física como experiência corporal significativa e determinante 

na relação intrapessoal do aluno adolescente no ambiente escolar. 

Tem-se assim o aumento da autoestima por meio do gosto e da aceitação do próprio 

corpo a partir da prática de atividades corporais na Educação Física, que proporcionam uma 

sensação de melhora do RH-Intrapessoal. 

 

"[...] Muitas pessoas se acham com um corpo diferente, e me achava 

assim; aí comecei a praticar Educação Física e ver o meu corpo diferente. 
Comecei a sentir o corpo meio diferente, não me criticando mais. Isso 

melhora a autoestima [...]" (I17α) 

“[...] a gente se sente em baixa e começa praticar Educação Física com a 
autoestima baixa, começa a praticar Educação Física, aí vai se sentindo 

melhor, vai gostando, vai gostando de nosso próprio corpo com ajuda da 

Educação Física..." (I17α) 

"Sim, como já disse, me faz gostar mais de meu corpo, para minha 

autoestima e tal." (I91γ) 

 

Sabe-se que o Ensino Médio é uma etapa importante para a autoestima dos alunos, 

sendo assim, o auxílio da escola pode vir, prioritariamente, da definição de indicadores 

apropriados para seu desenvolvimento e da compilação de materiais de ensino para projeção 

e implementação de suas atividades didáticas (HSIANG et al., 2010). Nesse sentido, 

Mahdavi et al. (2015) mostraram que o treinamento de autoconhecimento resultou em um 

efeito significativo no aumento dos escores de autoestima. Por outro lado, a não aceitação 

de si pode trazer problemas no RH-Intrapessoal significativos ao aluno adolescente, criando 

uma busca exagerada de práticas corporais visando a um “corpo perfeito”. Howard et al. 

(2009), ao investigarem a autoaceitação incondicional e a autoestima na relação entre o 

perfeccionismo multidimensional e a dependência de exercício, afirmam que um 

perfeccionismo tanto orientado por si como socialmente prescrito pode ser antecedente 

crítico na dependência de exercício, mais ainda que os mecanismos psicológicos que 

sustentam sua associação. 

O ganho no RH-Intrapessoal é expresso na elevação da autoestima advinda da 

sensação de favorecimento interior derivada da melhora estética e fisiológica, na aparência 

e respiração respectivamente. Tais sentimentos são obtidos na boa relação consigo após 

vivência prática nas aulas de Educação Física como uma sensação inexplicável. 
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“[...] porque entendo a pergunta como se tivesse melhorado o 

relacionamento comigo mesmo. [...]" (I2δ) 

"Sim. Praticando a Educação Física, a gente começa se sentir melhor por 
si mesmo, tanto na aparência, na respiração que melhora um pouco, que 

nem se fica tão cansado." (I6α) 

"[...] Educação Física melhora a autoestima, não sei explicar. Parece 
assim... sinto-me melhor depois da aula de Educação Física, não sei 

explicar como e nem o porquê. Mas parece que sinto melhor comigo 

mesmo depois da Educação Física." (I5α) 

"[...]. Vejo que aquilo me favorece e que é melhor para mim, que está me 

levantando, que aquilo está me tornando melhor do que antes, [...]" (I46δ) 

"Sim. Essas coisas que a gente faz lá, [...] acho que está me ajudando 

bastante. Acho que me ajuda, não costumo fazer muito exercício [...] me 

sinto melhor, o corpo fica melhor." (I92α) 

 

Ao analisar os perfis motivacionais de satisfação e importância da Educação Física 

em alunos do Ensino Médio, Granero-Gallegos et al. (2012) ... verificaram que os estudantes 

que apresentavam baixa motivação praticavam menos que três horas semanais de exercícios 

físicos e aqueles com alta motivação dedicavam mais tempo à prática dessas atividades. 

Além reforçar o que foi exposto pelos depoimentos dos participantes aqui listados, a 

investigação citada sugere um mínimo semanal de horas de práticas corporais para que os 

resultados de satisfação sejam atingidos, numa relação humana intrapessoal substanciada 

pela melhora física e fisiológica. 

A melhoria da autoestima e o sentimento de felicidade após a superação da hipótese 

de insucesso, marcada pelo reconhecimento alheio nas práticas corporais vivenciadas nas 

aulas de Educação Física, abrem um caminho para um RH-Intrapessoal mais agradável no 

dia a dia do aluno. 

 

"[...] tem muita coisa que achei que não conseguiria fazer que consegui 

fazer. Não foi assim igual eu 'penseeei' que conseguiria fazer, mas fui 

superando; então foi tipo uma coisa legal. [...]" (I4β) 

"Tipo assim, se não conseguir fazer um negócio lá, fico tentando; eu tento, 
tento... se não conseguir, fico mal; só quando consigo, fico feliz. [...]" 

(I25δ) 

“[...] Às vezes tento e fico muito feliz porque consegui; aí os colegas: 'você 
conseguiu'; fico muito mais feliz e a gente fica feliz consigo; aí coloco na 

cabeça: ‘Você consegue sim.’" (I66δ) 

"Sim, me ajuda muito. Tenho baixa autoestima e, quando faço Educação 

Física, sinto-me mais feliz." (I91α) 
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Leal et al. (2020) ressaltam que os adolescentes com maior escore de felicidade 

subjetiva têm mais chances de ter melhor qualidade de vida total em todos os domínios, entre 

eles, a prática de atividades físicas, o que influenciou positivamente a qualidade de vida dos 

adolescentes avaliados. Essa revelação reitera os sentimentos e sensações ora apresentados 

pelos participantes do presente estudo em suas falas. 

 

6.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO GRUPO II 

6.2.1 O Relacionamento Humano Interpessoal no Coletivo Através da Aproximação 

Humana, Espírito de Grupo e Trabalho em Equipe nas Aulas Práticas de Educação Física 

 

É verdade, porém, que acrescenta às minhas obrigações de solitário aquela 

de compreender situações diferentes da minha, de criar um caminho entre 

minha vida e a dos outros, isto é, de exprimir-me (MERLEAU-PONTY, 

2013, p. 109). 

 

A presença da vivência coletiva nas aulas de Educação Física é pontuada como RH-

Interpessoal por sua oposição ao individualismo egoísta, em que se busca resolver tudo 

sozinho, e marcada pela aproximação humana indistinta e inesperada nas diversas situações 

de relacionamentos. Os alunos observam isso na forma de separação dos times como 

motivação ao espírito de grupo, proporcionando ajuda mútua, troca de saberes e aprendizado 

conjunto no jogo durante as aulas. Nessa perspectiva, a exigência do trabalho em equipe se 

torna uma necessidade coletiva de dependência interpessoal para maior alcance de resultados 

melhores nas disputas vivenciadas nas práticas corporais conjuntas nesse espaço pedagógico 

de aprendizagem. 

No coletivo das práticas corporais conjuntas presentes nos jogos nas aulas de 

Educação Física, tal situação é percebida pelos alunos como relacionamento humano devido 

à necessidade interpessoal de ajuda mútua entre as equipes e dentro delas. Assim é possível 

a aproximação de estudantes entre os quais, muitas vezes, não havia expectativa de interação, 

numa comunicação induzida pela escolha aleatória das equipes por meio da lista de presença 

da disciplina, não permitindo, dessa forma, grupos já divididos e excludentes. 

 

“[...] A Educação Física é muito do coletivo, do conjunto; então você tem 

que ter aproximação com outras pessoas e não ser egoísta do ponto de: 

'ah, vou fazer tudo sozinho'. [...]” (II56α) 
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“[...] acho que lá todo mundo fica mais junto também, por causa de 

grupo... essas coisas.” (II82α) 

“[...] porque tem que trabalhar muito em grupo, em time, muito em 

conjunto... isto fez com que a gente se aproximasse mais e se importasse 
mais um com o outro, estar sempre um ajudando o outro, estar mais 

unidos, formou mesmo um time.” (II57α) 

“[...] tem muita gente na turma que não se fala, é sempre grupinho 

separado, mas, quando a gente está jogando, todo mundo se junta e 

começa a conversar mais.” (II8γ)  

“[...] até mesmo nas aulas a gente percebe que, quando a pessoa começa 

assim... sem nada, a pessoa já vai se enturmando porque... é um falando 
com o outro, precisando da ajuda do outro, então tem que correr atrás.” 

(II77α) 

“[...] sempre que a gente está jogando, está muito um grupo querendo 
defender nosso time e acaba que a gente fica mais próximo de quem menos 

esperava.” (II27δ) 

“[...] esse negócio de dividir a equipe, achei muito interessante porque, se 

fosse cada um escolher, a sala ficaria dividida em grupos e sempre teria 

um grupo que ia ficar bastante excluído: 'Ah, não converso com fulano'; e 
escolher a equipe pela chamada, acho bastante interessante porque, na 

hora do jogo, cada um, mesmo se não conversasse, tentava ajudar um ao 

outro e tendo a união da equipe.” (II29β)  

“[...] porque a gente se aproxima de muitas pessoas e até de pessoas que 

nem imaginava que ia se aproximar. [...]” (II56α) 

 

Navarro-Patón (2019) aponta uma mudança de preferência de maior cooperação e 

afiliação no Ensino Fundamental, sendo maior nas meninas, e de competição e 

individualismo no Ensino Médio, sendo maior nos meninos. Dada a importância de 

incentivar os alunos a melhorar suas habilidades sociais, um estudo com foco nas aulas de 

Educação Física para alunos do sexo masculino do segundo ano do Ensino Médio, ao adotar 

um modelo instrucional de aquisição de conhecimento social no esporte em equipes 

homogêneas e heterogêneas, confirmou que o modelo aplicado em equipes heterogêneas 

parece ser mais eficaz. Apontou que essa eficácia é melhorada quando a heterogeneidade 

das habilidades motoras é mantida, em vez da heterogeneidade das habilidades sociais 

(UMEGAKI et al., 2019). Isso mostra a importância de se desenvolver uma ampla gama de 

habilidades motoras como influenciadoras de habilidades sociais. 

Essa forma de separação dos times nas aulas motiva o espírito de grupo centrado 

em ajuda mútua, troca de saberes e aprendizado conjunto durante a prática da Educação 

Física e reforça a interação do grupo pela necessidade do jogo. Torna-se melhor opção de 

RH-Interpessoal na motivação entre os grupos, com participação crescente dos alunos, até 
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mesmo daqueles que têm maior dificuldade de fazer amigos, na busca da harmonia do passe, 

sem escolhas, com união, mesmo adversários, num aprendizado conjunto resultante dessa 

prática pedagógica na disciplina. Já num jogo individualista, não seria possível o 

crescimento do conjunto. 

 

“[...] igual quando separa times; naquela vez que colocou as mais tímidas 
para escolher os times; aí o pessoal vai se enturmando mais... antes quem 

não trocava um 'a' começava a falar no jogo. Sim, devia fazer mais vezes.” 

(II82γ) 

“[...] igual a separação de grupos, como no bimestre passado, acho que 

não tem como jogar sozinho... então interagir com o grupo é a melhor 

opção para se fazer na hora do jogo.” (II29δ) 

“[...] Igual no início do bimestre, muita gente não jogava, era parado; 

hoje todo mundo já atua, já joga; um grupo move o outro... eu acho.” 

(II32α) 

"Sim, porque a gente tenta manter o máximo de harmonia possível, 
jogando a bola um para o outro, tentando ser o máximo; todo mundo 

colaborando assim no jogo.” (II84α) 

"Até demais, não é, professor? Porque todo mundo joga em grupo, 

ninguém mais escolhe, do jeito que vir, está jogando. [...]” (II31α) 

“[...] porque cada um tem suas dificuldades, mas a gente ajuda a todos e 

cada um está unido durante o jogo.” (II27α) 

“[...] é bem unido, cada um ajuda o outro, quando um não sabe, o outro 
pega, não deixa de fora porque não sabe; ajuda muito, melhorou muito o 

interpessoal... vejo nos jogos durante a aula.” (II57γ) 

“[...] agora assim, ajudar o outro; tipo, 'oh, você está fazendo isso desse 

jeito, pode melhorar, fazendo de outro'; então ajuda muito.” (II8α) 

"Sim, quando, mesmo estando em time adversário, um pede ajuda ao 
outro, quando um sabe um pouco mais, o outro pede ajuda e aí a gente vai 

conversando entre si.” (II7γ) 

"Sim, bastante. Um ajudando o outro, aprendendo junto. Muito bom, eu 

gosto.” (II32γ) 

 

Focados na relação do perfil transformacional do professor de Educação Física e 

atividades físicas de lazer, Castillo et al. (2020) testaram o papel de mediação potencial do 

clima de aprendizagem motivacional, paixão e motivação autodeterminada nesse 

relacionamento. No que tange a comportamentos de saúde, perceberam maior envolvimento 

e adesão dos alunos com a adoção de um estilo de ensino transformacional orientado por 

tarefas.  

Esse levantamento referenda a indução do espírito de grupo marcada no presente 

estudo pelos depoimentos dos participantes, inclusive com maior participação dos estudantes 
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mais retraídos, aos quais foi dada a oportunidade de escolha dos times, resultando numa 

participação diversificada. Destarte, na estrutura didática das aulas de Educação Física, é 

imprescindível que os professores, a partir de sua formação, adotem ferramentas que possam 

ajudá-los na interpretação e articulação de conhecimentos sobre maneiras que apoiem 

experiências significativas para os alunos (FLETCHER et al., 2020). 

A exigência do trabalho em equipe como necessidade coletiva de dependência 

mútua para maior resultado nos jogos presentes na Educação Física é percebida como 

experiência de RH-Interpessoal e pode extrapolar o âmbito das atividades físicas, 

proporcionando uma abertura maior com o outro. 

 

“[...] é tudo um trabalho em equipe e isso ajuda na Educação Física e traz 
muito fora da Educação Física porque, com o trabalho em equipe, a gente 

consegue alcançar muito mais coisas do que fazer só você.” (II56δ) 

“[...] porque tem que trabalhar muito em grupo, em time, muito em 

conjunto... [...]” (II57α) 

“[...] Seu relacionamento melhora porque depende do esporte, não 

trabalha sozinho, tem que trabalhar em equipe [...]” (II76α) 

"Sim, na questão de ter que... não tem como jogar sozinho, você precisa 

deles ali para praticar.” (II76γ) 

"Sim, ainda mais em jogo, porque em jogo tem que ser um ali com o outro, 

uma coisa coletiva. [...]” (II77α) 

“[...] com o trabalho em equipe, a gente joga junto, tem que mostrar o que 

está ruim para o outro para tentar melhorar sempre, para o time não ficar 

ruim.” (II7α) 

 

De acordo como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODSs), a 

educação é essencial para a criação de valores nos alunos, entre os quais a aprendizagem 

cooperativa é considerada uma técnica válida para o desenvolvimento de relações e 

competências sociais (BAENA-MORALES et al., 2020). No estudo de Hirama; Joaquim e 

Montagner (2015), os entrevistados afirmaram que os aprendizados morais desenvolvidos 

na vivência esportiva se manifestam em suas vidas na atualidade, reforçando as convicções 

dos professores de que é possível colaborar para a formação cidadã de boa convivência. 

Diante da importância da pedagogia do esporte como influenciadora do trabalho em equipe, 

reforça-se a necessidade de coerência entre a teoria e a prática pedagógica (BERGER; 

GINCIENE; LEONARDI, 2020), de forma que as experiências discentes sejam positivas, 

para assim evitar a inatividade por vivência negativa de experiências corporais em contextos 

de atividades físicas e esporte. Assim, o trabalho cooperativo presente nas aulas de Educação 
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Física melhora as relações interpessoais e a comunicação entre os alunos, bem como as 

habilidades de interação social. 

 

6.2.2 O Convívio e a Interação como Condição para o Relacionamento Humano Interpessoal 

na Disciplina de Educação Física 

 

O outro que respeito vive de mim e eu dele (MERLEAU-PONTY, 2013, 

p. 109). 

 

A interação com o outro de forma lúdica em condição de reciprocidade humana 

evidencia a criação e o fortalecimento da amizade pela melhora da afinidade no ambiente da 

das aulas de Educação Física. Dá-se por meio das brincadeiras presentes nas aulas, que 

induzem a diversificação dos contatos entre os alunos, como, por exemplo, na reciprocidade 

no futebol, no qual todos brilham. Promove um RH-Interpessoal por meio da convivência 

pela comunicação e consequente sentimento de pertença e utilidade como condição para as 

atividades corporais interativas presentes nas práticas pedagógicas previstas em seu 

conteúdo programático. 

 

“Sim, melhorou muito. No início do ano, eu não tinha afinidade com quase 

ninguém da turma; [...]” (II56δ) 

“[...] tinha muita gente na sala que eu não conversava, só que lá... igual, 

durante as brincadeiras que o senhor falava: "Troca de par"; você acaba 
pegando uma pessoa que não queria... naquele momento ali, tem que ter 

uma afinidade para participar da brincadeira com ela. É muito legal 

porque você vai pegando pessoas que às vezes não conversava por: 'Ah! 
não faz meu tipo, não tem os mesmos assuntos'; só que ali naquele 

momento, estão ali para praticar aquela coisa; então tem que ter uma 

afinidade [...].” (II106δ) 

“[...] a gente pode jogar com pessoas que não têm muita afinidade e acaba 

que cria uma afinidade maior, porque eu mesma não sou amiga de todos 
da sala; tipo convivo, mas não sou amiga; e jogando assim, uns com os 

outros, dá para criar uma amizade maior.” (II81δ) 

“[...] principalmente na Educação Física, que é muito coletivo, acaba que, 

em sala de aula, é muito cada um por si... a sua nota, o seu trabalho... na 

Educação Física, não; tipo, no futebol, é raro pegar uma bola e só você 
brilhar, tem que ter afinidade com seus colegas para eles te ajudarem. 

[...]” (II56δ) 

 

Santos et al. (2016) pontuam a amizade e o lazer como também importante fator 

motivacional depois da competência esportiva e saúde. Isso reforça os achados aqui através 
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das falas quanto à relevância da criação e do fortalecimento da amizade como premissa de 

RH-Interpessoal pela convivência como condição do jogo, em especial, no futebol. Nesse 

sentido, Cox et al. (2011) ressaltam que a aceitação dos pares na Educação Física e a 

presença de amigos tende a reduzir a ansiedade física social; esta ansiedade contribui 

negativamente para a motivação autônoma e positivamente para a regulação externa e a 

motivação para participação nas aulas. 

A promoção da convivência por meio da comunicação e do sentimento de pertença 

e utilidade no RH-Interpessoal nas aulas de Educação Física, facilitada pela interação entre 

todos os estudantes no ambiente dos jogos, é estendida para as salas de aulas em outras 

disciplinas, como forma de dirimir a conjuntura de grupos isolados.  

 

“Percebo porque tem muitas pessoas que, dentro de sala, não conversam; 
aí, lá na Educação Física, por ser um time de... um time, um grupo, tem 

que se comunicar” (II103γ). 

“[...] Vou dar um exemplo, aqui, dentro de sala, tem gente que não 

converso tanto, mas, na Educação Física, por ter equipes, tem que 

conversar para botar em prática o jogo; então tem que interagir com as 

pessoas que estão ali senão não consegue fazer o passe, chegar no ponto 

que quer. Você tem que interagir com todo mundo, então a gente interage 

muito mais na Educação Física do que em sala de aula mesmo." (II106β) 

“[...] na sala, todos se sentam na cadeira, quase ninguém fala com 
ninguém, só fala do grupinho. Na Educação Física, a gente fala com todo 

mundo, joga a bola para quem a gente nem conversa quase o dia todo 

dentro de sala [...]" (II31γ). 

"Sim, muitas pessoas aqui na sala não conversavam comigo e, através da 

Educação Física, comecei a falar com elas, não só naquele ambiente, mas 

fora também" (II60δ). 

“[...]  Você comunica mais com seus colegas. Talvez dentro de sala você 

não fala muito com ele, mas, chega na Educação Física, se dá melhor, 

você se comunica bastante" (II76α). 

“[...] Muitas pessoas contam comigo para jogar, é uma relação que, na 
Educação Física, fica diferente; porque, dentro de sala, não é assim, fica 

um para um canto, outro pro canto de lá; todo mundo se junta, fica todo 

mundo contando com o outro e precisando, sempre uma relação 

sensacional" (II10γ). 

 

O Ensino Médio é um período crítico do desenvolvimento adolescente, 

caracterizado por uma maior suscetibilidade a comportamentos de internalização. Portanto, 

o sentimento de pertencimento dos adolescentes na escola, a percepção de que os professores 

são solidários e atenciosos, o envolvimento no trabalho acadêmico e os laços de amizade são 
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mecanismos promotores em potencial de seu desenvolvimento saudável (FORSTER et al., 

2017).  

A presença e o aprofundamento do RH-Interpessoal se dá pela compreensão do jogo 

na leitura corporal dos movimentos do outro nas aulas de Educação Física, como no caso do 

handebol e outros esportes que privilegiam essa interação. 

 

“[...] A gente tem que jogar em alguma equipe, tem que se relacionar com 
essa equipe, tem que entender os movimentos antes da pessoa... até para 

receber a bola melhor, entender os movimentos, conhecer tanto o 
adversário quanto o seu aliado; então tem os contatos... pessoal e tem que 

conhecer a pessoa que está com você” (II23α). 

“[...] porque o futebol é um esporte coletivo, então a gente tem que se 

relacionar com outra pessoa, saber como joga, até se é destra, se é 

canhota, para saber o melhor jeito de tocar e tal” (II23δ). 

“[...] Então, acho que ajuda muito no relacionamento interpessoal, porque 

você acaba dependendo de outras pessoas, fazendo novas amizades" 

(II56α). 

“Sim, bastante. Eu acho que, se não tivesse, não teria como haver 

Educação Física, porque os amigos sempre dão uma força a mais para 

você” (II81α). 

“[...] Pelo fato deles... no modo que interagem um com o outro, é sempre 
melhor, é sempre um relacionamento mais aberto; porque igual no 

handebol, um necessita do outro; então neste fato de um precisar do outro, 

eles estão sempre em comunicação, [...]” (II10α). 

“[...] porque nos esportes um precisa do outro e vai agrupando assim a 

mais e, por um precisar do outro, a gente precisa falar com o outro, 

interagir com o outro e ajudar o outro” (II77γ). 

 

A diminuição de avaliações negativas de colegas após a vivência dos jogos 

cooperativos nas aulas de Educação Física proporciona relacionamentos humanos 

interpessoais melhorados, tanto nas aulas quanto no recreio, propiciados por 

autoconhecimento, interação, cooperação e respeito entre os alunos (FONSECA; SILVA, 

2013). Nesse sentido, abre-se um leque de oportunidades de relacionamentos humanos 

interpessoais através das práticas corporais vivenciadas nos jogos realizados na disciplina. 

Esse espaço de convivência vai além das relações entre os alunos, expandindo também para 

relação aluno-aluno-professor. Baccarelli et al. (2010) em um levantamento bibliográfico 

verificaram que a relação interpessoal professor-aluno é um importante veículo para 

proporcionar um adequado ambiente de ensino, vivência e aprendizagem. 
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6.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO GRUPO III 

6.3.1 A Práxis Estética, Moral e Religiosa Vivenciada na Educação Física como RH-

Mundopessoal na Diversidade Cultural da Origem e História dos Países 

 

Pela ação da cultura, instalo-me em vidas que não são a minha, confronto-

as, revelo uma para a outra, torno-as copossíveis numa ordem de verdade, 

torno-me responsável por todas, suscito uma vida universal, assim como 

me instalo de uma só vez no espalho pela presença viva e espessa do meu 

corpo (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 109). 

 

O RH-Mundopessoal é percebido na questão cultural abordada na Educação Física 

através do conhecimento da origem e história de uma nação por meio do conhecimento 

teórico dos esportes e atividades corporais vivenciadas nas aulas. Nesse ambiente de 

convivência eclética proporcionada por seus conteúdos variados de origem nacional e 

estrangeira, evidencia-se a capoeira como uma cultura originalmente brasileira devido ao 

contexto histórico como esporte e luta. Está ligada a nossa origem como nação, repleta de 

conteúdos, como rituais a serem transmitidos durante a vivência das experiências práticas de 

canto, ritmo e movimentos corporais exigidos para sua plena realização e estabelecimento 

como conteúdo pedagógico essencial na disciplina para formação humana do aluno 

adolescente.  

Todavia, a questão cultural presente nos relacionamentos mundopessoais 

vivenciados pelo aluno na didática das aulas de capoeira se torna um movimento de 

resistência ao pouco reconhecimento de sua importância, principalmente por sua ausência 

na Educação Física de muitas escolas. 

 

“[...] culturais, igual a capoeira que a gente vai ter esse ano, é a cultura 

brasileira, só que quase ninguém reconhece isso, às vezes despreza a 

capoeira, [...]” (III100α). 

“[...] acho de extrema importância, como já foi até abordado nas aulas, 
que a capoeira é vista como... muitas vezes não é vista como esporte, como 

uma luta, não é valorizada como deveria ser por ser um esporte que conta 

muito da nossa história, de onde a gente veio, das nossas... [...]” (III49γ). 

“[...] E a capoeira também nas outras escolas não tem e poucas pessoas 

têm assim... procuram saber um pouco mais da capoeira, geralmente não 

é muito lembrada” (III99β). 

 

Faria e Araújo (2018) retratam a influência da cultura africana na formação da 

identidade brasileira especificamente a partir da capoeira. Discutem a identidade negra como 
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fator positivo no combate ao racismo, valorizando o negro e sua história em nosso país, suas 

manifestações culturais, principalmente no que se trata dessa atividade, incorporadas como 

contribuição para a cultura brasileira a partir do século XX. Nesse contexto de consolidação 

dessa cultura como brasileira, Lussac e Tubino narram que apesar da capoeira ser 

reconhecida em 2008, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, sua origem ainda é uma incógnita, mas se tem 

a ciência de que ela se desenvolveu em solo brasileiro desde o Brasil Colonial, com sua 

prática presentes no Rio de Janeiro e algumas metrópoles brasileiras, configurando vários 

momentos políticos e sociais do país, sofrendo marcante repressão na República e 

posteriormente um intenso processo de esportivização e institucionalização, expandindo sua 

prática no Brasil e no mundo. (LUSSAC; TUBINO, 2009). 

É notório o interesse dos participantes, com expectativas saudáveis quanto ao 

conteúdo a ser ministrado na disciplina, como também a comparação com outras escolas; 

retratando uma lacuna no saber a ser preenchida com propostas educacionais na vivência de 

experiências corporais significativas na disciplina de Educação Física. Soares et al. (2014) 

apresentam os fatores motivacionais de lazer e saúde para prática da capoeira, nos quais os 

praticantes visam a interação social, diversão, realização pessoal, paixão, assim como 

qualidade de vida, suprimindo o aspecto competitivo como fator essencial a sua prática. 

A Educação Física como ambiente de convivência eclética em seu aprendizado 

diversificado em culturas nacionais e estrangeiras permite uma bagagem cultural acerca da 

origem do esporte ministrado em suas aulas, como os conteúdos da capoeira e da natação. 

Percebe-se como RH-Mundopessoal do aluno sua conexão com a sociedade, o mundo e a 

cultura através dos esportes.  

 

“[...] como já disse antes também, no convívio. Cultural é porque tem 
várias atividades, cada bimestre tem uma atividade diferente; então a 

gente aprende cada cultura não só do Brasil, mas de outras partes [do 

mundo] também [...]” (III105β). 

“[...] Cultural porque você, através da Educação Física, descobre 

esportes que nem todos foram criados aqui no Brasil, então acaba 
conhecendo a cultura de outros lugares; por exemplo, a capoeira foi muito 

praticada no Brasil... é até hoje, mas vem da cultura de povos africanos; 

a natação, descobri que ela vem de... é um esporte muito antigo, vem da 

Grécia, então é uma bagagem cultural também” (III20β). 

“[...] as aulas de Educação Física é o lugar que se consegue juntar todo 
mundo de culturas diferentes, de origem diferente, pensamentos diferentes, 

todo mundo se ajudando, todo mundo trabalhando junto para ter um 
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crescimento; acho muito importante essa questão do mundo pessoal” 

(III39α). 

“[...] Cultural; porque a gente aprende esportes que não são tão 

praticados no Brasil, mas são praticados em outros lugares; então a gente 
conhece um pouco a história de um país por meio dos esportes que ela 

[população] pratica. Então dá para relacionar muito com a sociedade, 

com o mundo, com a cultura...” (III20α). 

 

Para Silva e Zamboni (2010), a teia simbólica que nos orienta, constrói e transforma 

valores e conceitos, os quais definem diferentes contextos em que o esporte e a cultura são 

expressões humanas que desenham a face de nossa pluralidade. 

Ademais, existe a questão do padrão estético, moral e religioso no que tange ao 

vestuário apropriado às várias práticas corporais na Educação Física nas diferentes 

modalidades esportivas, como, por exemplo, a natação, que requer uma vestimenta 

apropriada aos movimentos necessários ao desenvolvimento adequado do aluno. Numa 

perspectiva de vivência questionadora quanto às imposições sociais, sua prática deve estar 

pautada no respeito à pessoa humana antes do padrão moral de seu vestuário esportivo, que 

deve estar de acordo com o desenvolvimento da modalidade, sem interferir negativamente 

em seu universo de valores. Há também a influência religiosa como consideração para 

adequação no cumprimento das atividades previstas no planejamento didático da disciplina. 

 

“[...] Tem a realidade de cada pessoa com seu corpo, [...]” (III13δ) 

“[...] a gente tem de estar com outras roupas... tem pessoas que não 
gostam de colocar roupas de Educação Física porque é muito colada por 

causa da religião e tal, então tem...” (III63β) 

“[...] A gente começa e entender que a vergonha que sente é mais porque 

a sociedade impõe em nós; como um maiô que é um desconforto na piscina, 

a gente entende que é só um esporte, que não tem nada sexual naquilo que 
a sociedade impõe, é só um esporte; não é porque um menino está de sunga 

que a gente vai pensar... 'ai, um menino...', 'não, é só um esporte e ele tem 
que usar sunga'; a gente começa a não ter aquela visão crítica e sim uma 

visão como se fosse normal mesmo, tirar aquela coisa que está em nós... 

aquela coisa... a sociedade fala que aquilo é errado, faz a gente sentir 

errado; só que não é isso, é uma coisa normal que tem que ser, que é um 

esporte e não tem nada demais naquilo. A gente começa a entender melhor 

as coisas, tirar aquela venda dos olhos.” (III97α) 

“Sim, principalmente a de natação, nesse negócio de cultura, tem gente 

que não gosta de roupa, então é só para uma aula ali, você tem que ter 

respeito” (III63δ) 
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Fatores socioculturais de gênero e religião, em diferentes nacionalidades, têm uma 

influência decisiva na taxa de participação em esportes, atividades físicas e Educação Física 

e as adolescentes apresentam menor taxa que os meninos. Assim, torna-se importante 

fomentar competências culturais e formas de incentivo às meninas a fim de que se tornem 

fisicamente ativas ao longo da vida, considerando aulas semelhantes, mas com percepções 

diferentes no que tange à vestimenta de Educação Física para meninas adolescentes quanto 

à religião e à origem delas (ARAKI et al., 2013). Trata-se de um desafio para a disciplina de 

Educação Física como componente presente na Base Nacional Comum Curricular do Ensino 

Médio, por seu papel singular na formação humana integral do ser adolescente (GROSS et 

al., 2019). 

 

6.3.2 A Interligação Socioeconômica no Aprendizado e a Prática de Esportes no Conteúdo 

Curricular da Educação Física 

 

Vivemos num meio de objetos construídos pelos homens, entre utensílios, 

em casas, ruas, cidades e, na maior parte do tempo, não os vemos senão 

por meio de ações humanas das quais eles podem ser os pontos de 

aplicação (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 135). 

 

Destaca-se a práxis esportiva na Educação Física como condição de acesso a 

modalidades que comumente são restritas a realidades sociais economicamente favorecidas, 

proporcionando um ambiente de convivência eclética para uma práxis corporal diferenciada 

e emancipadora na preparação do aluno nos enfrentamentos da sociedade à qual deve 

pertencer e não ficar à sua margem.  

O RH-Mundopessoal do aluno é percebido no aprendizado do valor esportivo 

adquirido gratuitamente nas aulas de Educação Física, uma vez que certas modalidades não 

são oferecidas em algumas escolas públicas e, fora da escola, há custos, que são muitas vezes 

fatores limitadores de seu aprendizado e prática, como, por exemplo, a natação e o tênis. A 

inclusão socioeconômica percebida nesse relacionamento humano expõe também o 

contraste entre, por exemplo, o tênis e a capoeira também na questão cultural. Geralmente, 

há pouco interesse nas modalidades gratuitas ou de custo menor em comparação com as mais 

caras, como a natação e o tênis. Sendo assim, a oferta destas na instituição se torna uma 

grande oportunidade de vivência dessas experiências corporais um tanto específicas. 
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“[...] A capoeira mesmo que tem vários lugares com aulas de graça, nem 
todo mundo se interessa porque... não sei, o gosto da pessoa; igual tênis, 

é mais difícil de se estudar, tem que pagar caro... na aula de Educação 

Física já... abre.” (III100γ) 

“[...] na natação que nem todo mundo tem condição de frequentar um 

clube, ou que tem uma piscina em casa; [...]” (III100α) 

“[...] no conhecimento de um novo esporte que, provavelmente, se eu fosse 

pagar por ele, não teria... isso assim." (III20γ) 

“[...] quando a gente começa a praticar um esporte que não conhecemos, 
que é diferente daquilo que estamos acostumados. Por exemplo, no tênis... 

sem ser na Educação Física, muitas pessoas não iriam praticar e a 

capoeira também não. [...]” (III99β) 

“[...] porque que nem o tênis, nem todo mundo tem acesso a pagar uma 

aula de tênis, a natação, a capoeira que vai ter... às vezes nem todo mundo 
tem condições de pagar uma aula dessas e aqui a gente tem acesso a tudo.” 

(III48β) 

“[...] Por exemplo, no tênis... sem ser na Educação Física, muitas pessoas 

não iriam praticar e a capoeira também não. Tênis é muito caro para 

poder... os equipamentos todos e a maioria das pessoas não têm dinheiro 
para poder fazer as práticas de tênis; e, nas outras escolas públicas, 

também não tem. [...]” (III99β) 

“[...] a principal forma de perceber isso, nesse quarto bimestre, foi o fato 

do polo aquático, que é uma coisa de difícil acesso, principalmente por 
causa de renda, que não é uma aula barata e que foi proporcionada aqui 

no IFF.” (III40δ) 

“[...] o bimestre passado que foi tênis, a gente percebeu que é um esporte 
mais para o pessoal da alta sociedade e que muitos da nossa turma não 

têm condições de pagar uma aula. A capoeira não, em qualquer esquina 
aonde você vai, tem alguém ensinando capoeira; é uma coisa mais 

acessível para todo mundo.” (III48γ) 

“[...] refletir sobre a questão socioeconômica por causa... devido aos 
preços que uma aula normalmente teria e a oportunidade que esses alunos 

recebem.” (III40β) 

 

Gesat et al. (2020) ressaltam que conteúdos como tênis e/ou esportes de raquete são 

pouco presentes nos currículos de Educação Física, impactando tanto a formação do bacharel 

em Educação Física quanto do licenciado, o que repercute na formação inicial do treinador 

esportivo e restringindo esta oferta nas escolas.  

A inserção de modalidades esportivas como tênis, natação e outras novidades como 

conteúdo da Educação Física da instituição cenário deste estudo desperta reflexões sobre 

essas práticas corporais, que são comumente restritas a uma parcela da sociedade. Os 

participantes, em seus depoimentos, apontam que essas modalidades também deveriam ser 

ofertadas em outras instituições de ensino como uma práxis de vivências corporais 
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emancipatórias. O levantamento de Soares; Aranha e Antunes (2013) aponta a natação, 

juntamente com a ginástica, as modalidades esportivas mais associadas às de aprovação 

acadêmica dos alunos. 

A convivência social diversificada proporciona um ambiente eclético como RH-

Mundopessoal do aluno através da prática esportiva entre pessoas de diferentes realidades 

sociais presentes nas aulas de Educação Física. A igualdade na implementação didática dos 

conteúdos vivenciados busca reduzir as diferenças no acesso à educação com a 

implementação de uma práxis de atividades físicas e esportivas como experiências corporais 

inéditas até então. 

 

“[...] de todas as nossas questões e a forma como a capoeira está hoje nas 
comunidades reflete muito a questão social de como é vista pela 

sociedade.” (III49γ) 

“[...] Aqui no IFF; por exemplo, lidamos com todo tipo de gente e nem 
sempre o colega que está praticando uma atividade física comigo tem ou 

vem de um mesmo contexto familiar [...]” (III107β) 

“[...] olha a gente consegue ver, consigo ver pelo simples fato que algumas 

pessoas têm melhores condições e outras não, mas ambas estão no mesmo 
relacionamento, no mesmo ambiente, praticando a mesma atividade.” 

(III13α) 

“[...] a realidade de cada um lá é diferente, não tem como ser igual, porém 
todos se esforçam para dar o máximo possível de estar naquele convívio e 

é isso.[...]” (III13δ) 

“[...] que é um lugar onde está todo mundo junto e são todos pessoas 

diferentes que vivem em outras situações, outras realidades diferentes da 

gente e, naquele momento, é todo mundo igual, está todo mundo junto, 
todo mundo ali para poder... igual no polo aquático, não tinha como ser 

individual, tinha que estar todo mundo junto para conseguir avançar. 

[...]” (III39δ) 

“[...] Sociais porque, nas aulas de Educação Física, você convive com 

todo mundo, tem aquele contato com todo mundo... [...]" (III63β) 

“[...] Realidade da questão econômica-social, que algumas pessoas têm 

mais condições de vida, outros têm menos, outros tiveram mais acesso à 

educação, outros menos.” (III39δ) 

“[...] quando a gente começa a praticar um esporte que não conhecemos, 

que é diferente daquilo que estamos acostumados. Por exemplo, no tênis... 
sem ser na Educação Física, muitas pessoas não iriam praticar e a 

capoeira também não. [...]” (III99β) 

 

Cabe destacar que a desigualdade social não é apenas preocupação curricular da 

disciplina de Educação Física, mas de todo o contexto do currículo escolar (CUNHA; 

BARROS; PINHO, 2019). A docência da Educação Física deve estar atenta à diversidade 
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cultural, levando em conta elementos gerados por trajetórias de vida marcadas pelo 

enfrentamento de situações socialmente adversas (MAZZONI; NEIRA, 2017). Nesse 

sentido, os relatos de experiências significativas expressos pelos participantes podem refletir 

a intensidade de vivência docente na transmissão dos conhecimentos experimentados 

anteriormente e agora vividos conjuntamente com os alunos na prática da Educação Física. 

 

6.3.3 A Questão Ambiental como Ampliação dos Horizontes de Aprendizagem nos 

Relacionamentos Humanos Mundopessoais do Aluno Vivenciados na Educação Física 

 

Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma 

visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da 

ciência não poderiam dizer nada (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 3). 

 

As experiências de vivência humana se dão a partir da práxis corporal nos diversos 

meios que compõem seu habitat natural, pautadas nas relações humanas com o meio externo 

e outros seres da própria espécie, numa convivência respeitosa percebida como questão 

ambiental nos relacionamentos humanos mundopessoais do aluno. Na natação, por exemplo, 

como atividade ao ar livre, propicia-se um contato melhor com a natureza por meio da 

vivência de experiências corporais nas aulas de Educação Física. 

 

“[...] a gente se relaciona com todos os meios, nas atividades, a gente lida 
com o meio externo, com o ambiente, com... a nossa própria espécie, 

aprende a lidar com o outro, porque, mesmo às vezes estando de um lado 

oposto na atividade, rivalidade, você aprende a conviver e a respeitar o 

outro também.” (III105δ) 

“[...] Ambientais, que a gente teve a Educação Física de natação, o 

esporte de natação, e vamos ter também no quarto bimestre como 

atividade ao ar livre, então é esse convívio com a natureza.” (III105β) 

 

Sabe-se que atividades físicas de aventura ao ar livre proporcionam prazer, emoções 

e situações diversificadas e que, vivenciadas com segurança, não são experiências perigosas 

e arriscadas (MACHADO; BARBOSA; PEREIRA, 2008). Para Karatrantou et al. (2020), 

um programa de natação de curta duração, incorporado à Educação Física, é uma modalidade 

de exercício divertida, que pode ser utilizada para a melhoria da competência aquática das 

crianças, por exemplo. Apesar de o conteúdo da natação ser ministrado apenas em um 

bimestre letivo na escola cenário desta investigação, os relatos apresentados pelos alunos 

neste estudo apontam uma convivência harmoniosa e divertida com seus pares e com a 
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natureza, proporcionada pelo ambiente aquático, naturalmente adverso à espécie humana, 

cuja característica é terrestre. Contudo, para Guignard et al., os diversos ambientes aquáticos 

(piscinas, lagos, rios, oceanos) impõem aos alunos um amplo repertório de comportamentos 

autorreguladores, como consciência dos obstáculos e propriedades da água para tomada de 

decisões, controle emocional e respiração. Não obstante, presume-se que a vivência de 

aprendizagem em ambientes estáveis como a piscina, tende a fortalecer competências 

aquáticas que devem ser transferidas em águas abertas com prevalência de afogamento alta. 

Porém, esta suposição pode ser enganosa, devendo os educadores aquáticos não se 

concentrarem apenas no “aprender a nadar”, mas em habilidades transferíveis de relevância 

e comportamentos autorregulatórios necessários frente a ambientes aquáticos dinâmicos ao 

ar livre (GUIGNARD et al., 2020). 

Nessa transferência de aprendizado, contempla-se parte da contribuição da 

disciplina da educação para uma formação humana ampla do aluno adolescente por meio de 

vivências de experiências corporais em ambientes diversificados e facilitadores de seu RH-

Mundopessoal. 

 

6.3.4 A Integralidade da Formação a partir das Relações Humanas Presentes nas Aulas de 

Educação Física 

 

Para que o outro não seja uma palavra vã, é preciso que minha existência 

nunca se reduza à consciência que tenho de existir, que ela envolva também 

a consciência que dele se possa ter e, portanto, minha encarnação em uma 

natureza e pelo menos a possibilidade de uma situação histórica 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 9). 

 

A integralidade dos relacionamentos intra, inter e mundopessoais do aluno presente 

respectivamente nos três anos de completude do Ensino Médio permite uma visão crítica 

emancipadora na vivência crescente de suas práxis de movimentos corporais, diversificados 

e ordenados num planejamento didático-pedagógico comprometido com uma formação 

humana integral. 

Esses relacionamentos mundopessoais do aluno são um preparo para a vida numa 

práxis de vivências corporais da Educação Física focada na integralidade da formação 

discente para além das aulas de Educação Física, como preparação para o mundo com base 

no respeito às pessoas, numa perspectiva para além do indivíduo, no estar em sociedade, 

com maior resistência às tensões pelo controle pessoal na sua práxis.  
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Essa prática, imbuída de reflexões, conduz a uma (des)construção da realidade 

socioeconômica-cultural repassada através dos tempos como algo a ser questionado durante 

a vivência do aluno adolescente na disciplina de Educação Física nos três anos do Ensino 

Médio. Tais reflexões se dão num ambiente de realidades diversas ao próprio corpo na 

convivência com o outro de forma natural, pensadas num planejamento didático-pedagógico 

dos conteúdos ministrados que permite sua expansão para os mais diferentes habitats do ser 

humano. 

 

“[...] aí muda porque se você, desde pequeno, desde a escola, aprender a 

respeitar as pessoas, na vida, você vai respeitar as pessoas.” (III68α) 

“[...] na Educação Física, a gente não aprende só os esportes, aprende a 

como lidar com as pessoas, aprende a se envolver com as pessoas na 

Educação Física e leva isso para a vida; então é mais fácil de envolver 

com outras pessoas.” (III68γ) 

“[...] social da forma que falei de ver, não se ver mais tanto como 
indivíduo, mas sim como equipe, de você estar numa sociedade e a 

sociedade passa a ser sua equipe, você tem que jogar em prol do 

beneficiamento da equipe. [...]” (III20β) 

"Em questão com o mundo assim, acredito que a Educação Física 

proporciona uma resistência maior... a coisas, a tensões maiores, vamos 
supor, você vai num jogo ou coisa assim, tem que se controlar para 

conseguir manter. [...]” (III49α) 

“[...] porque a gente tem que estar sempre desconstruindo coisas que a 

sociedade passa para a gente tanto cultural-socioeconômica quanto a 

questão... [...]” (III13α) 

“[...] a gente, quando está fazendo uma atividade ali, precisa entender o 

que estamos fazendo, que é um relacionamento com a gente mesmo; tipo, 
quando fizemos aquelas atividades individuais, estávamos ali tentando 

uma meta, tentando fazer alguma coisa; e, no ano passado, que tínhamos 

que estar em grupo, então tivemos que interagir com outras pessoas, 
precisávamos das outras pessoas para conseguir vencer o jogo, eles 

precisavam da gente, percebi esse negócio. [No terceiro ano] Acho 
também que é uma coisa assim, esse ano percebo que a gente está mais 

unido, independente das aulas serem ou não grupais, tendo que fazer 

alguma coisa sozinha, a gente está mais unido e acaba que um ajuda o 
outro e acho isso bem interessante. Já acho que também interfere na 

questão de estar aqui na escola fazendo uma atividade física, um privilégio 
de estar aqui tendo essas aulas que outras pessoas não têm; por exemplo, 

a aula de natação, esses dias estava pensando nisso, até pessoas de escola 

particular, que provavelmente têm mais condição do que muitos aqui, não 
têm acesso a uma aula de natação e a gente tem. Sim por questões 

econômicas.” (III102α) 

“[...] como falei antes, percebo principalmente a questão socioeconômica 

comparando com as outras escolas e mundopessoal assim... percebo um 

tanto de afinidade com outros colegas e comigo mesma, minha relação 

com meu próprio corpo.” (III102δ) 
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“Sim, tipo assim, a realidade de cada um lá é diferente, não tem como ser 
igual, porém todos se esforçam para dar o máximo possível de estar 

naquele convívio e... e é isso; é a realidade financeira. Tem a realidade de 

cada pessoa com seu corpo, tem a realidade de envolvimento mesmo, de 
afinidade com os alunos; tem algumas pessoas que não têm tanto contato 

com outras, mas estão num ambiente que tem que ter esse contato, então 
isso pode ser que uma pessoa que não tenha tanta afinidade passa a ter.” 

(III13δ) 

“[...] na relação que a gente tem com os outros, com nosso próprio corpo 

e na questão do uniforme para algumas pessoas.” (III99γ) 

 

Silva e Cavazotti (2017) salientam que a prática pedagógica na relação aluno-

professor-aluno tem como função primordial conduzir o aluno a ultrapassar os limites das 

manifestações imediatas para compreender as raízes, as essencialidades que desencadeiam a 

compreensão da totalidade onde ocorrem. Assim, a finalidade da educação física é transmitir 

o conhecimento científico da categoria cultura corporal, objetivando uma passagem da 

prática social em-si à prática social para-si. Preconiza apresentar elementos concretos que 

possibilitem ao aluno compreender e intervir na totalidade concreta do mundo real. Para 

atendimento a essa demanda, torna-se crucial assegurar a integralidade formativa do 

professor como protagonista situado socialmente com reciprocidade e equilíbrio entre 

saberes e valores qualificadores das intenções e fonte de (res)significação das diversas etapas 

de formação (ROCHA; DO NASCIMENTO, 2017). 
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7 MATRIZ INTERPRETATIVA DO CUIDADO EM SAÚDE NA PROPOSTA DE 

HUMANIZAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO MÉDIO 

7.1  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO GRUPO I 

7.1.1 A Segurança de Estrutura, Equipamento e Planejamento na Educação Física como 

Motivação para uma Vida Saudável 

 

O mundo não é um objeto do qual possuo comigo a lei de constituição; ele 

é o meio natural e o campo de todos os meus pensamentos e de todas as 

minhas percepções explícitas (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 6). 

 

Fazem-se necessários estrutura, materiais didáticos e equipamentos adequados para 

o aprendizado prático e teórico da Educação Física, prevendo possíveis reações corporais ao 

seu desenvolvimento. Também a vestimenta apropriada é considerada um cuidado em saúde 

aos alunos adolescentes, como uniforme e meia para não se machucarem. Percebe-se nas 

falas dos participantes do estudo que estes consideram essencial que haja proximidade entre 

o Espaço Saúde do campus e o ambiente de aula de Educação Física – como a quadra, o 

campo de futebol e a piscina. No entanto, essa não é a realidade do cenário do estudo. 

“Infelizmente”, em caso de um evento emergencial advindo de problema nas aulas práticas 

de Educação Física, ambiente de contatos físicos e movimentos corporais vigorosos, a 

estrutura apresentada acima não permite um atendimento de prontidão mais eficiente e eficaz 

ao educando, quando sua integridade física é afetada. 

 

“[...] pode machucar; tem que ter a roupa específica." (I16γ) 

“[...] O uniforme, o jeito que a gente faz Educação Física não se machuca 

[...]” (I61γ) 

“[...] quando fala para usar meia pra não machucar, ou não usar essas 

coisas, acaba sendo a nossa saúde física. [...]” (I66α) 

“[...] Ainda acho que devia ter, aquele postinho lá de saúde, lá perto da 

quadra, acho que devia ter ainda. Infelizmente não tem, é importante 

porque, na aula de Educação Física, de repente, se a pessoa tiver algum 
problema, vai ter ali e não terá que andar o IFF inteiro para conseguir 

chegar até o postinho, porque é terrível andar até lá; então acho que devia 

ser perto. [...]” (I2δ) 

 

A ausência ou a insuficiência de espaços físicos e materiais didáticos influenciam 

diretamente a qualidade das aulas de Educação Física. Por conseguinte, para que sejam 

ministradas de forma abrangente, visando ao alcance de suas metas e objetivos pedagógicos, 

é necessário investimento e boa gestão das escolas, possibilitando aos professores e alunos 
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condições para que se desenvolvam aulas dignas e capazes de promover a formação integral 

dos estudantes (SOUZA; SÁ; MACHADO, 2020). 

Além do material didático como equipamento necessário à prática corporal e do 

uniforme como vestuário apropriado, cabe destacar que o uso de acessórios é inapropriado 

nas aulas práticas de Educação Física, uma vez que pode prejudicar a vivência de uma 

experiência de movimentos saudáveis, com riscos à integridade física dos alunos. 

É importante a compreensão da interdependência entre alimentação e atividade 

física no planejamento da Educação Física como segurança à sua prática na fase da 

adolescência. Fundamenta-se na prerrogativa de alimentar-se bem como cuidado em saúde 

para sustentação de seu desenvolvimento e da prática de atividade física, atitudes 

imprescindíveis à adoção de um estilo de vida saudável. Essa percepção é evidenciada na 

escolha sensata dos alimentos, bem como no equilíbrio de variedade exigido por uma boa 

alimentação, a fim de possibilitar ao aluno a execução plena das atividades de Educação 

Física. 

 

“[...] nos negócios que você  fala que a gente deve se alimentar bem, com 
alimentos que possam ajudar na nossa saúde, não ingerir muita porcaria, 

lanche e essas coisas, praticar bastante a Educação Física no dia a dia." 

(I42β) 

“[...] E, no caso da nossa saúde, no alimento que a gente tem que fazer." 

(I66α) 

"É que, na Educação Física, você tem que se cuidar, tipo, uma alimentação 

balanceada; porque senão você não vai conseguir fazer Educação Física. 

[...]” (I16α) 

 

Uma investigação com estudantes de escolas públicas (idade média 16,6 anos ±1,1) 

revelou elevados riscos vinculados a um tempo insuficiente de atividade física e alto teor 

sedentário; hábitos alimentares inadequados com baixo consumo de frutas e hortaliças e alto 

consumo de refrigerantes e fastfood, conduzindo a um estado nutricional insuficiente para 

desenvolvimento corporal saudável e atendimento às exigências pertinentes ao desgaste 

promovido pelo exercício (PALACIO et al., 2021). Diferentemente, os participantes do 

presente estudo mostram uma preocupação com o tema e sua importância no cuidado de sua 

própria saúde e desenvolvimento, bem como sua conscientização no suporte à sua formação. 

Lara e Amigo (2018) observaram associação de baixa escolaridade a piores perfis de lipídios 

sanguíneos. 
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O exercício físico planejado na disciplina de Educação Física busca despertar o 

aluno adolescente para uma vida ativa, evidenciando o papel da prática física presente nas 

diversas atividades da disciplina, como a dança, o teatro etc. O exercício é percebido pelos 

participantes como cuidado em saúde na disciplina como gatilho para um estilo de vida 

saudável, com abandono do sedentarismo e a vivência da experiência corporal no conteúdo 

da ginástica como algo muito importante para a melhora da saúde. 

 

“[...] através dos exercícios mesmo, como disse, às vezes, a pessoa é 

sedentária e Educação Física ajuda isso porque a gente tem de praticar 

exercícios através, pode ser de dança, algum teatro, qualquer tipo de 

exercício." (I71δ) 

“[...] Antes não praticava exercício nenhum, aí, depois que comecei 

Educação Física, que comecei fazer essas coisas." (I4β) 

“[...] Percebo, através da ginástica, que para mim é uma coisa da 

Educação Física muito importante, que, através disso, percebo que a 

saúde vai melhorando." (I45β)  

 

Baseados na teoria da autodeterminação, Ha et al. (2018), ao implementarem 

protocolos de exercícios e de aprendizado visando elevar o nível e a motivação autônoma 

em relação às atividades físicas, sugerem que infundir elementos de jogo nas aulas de 

Educação Física tende a aumentar a motivação dos alunos para a atividade física, o que pode, 

por sua vez, levar a comportamentos de atividade de lazer. Contudo, em um entendimento e 

compreensão das dificuldades de engajamento, faz-se necessário planejar aulas agradáveis e 

motivadoras aos alunos de acordo com seu nível de desenvolvimentos alternando o conteúdo 

com jogos e atividades que possam promover um aprendizado que os levem à adoção de 

vida ativa não somente por obrigação, mas também no prazer de praticar as atividades físicas. 

O aprendizado prático e a reação corporal às atividades na Educação Física são 

indutores de sua replicação no cotidiano do aluno, no desejo de aumentar a prática em razão 

da resposta com a reação positiva do corpo às atividades. Este se adapta ao exercício 

vivenciado nas experiências corporais de movimento na Educação Física, as quais se tornam 

possíveis também no cotidiano do aluno e são percebidas por ele como cuidado em saúde e, 

consequentemente, despertam o interesse pelas atividades práticas das aulas. 

 

“[...] quando a gente está praticando a aula de Educação Física, vê que o 

corpo reage, aí vai querer praticar mais. Igual a marcha atlética, vi que 

meu corpo se acostumou; aí pratico..." (I17α) 
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“[...] A gente faz as coisas que podem fazer em casa e isso vai ajudar a 

cuidar da nossa saúde em si." (I6α) 

“[...] Depois que comecei a me interessar mais, comecei a fazer fora da 

aula também." (I6β) 

 

O aprendizado e a reação corporal às aulas de Educação Física são dependentes da 

orientação e do acompanhamento do professor, tornando-o essencial no controle do volume 

e da intensidade do esforço físico durante o “treino” nas aulas, uma vez que qualquer 

desproporcionalidade pode gerar lesões e outros prejuízos físicos e mentais, desvirtuando o 

objetivo de uma frequência semanal de práticas corporais saudáveis que podem ser 

replicadas no dia a dia do aluno de forma recreativa (FREIRE et al., 2021). 

 

7.1.2 A Orientação e Atuação Docente Alinhadas a um Planejamento de Cuidado em Saúde 

ao Adolescente como Base Formativa da Educação Física 

 

É que, para vir a completar a percepção as recordações precisam ser 

tornadas possíveis pela fisionomia dos dados. Antes de qualquer 

contribuição da memória, aquilo que é visto deve presentemente organizar-

se de modo a oferecer-me um quadro que eu possa reconhecer minhas 

experiências anteriores (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 44). 

 

O planejamento de ações de cuidado em saúde voltadas ao adolescente tende a 

orientar a atuação docente, pautando uma didática baseada na assistência e na prevenção 

focada em atividades de práticas corporais como respaldo no autoconhecimento e 

autocontrole para melhora e manutenção da própria saúde. Sendo assim, o esclarecimento e 

o rigor do professor quanto à prática de hábitos pessoais arriscados se tornam 

imprescindíveis para o alcance do cuidado em saúde ao adolescente em sua plenitude. 

Nesse sentido, tem-se a saúde discente como orientadora da atuação docente na 

assistência presencial atenta e sugestiva para a prática de atividades físicas. Os participantes 

evidenciam a preocupação elevada do professor com a saúde dos alunos como um todo, o 

que é percebido como cuidado. Quando o docente percebe a necessidade, em alguns casos, 

oferta opções de atividades alternativas às práticas, como a confecção de relatórios de 

participação diferenciada por meio da análise das ocorrências durante as aulas. Assim, 

justifica-se não somente a presença física do discente, mas também sua participação ativa, 

apesar da impossibilidade de execução prática corporal em sua plenitude. As alternativas 

variam de acordo com os diversos casos de sintomas limitadores prévios ou em decorrência 
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da própria prática. O docente, por meio de avaliação momentânea, com base em 

conhecimentos pertinentes à área, tem a preocupação de sempre ofertar ao discente que se 

encontre impossibilitado da prática de atividades físicas uma alternativa, sem excluí-lo da 

participação na aula de Educação Física. 

 

“[...] porque, até quando a pessoa está passando mal, ela faz um relatório, 
ou fica assim ou não se esforça lá; então acho que nossas aulas de 

Educação Física têm bastante cuidado com saúde." (I71α) 

“[...] não só para ajudar na saúde, quando a pessoa está passando mal, 
mesmo querendo participar, ela não pode, entendeu? Em outros lugares, 

o professor não ia nem ligar, ia deixar participando, seria bem pior." (I2δ) 

“[...] Por causa que, igual o senhor me deixou descansar, mesmo que eu 

estava com falta de ar; aí descansei. [...]” (I61α) 

“[...] Acho que você tem uma preocupação muito elevada sobre saúde nas 

aulas de Educação Física." (I5α) 

“[...] Com a atenção do professor na preocupação de fazer os movimentos 

e estar sempre ali, isso ajuda a gente a mudar. [...]” (I89γ) 

 

Ao considerar sua prática pedagógica no fundamento da atividade física, a 

Educação Física deve reconhecer as influências biológicas, sociais, econômicas, ecológicas 

e históricas que interferem na promoção da saúde integrada como condição humana 

multidimensional física, social e psicológica. A compreensão de seus determinantes deve 

nortear o planejamento das aulas com estratégias que motivem o desenvolvimento de 

atitudes positivas, com debates que provoquem a solidificação da práxis evidenciando a 

associação entre atividade física e saúde (MUSSI et al., 2016).  

Nesse sentido, o professor percorre um grande caminho, construindo diariamente 

sua prática numa perspectiva de atendimento às demandas discentes, porém há todo um 

contexto por trás dessa figura na transmissão de saberes; assim para Bahia; Nascimento e Farias 

(2016), há influências históricas, sociais, pedagógicas e estruturais na atuação do professor de 

Educação Física, somadas ao distanciamento de sua formação e a realidade escolar, à falta de 

condições de trabalho e políticas públicas de formação continuada, bem como a legislação específica 

que, em momentos, não garante sua legalidade e sua legitimidade. 

A orientação docente didática e preventiva como respaldo ou estímulo ao cuidado 

em saúde voltado ao adolescente pode ser identificada na sequência pedagógica presente, 

por exemplo, no atletismo, nas dicas de cuidado, exemplificando doenças causadas pelo 

sedentarismo. São estabelecidas na fala do professor importantes informações teóricas a 

serem apreendidas e complementadas pelos saberes dos alunos, sem excluir o papel do 
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docente na administração e correção da prática de atividades físicas focada na execução 

dosada, correta dos movimentos como forma de aprendizado corporal. Este é necessário ao 

desenvolvimento humano para fazer frente ao sedentarismo, prevenindo lesões e doenças 

decorrentes da ausência da prática regular e correta de exercícios físicos.  

A preocupação do professor com a integridade física do aluno respalda seu rigor na 

orientação preventiva quanto à execução correta das atividades desenvolvidas, à 

presença/ausência de acessórios perigosos e às práticas arriscadas não previstas no 

planejamento da aula de Educação Física e é percebida pelos participantes como cuidado em 

saúde ao adolescente. 

 

“[...] porque tem algumas coisas tipo arremesso, tem aquele negócio, aí 
tem um jeito de segurar mesmo o negócio para não se machucar. É, tem 

bastante coisa. [...]” (I4β) 

“[...] Ah! Tanto pelo professor que às vezes ele dá os avisos para a gente 

ter mais cuidado com algumas coisas [...]” (I93δ) 

“[...] Toda aula em si você fala de, às vezes, casos que acontecem de 

pessoas que têm doença por não praticarem exercícios físicos, não ter 

praticado exercícios físicos na juventude e adolescência. [...]” (I93α) 

“[...] quando manda a gente correr, fazer os alongamentos... aí a gente 

está meio enferrujado, aí... a gente vai vendo..." (I54δ) 

“[...] Estava fazendo sempre errado, como daquele jeito lá com o braço, 

aí comecei a mudar." (I89α) 

“[...] é muito rigoroso com isso, tipo assim, [...] quando leva a gente na 
piscina, não deixa a gente pular de qualquer jeito porque isso pode 

machucar também, então, é bastante... como cuidado, claro." (I5γ) 

“[...] é muito rigoroso com isso, tipo assim, [...] que não pode vir de brinco 
nem anel, usar cordão assim... porque senão pode machucar. [...] é 

bastante... como cuidado, claro." (I5γ) 

“[...] lá você aprende a fazer as atividades corretamente para não ter uma 

lesão. [...]” (I6β) 

 

Infelizmente, diante dos incontestáveis benefícios da prática regular de exercício 

físico para a saúde de crianças e adolescentes, um crescente número de lesões associadas à 

sua prática tem se apresentado, problema que deve ser enfrentado com ações preventivas, 

evitando o excesso, tanto no volume quanto na intensidade da atividade física, sem 

adequação do repouso para recuperação da fadiga, o que pode levar a lesões muitas vezes 

irreversíveis (PINHO et al., 2013).  
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Nesse sentido, nas aulas de Educação Física, o professor deve focar o 

desenvolvimento discente numa prática motivadora, porém sem desconsiderar a diversidade 

dos conteúdos e respectivas possibilidades de execução sem prejuízo à integridade física dos 

estudantes, numa orientação que permita o estímulo ao cuidado em saúde ao adolescente 

respaldado numa didática preventiva. Didática esta que exige rigor quanto à execução prática 

dos movimentos corporais, considerando o uso de equipamentos apropriados como o 

uniforme e a conferência quanto ao uso pelos alunos de possíveis acessórios perigosos 

durante as aulas práticas. 

O planejamento didático-pedagógico do alongamento e aquecimento, estabelecido 

na preparação para a prática corporal nas aulas de Educação Física é percebido pelos 

participantes do presente estudo como cuidado preventivo para evitar que os alunos se 

machuquem. Os participantes apontam a importância dessas ações e destacam as 

experiências corporais vividas no campus como diferenciadas frente às oportunidades 

vivenciadas na Educação Física de outras escolas. 

 

“[...] quando o senhor alonga... quando faço capoeira, antigamente não 
tinha isso de colocar a mão no chão. Aí, quando o senhor pedia para 

colocar o pé do lado lá e virar para encostar a cabeça lá, me ajuda 

bastante a fazer o alongamento." (I25α) 

“[...] antigamente eu só fazia... não tinha alongamento assim, só quando 

ia fazer exercício, mas, na Educação Física na minha antiga escola, não 
podia fazer isso, não falava para fazer alongamento, se aquecer, não... aí, 

quando cheguei, vim para cá assim, aí que comecei a ver o significado, 
comecei alongar... porque, se não fizer exercício físico, aí você corre uns 

dez metros assim e já está cansado, você está... seu fôlego, rápido, 

querendo ar... acho que é isso, você tem que fazer porque... tem que cuidar 

da saúde." (I25δ)   

“[...] Lá você aprende a não chegar do nada e já começar a ginástica, tem 

que fazer alongamento antes... para não ter uma lesão praticando." (I6γ) 

“[...] Como começa sempre alongamento primeiro para preparar, para 

fazer; por exemplo, quando a gente está em corrida, faz o alongamento 

para ir para corrida, sempre..." (I70α) 

"Sim, sempre tem um preparo antes de fazer, quando... alguma coisa, tipo 
um esporte assim, não um esporte em casa, mas sempre tinha um 

alongamento antes de fazer..." (I70δ) 

“[...] o aquecimento para não interferir no... para não machucar... [...]” 

(I42β) 

“[...] a gente sempre faz aquecimento antes de fazer as atividades, aí 

previne para não se machucar, alguma coisa assim." (I4γ) 
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Cavalcante e Pinto (2019), utilizando alongamento estático ativo e aquecimento 

como preparação no treinamento de força, concluíram que o treinamento de força promoveu 

ganho de flexibilidade independentemente da presença do alongamento estático na 

preparação sem este promover qualquer ganho de força; contudo, o aquecimento específico 

mostrou melhor desempenho de força muscular em longo prazo. Todavia, no presente 

estudo, o destaque para ambas as estratégias de preparação corporal como importantes é 

corroborado pelos achados de Nogueira et al. (2014), nos quais o alongamento passivo e 

estático, isolado ou associado ao aquecimento, promoveu uma redução do tempo de latência 

dos músculos isquiotibiais, que pode vir a ser um fator de proteção de lesões musculares e 

articulares, após uma perturbação súbita presente na prática desportiva.  

Sendo assim, destaca-se que o aquecimento tem por principal objetivo prevenir 

lesões devido à sua gama de efeitos fisiológicos, e a realização do alongamento no término 

do movimento evita o encurtamento muscular, ou, se realizado diariamente e por um longo 

período, favorece o aumento do número de sarcômeros com ganho na flexibilidade (DI 

ALENCAR; MATIAS, 2010). 

 

7.1.3 O Cuidado de si na Promoção da Saúde e Consequente Benefício para Corpo e Mente 

 

Os motivos psicológicos e as ocasiões corporais podem se entrelaçar 

porque não há um só movimento em um corpo vivo que seja um acaso 

absoluto em relação às intenções psíquicas, nem um só ato psíquico que 

não tenha encontrado pelo menos seu germe ou seu esboço geral nas 

disposições fisiológicas (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 130). 

 

O cuidado de si, produto do autoconhecimento e autocontrole, é promotor de 

cuidado em saúde através do condicionamento físico e preparação para o envelhecimento. 

A prevenção de doenças na promoção da saúde e o cuidado ao adolescente são percebidos 

através das experiências de movimento corporal e seu consequente benefício humano corpo-

mente vivenciados nas aulas de Educação Física. 

O autoconhecimento e o autocontrole são promotores de cuidado em saúde na 

Educação Física por meio da melhora da compreensão pessoal expandida para além da 

prática vivenciada através do aprendizado do controle do surgimento de intercorrências 

durante a aula, como introspecção para o autocontrole na corrida e domínio de sua técnica e 

a medida de variáveis fisiológicas como a frequência cardíaca. Tais cuidados foram relatados 

pelos participantes como aprendizados que referendam a percepção do cuidado da própria 
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saúde; isto é, o cuidado de si vivenciado no autoconhecimento promovido pelas atividades 

corporais contidas aulas de Educação Física. 

 

"Sim, porque cada vez que a gente faz Educação Física, melhora; melhora 

até o nosso entendimento também. [...]” (I94α) 

“[...] eu estava com falta de ar; aí descansei. Mas aprendi a me controlar. 

Isso me ajudou na saúde." (I61α) 

“[...] Assim como cuidado em saúde nas aulas, vejo que cuido muito da 

saúde, [...]” (I2δ) 

“[...] a aprender a correr no tempo certo, correr na hora certa, na 

velocidade certa..." (I94α) 

“[...] como ensinou a gente a medir a pulsação, aí explicou que 

dependendo, se a gente estiver em repouso e ela estiver acelerada, dá 

problema. Não é? E esse negócio assim de ATP que não lembro, a minha 

mãe é enfermeira e ela fala bastante disso. [...]” (I5α) 

 

Na adolescência, a Educação Física escolar pode ser fundamental para o 

amadurecimento das aptidões emocionais de empatia e autocontrole. Estas são responsáveis 

pelo desenvolvimento do autodomínio emocional. A disciplina permite inúmeras 

possibilidades que podem ser facilitadoras na metodologia do professor e, 

consequentemente, para a formação integral do aluno (OLIVEIRA et al., 2020a). A 

introspecção como autoconhecimento para o autocontrole na corrida desenvolve o domínio 

das emoções do praticante para muito além da técnica em si, proporcionando ao aluno uma 

segurança facilitada pelo controle e acompanhamento de suas variáveis fisiológicas. 

O condicionamento físico, a preparação para o envelhecimento e a prevenção de 

doenças como promoção da saúde no cuidado ao adolescente na Educação Física são 

percebidos nas opções de atividade física ofertadas nas aulas, as quais destacam o 

protagonismo da disciplina no combate ao sedentarismo e às doenças graves. A disciplina 

promove um melhor condicionamento físico no aprendizado de seus conteúdos disciplinares 

e consequente treinamento para um envelhecimento mais saudável quando aplicados esses 

conhecimentos de prática de exercício físico e autocuidado em saúde no cotidiano do aluno. 

 

“[...] Porque, se não praticar, pode causar doenças graves e até morrer." 

(I93α) 

“[...] tem gente que fica sedentário, não pratica muita atividade física. 

[...]” (I2δ) 

“[...] através dos exercícios mesmo, como disse, às vezes, a pessoa é 

sedentária e Educação Física ajuda nisso [...]” (I71δ) 
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“[...] Percebo que... vejo diferença. Eu posso... consigo um 
condicionamento melhor para fazer as coisas, por exemplo: quando vou 

querer jogar bola, percebo que, no modo de correr, já estou mudando; 

[...]" (I89α) 

“[...] Acho que em geral, tudo, porque as coisas que a gente faz na 

Educação Física ajuda muito na saúde, na questão de... porque é saúde 
também este negócio de coluna, essas coisas e..., quando você vai 

treinando, vai ficando mais habilidoso assim, nessa questão, o seu corpo 

já está mais treinado e, quando você envelhece, não fica sentindo essas 

dores." (I45γ) 

 

Evidências na compreensão dos professores sobre atitudes e valores dos alunos em 

relação à Educação Física e à atividade física apontam que as maiores barreiras para os 

alunos com sobrepeso e/ou com pouca habilidade para desfrutar da Educação Física eram os 

sentimentos de humilhação, exposição ao ridículo, vergonha e discriminação. Assim a oferta 

de um ambiente seguro e encorajador, com orientação sobre o que devem ou não fazer, pode 

ter um impacto positivo duradouro nos alunos, enfatizando a boa forma e a saúde 

(LANDOLFI, 2014).  

A promoção da saúde através do movimento corporal e consequente benefício 

humano corpo-mente é percebida na Educação Física como cuidado voltado ao adolescente. 

Sua contribuição para a saúde do corpo é verificada por meio de bons resultados 

morfofisiológicos de circulação sanguínea e respiração, visível melhora e manutenção da 

estrutura e forma física pelo desenvolvimento muscular de adaptação progressiva obtida no 

treino e prática corporal em cada aula, com uma variedade de exercícios físicos planejados 

como experiências para vivências promotoras de saúde. 

“[...] A Educação Física ajuda na nossa saúde para que o sangue possa 

circular, para que os músculos possam se desenvolver mais, possam ficar 

mais flexíveis." (I17γ) 

“[...] sim, na estrutura física, se manter saudável fisicamente, falando 

assim visivelmente." (I66δ) 

“[...] porque sempre ajuda em alguma coisa; para mim ajuda na 
respiração, fazendo assim, porque às vezes tenho falta de ar e... sabe? Aí 

sempre ajuda, então é isso." (I72γ) 

“[...] A gente fica em forma. Se a gente fica a fazer vários exercícios de 

Educação Física por dia, a gente fica em forma." (I2α) 

“[...] fazendo Educação Física fui vendo resultado na respiração, que 

tinha muita dificuldade, aí fazendo mais melhora quando faço..." (I72β) 

"Percebo, porque muda do jeito que a gente entrou e do jeito que a gente 
saiu. Percebi mudança na minha saúde, fazendo Educação Física, fui 

vendo resultado na respiração, que tinha muita dificuldade, aí fazendo 

mais melhora quando faço..." (I72β) 
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“[...] Melhora porque assim... às vezes não consigo correr demais, às 
vezes perco minha respiração, entendeu? Acho que a Educação Física tem 

sim um sentido na minha saúde, porque isso me ajuda a aprender mais a 

respirar, a aprender a correr no tempo certo, correr na hora certa, na 

velocidade certa... entendeu?" (I94α) 

“[...] eu me sinto melhor, apesar de... falta de treino também; quanto mais 

vou treinando, melhor vou ficando. [...]” (I45γ) 

“[...] Sempre que estou fazendo Educação Física, percebo uma melhora 

em todas as aulas." (I89γ) 

 

Os baixos níveis de atividade física são um fator de risco para o desenvolvimento 

de hipertensão arterial sistólica, e manter comportamentos sedentários aumenta o risco de 

também desenvolver a doença após dois anos de acompanhamento. Nesse sentido, a 

atividade física regular deve ser promovida e o comportamento sedentário deve ser 

desencorajado nas crianças para prevenir a pressão alta e suas consequências na idade adulta 

(MORAES et al., 2015). Isso reforça o protagonismo da Educação Física na promoção da 

saúde como cuidado em saúde percebido no movimento corporal presente em suas aulas. 

Mitchell et al. (2019) também evidenciam os benefícios protetores da atividade física na 

saúde cardiovascular pela redução da resposta de triglicerídeos da lipidemia pós-prandial, 

um fator de risco significativo para doenças cardíacas coronarianas e comorbidades 

associadas, definido como um aumento prolongado ou elevado de triglicérides na 

alimentação de gordura. 

Destaca-se que os participantes evidenciaram a importância do movimento corporal 

e a ludicidade no benefício humano corpo-mente, percebido no cuidado da preparação física 

como procedimento de saúde através dos movimentos corporais para distração e afastamento 

de pensamentos negativos, numa perspectiva da Educação Física como sinônimo de saúde 

na prática corporal no cuidado de si para muito além de suas aulas. 

 

“[...] A gente se movimenta, acaba fazendo bem para a saúde. [...]" (I2α) 

“[...] o preparo físico que você faz, os movimentos, isso tudo ajuda no 

físico da pessoa e ajuda no procedimento de ter saúde." (I42δ) 

“[...] a gente fica distraída a cabeça... é legal porque a gente não fica 

pensando em pensamentos negativos." (I61γ) 

“[...] E o fato da Educação Física em si, já é a nossa saúde mesmo. [...]” 

(I66α) 

“[...] É saúde do aluno, porque pela Educação Física a gente percebe 

vários tipos de coisas." (I54α) 

“[...] Educação Física não é só uma aula, é saúde também. [...]” (I54α) 
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“[...] pelas aulas práticas, pelo que a gente faz. Acho que a Educação 
Física vai muito além do que só uma aula... prepara o aluno para certos 

tipos de coisa [...]” (I54α) 

 

A utilização do lúdico nas aulas pelos professores de Educação Física ocorre na 

apropriação de conceito como ferramenta pedagógica de comunicação verbal e não verbal, 

porém carece de adequação da abordagem das brincadeiras ao público presente nas aulas 

(VAREA, 2018). A importância do lúdico como atrativo ao movimento corporal proposto 

ao adolescente nas aulas de Educação Física é evidenciada pelos participantes do estudo 

como uma prática para distração e afastamento de pensamentos negativos, reforçando o 

autocuidado para uma dimensão recreativa. 

 

7.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO GRUPO II 

7.2.1 A Importância do Cuidado em Saúde do Planejamento Didático-Pedagógico para 

Formação Integral do Ser Humano 

 

O acontecimento elementar já está revestido de um sentido, e a função 

superior só realizará um modo de existência mais integrado ou uma 

adaptação mais aceitável, utilizando e sublimando as operações 

subordinadas (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 31). 

 

A observância de um planejamento didático pedagógico, detalhando tanto as ações 

quanto a escolha do material didático específico ao tema de cada aula, e o acompanhamento 

do vestuário apropriado como equipamento necessário à vivência prática de experiências 

corporais na Educação Física de forma segura e eficiente corroboram para o reconhecimento 

da essencialidade da disciplina no Cuidado em Saúde ao Adolescente, orientando o 

desenvolvimento de sua saúde física, intelectual e noética para plenitude de sua formação. 

São percebidos pelos participantes do estudo como cuidado em saúde ao 

adolescente no contexto das aulas práticas vivenciadas na Educação Física o uso de material 

didático e vestuário apropriados como equipamentos que corroboram para essencialidade da 

Educação Física no cuidado em saúde, assim como a orientação e exigência quanto aos 

equipamentos apropriados para aula prática por meio de cobrança diária quanto à vestimenta 

correta atendida pelo uniforme completo da disciplina e a informação teórica prévia para o 

manejo do material didático específico de cada conteúdo trabalhado. 

 

“[...] a gente tem o material correto para fazer [...]” (II7γ) 
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“[...] usar os... manejar os objetos de maneira correta; tem uma aula mais 
teórica antes de a gente ir para a prática mesmo. Então acho que é certo. 

[...]” (II106β) 

“[...] porque a gente tem o uniforme adequado, tem que usar o tênis... tem 
que ter um uniforme adequado para possibilitar a locomoção, essas coisas 

assim." (II7α) 

“[...] sempre fazendo as coisas com segurança, evitando machucar... sabe, 

com uniforme, sem usar as coisas que possam machucar os alunos e tal." 

(II64γ) 

“[...] Nunca vi ninguém praticando seus esportes sem a ‘leg’, a 

uniformização correta ou sapatos fechados para não machucar [...]” 

(II106δ) 

“[...] a gente tem que vir com a roupa certinha, não pode vir de calça jeans 

por causa de correr, essas coisas assim. [...]” (II103β) 

“[...] Usar roupas adequadas para o esporte, sempre sapato fechado, 

tênis, legging, usar a blusa certa [...]” (II106β) 

 

Considerando a imaturidade dos alunos quanto à sua proatividade em um nível 

suficiente para produzir a própria saúde, a corresponsabilidade e parceria da escola se tornam 

fundamentais nesse processo de cuidado à saúde do adolescente (OLIVEIRA et al., 2018). 

Nesse sentido, a disciplina de Educação Física, ao prever esse cuidado em seu planejamento, 

assume e cumpre de forma diferenciada e responsável seu papel na formação do educando. 

Ao analisarem a influência de infraestrutura e materiais didáticos para as aulas de 

Educação Física das escolas estaduais do munícipio amazonense, Souza; Sá e Machado 

(2020) evidenciaram que a falta destes impacta negativa e diretamente a qualidade e a 

realização das aulas de Educação Física. Similarmente, os participantes da presente pesquisa 

confirmam a importância do material didático e de equipamentos pessoais adequados 

(incluindo o uniforme como vestuário) para o pleno desenvolvimento da prática da disciplina 

com segurança. 

Nesta pesquisa, observou-se a autopercepção do benefício humano corpo-mente-

espírito na integralidade do ser como cuidado em saúde, expresso no bem-estar físico e 

mental pela mudança de percepção da própria saúde, promovida pela Educação Física na 

superação da preguiça e da aversão ao esforço, como também na melhora da integridade 

física com o aumento da prática. 

 

“[...] a Educação Física faz bem para o nosso corpo e para a nossa alma 

[...]” (II56α) 
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“[...] então tem um cuidado com a nossa saúde, com no nosso bem-estar 

físico e com nosso bem-estar mental, querendo ou não." (II56α) 

“[...] Estou sempre procurando me exercitar porque é importante manter 

nosso corpo certo; não só físico pelo físico [...]” (II106β) 

“[...] Sou uma pessoa muito preguiçosa, muito sedentária, não gosto muito 

de me esforçar, fisicamente falando, mas a Educação Física está mudando 

isso, está me dando uma outra visão em relação à minha saúde." (II57α) 

“[...] Depois das minhas aulas de Educação Física, comecei a ter uma 

integridade física muito melhor do que tinha antes, comecei a me exercitar 

mais do que antes." (II65β) 

 

Os efeitos na saúde física e mental através da associação entre espiritualidade, 

religiosidade e atividade física são conhecidos e dependem de diferentes fatores sociais e 

culturais de práticas espirituais e atividade física (MOREIRA et al., 2020). Deve-se 

mencionar que a relação entre o bem-estar espiritual e a saúde mental não significa uma 

relação de causa-efeito entre essas variáveis, porém o bem-estar religioso e existencial 

antecipou significativamente a saúde mental (JAFARI et al., 2010). Todavia, a atividade 

física parece interferir positivamente no bem-estar psicológico do adolescente (SOUSA; 

MAIA; VASCONCELOS-RAPOSO, 2012). Esses resultados ratificam a percepção dos 

participantes do presente estudo quanto ao benefício corpo-mente-espírito na integralidade 

do ser no cuidado em saúde por meio da prática corporal presente nas aulas de Educação 

Física. 

 

7.2.2 A Postura e a Atuação Docente no Cuidado em Saúde Preventivo e Assistencial 

Prestado ao Aluno Adolescente 

 

Na experiência do diálogo, constitui-se um terreno comum entre outrem e 

mim, meu pensamento e o seu formam um só tecido, meus ditos e aqueles 

do interlocutor são reclamados pelo estado da discussão, eles se inserem 

em uma operação comum da qual nenhum de nós é o criador (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 474-475). 

 

A postura e a responsabilidade destacam a posição do professor no cumprimento 

de um planejamento didático-pedagógico para a disciplina de Educação Física que prioriza 

o cuidado em saúde ao aluno adolescente, com fundamentação de sua atuação e orientação 

na prevenção e assistência durante a vivência prática de movimentos corporais nas aulas. 

A orientação docente deve se pautar no cuidado preventivo e assistencial ao aluno 

adolescente através do cuidado em saúde na Educação Física por meio de explicação da 
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prática para evitar excessos, correção da postura e gesto esportivo; somadas à proibição de 

hábitos e brincadeiras arriscadas como prevenção a possíveis lesões durante a vivência de 

experiências corporais nas aulas práticas da disciplina. A percepção de cuidado em saúde ao 

adolescente se expande para além da participação prática na Educação Física; isto é, na 

assistência e postura do professor frente a um evento adverso como: a suspensão da atividade 

física e orientação para relaxamento diante de sintoma de pressão baixa ou queda do aluno 

durante a aula. Em decorrência disso, o docente apresenta atividade alternativa de 

participação discente, diferenciada pela impossibilidade da prática corporal em sua 

plenitude. 

 

“[...] se a gente estiver fazendo alguma coisa errada, o professor vem e 
corrige, ensina... porque, se estiver fazendo errado, ainda mais no vôlei, 

se estiver fazendo alguma coisa errada, sente dor, machuca... então o 

professor vem e corrige." (II32γ) 

“[...] o professor está sempre falando qual o jeito errado para não 

machucar o braço; igual no vôlei, no saque, fala o jeito certo porque, se 

fizer de um jeito errado, fica doendo o braço." (II7γ) 

“[...] Quando o professor fala para não ficar correndo muito, aí paro de 

correr, pode machucar na correria." (II11β) 

“[...] quando alguém está fazendo um esforço demais, o professor vai lá, 

dá uma dica, orientação, sempre procurando ajudar. [...]” (II58β) 

“[...] o professor fica falando para não correr muito, sempre praticar no 

certo, não se esforçar muito senão pode machucar; essas coisas assim." 

(II58γ) 

“[...] nas aulas... quando a gente está chupando chicletes, pede para jogar 

fora; não deixa fazer brincadeira de... para machucar." (II11δ) 

“[...] Cuidado em saúde... não só o cuidado que o professor tem com a 

gente. Educação Física em si a gente faz mais para... além de disciplina... 

[...]” (II106β) 

“[...] um aluno cai de mau jeito, o professor vai lá e dá o cuidado para o 

aluno. [...]” (II11β) 

“[...] porque, sempre que alguém machuca, o professor ajuda, deixa a 

gente de fora para fazer outras atividades que não envolvam a parte física 

e tal. Sempre bem; tipo; se estou machucado, escrevo relatório; faço outra 

coisa para ajudar que não seja física, para não forçar muito." (II64β) 

"Lógico, lógico... vou dar um exemplo, uma vez minha pressão baixou e o 
senhor pediu para ficar sentada num cantinho para relaxar porque estava 

muito quente. Então assim, o senhor está sempre monitorando a gente, a 
gente chega... 'ah! Professor machuquei o joelho', você dá uma olhada, 

sempre muito atencioso quanto a isso. [...]” (II106δ) 

“[...] porque a saúde também é quando você, antes de começar o exercício, 
se alonga, se hidrata... quando o professor explica mais sobre; isso tudo." 

(II79α) 
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“[...] o professor tem cuidado com acessórios que podem nos machucar, 

nossa postura e tudo. [...]” (II65β) 

“[...] quando a gente está com machucado ou com alguma coisa, não deixa 

a gente fazer para não prejudicar nossa saúde." (II65γ) 

 

Para um desempenho seguro e embasado na atuação docente preventiva, torna-se 

prioritário o conhecimento teórico e operacional na prevenção e capacidade de atuar em um 

eventual acidente escolar. Portanto, é fundamental promover a formação contínua dos 

professores de Educação Física em primeiros socorros, preparando-os para uma melhor 

definição da construção do planejamento didático dos conteúdos com auxílio de 

médicos/enfermeiros, no contexto dessa formação profissional. Isso pode resultar numa 

entrega mais segura na transmissão dos conhecimentos práticos e teóricos da Educação 

Física (ESTEVES et al., 2015). Essa demanda foi evidenciada nos relatos dos participantes 

do presente estudo, os quais revelam uma segurança depositada no professor através de 

reflexões acerca da coerência de sua orientação e atuação prática. 

A postura e a responsabilidade pessoal do professor quanto ao cuidado em saúde 

voltado ao aluno marcam a atuação docente na transferência de informação correlata à 

especificidade da execução e benefícios dos exercícios físicos. Embasam o rigor do professor 

quanto à preparação pessoal dos alunos para prática da Educação Física e ratificam sua 

atuação em possíveis ocorrências pertinentes à vivência das experiências corporais contidas 

nas aulas da disciplina. 

 

“[...] para você fazer uma aula, tem que ter alguma pessoa te 

influenciando; então, a partir daí, já é um cuidado para não entregar uma 

bola, ficar todo mundo na quadra, pode acontecer alguma coisa e a culpa 
ser do professor porque estava lá dentro, algo do tipo, e os alunos estavam 

lá brincando com uma bola." (II29β) 

“[...] o professor prioriza a nossa saúde; [...]” (II65γ) 

“[...] sim, porque o senhor faz a gente fazer os exercícios que ajudam, 

cada tipo de exercício tem sua evolução que vai ajudando." (II80γ) 

“[...] sempre tem que estar atenta para não fazer negócio errado, pode 

prejudicar... coluna, esse negócio assim." (II83δ) 

“[...] Nunca vi ninguém praticando seus esportes sem a ‘leg’, a 

uniformização correta ou os sapatos fechados para não machucar; quanto 

a isso, o senhor é muito rígido." (II106δ) 

 

Além de aspectos pessoais e profissionais e o reconhecimento da disciplina pela 

escola, faz-se necessário um currículo bem fundamentado, somado a um apoio pedagógico 
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consistente e contínuo, reforçando a compreensão e a construção de processos coletivos de 

enfrentamento de uma “cultura escolar” resistente a mudanças. Por meio destes, pode ser 

possível a ruptura com o “estabelecido”, a permissão de inovações e consequente 

legitimação da Educação Física como um componente curricular da educação básica 

(SOUZA; NASCIMENTO; FENSTERSEIFER, 2018). 

 

7.2.3 A Exposição Corporal ao Movimento na Educação Física Reivindica seu Papel na 

Promoção do Cuidado em Saúde ao Adolescente 

 

O corpo é o veículo do ser no mundo, e ter um corpo é, para um ser vivo, 

juntar-se a um meio definido, confundir-se com certos projetos e 

empenhar-se continuamente neles (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 122). 

 

O cuidado em saúde marcado pela exposição corporal ao movimento nas aulas de 

Educação Física é substanciado por seu protagonismo no combate ao sedentarismo e na 

prevenção de doenças. Contudo, isso se torna base motivadora para adoção de um estilo de 

vida saudável, visto que o ambiente pedagógico de suas aulas é percebido como espaço de 

vivência na diversidade de experiências corporais como atividades físicas para o cuidado em 

saúde ao adolescente. 

O combate ao sedentarismo e a prevenção de doenças como fundamento para 

adoção de um estilo de vida saudável reforçam a essencialidade da Educação Física, ressalta 

seu protagonismo nesse sentido, percebido como cuidado em saúde na situação de constante 

movimento corporal pela prática de atividades físicas e esportivas de suas aulas. A disciplina 

também é vista como meio de enfrentamento da preguiça e inércia estática vivenciada no 

ambiente do lar e contribui para a superação de estereótipos. Destarte, induz o adolescente à 

mudança para o gosto pelo esforço físico e adoção de um estilo de vida saudável. 

 

“[...] porque fazer exercício é essencial e, como sou um pouco sedentária, 

na Educação Física, faço mais atividades." (II81δ) 

“[...] pelo exercício físico, pelo movimento do corpo, você não fica com 

seu músculo parado, porque, como a gente está muito acostumado a ser 
sedentário, nosso músculo não tende a se movimentar da forma que ele 

precisa; e, na Educação Física, você está em constante movimento [...]” 

(II57γ) 

“[...]no meu caso, ainda pratico outros esportes ao longo da semana, mas 

tem gente que só tem este contato com esporte a semana inteira, a pessoa 
não faz mais nada, é sedentária. Faz muito bem praticar esporte. [...]” 

(II56δ)  
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“[...] para mudar... mudar o tipo, eu mesmo, que sou muito sedentária, 
muda a minha questão de ficar parada sempre, não fazer nada, ajuda na 

movimentação... [...]” (II81α)  

“[...] Sou uma pessoa muito preguiçosa, muito sedentária, não gosto muito 
de me esforçar, fisicamente falando, mas a Educação Física está mudando 

isso [...]” (II57α) 

“[...] Em casa, só fico deitada, na Educação Física, eu corro, percebo isso 

no corpo; é bom!" (II103γ) 

“[...] se estou me movimentando, me exercitando, não vou deixar o corpo 

parado; aí pode prevenir obesidade." (II60β) 

“[...] exercitando o corpo, evitando a obesidade..." (II60δ) 

“[...] porque ajuda a pessoa... ainda mais que, se você é gordinho, tem que 

praticar esporte para ajudar no melhoramento [...]” (II80γ)  

 

Numa pesquisa bem robusta sobre o tema aqui abordado realizada com estudantes 

do Ensino Médio, verificou-se que boa parte dos participantes não possuía conhecimento 

sobre sedentarismo e não sabia como evitá-lo; a maioria era insuficientemente ativa, com 

um número significante de alunos com comportamentos sedentários (SANTOS; SERRA; 

PEREIRA, 2019). Tais resultados vão de encontro aos achados da presente pesquisa, uma 

vez que os participantes reivindicam o protagonismo da Educação Física sobre o tema com 

exemplos de mudança na percepção de corpo e estilo de vida vivenciados nas aulas da 

disciplina. 

O auxílio da Educação Física no combate a diversas situações ou possibilidade de 

doenças, como hipertensão arterial, e na melhora na respiração nos casos de bronquite e 

asma é reconhecido e recomendado como cuidado em saúde nas atividades práticas de 

corrida e outras modalidades esportivas, ainda que o praticante não tenha afinidade para tais 

atividades. 

 

“[...] praticando esportes, fazendo Educação Física, melhora um pouco 

da minha respiração também, por conta de meu problema de bronquite, 

asma..." (II32α) 

“[...] igual ao que a minha amiga falou que tem asma e ajuda no 

processamento assim... da saúde dela em si. Não tenho nada, mas acho 

que, se tivesse, a Educação Física me ajudaria." (II80α) 

“[...] se tem pressão alta, é bom andar de bicicleta; e cada coisa vai 

ajudando... movimento físico, trabalho, academia... [...]” (II80γ) 

“[...] sei lá... esses negócios de doença, pode ajudar também, eu acho." 

(II81α) 
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“[...] É bom para gente, mas às vezes as pessoas não gostam de correr, as 
pessoas não gostam. Para a saúde, para circulação, para não dar 

problema de coluna, de joelho... é bom, ué!" (II83α) 

 

Com a alta prevalência de obesidade, sobrepeso e dos fatores de risco do 

sedentarismo e consumo de dieta não saudável entre adolescentes e jovens, Oliveira et al. 

(2020b) apontam o risco à saúde no desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis, como as cardiovasculares e a diabetes, e destacam a necessidade de ações de 

educação em saúde, como estratégias de prevenção e promoção da saúde.  

As doenças elencadas nas falas participantes no presente estudo são também 

oriundas desses comportamentos e podem ser amenizadas por um programa de atividade 

física que vise ao cuidado ao adolescente na sua integralidade, a exemplo das melhorias 

quanto a problemas de saúde percebidas e citadas pelos alunos. Nesse sentido, Abildsnes et 

al. (2015) afirmam que programas de Educação Física de alta qualidade em escolas de 

Ensino Médio podem facilitar a adoção de uma vida saudável sustentável entre os 

adolescentes, a partir de suas experiências anteriores e da competência do professor de 

motivar os alunos para a prática física contida no conteúdo dos programas de Educação 

Física. 

Ressalta-se a Educação Física como um espaço de atividade física para o cuidado 

em saúde marcado pela exposição corporal ao movimento presente nas aulas, destacando a 

possível exclusividade dessa oferta de exercício e treinamento esportivo, tendo em vista a 

escassez de oportunidade fora do ambiente escolar. Essa oferta de práticas corporais 

contribui para o combate ao sedentarismo, suscitando a procura por saúde nas aulas e 

também na prática esportiva fora da escola. A exposição corporal ao movimento presente na 

vivência da prática no ambiente da Educação Física é reconhecida como cuidado em saúde 

através do metabolismo resultante do constante movimento ofertado na disciplina. 

 

“[...] fazendo uma atividade física, que, muitas das vezes, a gente não faz 

fora da escola, fazemos na Educação Física." (II9α) 

“[...] Procuro sempre a saúde, tanto nas aulas de Educação Física quanto 
fora na prática dos esportes... sinto que ajuda a cuidar da saúde em si." 

(II58β) 

“[...] porque nós estamos lá treinando, faz bem para a saúde. Acho que, 
se não fosse na Educação Física, muita gente não faria nenhum esporte." 

(II79δ) 
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“[...] Também, como a gente estuda aqui no IFF, não tem tempo de... a 
gente chega em casa, eu moro longe, chego em casa, já está de noite, então 

o único lugar para fazer Educação Física é na escola." (II103β) 

“[...] mais para mexer o corpo mesmo; porque a gente passa um tempão 
dentro de sala de aula sentado, então é um momento para a gente se 

exercitar. [...]” (II106β) 

“[...] por meio da Educação Física é o momento que estou colocando... 

me exercitando, não só nas quintas, que é o dia da aula de Educação 

Física, exercito-me fora também, faço caminhada, exercício em casa. 

[...]” (II106β) 

“[...] é um exercício físico e faz bem para a saúde... de qualquer pessoa." 

(II9γ) 

“[...] na quadra, na Educação Física, nos movimentos... " (II29δ) 

“[...] na Educação Física, você está em constante movimento, então está 

sempre trabalhando seu metabolismo." (II57γ) 

“[...] a saúde quando você está se movimentando... [...]” (II80α) 

“[...] É porque, tipo, eu estava sem caminhar e sentindo muita dor, não 

estava vindo na aula de Educação Física, aí estava sentindo muita dor nas 

pernas porque não estava fazendo nenhuma atividade física. A atividade 

física é muito importante. [...]” (II103β) 

“[...] porque é bom se alongar; seu corpo não está preparado para ficar 

sempre sentado, 'negoçando', então é sempre bom." (II106β) 

 

Para consolidação desse espaço como cuidado em saúde pela exposição corporal ao 

movimento, é importante aferir levantamentos sobre o que move esse público em questão. 

Santos et al. (2016) apontam que atualmente os adolescentes não estão ligados somente a 

competições e ao alto rendimento, estão abertos a desenvolver habilidades e aprender novas 

modalidades esportivas, visando a bem-estar e qualidade de vida. Os achados desses autores 

confirmam os relatos dos participantes do presente estudo quanto ao ambiente da sala de 

aula de Educação Física no cenário aqui adotado, em que suas vivências corporais envolvem 

uma diversidade de conteúdo abrangente e reflexivo numa práxis pedagógica ainda não 

experimentada. 

 

7.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO GRUPO III 

7.3.1 A Vivência da Integralidade Humana no Cuidado de Si, do Outro e do Mundo como 

Valor a Conquistar na Expansão Cuidado em Saúde na Educação Física 

 

Por seu lado, o sistema eu-outro-mundo é tomado como objeto de análise 

e trata-se agora de espertar os pensamentos que são constitutivos do outro, 

de mim mesmo enquanto sujeito individual e do mundo enquanto polo de 

minha percepção (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 94). 
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Destaca-se o valor da integralidade do cuidado em saúde ao ser humano por meio 

da vivência do cuidado de si, do outro e do mundo nas aulas de Educação Física, percebido 

na sua expansão para o bem-estar físico e mental. Este é vivenciado pelo adolescente na 

diversidade de sensações e sentimentos por meio das experiências corporais geradoras de 

felicidade, distração, leveza, alívio na dor, disposição e animação, numa visão sistêmica de 

si, do outro e do ambiente que o cerca. 

Essa integralidade do cuidado em saúde é percebida pela oportunidade de interação 

na relação com seu próprio corpo, com seus pares e com o professor e também com o mundo, 

no ambiente de realização das práticas corporais pertinentes à disciplina. Essa integração 

resulta na melhoria do condicionamento e vivência humana, reconhecidos como direito ao 

movimento corporal para desenvolvimento sadio de sua adolescência. Tal direito é 

disponibilizado ao aluno pela Educação Física, uma vez que, no dia a dia fora da escola, 

comumente há falta de tempo para a prática de atividades físicas, devido principalmente às 

obrigações escolares exigidas pela instituição. 

 

“é um [...] aprendizado com diversão que você interage com as pessoas, 

com os outros, com seu corpo, com o meio da atividade... cuidado em 

saúde." (III105δ) 

“[...] então isso melhora seu condicionamento, até sua vida... a sua 

vivência mesmo." (III107β) 

“[...] A Educação Física leva o aluno... mesmo sem ter o tempo que a 

escola não dá para praticar fora do horário escolar, a Educação Física 

dá isso para ele, o direito e a prática para se exercitar." (III40β) 

“[...] saúde porque você está cuidando do seu próprio corpo, cuidando da 

sua própria saúde, praticando atividade física." (III107γ) 

 

Vale ressaltar que a integralidade do cuidado ao aluno adolescente aqui abordada 

concerne na sua concepção ampla de ser humano integral e na perspectiva da integralidade 

como princípio norteador de saberes e práticas no cuidado em saúde (PINHO et al., 2009). 

Sendo assim, as ações didático-pedagógicas da disciplina de Educação Física como 

promotoras do cuidado de si, do outro e do mundo propõem a profundidade da vivência 

humana em práticas corporais focadas no desenvolvimento nas diversas dimensões do ser 

em suas representações físicas, carreadas de significados na relação do aluno consigo, com 

o outro e com o mundo. 
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O cuidado em saúde na Educação Física é percebido na sua expansão para o bem-

estar físico e mental, vivenciado na diversidade de sensações e sentimentos promovidos pelo 

movimento corporal nos exercícios das aulas de Educação Física. Por meio deles, torna-se 

possível a redução da ansiedade, extravasada pelas atividades físicas vivenciadas em sua 

plenitude. Também a vivência dessas experiências corporais promove um aumento da 

sensação de felicidade e leveza; a sensação do corpo reagindo ao exercício físico, com a 

respectiva melhora da dor, num ambiente integrado de distração, disposição e animação. Isso 

é um diferencial da Educação Física em relação às demais disciplinas. 

 

“[...] fazendo Educação Física, consegue ter esse cuidado maior com o 

nosso bem-estar..." (III99γ) 

“[...] a partir do momento que a gente está fazendo exercício... o corpo 

está em movimento, é uma saúde do bem-estar físico. [...]" (III36β) 

“[...] Para mim que não faço nenhum exercício diariamente, quando estou 

na Educação Física, é um bem-estar, porque estou me exercitando naquele 

momento." (III36β) 

"Percebo, é porque faz bem para o ser humano, não só fisicamente como 

mentalmente, [...]" (III50γ) 

“[...] para o que já tinha falado, por ter o cuidado com a saúde mental, 

com a saúde física também... [...]” (III105δ) 

“[...] por exemplo, tenho muita ansiedade e, quando você pratica atividade 

física, consegue diminuir suas taxas de ansiedade porque vai extravasar 

todo aquele nervosismo; [...]” (III107β) 

"[...] você fica até mais feliz depois que se exercita assim, cansado, com 

certeza, mas fica feliz, mais disposto, mais animado; vai percebendo..." 

(III50γ)  

“[...] Na minha saúde, acho que, na atividade física e na minha mente, 

porque distraio muito nas aulas de Educação Física, fico mais leve, o que 

não fico nas aulas, na sala de aula assim nas outras matérias. [...]" 

(III105β) 

“[...] percebo, indo fazer exercícios físicos, faz meu corpo sentir melhor, 

[...]” (III63β) 

“[...] a prática de esportes sempre foi não somente lazer como também... 
para poder cuidar da saúde, então a gente precisa estar sempre praticando 

algum esporte. (III40β) 

“[...] é um pouco complicado porque sou um pouco sedentária em relação 

a isso, mas percebo sim porque, quando chego em casa, estou um pouco 

dolorida, mas é um dolorido bom." (III50β)  

"Olha, no começo, sentia bastante dor, porém hoje já não sinto tanto mais; 

tem sim uma certa relevância para o cuidado da saúde sim. [...]” (III13α) 
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O levantamento de Abildsnes et al. (2015b) realizado por meio de entrevistas com 

professores de Educação Física e enfermeiros evidenciou que os programas de Educação 

Física incentivam os adolescentes a participar do desenvolvimento do programa, por meio 

de atividades que geram competência e diversão. No entanto, há fatores motivadores da 

participação discente que devem ser considerados, como a diversidade de atividades, o sentir 

prazer e sentir-se bem e capaz de praticá-las, a interação e o prazer de estar com os colegas, 

além da necessidade de o professor sempre incentivar a persistência do aluno. Destaca-se a 

presença do professor como um fator fundamental para a motivação dos alunos 

(CARVALHO, 2015).  

Leal et al. (2020) apontaram um aumento de 9,97 vezes na qualidade de vida devido 

à prática de atividade física, promovendo inúmeros benefícios como melhora de bem-estar, 

autoestima, autoconfiança e interação social, assim como das capacidades físicas, mentais, 

afetivas, sociais. 

 

7.3.2 A Promoção da Saúde através do Estímulo para um Estilo de Vida Saudável, 

Manutenção da Integridade Física, Combate ao Sedentarismo e Prevenção de Doenças 

 

Diz-se que o corpo compreendeu e o hábito está adquirido quando ele se 

deixou penetrar por uma significação nova, quando assimilou a si um novo 

núcleo significativo. [...] Meu corpo é esse núcleo significativo que se 

comporta como uma função geral e que todavia existe e é acessível à 

doença (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 203-204). 

 

A promoção da saúde no cuidado ao aluno adolescente é percebida na Educação 

Física por seu estímulo à adoção de um estilo de vida saudável, que perpassa também a 

manutenção da integridade física do aluno baseada na percepção de limite e prática de 

atividade física segura, com foco na prevenção de lesões ou situações adversas a que estão 

sujeitos os estudantes no ambiente escolar. Além disso, muitas vezes, como única 

oportunidade de prática corporal, promove o combate ao sedentarismo, prevenindo doenças 

pela consequente melhoria da saúde física, como, por exemplo, a respiração facilitada pelas 

atividades práticas da disciplina. 

O cuidado em saúde é então percebido na Educação Física fundamentado no 

movimento corporal e entrelaçado na interdependência entre exercício físico e alimentação. 

O incentivo à prática de exercício físico é associado à adesão a uma boa alimentação como 

condição para um preparo físico satisfatório. 
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“[...] A gente fez um trabalho de Espanhol que mostrava a pirâmide 
alimentar e que antes não tinha, mas que foi complementado nela a 

ingestão de água, mas também de exercício físico; não adianta você ter 

uma alimentação boa se não tiver um exercício aliado a ela." (III49γ) 

“[...] e ajuda muito na alimentação se seguir direitinho do que se trata 

mesmo." (III51δ) 

“[...] a saúde é bem importante porque, se não tem um preparo físico 

assim, a questão da alimentação, uma alimentação muito boa, se não come 

antes da Educação Física, ou algumas horas antes ou depois, a gente não 

tem um preparo tão bom." (III69α) 

“[...] a Educação Física procura sempre estar incentivando [...] a manter 

uma vida mais saudável e tudo mais, então sim." (III40δ) 

“[...] a Educação Física procura sempre estar incentivando a prática de 

exercícios [...]." (III40δ) 

"Sim, quando nosso corpo está se movimentando, quando a gente está 

fazendo um exercício, nosso corpo está agindo; então isso faz bem para a 

saúde." (III36γ) 

"Sim, porque o exercício está totalmente ligado à saúde física. [...]” 

(III49γ) 

 

Ao investigarem a associação entre a prática de atividade física e o consumo regular 

de alimentos saudáveis e não saudáveis em adolescentes escolares, Sousa et al. (2019) 

pontuaram a necessidade de medidas públicas de promoção da saúde para melhora do padrão 

de inatividade física em adolescentes e do consumo de alimentos não saudáveis, visando 

reduzir o excesso de peso nessa fase e assim prevenir doenças crônicas não transmissíveis 

na vida adulta. A viabilidade dessa recomendação se torna mais concreta por meio das ações 

de educação em saúde embutidas na disciplina de Educação Física em sua práxis voltada 

para o estímulo à adoção de um estilo de vida saudável, como referem os participantes em 

seus relatos.  

Entre outros, o estudo de Nahas et al. (2003) reforça o papel da Educação Física 

escolar como determinante da atividade física em adolescentes; adicionalmente, 

Hardman et al. (2013) concluíram que a participação nas aulas de Educação Física está 

diretamente associada aos indicadores que expressam atitudes positivas dos adolescentes em 

relação à atividade física.  

Também é importante o cuidado preventivo em saúde baseado na orientação quanto 

à correta postura corporal para execução prática das atividades, bem a completude do 

movimento no aprendizado da execução.  
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“[...] na forma que o senhor fala para manter a posição do braço de uma 

forma para não fazer errado e acabar tendo uma lesão [...]” (III50β) 

“[...] e a questão dos movimentos e tal, você aprende que nadar é algo 

muito importante e nunca sabe o que pode acontecer... [...]” (III39δ) 

“[...] Através do que a gente faz ou evita fazer; igual a gente sabe que tem 

um nível e não forçar porque pode se machucar.” (III15β) 

“[...] A gente consegue saber até onde vai nossa capacidade, até onde 

consegue ir para não sofrer algum dano.” (III97β) 

“[...] das precauções que a gente toma para... igual quando é handebol, 
futsal, essas coisas, não chegar muito pesado no colega para não 

machucar. [...]” (III15β) 

 

Pode-se dizer que a ênfase dada aos esforços objetivando a otimização do 

desempenho esportivo na Educação Física e a detecção de soluções para promover a 

qualidade de vida e o controle das lesões remetem à necessidade de fundamentação 

metodológica da avaliação do movimento humano, seus aspectos históricos nas perspectivas 

da aplicação dos conhecimentos de natureza biomecânica para a prática profissional na 

Educação Física (AMADIO; SERRÃO, 2011). Transfere-se esta expertise para a vivência 

prática nas aulas da disciplina como cuidado na preservação da integridade física do aluno 

adolescente. No que tange à importância da natação como prevenção de possíveis 

adversidades no cotidiano do aluno, Da Costa et al. (2019) reiteram o seu aprendizado como 

essencial, ressaltando que nenhuma morte se justifica por falta de competência aquática em 

nenhum país desenvolvido. Apontam seu aprendizado como um “Direito Natural do 

homem”. 

Os participantes do presente estudo percebem a promoção da saúde como cuidado 

em saúde ao adolescente na busca por um estilo de vida saudável, com boa alimentação e a 

prática de exercício físico presente na Educação Física. O exercício físico e a prática 

esportiva nas aulas incrementam o gosto pela prática e a redução do peso corporal, 

percebidos como cuidado em saúde. A observância da disciplina como oportunidade única 

de prática corporal discente outorga às suas aulas o papel de responder à demanda de 

vivência de seu conteúdo como momento de promoção da saúde e cuidado ao aluno 

adolescente, que, muitas vezes, devido à falta de tempo, não se exercita fora da escola. 

 

“[...] no mundo atual, a maioria dos jovens são sedentários, não praticam 

atividades físicas nenhuma e, aqui no IFF, já vi palestras que os 

professores incentivam, falando o que muda na sua saúde praticando, 

quando você pratica uma atividade física [...].” (III20α) 
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“[...] o melhoramento físico porque hoje a maioria dos adolescentes está 
muito sedentária e o único esporte que praticam é na aula de Educação 

Física, então há um melhoramento na saúde.” (III20γ) 

“[...] como falei, ajuda muito as pessoas que são sedentárias... nas aulas... 

porque praticam um pouco mais de esportes [...]” (III51δ) 

“[...] você tinha comentado em colocar a Educação Física para duas vezes 
por semana para um rendimento melhor porque os alunos são muito 

sedentários. Particularmente, acho que seria bom porque toda a semana 

a gente fica parado, sentado, não praticamos nada [...]” (III97γ) 

“[...] porque alguns alunos não praticam atividade física e, por meio da 

Educação Física na escola, passam a conhecer novos esportes, novas 
práticas. Alguns esportes ainda não conheço e, quando a gente começa a 

praticar, tem a melhoria da saúde.” (III99β) 

“[...] em relação à questão física, para mim, a Educação Física é muito 
boa porque vai me ajudar, como sou bastante acima do peso, gosto 

bastante de praticar até para perder um pouco e estar praticando mesmo 

para ser... porque gosto.” (III13α) 

“Hum-hum...  de praticar atividade que às vezes, por conta da correria do 

IFF, a gente não pratica fora da escola; então acredito que, pelo menos 
para mim, na semana inteira é o único momento que tenho contato com 

atividade física.” (III49α) 

“[...] se não tivesse Educação Física aqui, eu não iria praticamente fazer 

nenhum exercício físico nem nada, porque a gente estuda aqui o dia 
inteiro, não tem tempo para nada, aí, na aula de Educação Física, percebo 

esse cuidado.” (III63δ) 

 

Sabe-se que o apoio e o comportamento dos pais no sentido de adoção de um estilo 

de vida saudável interferem diretamente no comportamento dos adolescentes (MINUZZI et 

al., 2019). Na ausência ou baixo adesão a esse apoio, a escola, através da Educação Física, 

assume um papel primordial na promoção do cuidado em saúde ao adolescente como está 

reportado nas falas discentes aqui apresentadas pelo incentivo à adoção de um estilo de vida 

saudável. Nesse sentido, Silva et al. (2020) afirmam que o conhecimento dos fatores 

associados ao comportamento sedentário e/ou aos níveis insuficientes de atividade física em 

adolescentes permite a elaboração de estratégias e ações voltadas para promover um estilo 

de vida mais saudável.  

O cuidado em saúde pautado na melhoria da saúde física e da respiração promovida 

pelas atividades práticas presentes na Educação Física em suas aulas também é percebido no 

aprendizado prático dos conteúdos pertinentes à disciplina, auxiliando no tratamento de 

problemas pulmonares, principalmente com as aulas de natação. 

 

"Percebo, na questão do melhoramento físico [...]” (III39α) 
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“[...] ajuda na forma física [...]” (III51δ) 

“[...] melhora nosso desempenho, [...]” (III69γ) 

“[...] porque, quando a gente pratica alguma atividade física, nossa 

finalidade é cuidar do nosso corpo [...]” (III107β) 

“Com certeza, saúde principalmente. Sempre tive uma respiração muito 

ruim, problema pulmonar, e sempre precisei da Educação Física, sempre 
precisei fazer um exercício e, sempre que faço, no momento inicial, me dá 

um cansaço maior, sinto muita fadiga, mas sempre depois vejo que 

melhorou a respiração, tudo melhora.” (III20β) 

“[...] igual a questão na natação, acho que é muito bom que a gente tenha 

visto por causa da questão da respiração [...]” (III39δ) 

“[...] na parte da respiração, a gente começa a respirar melhor [...]" 

(III97β) 

“[...] melhora nosso desempenho, nossa respiração.” (III69γ) 

“[...] na parte da respiração... [...] você começa a se concentrar melhor, 

aprende a respirar melhor na Educação Física [...]” (III97α) 

 

Os benefícios respiratórios das práticas de atividades corporais na Educação Física 

reportados pelos alunos encontram respaldo na literatura tanto nas aulas em piscina quanto 

fora dela. Oliveira e Silva (2014) relataram que a estratégia de diminuir o tempo das 

atividades aeróbicas e aplicar exercícios respiratórios demonstrou-se mais eficiente para 

alunos asmáticos em acompanhamento médico e uso de medicamentos. 

 

7.3.3 O Controle e o Monitoramento do Aluno como Cuidado em Saúde Individual no 

Coletivo com Aprendizado Lúdico 

 

A alegria e a tristeza, [...] são dados da introspecção, e, se revestimos com 

eles as paisagens ou os outros homens, é porque constamos em nós mesmos 

a coincidência destas percepções interiores com signos exteriores que lhes 

são associados pelos acasos de nossa organização (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 50). 

 

A presença, a atenção, o conhecimento e a paciência docente no controle e 

monitoramento do aluno como cuidado em saúde individual no coletivo das aulas de 

Educação Física como cuidado em saúde motivam continuamente o aluno à prática das 

atividades corporais vivenciadas no contexto das aulas. 

 

“[...] professor, mesmo está sempre atento [...], a natação, nunca tive 

contato fora da escola; quando é com um professor ensinando [...], fica 

muito mais fácil; ele conhece as técnicas, tem paciência para ensinar, é 

totalmente diferente, é um cuidado muito grande que tem. [...]” (III20α) 
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“[...] o cuidado que o professor tem de não ultrapassar o limite que cada 

um tem [...]” (III20γ) 

“[...] tem um controle, muito cuidado, é bem monitorado, todos os alunos 

também se ajudam além do... você é o professor... o contato com o cuidado 

é bem grande.” (III13δ) 

“[...] porque acho que é uma maneira de você distrair, de estar com seus 

amigos, ver novas coisas e aprender. [...]” (III105β) 

“[...] é um meio que você distrair, mas não deixa de aprender, é um 

aprendizado com diversão que você interage com as pessoas [...]” 

(III105δ) 

 

Pode-se afirmar que a intervenção do professor é considerada ponto-chave para 

maior participação dos alunos nas aulas (CARVALHO, 2015). Komarraju (2013) analisou a 

autoeficácia e a motivação acadêmica a partir da preferência dos alunos quanto ao professor. 

As implicações do estudo sugerem recompensar alunos motivados extrinsecamente, 

reconhecendo seu desempenho e orientando alunos que carecem de autoeficácia.  
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8 MATRIZ INTERPRETATIVA DO SENTIDO DA VIDA: O SENTIDO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA NA VIDA DO ALUNO ADOLESCENTE  

8.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO GRUPO I 

8.1.1 Sugestões e Posturas Adotadas pelo Aluno no Enfrentamento de Situações 

Desafiadoras como Valores Atitudinais na Educação Física 

 

É graças à minha consciência, à minha consciência atenta e bem formada, 

que eu me torno capaz de compreender o apelo ao sentido que cada 

situação me propõe (FRANKL, 2016, p. 38). 

 

O fortalecimento próprio e a autoconfiança para vencer a timidez e outros conflitos 

pessoais por meio do aprendizado e do respeito às regras como valores atitudinais na 

Educação Física proporcionam ao aluno o confronto com o imutável e, assim, o impulsionam 

a (res)significar a disciplina, estimulando também a postura de equilíbrio e segurança na 

certeza de um novo aprendizado para a vida. 

 

“Sim, me ajuda a ser mais forte. Quando... Aprende a respeitar as regras. 

Me ajuda a ser mais forte também. Sempre me ajudou." (I46α) 

“[...] tem vários sentidos; tem o sentido que a sua turma, é você participar 
da Educação Física, você perde um pouco de vergonha, dependendo de 

como agir na Educação Física, vai perder a vergonha para muita coisa 

mesmo, entendeu? Eu perdi a vergonha para muita coisa esse ano. [...]" 

(I2δ) 

“[...] Um equilíbrio, por que quando se faz Educação Física tem coisas 
que você não sabe fazer, nisso você vai aprender, vai se equilibrando, 

vai..." (I54δ) 

 

Considerando que as emoções discretas são como lente para a compreender as 

experiências subjetivas dos alunos na Educação Física, por exemplo, a timidez, ao prever 

integralmente seus resultados comportamentais, uma vez que as práticas são realizadas 

normalmente com os pares e se dá uma comparação entre eles, pode-se evitar a sensação de 

incapacidade (SIMONTON; GARN, 2020). Nesse caso, a adoção de atitudes de superação 

quanto a essa emoção promove um fortalecimento próprio no aluno adolescente, 

desenvolvendo autoconfiança e, por consequência, ressignificando sua prática, o que reduz 

a sensação de incapacidade e resulta em consequente sucesso na superação da timidez como 

obstáculo presente substancialmente nas aulas de Educação Física. 

Os valores atitudinais são percebidos na observação discente quanto à prática de 

atividades físicas na Educação Física e o reconhecimento de sobrepeso e o enfrentamento ao 
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sedentarismo devido à pouca atividade física dos alunos sugerem a necessidade de mais aulas 

da disciplina, num entendimento de que esta favorece a autopercepção corporal de estar 

acima do peso e estimula a opção de ter uma vida mais ativa. Além disso, os participantes 

relataram que a prática de atividades físicas e uma alimentação adequada, balanceada são 

fundamentais para a manutenção da saúde do adolescente. 

 

“[...] acho até que deveria ter mais aulas de Educação Física; até no 
primeiro ano, já devia aumentar mais no ano que vem porque estava vendo 

uma matéria esses dias e o pessoal que não pratica muito atividade física 

acaba ficando sedentário muito rápido. [...]" (I2δ) 

“[...] Ainda mais eu que sou um pouco, sou acima do peso...  Melhorar, 

não ser tão sedentário, querer fazer mais as coisas, não querer ficar só 

deitado, só na cama." (I6α) 

“[...] Se não estivesse assim, eu estaria muito... é que eu como demais, aí 

estaria muito... com muita doença assim." (I89α) 

 

Sabe-se que o aumento da prevalência de obesidade entre crianças e adolescentes é 

um grande desafio de saúde pública em todo o mundo; pois o estado do peso corporal 

(classificado como baixo peso, peso normal, sobrepeso e obeso, de acordo com os padrões 

da OMS, 2007) influencia seu nível de aptidão física. Um estudo apontou que os indivíduos 

classificados como abaixo do peso ou obesos apresentaram pior aptidão física do que seus 

pares com peso normal (XU et al., 2020).  

Nesse sentido, verifica-se que, no presente estudo, o adolescente, ao reconhecer que 

excede na alimentação e que se encontra acima do peso corporal considerado ideal, adota 

uma atitude de enfrentamento pessoal de sua condição não satisfatória no momento, criando 

outros sentidos para a disciplina de Educação Física. Por isso, ele considera a necessidade 

de uma quantidade maior de aulas por considerar o número existente insuficiente para o 

atendimento das necessidades de atividades físicas dos alunos. 

 

8.1.2 Valores Vivenciais na Educação Física pelas Sensações e Cinestesia na Melhora Física, 

Aumento da Prática Esportiva e Realização do Inimaginável num Sentido Amplo de Saúde 

 

Se exigimos do homem o que ele deve ser, faremos dele o que ele pode ser. 

Se, pelo contrário, o aceitamos como é, então acabaremos por torná-lo pior 

do que é (FRANKL, 2016, p. 18). 
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A sensação de bem-estar consigo, no corpo e na mente, a partir dos movimentos 

corporais na Educação Física, e a consequente melhora da autoestima e do dia a dia 

evidenciam os valores vivenciados pelos alunos durante sua prática pedagógica, 

reconhecendo-a como benéfica também para o crescimento pessoal e corporal. Os 

participantes ressaltam a importância da disciplina como alternativa para viver melhor a 

vida, com mais saúde. 

 

“[...] Faz bem para a vida... faz você fazer movimento, aprende mais a 

Educação Física... também nem só por causa do corpo também, às vezes 

se aprende várias coisas também." (I25δ) 

“[...] E tem o lado também que é bom para o físico da pessoa." (I2δ) 

“[...] É uma coisa muito boa, me deixa bem." (I35α) 

"Sim, é algo que gosto muito e, quando pratico atividade física, sinto-me 

até bem comigo mesma, melhor. Ajuda no meu psicológico... [...]" (I35δ) 

"Sim, percebo que, além de melhorar o meu emocional, melhora também 

o meu físico." (I43δ) 

“[...] Melhoria de estar bem comigo mesma, entre outras coisas." (I45β) 

"Sim, porque tenho mais autoestima comigo. Faz-me sentir melhor comigo 

[...]" (I46δ) 

“[...] Se você perceber, é só praticar Educação Física que você já fica 

bem, tanto no corpo quanto na mente." (I61α) 

"No desenvolvimento, querendo ou não, a prática de exercícios faz a gente 

crescer de uma certa forma, tanto com a gente, quanto com nosso corpo." 

(I71δ) 

"Sim, sim; a Educação Física é muito importante. O nome mesmo fala, é 

um ensino para o nosso corpo, para a gente se manter saudável e viver 

melhor a vida, sem se preocupar com..." (I93α) 

 

Considerando que os comportamentos de saúde durante a adolescência têm 

impactos ao longo da vida, Lee et al. (2020) mostraram que adolescentes com melhor 

autoestima e controle de emoções e comportamentos apresentaram percepção de qualidade 

de vida muito maior e que o bem-estar psicossocial deve ter uma prioridade maior na 

promoção da qualidade de vida entre os adolescentes asiáticos, sugerindo a realização de 

estudos nesse sentido em outros países. Em um estudo transversal, utilizando dados da 

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), composto de estudantes do 6º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental e do Ensino Médio em todos os turnos de escolas públicas e privadas 

situadas nas zonas urbanas e rurais de todo o território brasileiro, Sousa et al. (2019) 

confirmam que as mudanças biopsicossociais nessa população trazem consigo hábitos que 
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podem consolidar-se e perdurar na fase adulta, principalmente hábitos negativos 

relacionados à alimentação e à prática de atividade física. Ao que parece, entre outras 

considerações, as respectivas falas dos participantes desse estudo emergem como valores 

atitudinais, oferecendo significados às práticas corporais vivenciadas na Educação Física na 

busca do bem-estar através das práticas pedagógicas presentes no cotidiano de suas aulas. 

A melhoria no bem-estar geral e no metabolismo do corpo vivenciada como valores 

resultantes das experiências corporais na Educação Física reforça seu papel de promotora da 

saúde e geradora de disposição para atividades cotidianas. Esses valores são percebidos pelos 

participantes do estudo também na resposta positiva do organismo em relação a dor, bem 

como evidenciam a clareza de que o corpo sente a ausência da prática de atividades físicas. 

Assim sendo, destaca-se que o aumento da prática esportiva oportunizada pela Educação 

Física proporciona mais disposição e agilidade para realizar as atividades diárias, resultando 

em melhora corporal em simples ações do cotidiano, como o abaixar ou levantar sem 

incômodo. 

 

“[...] na parte física, sim. Significa uma coisa boa, uma coisa que ajuda 
no nosso dia a dia, acho que sim. Ajuda no nosso dia a dia, no nosso físico, 

ajuda no nosso corpo, entendeu?" (I94δ) 

"Acho assim, que é muito importante porque ajuda a gente no nosso 

metabolismo. [...]" (I91α) 

“É muito importante porque, além de deixar em forma, [...]" (I2α) 

"Muito, por causa que antes eu sentia muitas dores nas minhas costas, 

agora não estou sentindo mais. [...]" (I61γ) 

“[...] Sou uma pessoa que a minha cólica é muito forte; depois que comecei 

a fazer Educação Física, melhorou. Fui procurar, e exercícios ajudam 

mesmo a diminuir a dor. [...]" (I45γ) 

“[...] na outra semana, quando vim e participei da aula, já senti uma 

diferença porque meu corpo parece que sentiu falta. Ele ficou um pouco 

dolorido. [...]" (I35α) 

“[...] Ter mais... ter mais disponibilidade, fazer as coisas, [...]" (I17γ) 

“[...] Um sentido de melhoria, mais agilidade para fazer as coisas. [...]" 

(I45β) 

“[...] É bom porque na escola incentiva para tentar fazer em casa para 

melhorar. [...]" (I6α) 

“[...] Por exemplo, antes não conseguia abaixar igual você falou, eu 

abaixava o corpo falando: 'ai!!!'; agora estou abaixando daquele jeito 
assim que você vira o corpo todo sem falar 'ai!!!'; está mudando. [...]" 

(I89γ) 
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"Sim. Quando caminho, quando... vou correr... ah!... não sei explicar. 

Acho que a caminhada me ajuda, quando faço exercício na escola." (I90α) 

"Sim, porque pela Educação Física a gente pode praticar mais esportes, 

isso é bom; [...]" (I93δ) 

“[...] Significa uma coisa boa, uma coisa que ajuda no nosso dia a dia, eu 

acho que sim. [...]" (I94δ) 

 

São inúmeros os benefícios fisiológicos do exercício físico para o corpo em seu 

metabolismo em geral (BEHM et al., 2008). Há muito, indica-se para o tratamento de cólicas 

menstruais (DELANEY, 1994) e outras dores, como dores nas costas, fomentando inclusive 

estudos acerca de instrumentos de avaliação quanto a este tipo de dor devido ao aumento de 

sua prevalência entre crianças e adolescentes (MIÑANA-SIGNES et al., 2021). Mais 

especificamente ao tema abordado, a dor muscular resultante de processo inflamatório em 

reação às microlesões da fibra muscular é conhecida como dor muscular tardia ao exercício. 

Este processo é proporcional à intensidade do estímulo e da dor, um mecanismo de proteção 

ao organismo (NASCIMENTO et al., 2007), exigindo uma adaptação corporal não agressiva 

ao organismo. Sendo assim, as melhorias corporais apontadas decorrentes da prática das 

atividades físicas nas aulas de Educação Física sustentam valores vivenciais presentes na 

disciplina numa dinâmica de sentidos salutares ao aluno adolescente. 

Destaca-se também nas falas de participantes a felicidade pelo êxito na realização 

nas aulas de Educação Física de algo inimaginável, o qual o aluno não se sentia capaz de 

concretizar, como alguns movimentos da ginástica artística, como, por exemplo, a técnica 

da “estrela”. Ao conseguir executá-la, o aluno se sente realizado e capaz, numa sensação de 

superação de suas limitações. 

 

“[...] Na dança, confesso que falhei um pouco em perder a vergonha, mas 

dei uma estrelinha sem nem saber... dei uma estrelinha muito mal, mas, 

pô! Nunca fiz, caí, o pessoal riu e nem liguei. Isso para mim... fiquei muito 
feliz, porque nunca ia imaginar na minha vida que iria tentar fazer isso e 

nem outra coisa. Sinceramente, gostei muito de Educação Física. [...]" 

(I2δ) 

“[...] Que a gente pensa que não consegue fazer... tipo, que na ginástica 

lá consegue, mesmo com dificuldade, mas consegue. Ah! Quando a gente 

consegue fazer, a gente fica bem." (I6γ) 

“[...] para mim é exercício, quando faço exercício, acho que estou fazendo 

Educação Física. [...]" (I90δ) 
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A defesa do desenvolvimento de conteúdos atitudinais através da pedagogia do 

esporte para uma educação de qualidade requer, entre outros aspectos, o desenvolvimento 

de valores que promovam mudanças positivas, que, mesmo subjetivas, permeiam as relações 

de cada indivíduo inserido na atividade. Portanto, basta o retorno de pequenos gestos dos 

alunos, “um sorriso, uma lágrima de alegria ou arrependimento, um tratamento mais 

carinhoso, respeitoso e sincero com o colega, o olhar de descoberta, ou mesmo o abrir os 

olhos para algo até então invisível”, para assim tirar aprendizado dessas situações não 

planejadas numa vivência reflexiva de conceitos e emoções para compreender o fato vivido 

no ambiente pedagógico. Assim, cabe a cada um fazer suas escolhas fora do ambiente 

educacional, na expectativa de que as escolhas discentes lhes tragam felicidade (JOAQUIM; 

HIRAMA; MONTAGNER, 2008).  

A cinestesia como valores vivenciais numa práxis corporal propulsora do aumento 

da afinidade com o corpo e relaxamento corporal e consigo na variedade de atividades 

presentes na Educação Física proporciona ao aluno experimentar a sensação de leveza no 

pensar e sentir-se mais leve durante a prática, sentindo mais o corpo. Promove uma maior 

afinidade com o corpo pelo autocontato e relaxamento, e a satisfação em fazer várias coisas 

estimula o gosto para diversas atividades físicas, como a dança e a ginástica.   

 

“[...] no sentido... tipo, melhora... o jeito de a gente... uma forma de 

pensar, sentir. A gente se sente mais leve, sente diferença no corpo na hora 

que está praticando." (I17α) 

“[...] sentir o corpo mais... sentir mais o corpo, até onde o corpo vai, até 

onde a gente aguenta..." (I17γ) 

"Me fez gostar mais de várias coisas... dança, a ginástica artística... [...]" 

(I25δ) 

“[...] Na dança, eu gosto de dançar, faz parte da Educação Física. [...]" 

(I90δ) 

"Sim. Tipo... me faz gostar mais do meu corpo." (I91γ) 

“[...] porque é algo que você faz, tem mais contato com seu corpo, então 

você acaba tendo mais afinidade consigo mesmo." (I43β) 

"Sim, porque a gente faz vários tipos de coisa e é muito legal. [...]" (I54δ) 

“[...] também, ah sei lá... um modo de relaxar, se você gosta realmente, eu 

acho bom." (I71α) 

 

A cinestesia como autoconsciência do sujeito na ação pressupõe o realismo da 

presença carnal e concreta do agente em um mundo que o envolve permanentemente e sem 
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o qual ele não existiria, numa reversão facilmente compreendida na conjunção ato-objeto, 

interpretação esta muito recorrida na área de Educação Física, entre outras (JANZEN; 

GOMES DECASTRO; GOMES, 2013). Os relatos dos participantes aqui analisados 

mostram que uma abordagem reflexiva da relação corpo-mente no ambiente das experiências 

corporais presentes na variedade das atividades práticas da Educação Física surge como 

valores vivenciais na significação da participação dos alunos nas aulas. 

 

8.1.3 O Auxílio da Educação Física a Outras Disciplinas como Aprendizado de Valor 

Criativo na Doação ao Outro com Equilíbrio 

 

E é somente na medida em que o ser humano se autotranscende que lhe é 

possível realizar-se – tornar-se real – a si próprio (FRANKL, 2016, p. 25). 

 

O auxílio da Educação Física a outras disciplinas como aprendizado de valor 

criativo na doação ao outro para se ter equilíbrio em função do conhecimento melhor das 

pessoas marca a interdisciplinaridade observada pelo aluno através da disciplina. Essa 

reflexão pode ser transferida para a doação humana aos outros como observado na 

necessidade de equilíbrio para conhecer melhor o próprio corpo e, por conseguinte, as 

pessoas.  

 

“É muito importante porque, além de deixar em forma, também faz bem 

para saúde. E, na parte teórica, que me ajuda em outras matérias.” (I2α) 

“[...] O sentido de você conhecer melhor as pessoas, conhecer melhor o 

seu corpo, você tem um certo equilíbrio. [...]" (I54δ) 

 

Por não ser uma ciência e sim uma área que tem como objeto as manifestações da 

cultura corporal do movimento, a Educação Física apresenta-se como campo interdisciplinar 

de atuação pedagógica, propondo a interdisciplinaridade como ferramenta importante para 

mediar sua práxis na perspectiva de contribuir com a cultura do respeito à diversidade. Tal 

valor emerge na garantia da contemplação da decência humana na sua essencialidade 

enquanto corpo no mundo, apropriando-se de saberes e conhecimentos das mais variadas 

ciências e suas problemáticas, numa contribuição mais próxima à realidade humana (SILVA; 

NUNES; ZOBOLI, 2011).  

Por meio do equilíbrio para melhor conhecimento de si e do outro, focada numa 

perspectiva inclusiva, a fala de um participante retrata a interdisciplinaridade vivida numa 
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experiência ampla de conexões de saberes da qual emerge a possibilidade de compreensão 

de valores criativos, inseridos numa pedagogia multifacetária do pessoal para o educacional, 

visando a um alcance benéfico para inserção desse olhar altruísta do aluno no mundo em que 

vive.  

 

8.1.4 O (Res)Significar da Educação Física na Expansão de sua Atuação como um Fazer 

Bem à Vida de todo Mundo 

 

Os sentidos universais, a que poderíamos dar o nome de valores, são 

passíveis de transmissão; mas o sentido único de determinada situação tem 

que ser captado pela própria pessoa, também ela é única (FRANKL, 2016, 

p. 37). 

 

A ampliação da compreensão da Educação Física se dá para além de uma simples 

matéria escolar, no fazer bem para a vida, alicerçado num aprendizado diversificado de 

conhecimento geral e de saúde de uma práxis de incentivo à replicação cotidiana. Assim, o 

aprender várias coisas durante as aulas eleva a simplicidade de sua prática pedagógica a um 

fazer bem para a vida, além dos muros escolares, de um ensino para o corpo significativo, 

para ampliação do conhecimento geral e de saúde, desde o que se faz na quadra até o 

caminhar do aluno, no ser e estar presente em seu dia a dia. 

 

“[...] Na minha escola mesmo, você aprende várias coisas; tem gente que 

acha que Educação Física é só para pegar e jogar bola [...]" (I25α) 

“[...] saber o significado dela mesmo, não é só uma simples matéria que 

você fala ‘ah!!!’ Não, é melhor, acho que é bem mais que isso. Faz bem 

para a vida porque... [...]" (I25δ) 

"Sim, porque a Educação Física não ajuda só na escola, ajuda em tudo." 

(I6β) 

“[...] a Educação Física é muito importante. O nome mesmo fala, é um 

ensino para o nosso corpo, [...]" (I93α) 

“[...] conhecer mais coisas e... além disso, a gente pode... aprender mais 

sobre nossa saúde, sobre o nosso corpo e tal." (I93δ) 

"Sim, acho que... sei lá... no meu dia a dia, às vezes porque não é só... essas 
coisas que a gente faz na quadra, a Educação Física é o nosso caminhar 

do dia a dia. [...]" (I94α) 

“[...] Acho que tem sim sentido, tipo assim, eu venho a pé de lá até aqui; 

isso é o meu dia a dia. Então, a Educação Física está no meu dia a dia, de 

casa para escola e da escola para casa, entendeu? Faço essa caminhada, 

faço essa percepção. Entendeu?" (I94α) 
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Ao analisarem a produção científica da prática pedagógica em Educação Física 

relacionada aos saberes em saúde, Oliveira et al. (2017) observaram evidências de medidas 

de saúde centradas em abordagens preventivas, bem como em uma dimensão ampliada da 

saúde, referenciada como saúde coletiva, com grande ênfase ao conhecimento da atividade 

física. Nesse cenário, há também a sugestão de que atividade física contribui para vários 

aspectos da qualidade de vida, destacando os benefícios sociais e emocionais como 

principais motivadores. Todavia, o significado desses benefícios é subjetivo e 

contextualizado, variando entre indivíduos e ambientes. Assim, programas de múltiplas 

dimensões e qualidade de vida integrativa podem aumentar a motivação para atividade física 

e saúde com consequência na qualidade de vida (GILL et al., 2013). A percepção dos 

participantes, retratada em suas falas, consolida a importância da disciplina com um 

significado profundo, sugerindo que sua interpretação e atuação vão muito além dos muros 

escolares, dada sua grande contribuição na qualidade de vida, principalmente da população 

ora aqui estudada. 

A importância da Educação Física na vida de todo mundo se dá por seu 

protagonismo no combate ao sedentarismo, condicionando sua existência à boa saúde e 

necessidade de bem-estar das pessoas, enaltecendo sua importância na vida delas. 

 

“[...] é uma coisa que faz falta para mim, se não tiver presente, é algo que 

está incluído no meu bem-estar, preciso dele para estar bem, preciso da 

Educação Física para estar bem." (I35δ) 

"Percebo sim. Se não tivesse Educação Física, não estaria com uma saúde 

muito boa, [...]" (I89α) 

“[...] Se não fosse a Educação Física, muita gente estaria sedentária hoje 

em dia. [...]" (I25α) 

"Sim. É algo importante para vida de todo mundo [...]" (I43β) 

 

Há um interesse acadêmico e político crescente na promoção da saúde dos jovens 

no ambiente escolar que apoie comportamentos saudáveis, de influências físicas e 

socioambientais sobre a atividade física e o comportamento sedentário de adolescentes. Isso 

revela a importância de configurações de atividades específicas (tipo e localização) e 

oportunidades de esporte intramural para todos os alunos (MORTON et al., 2016). Em uma 

escola de segundo grau dos Estados Unidos composta basicamente de alunos de baixa renda 

e minorias, entre os fatores que podem explicar sua alta taxa de conclusão, os alunos em 

formação e egressos apontam o efeito positivo que um programa de treinamento de 
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desempenho em Educação Física teve em suas vidas. Mais do que apenas um treino físico, 

eles se orgulham de sua saúde, enfrentam desafios com apoio mútuo no cuidado, ambiente 

de apoio que os ajuda a se desenvolverem como líderes e futuros graduados (KREIDER, 

2019). No presente estudo, a importância da Educação Física no bem-estar, elucidada nas 

falas discentes, consolida, juntamente com os levantamentos anteriormente citados, seu 

protagonismo no atendimento à boa saúde e ao bem-estar em um movimento de 

(res)significação de sua existência a partir da expressão discente aqui elencada. 

 

8.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO GRUPO II 

8.2.1 Disciplina, Foco e Respeito no Jogo e às Regras como Valores Atitudinais na 

Superação de Desafios com Alternativas ao Imutável e Sugestão ao Mutável no Contexto da 

Educação Física para Vida 

 

Precisamos da consciência, geradora de responsabilidade, para tornar o 

homem de hoje capaz de encontrar sentido hoje e amanhã, mesmo no caso 

de que pudessem desaparecer as tradições e os valores (FRANKL, 2016, 

p. 38). 

 

O aprendizado de disciplina, foco e respeito no jogo e suas regras na Educação 

Física são conteúdos a serem transferidos para a vida como valores atitudinais de 

compreensão da ideia de adversidade como para o jogo e não nas relações humanas do lado 

de fora da escola. A Educação Física ensina a disciplina, o respeito ao outro e às regras no 

entendimento do que se pode ou não fazer, com altruísmo, a partir da explicação docente de 

como se ter foco, numa proposição de aquisição e exercício de valores atitudinais.  

 

“[...]Então é muito bom praticar esportes, você aprende a ser mais 
disciplinado, a respeitar mais. Porque no jogo você aprende, porque, ali 

dentro, você tem oponentes, do lado de fora, não. Acho que é disciplinar." 

(II106β) 

"Sim, tendo exatamente as aulas porque tem... o professor explica, tem as 

regras do que pode e o que não pode. Acho que é isso." (II29β) 

"Sim, porque a Educação Física ela tem suas regras no esporte, tem suas 

regras até na atividade física mesmo. Isso é muito bom porque nos ensina 
a ser uma pessoa disciplinada, nos ensina a ter foco também e a cuidar 

também da nossa saúde." (II57α) 

 

Durante um programa de intervenção em um momento híbrido de ensino, Costa et 

al. (2017) observaram que as aproximações do esporte educacional nas aulas de Educação 

Física escolar podem provocar mudanças individuais nos alunos, contribuindo para avanços 
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pessoais nas ações coletivas durante as aulas ou outras ações no cotidiano escolar. A 

expressão do desejo de alunos do segundo ano do Ensino Médio norueguês volta-se para 

uma arena social para um jogo limpo e respeito mútuo em experiência físicas ativas, com 

alegria e maestria em atividades individualizadas, vivenciando-as como fonte de bem-estar 

e aumento de energia, em contraposição ao domínio de competição e desempenho na 

Educação Física, vistos como problemáticos e que devem ser repensados na intenção de 

facilitar para que continuem fisicamente ativos (PEDERSEN et al., 2019). Este último 

estudo permite uma associação entre as experiências reais vivenciadas nas aulas de Educação 

Física, nas quais se adquire um aprendizado com valores atitudinais de disciplina, foco e 

respeito no jogo, que pode ser aplicado na convivência humana no dia a dia dos alunos. 

A Educação Física pode ser vista como suporte ao enfrentamento dos desafios 

pessoais e superação dos limites, estimulando a decisão dos alunos à participação, 

independentemente da situação pessoal de motivação na qual se encontram. Proporciona a 

sensação de inclusão promovida pelo ensino do esporte frente à exclusão do não saber 

esportivo, fruto de uma provável criação sem esportes e ausência de incentivo à atividade 

física. A disciplina promove ainda atitudes de desenvolvimento pessoal no grupo pela 

integração de gêneros nas atividades, com estímulo à decisão de vencer o comodismo no 

trabalho em conjunto, sem distinção, na motivação de sair do estado de sedentarismo.  

 

"Sim, foi até o que estava falando antes, fui criada sem esporte nenhum 
assim... nunca... nunca fui incentivada... e vejo que isso me fez muita falta; 

por exemplo, me sentia muito excluída em certas atividades, às vezes as 

pessoas: 'ah! Estamos jogando...' sei lá, futebol, e eu não sabia jogar, às 
vezes me sentia muito excluída, então, com o passar do tempo... 

aprendendo os esportes me ajudou muito em questão de inclusão [...]" 

(II56δ) 

“[...] que a gente tem uma ideia de educação onde os meninos jogam bola 

e as meninas ficam sentadas, então me levou a sair desse comodismo e a 
trabalhar mais em grupo e a me desenvolver pessoalmente também." 

(II57γ) 

"Sim, a Educação Física, além de motivar a sair do sedentarismo, [...]" 

(II57γ) 

“[...] a gente consegue perceber que... praticando vai mais longe e não 

tem só... pode ir mais longe praticando esportes, [...]" (II7γ) 

"Ah, tem. Pela... porque sem ela... é uma coisa que me faz muita falta, 
porque sempre tenho que estar com meu corpo em movimento; quando não 

fico, começo com muitas dores, costumo sentir muitas dores nas pernas, 

[...]" (II10α) 
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“[...] faz a gente ter que fazer alguma coisa porque ultimamente as pessoas 
só querem ficar no celular, não querem sair de casa... e isso acaba 

enfraquecendo o corpo todo." (II8γ) 

 

Um ambiente de sala de aula onde os alunos opinam livremente sobre o 

aprendizado, sentem-se conectados a outras pessoas e são devidamente desafiados aumenta 

sua probabilidade de sensação de autonomia, relacionamento e competência, podendo esta 

construção estar motivada por razões mais intrínsecas, conduzindo a um futuro 

envolvimento e desenvolvimento (GRIFFIN; HART; WESLEY, 2017). Portanto, ao propor 

atividades de experiências corporais desencadeadoras de valores atitudinais condutores de 

posturas autodeterminadas nos alunos, como citado em suas falas no presente estudo, a 

Educação Física se torna um suporte a essa população adolescente para superação dos limites 

pessoais como desafios presentes na vivência da disciplina, a qual se consolida para atitudes 

futuras de posicionamentos e decisões. 

Ressalta-se a alternativa/o refúgio da Educação Física como contraponto à sala de 

aula tradicional, por afinidade, novidade, movimento, conversa e ludicidade, presentes na 

disciplina como valores atitudinais de posturas alternativas a ambientes menos agradáveis. 

As aulas de Educação Física, além de preencherem essa lacuna de relacionamentos humanos 

e sentimento de prisão, propõem uma forma de superar e avançar na transformação, ou 

mesmo a aceitação menos traumática desses ambientes até então não agradáveis. 

A Educação Física como método de interação plena através da comunicação 

promovida pela ajuda mútua na mistura dos times, priorizando o conjunto em contraposição 

ao individualismo da sala de aula tradicional, cria um controle atitudinal na relação com o 

outro através do jogo, na melhoria da comunicação, até então ausente na sala de aula.  

 

“[...] você cria controle sobre a atitude que sabe... quando vai praticar um 

esporte, tem que ter contato, sabe que aquilo ali é pro jogo, aquilo ali não 
é coisa pessoal, não pode ficar com raiva que... 'ai! Fulano encostou em 

mim...'; mas faz parte do jogo, cria um controle sobre si, às vezes você está 

com raiva assim, aquilo te incentiva, mas sabe que, fora da quadra, já não 

pode ter aquele sentimento; então se cria muito controle... [...]" (II106δ) 

"Acho que ajuda a gente a se comunicar melhor com nossos colegas de 
classe, porque tem gente que a gente não conversa na sala, mas, na 

Educação Física, quando mistura os times, a gente acaba conversando." 

(II28α) 

“[...] porque, às vezes, mesmo fazendo um trabalho num grupo na sala de 

aula, não é a mesma coisa, porque todo mundo quer ver mais o dele, tipo: 
'ah, eu quero uma nota melhor então vou fazer desse jeito, se o outro fizer 
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certo, o problema é dele'; mas, na Educação Física, é mais... você tem que 

ajudar o outro para ele te ajudar; é tudo um conjunto." (II7α) 

"Sim, interagir com as pessoas da sala porque nem sempre na sala a gente 

interage com todo mundo, então acho que, na Educação Física, é... é o 

método de interagir." (II29δ) 

“[...] é bem interessante porque a gente sai da sala... gosto mais... muito 
disso... também do jogo coletivo que tem na Educação Física, não tem 

muito isso na sala, é muito individual. Na Educação Física, tem esse 

coletivo." (II9α) 

 

Ghidetti (2020), alegando a insuficiência do ensino centrado na técnica e descolado 

da essência tática dos jogos esportivos coletivos, salienta a convergência da busca da 

autonomia do sujeito e sua própria prática esportiva com ensino que possa resgatar o sentido 

dos jogos esportivos coletivos, entrelaçando-os na trama social e permitindo, portanto, a 

equivalência de diversas formas de movimento. Essa trama social na qual se insere o 

indivíduo e seu corpo numa necessidade de interação plena pela comunicação promovida 

pela Educação Física, emergida das falas dos participantes do estudo aqui em voga, reporta-

se como uma condição inerente do relacionamento humano no envolver-se no conjunto. 

Assim, o comunicar-se com o corpo é próprio da ontogenia do indivíduo, o que é 

tradicionalmente estudado no campo da comunicação não verbal (CARNERO-SIERRA; 

PÉREZ DE AMÉZAGA, 2019).  

Diversas abordagens reivindicam a Educação Física como facilitadora no processo 

de socialização discente; todavia, aqui, nas falas dos participantes, ressalta-se o adotar a 

disciplina numa postura de contraponto à sala de aula de outras disciplinas, como valor 

atitudinal vivenciado na sua prática pedagógica de comunicação promovida pelo corpo de 

forma plena, potencializada, por exemplo, pela mistura dos times, com foco no conjunto, 

situação oposta ao individualismo da sala de aula. 

A fuga da sala de aula para a Educação Física é motivada pela sensação de liberdade 

e afinidade, na certeza de novidade com aprendizado pelo movimento corporal comunicativo 

e alegre. Nessa conjuntura, os valores atitudinais apresentam-se através da postura dos 

alunos do sair das quatro paredes como fuga da sala de aula tradicional, na certeza de 

aprendizado novo promovido pela Educação Física. Este é classificado como muito melhor 

por promover a sensação de liberdade e praticidade nas suas práticas corporais de mais 

exercícios físicos, conversas, risos, sensação de felicidade, numa orientação oposta ao 

confinamento e o estar parado na sala de aula de outras disciplinas. 
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"Percebo porque... na Educação Física, para mim a gente sai muito dessas 
quatro paredes, entendeu? As aulas na quadra, para mim, é muito bom 

porque a gente faz exercícios, conversa, pratica... eu gosto muito. [...]" 

(II88δ) 

“[...] é bem interessante porque a gente sai da sala... gosto mais... muito 

disso... [...]" (II9α) 

“[...] Sair um pouco da sala, da rotina, sempre aprende alguma coisa, toda 

semana, coisa nova." (II31α) 

“[...] é muito melhor porque a gente se sente mais libertos e é mais 

prático." (II88δ) 

“[...] Além de ajudar a gente a se exercitar mais - acho que os alunos 

ficam muito trancados em sala de aula [...]" (II8α) 

"Sim, Educação Física tira todo mundo de dentro de sala, que a gente fica 

muito parado, e faz a gente ter que fazer alguma coisa [...]" (II8γ) 

 

A determinação do grau de importância da Educação Física e o conquistar o status 

de disciplina (teoricamente obtido) jamais devem abolir suas especificidades com relação ao 

espaço de trabalho, metodologia, avaliação, conteúdo e, principalmente, a capacidade de 

envolver divertimento e felicidade em sua aprendizagem, focada na configuração da 

Educação Física escolar no Ensino Médio pela articulação entre o “fazer com” e o “falar de” 

(GRUNENNVALDT; ALVES; FÁVERO, 2016).  

Essa especificidade característica da Educação Física no aprender de forma 

comunicativa e alegre, como evidenciado nas falas dos participantes, remete a seu papel na 

postura do aluno de “fugir” da sala de aula tradicional de outras disciplinas como uma forma 

de atender suas exigências acadêmicas de aprendizagem de algo novo com liberdade, 

afinidade, através de movimento corporal comunicativo e alegre, encarados como valores 

atitudinais presentes em sua prática pedagógica.  

A demanda por mais aulas de Educação Física, tendo em vista seu conteúdo ter 

muita comunicação, diversão e bastante prática esportiva, retrata a atitude sugestiva, e até 

mesmo requisitória, do aluno diante da conjuntura que poderia favorecer ainda mais sua 

formação com experiências corporais significativas e necessárias, de forma agradável e 

descontraída. Isso não é explorado e absorvido em sua completude pelo fato de o número de 

aulas da disciplina ser considerado pelos alunos insuficiente, demandando, no mínimo mais 

encontros semanais e, se possível, com mais aulas além das duas em horários seguidos.  

"Percebo bastante. Muito comunicativo, a pessoa se diverte, pratica 

bastante esporte e... podia ser até mais, Educação Física é muito pouco, 

uma vez na semana só; deveria ser até mais." (II31γ) 
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Há constatação de que, em todas as sessões de Educação Física, as emoções 

positivas (de felicidade e alegria) são mais avaliadas que as negativas (de medo, raiva e 

tristeza) ou ambíguas (de surpresa) (CAÑABATE et al., 2018). Essa constatação reforça que 

as emoções positivas vivenciadas pelo participante, através de experiências corporais 

contidas nas aulas de Educação Física, como muito comunicativas, divertidas e com bastante 

prática esportiva, embasam consistentemente os valores atitudinais contidos em sua postura 

sugestiva de mais aulas, justificando um ganho pessoal expressivo para a formação dos 

alunos o atendimento a essa demanda. 

 

8.2.2 O Teórico e o Prático na Diversidade de Movimentos Corporais como Valores 

Vivenciais com Sentimentos e Emoções na Educação Física e seu Benefício Universal à 

Saúde 

 

O sentido é, pois, uma silhueta que se recorta contra o fundo da realidade. 

É uma possibilidade que se destaca luminosamente, e é também uma 

necessidade. É aquilo que é preciso fazer em cada situação concreta; e esta 

possibilidade de sentido é sempre, como a própria situação, única e 

irrepreensível (FRANKL, 2016, p. 35). 

 

O esporte e as experiências de movimentos corporais vivenciados na Educação 

Física fomentam a melhoria do aprendizado teórico e prático de suas atividades, viabilizando 

uma ajuda psicológica aos alunos por meio do ato de se exercitar mais, sendo às vezes a 

única opção de atividade física que os estudantes têm. Destaca-se que o esporte traz 

benefícios diversos às pessoas que o praticam, até mesmo como forma de revelar talentos. 

 

"Acho que sim, acho que esporte é muito importante porque... não mexe só 
o corpo, ajuda no seu psicológico, no jeito que você começa a olhar mais 

as coisas [...]" (II106β) 

“[...] Muita gente acha que a Educação Física é só... exercício. Acho que, 

não só exercício corporal, exercício da mente. [...]" (II106δ) 

“[...] Para mim a Educação Física abre a nossa mente não só para o 

aprendizado teórico como prático também [...]" (II7γ) 

"Todo sentido, porque é um esporte, faz bem para saúde, faz bem para 

todo mundo e sempre é bom, [...]" (II31α) 

"Sim. Além de ajudar a gente a se exercitar mais [...]" (II8α) 

“[...] tem gente na escola que não faz nenhuma atividade física em nenhum 

outro dia, só no dia de Educação Física." (II56α) 

“[...] a gente não tem só que ser um advogado, um médico, a gente pode 

também ser um jogador se tiver oportunidade." (II7γ) 
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Os resultados de um levantamento realizado por Sampaio e Nascimento (2018) 

confirmam a possibilidade de conjugar teoria e prática no envolvimento do aluno no 

processo de ensino-aprendizagem da Educação Física, a partir de uma intervenção 

pedagógica com colaboração, compartilhamento de experiências, criticidade, 

indissociabilidade entre teoria e prática, compreendendo o movimento humano para além 

dos aspectos biomecânicos. No intento de valorização e reconhecimento da 

imprescindibilidade da voz discente na implementação curricular da Educação Física em 

nível secundário, Kinchin e O’Sullivan (2003) realizaram um estudo prático e teórico 

integrado de esporte e atividade como conteúdo curricular da Educação Física. Os estudantes 

manifestaram-se favoráveis aos princípios da educação esportiva e às oportunidades de 

criticar questões de justiça social, considerando o conteúdo adequado à prática pedagógica 

da disciplina, exigindo planejamento meticuloso e cuidados para sua inserção no Ensino 

Médio. Esses apontamentos corroboram a opinião dos participantes do presente estudo, 

iluminando reflexões acerca de uma práxis voltada para um aprendizado holístico do ser 

humano, compreendendo seu movimento inerente à sua natureza indissociável entre corpo-

mente como valores vivenciais presentes na prática pedagógica das aulas de Educação 

Física. 

A percepção corporal na Educação Física nas práticas esportivas diversificadas 

como necessidade para a integridade física, relaxamento e redução do estresse, bem como 

os sentimentos e as emoções oriundos de exercícios, jogos e brincadeiras como momento 

diferente da escola, contempla uma visão ampla de bem-estar. Apresenta-se como valores 

vivenciais nas práticas dos diversos esportes nos conteúdos bimestrais da disciplina e 

contribui tanto para a integridade física dos alunos quanto para o companheirismo entre eles. 

As práticas esportivas induzem o discente a um estado mais relaxado e menos estressado, 

promovendo mudança de sentimentos e emoções pelas experiências corporais vivenciadas. 

Isso torna esses momentos como diferentes da escola e desperta o entendimento de benefício 

universal da disciplina. 

 

“[...] é muito legal Educação Física, os esportes praticados... 

diversificados igual o senhor trabalha, cada bimestre um esporte." 

(II106δ) 

"Sim, tanto na integridade física quanto no companheirismo [...]" (II65β) 

“[...] pelo menos eu relaxo mais com Educação Física, fico menos 

estressado. [...]" (II76α) 
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“[...] é uma coisa que me faz muita falta também com meu... com minha 
mente, fico bem mais alegre quando pratico. Acho que meus sentimentos 

também mudam, emoção..." (II10α) 

“[...] Acho que meus sentimentos também mudam, emoção..." (II10α) 

“[...] quando a gente se exercita, brinca, joga, faz esse tipo de coisa, 

melhora o astral, deixa a gente mais alegre. É bom." (II8α) 

"Sim, para mim é um momento diferente na escola, [...]" (II9α) 

"Sim, com certeza. Assim é importante para a saúde, faz muito bem não só 

à saúde quanto o psicológico, físico...  tudo." (II10γ) 

“[...] faz muito bem para a saúde. [...]" (II56α) 

"Ajuda, na parte da questão da saúde, [...]" (II86α) 

"Sim; vejo que ela tem o sentido de ajudar na questão da saúde e conta; 

[...]" (II86δ) 

"Sim, a questão de saúde. [...]" (II76γ) 

"Acho que ajuda na... como posso dizer... no físico. [...]" (II7α) 

“[...] e de saúde, tanto física, porque é sempre bom praticar exercício para 
o corpo, e mental porque com o estresse é muito bom ter um escape." 

(II56δ) 

 

Diante de questionamentos sobre a legitimação da Educação Física nos currículos 

escolares, observa-se a necessidade de padrões de desempenho e seu impacto, vinculando 

seus benefícios e resultados a pensamento crítico, resolução de problemas, operacionalidade 

ágil e adaptabilidade, capacidade de analisar informações, comunicação eficaz e capacidade 

de inovação, entre outras. Uma forma de aumentar seu valor social e reconhecimento seria 

a inclusão e a retransmissão de mais educação em saúde (EDGINTON; CHIN; 

BRONIKOWSKI, 2011).  

Não obstante, os depoimentos aqui reunidos confirmam o reconhecimento social de 

saúde no currículo da disciplina, em que a vivência dos participantes nas aulas de Educação 

Física se apresenta imbuída de valores vivenciais voltados ao atendimento e à manutenção 

da integridade física, do estado emocional e da saúde como um todo. Em acréscimo à 

percepção de valor criativo nesse ambiente, torna-se imperioso ressaltar que o jogo empresta 

a quem joga um movimento humano significativo numa compreensão dialógica do 

movimento como subjetividade, criatividade, sonho, vontade, possibilidade, liberdade... 

tudo isso como constituintes do ser humano (CUNHA et al., 2018). Essa constituição se 

torna primordial na criação e no estabelecimento das relações e valores humanos contidos 

no desenvolvimento das práticas pedagógicas da disciplina de Educação Física. 
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8.2.3 A Ajuda Mútua como Base do Espírito de Conjunto na Melhoria da Relação entre os 

Alunos como Valor Criativo com Significado Positivo na Comunicação além da Quadra de 

Jogo 

 

Esta autotranscendência do existir humano consiste no fato essencial de o 

homem sempre <<apontar>> para além de si próprio na direção de alguma 

causa a que serve ou de alguma pessoa a quem ama (FRANKL, 2016, p. 

24-25). 

 

A experiência do trabalho em equipe no conjunto de ajuda mútua, na interação 

aluno-aluno-professor, criando mais amizade pela afinidade, estabelece um significado 

positivo da Educação Física na melhoria da relação com o outro na comunicação pelo 

esporte, além de sua prática na quadra. Essas vivências de experiências de convivência 

humana advogam os valores criativos presentes na Educação Física como construtivos no 

voltar-se para o outro por meio do aumento da afinidade por aproximação das pessoas na 

interação aluno-aluno-professor, pela integração esportiva de interdependência, que exige 

saber trabalhar em equipe. Assim sendo, tais vivências ofertam contributos direcionados a 

um significado positivo na relação com o outro, na comunicação entre os alunos, a qual se 

expande do esporte para além do jogo na quadra. 

 

"Hoje em dia, já percebo mais; antigamente já achava muito chato, já 

estou começando a gostar mais, porque aproxima muito a gente [...]" 

(II56α) 

"Sim, de interagir com outras pessoas, de praticar uma atividade física." 

(II9γ) 

"Sim, na interação com meus colegas, com o professor e... acho que é só." 

(II60β) 

“[...] Acho que Educação Física é importante para isso, para integração 

dos alunos uns com os outros, porque, quando a gente pratica esporte, não 
pratica esportes sozinho, pratica com o resto dos alunos... ali você cria 

afinidade, cria amizade... você cria [...]" (II106δ) 

"Interação com outras pessoas. Interação com as pessoas que conheço, 

porque às vezes não tem em outro ambiente, mas ali a gente consegue 

conversar, então interagir." (II60δ) 

"Ah, sim, porque a Educação Física te faz... te faz comunicar melhor... 

[...]" (II76α) 

“[...] saber trabalhar em equipe. Para mim ela significa saber trabalhar 

em grupo." (II65β) 

“[...] É uma atividade que proporciona muito trabalho em equipe [...]" 

(II7α) 
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“[...] as na Educação Física é mais... você tem que ajudar o outro para 

ele te ajudar; é tudo um conjunto." (II7α) 

“[...] trabalhar conjunto." (II64γ) 

“[...] criar mais amizade com seus colegas, talvez assim que não tem tanta 

afinidade, mas no jogo você se comunica com esse..." (II76γ) 

"Sim, na relação que a gente tem com o outro, isso ajuda... bastante." 

(II28δ) 

"Sim, ajuda bastante... tipo... a me relacionar melhor com as pessoas, com 

os grupos... assim... é o sentido bom, ajuda bastante." (II64β) 

“[...] ter mais relação com as pessoas na hora do esporte, ter mais 

contato... ajuda bastante." (II86α) 

“[...] é muito além de ir para a quadra e jogar, é uma forma de me 

comunicar com meus amigos, [...]" (II88α) 

"Sim, ajudando a me relacionar melhor com as pessoas à minha volta e tal 

[...]" (II64γ) 

 

Na consideração da relação social como uma das três necessidades psicológicas 

básicas pela teoria da autodeterminação (juntamente com a autonomia e competência), 

Zanetti et al. (2019), abordando o efeito de comportamentos pró e antissociais nas aulas de 

Educação Física, observaram o atendimento dessas necessidades e a redução de 

comportamentos antissociais. Nessa linha de raciocínio, os valores criativos encontram-se 

presentes na abordagem didática na Educação Física através do conjunto de relações 

humanas interpessoais de ajuda mútua, seja na relação aluno-aluno ou aluno-professor, 

configurando um voltar-se para o outro como valor humano fomentador do estabelecimento 

de amizades dado pela afinidade nas relações ali estabelecidas e expandidas para além da 

quadra de jogo como se pôde verificar nas falas dos participantes deste estudo. 

 

8.2.4 A Abrangência e a Essencialidade da Disciplina de Educação Física no Significado 

Profundo de Sua Existência 

 

A consciência pessoal é, pois, o órgão do sentido. Numa época em que as 

tradições e os valores universais que elas encerram vão se esboroando, 

educar significa, portanto, no fundo e em última instância – e até diria, mais 

do que nunca – formar a consciência pessoal (FRANKL, 2016, p. 37). 

 

A abrangência e a essencialidade da Educação Física são consagradas pela 

conquista da melhoria na comunicação e no relaxamento com enorme ajuda na saúde dos 

estudantes. A ausência da atividade física passa a ser sentida pelos alunos, e a sua prática 

nas quadras de jogo confere um significado que transcende o espaço do jogo, numa 
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existência para muito além de uma disciplina formativa no contexto escolar, tornando-a parte 

inerente à existência humana. 

 

“[...] a disciplina que... porque não é só um jogo, é todo um contexto; [...]" 

(II106β) 

"Ah, tem. Pela... porque sem ela... é uma coisa que me faz muita falta, [...]" 

(II10α) 

“[...] É... questão de saúde também, ajuda para caramba. [...]" (II76α) 

"Ah, sim, porque a Educação Física te faz... comunicar melhor... te... 

[incompreensível], pelo menos eu relaxo mais com Educação Física, fico 
menos estressado. É... questão de saúde também, ajuda para caramba. 

Educação Física para mim é essencial." (II76α) 

"Sentido... acho que sim. Sentido tipo... a Educação Física na minha vida 

é... é muito além de ir para a quadra e jogar [...]" (II88α) 

“[...] Quando não tem Educação Física na quadra, é muito ruim [...]" 

(II88δ) 

 

Há muito já se levanta a questão do significado da Educação Física na vida do aluno. 

Em uma descrição das concepções de alunos do Ensino Médio sobre o tema, a partir de nove 

dimensões de significância pela análise de reflexão oral sobre a disciplina, Chen (1998) 

relata que os resultados de seu estudo reforçam a indicação de um currículo pluralista frente 

à sofisticação e à diferenciação das concepções dos alunos sobre a significância na Educação 

Física. Em estudo recente, Guerch (2019) ressalta a importância do saber pluralista na 

formação do professor de Educação Física para contemplar de forma ampla as diferentes 

temáticas do ambiente escolar, repleto de heterogeneidade, com subsídios reflexivos e 

críticos em combate à discriminação e à reprodução de estereótipos. Esse saber pluralista 

fundamenta a percepção dos alunos aqui em seus relatos, confirmando a abrangência e a 

essencialidade da disciplina de Educação Física tida como fundamental tanto para formação 

acadêmica do adolescente, bem como para a interação humana no mundo. Segundo Roux e 

Dasoo (2020), faz-se necessária uma formação holística voltada para o aprendizado de 

valores essenciais e direitos humanos básicos em um ambiente propício e seguro com jogos 

e estratégias para infundir valores em suas aulas de Educação Física. 
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8.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO GRUPO III 

8.3.1 Desafios Pessoais e Superação de Obstáculos com Postura e Posicionamento dos 

Alunos frente a Situações Adversas na Educação Física como Valores Atitudinais 

 

Não se trata, portanto, de injetar sentido nas coisas, mas sim de extrair o 

sentido delas, de captar o sentido de cada uma das com que nos 

defrontamos (FRANKL, 2016, p. 34) 

 

Dá-se a superação de obstáculos pessoais no enfrentamento da dinâmica da vida, 

como sinônimo de movimento, nas atividades da Educação Física. Estas se colocam contra 

a pressão contínua e o sedentarismo juvenil como valores atitudinais presentes no ambiente 

de práticas corporais de sua ação pedagógica. Incentivam o enfrentamento pessoal em 

circunstâncias, a priori, insuperáveis como a redução da timidez através de atitudes voltadas 

para a desconstrução estética de estereótipos, a prática corporal visando à saúde e ao 

relaxamento contra o estresse. 

 

“[...] Na minha vida, acho que, pelo menos esse ano, superei muitos 

obstáculos pessoais que tinha, a partir da Educação Física e de algumas 
coisas que a gente teve que se submeter a fazer para participar e tudo 

mais." (III102δ) 

“[...] tem a questão de aparência, no meu caso, tenho bastante vergonha, 

mas isso a gente vai desconstruindo com o passar do tempo." (III13α) 

"Acho que sim; na questão principalmente da saúde, mas também nessa 

questão de relaxar por a gente estar sempre com pressão [...]" (III39δ) 

"Sim, porque a vida é movimento e, enquanto se está movimentando, a 

gente está vivendo. Acho que a Educação Física é algo presente na minha 
vida mesmo que não seja; por exemplo, algum esporte ou coisa assim; até 

mesmo a dança é uma forma de Educação Física, gosto bastante de 

dançar, mesmo não sabendo muito bem. Um sentido de ajuda no manter 

meu corpo em movimento." (III50β) 

"Percebo... a Educação Física é muito boa porque muitos alunos, a 
maioria, na verdade, não tem... eles são muito sedentários, a nossa 

geração está muito sedentária... se for para perguntar, a maioria dos 
alunos não fazem atividade física, então a Educação Física é uma 

oportunidade [...]" (III69γ) 

 

No compreender o desenvolvimento humano como espaço e padrões de movimento 

associados à construção da imagem corporal e ao desenvolvimento psíquico,  Turtelli (2008) 

pontua o papel do movimento como primordial no modo de representarmos a nós mesmos e 

aos outros, implicando contudo nossas sensações de potência e impotência e nossos limites. 

Isso também se configura na percepção dos participantes quanto ao movimento ser sinônimo 
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de vida, embasando suas atitudes de enfrentamento e superação de obstáculos, 

ressignificando a prática pedagógica da Educação Física como vivência de valores 

atitudinais a serem internalizados como preparação para o enfrentamento de pressões 

contínuas na vida do adolescente. 

Os desafios de crescimento pessoal no autocontrole; a vocação profissional como 

paralelo ao sentido de autoconhecimento e dos limites corporais da Educação Física que se 

levam para vida reforçam as atitudes pessoais discentes como valores na transferência do 

aprendizado do trabalho em equipe das práticas esportivas para a vida. Fomentam o 

crescimento pessoal tanto na prática da disciplina, conferindo uma sensação de autocontrole 

corporal, como na vida, estimulando até mesmo a vocação profissional para a área, em um 

paralelo de autoconhecimento pelo trabalho do corpo, na percepção de seus limites. 

 

"Acho que a questão do trabalho em equipe e da saúde é importante. Sim; 

nessa relação... porque na Educação Física, na maioria dos esportes, tem 

que aprender a lidar com o trabalho em equipe e, se aprendo lidar com 
isso na escola, quando estiver trabalhando, tanto no contexto familiar ou 

no trabalho, vou ter facilidade porque, desde cedo, a gente aprende a 

trabalhar em grupo, a respeitar o outro e sua limitação." (III107β) 

"Sim, torna-me uma pessoa melhor, não só nas disciplinas como também 

na vida." (III21α) 

“[...] e a questão de você sentir... que você controla seu corpo." (III49α) 

"Sim. Acredito que o corpo está em paralelo com o sentido que a gente 
leva para a vida; então, quando se trabalha com o corpo, se conhece; 

acredito que se conhecendo, conhecendo nosso corpo e nossos limites, a 

gente consegue tirar muitos proveitos para vida." (III49γ) 

"Para mim, tem sentido porque pretendo seguir nessa área de Educação 

Física. [...]" (III51β) 

"Percebo sim, porque gosto muito da Educação Física, é uma área que 

pretendo seguir. E acho muito importante por causa que [...]" (III51δ) 

 

Ao fazerem diferença na vida do aluno, ressignificando a prática da Educação 

Física, os professores possuem grande influência na vocação profissional de seus alunos, 

sugerindo a compreensão das influências como necessárias para suporte na maximização da 

qualidade nos programas de formação de professores na área de Educação Física (SMITH; 

SCHMIDT, 2012). O corpo, na perspectiva de uma expressão da personalidade, torna-se 

uma condição relacional, comunicativa, expressiva e operacional; uma ferramenta 

privilegiada para explorar, aprender e interagir com o mundo que o cerca em experiências 

de valor a construir caminhos significativos e diversos, os quais devem ser protagonizados 
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pelo sujeito num objetivo educacional crescente na criação e descoberta (PERROTTA, 

2011).  

Nesse sentido, os desafios de crescimento pessoal como experiências significativas 

de conhecimento próprio e autocontrole nas aulas de Educação Física oferecem aportes 

necessários para superação de desafios a serem aproveitados na vida do adolescente, em uma 

conjuntura de valores atitudinais com influência, inclusive, na escolha profissional. 

As alternativas sugeridas a partir da percepção de conjunturas de convívio social, 

estrutura didática e de status institucional são vislumbradas como valores atitudinais 

presentes na Educação Física, a partir da percepção de situações que podem ser melhoradas 

no convívio social no saber lidar com o companheiro, buscando uma convivência e doação 

individual focada no sucesso da equipe. Os participantes apontaram a sugestão de aumento 

do número de aulas tendo em vista os benefícios da disciplina em bem-estar, disposição e 

desejo de maior envolvimento nas práticas corporais e a valorização tanto da disciplina como 

da instituição dada comparação com outros conteúdos curriculares e outras escolas da 

comunidade circunvizinhas. 

 

"Sim, acho que, como o senhor mesmo fala em todas as aulas, entendi 

dessa maneira, com o convívio social, tem muita importância para a gente 

saber lidar com o companheiro, saber ter essa disputa... tipo assim, nas 
aulas tem uma disputa, mas a gente tem que saber conhecer isso e aceitar 

o lado do outro também, não... dessa maneira. Convívio social." (III105β) 

"Sim, tanto na questão de convivência com as pessoas e no individualismo 

que a gente tem que ter no jogo para tentar se dar o máximo e o melhor 

resultado para nossa equipe. O individualismo é tentar, mesmo nas 
dificuldades; a gente tentar ter um ponto positivo no time para não deixar 

perder; quanto estava no gol, tem uma responsabilidade, tentar evitar." 

(III15δ) 

"Sim, sentido de bem-estar, sempre estar bem, estar disposto. Quando se 

pratica Educação Física, sempre estar querendo a próxima aula e acho 

muito pouco ter só duas aulas por semana." (III21γ) 

"Sim, percebo quando faço algumas comparações com as matérias que a 
gente tem aqui, quanto às outras escolas... em toda a estrutura que temos 

aqui para Educação Física que muitas vezes comparo com outras escolas 

ou com escolas que já estudei, aí vejo a diferença que existe. [...]" (III102δ) 

 

A compreensão da saúde na escola a partir da experiência de escuta discente, numa 

reflexão crítica sobre a mesma, abre espaço para uma assistência humanizada e holística pela 

educação em saúde e acolhimento ao jovem no seu processo de formação, auxiliando-o na 

superação de situações que ameaçam seu pleno desenvolvimento (FAIAL et al., 2017). Essa 
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experiência de educação em saúde pautada na escuta do aluno reforça a importância que tem 

seu posicionamento em sua própria formação. Portanto, um ambiente de práticas corporais 

seguras e reflexivas quanto ao contexto que as envolve na Educação Física (também fora da 

disciplina) favorece o desenvolvimento de valores atitudinais, motivando o adolescente a 

posicionamentos e posturas sugestivas como as percebidas nas falas discentes constatadas 

no presente estudo.  

 

8.3.2 A Satisfação com o Resultado Conjunto, o Emocional na Possibilidade de Fazer o que 

Gosta e a Consequente Paz Interior como Valores Vivenciais na Educação Física 

 

Porque o sentido de uma situação, se o encontrarmos e efetivarmos, torna-

se real para sempre (FRANKL, 2016, p. 35). 

 

O envolvimento emocional na vivência da satisfação do resultado conjunto de 

aprendizado lúdico de outras culturas pelas experiências esportivas e corporais na relação 

consigo e com o outro ilustra os valores vivenciais como suscitadores de sentido na 

satisfação como resultado da realização corporal na Educação Física, no aprendizado lúdico 

e no conhecimento de outras culturas num envolvimento esportivo corporal na relação 

consigo e com o outro, quanto às questões físicas e emocionais. 

 

“[...] satisfação, depois de tudo que a gente faz, depois que vê os 

resultados [...]" (III15β) 

"Com certeza! Trabalho em grupo, conhecimento de outras culturas; por 
exemplo, a capoeira eu pensei que era uma coisa africana, mas não, é 

brasileira... e tudo mais... [...]" (III20γ) 

"Acho mais em questão física, em relação interpessoal com a pessoa 
também. O sentido que acho é a relação que a gente tem entre o esporte e 

o nosso corpo, como que a gente se relaciona com isso, acho que o 

significado é basicamente isso." (III36γ) 

"Sim, na questão física e tudo mais, mas também a questão de saber que a 

Educação Física passa uma questão que... às vezes, muita gente não 

consegue com outras matérias, que a gente passa mais uma coisa... como 

que fala... emocional; de com as pessoas, a relação humana, relação 

comigo mesmo, com as outras pessoas." (III39α) 

 

Além da diversidade de atividades corporais nas aulas de Educação Física como 

fator motivacional à participação discente, destaca-se o sentir prazer e sentir-se bem com sua 

prática, além do sentir-se capaz de realizar essas ações, permitindo também a interação e o 

prazer de estar com os colegas e, no caso de o aluno errar o exercício, o incentivo docente 



202 
 

instigando-lhe a persistir na tentativa de acertar, aumentando a participação na disciplina 

(CARVALHO, 2015). Esse envolvimento emocional também é percebido na fala dos 

participantes, evidenciando as práticas corporais nas aulas de Educação Física com valores 

vivenciais com resultados satisfatórios do envolvimento conjunto de aprendizado lúdico dos 

esportes na disciplina. 

A possibilidade de se fazer o que gosta no contato com as atividades físicas e 

esportivas da Educação Física como experiência vivenciada na diversidade de conexões com 

o dia a dia é reconhecida como valor vivencial presente nessa disciplina. Por meio da 

atividade física, muitas vezes como único contato semanal com a prática de exercícios 

físicos, com o sentido primário de saúde.  

 

"Sim, acho interessante é... porque às vezes a gente, estudando aqui em 
período integral, não tem muito ânimo para sair e fazer uma atividade 

física; para algumas pessoas, tipo eu, o único contato que temos com a 

atividade física é na Educação Física aqui na escola." (III102α) 

“[...] A Educação Física me ajuda muito na minha saúde e no meu... no 

meu dia a dia... nas minhas atividades físicas, busco fazer bastante. Na 

minha saúde, em primeiro lugar." (III51β) 

“[...] na Educação Física, a gente pode fazer às vezes coisas que gosta, 
por ser diversas coisas, não tem só um esporte, tem vários que você pode 

se conectar com eles." (III39δ) 

“[...] Acho muito importante porque ajuda também algumas pessoas que 

são sedentárias. É a segunda importância na minha vida, a primeira... por 

que gosto muito de esporte e a Educação Física leva muito para esta parte, 
bastante de esporte, atleta... sinto uma afinidade muito grande com essas 

coisas." (III51δ) 

“[...] é o significado de olhar para o esporte com outros olhos, digo, não 

é só saúde física, mas um pouco... intelectual também, de você conhecer 

de onde veio, porque veio aquele esporte, quem criou aquele esporte, a 

história dele." (III20γ) 

 

Ao avaliar o gosto pela participação nas aulas de Educação Física, So et al. (2021) 

citam que os meninos se importam, gostam e participam mais do que as meninas; não sendo 

possível dizer que as meninas não gostam, não participam e não dão importância. Os relatos 

aqui apresentados pelos participantes comungam o entendimento da disciplina de Educação 

Física como uma oportunidade de se fazer o que gosta através de suas práticas corporais 

como valores vivenciais representativos até mesmo como primeira importância, em que se 

estabelece uma diversidade de conexões com seu dia a dia. As experiências corporais 

vivenciadas nas aulas de Educação Física trazem paz interior pelo bem-estar pessoal causado 
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na mente e no físico por meio do envolvimento esportivo como valor vivencial no 

melhoramento do corpo e da mente. 

 

“[...] com o melhoramento do corpo, da mente..." (III105δ) 

"Sim, acho muito importante Educação Física é porque para mim 
Educação Física envolve esporte, esporte é uma coisa para o bem-estar 

da gente, bem-estar da saúde mental, bem-estar da saúde física; isso é 

muito importante para as pessoas. [...]" (III36β) 

“[...] Acho que traz um sentido de paz, eu gosto, então para mim esse 

sentido seria um sentido de paz, paz interior." (III36β) 

 

O entendimento do homem na sua integralidade implica uma prática da Educação 

Física que transcendente as suas partes isoladas, compreendendo o ser humano como um 

todo, numa abordagem biopsicossocial (SCHONS; SAVITSKI, 2019).  

 

8.3.3 O Sentido para o Mundo no Sucesso Coletivo de Aproximação e Interação na 

Educação Física como Valor Criativo na Formação do Caráter Juvenil 

 

Ninguém pode roubar-lhes o que viveram, o que sofreram, o que 

enfrentaram com retidão e honestidade. Nada daquilo que criaram ou 

fizeram pode ser anulado. Tornou-se permanente (FRANKL, 2016, p. 36). 

 

O sentido para o mundo se dá no sucesso coletivo do aprendizado na diversidade 

socioeconômica, melhorando a interação e o trabalho em grupo no entrosamento da turma 

como formação do caráter jovem por meio do respeito ao outro e de seus limites. Contempla-

se a necessidade básica psíquica de relação social como valor criativo na prática pedagógica 

da Educação Física pelo fato de suas aulas serem consideradas como um ambiente de 

aprendizado e convivência com o outro em que se respeitam as realidades de cada um, os 

laços sociais e os valores socioeconômicos, oferecendo sentido para o mundo nas relações 

sociais com o sucesso coletivo de suas práticas corporais. 

 

"Sim, traz um sentido para o mundo para você saber... praticar as coisas 
em grupo, no coletivo, na equipe; ter essa visão de praticar as coisas em 

equipe, porque você pode ser o melhor, mas, se sua equipe não está bem, 

você não vai ganhar." (III20β) 

“[...] pela questão de convivência com outras pessoas, com outras 

realidades... é muito interessante estar num ambiente de aprendizado e 

poder absorver isso, é muito bom." (III13δ) 
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"Sim, através dos laços sociais, nos valores socioeconômicos também." 

(III14α) 

"Sim, no trabalho em grupo." (III62γ) 

"Sim, melhorando nossa interação em grupo [...]" (III62δ) 

“[...] E do entrosamento da turma também. Aproximar mais as pessoas." 

(III14γ) 

"Sim, tipo... quando a gente está próximo de outras pessoas, tem que estar 

interagindo; tem a questão também da afinidade das pessoas que estão 

próximas de você, porque senão... [...]" (III13α) 

"Sim, com o relacionamento com as pessoas... [...]" (III105δ) 

“[...] Trabalhando meu corpo e minha relação com o outro porque, 
dependendo da atividade que estou fazendo na Educação Física, se não 

tiver uma boa relação com meu colega, não consigo praticar direito, então 

a gente aprende a respeitar os limites da outra pessoa também." (III107γ) 

"Sim, o sentido é tanto nos relacionamentos ali, trabalhando em grupo, 

exercitando o corpo, é isso. [...]" (III15β) 

“[...] pelo lado social da competição, do espírito de equipe que se tem na 

Educação Física. Pelo lado social é isso, a relação com o outro." (III20α) 

“[...] entendo que é importante para formação do jovem, do caráter, 

trabalhar em equipe..." (III62α) 

“[...] ela ajuda a gente a... conviver com as outras pessoas, saber 

conviver." (III69γ) 

 

Ao discutirem o desenvolvimento ético na Educação Física, Lodewyk e Elcombe 

(2010) apontam a importância de sua abordagem como integrante da prática pedagógica da 

disciplina em situações éticas que surgem naturalmente na forma de comentários acerca de 

bons e maus comportamentos nas relações intra e interpessoais. Levantamentos breves 

quanto à equidade das atividades práticas apontam que, em jogos, devem-se desenvolver 

ações de análise de comportamentos ou situações de tolerância, justiça e cuidado que possam 

envolver conflitos interpessoais (rixas) e intrapessoais (gerenciamento da raiva). Enfim, 

devem-se aproveitar esses acontecimentos, muitas vezes imprevistos e inevitáveis para um 

aprendizado de raciocínio ético. Considerando essa abordagem, as falas discentes neste 

estudo expressam suas vivências criativas por meio das experiências corporais com 

significado para o mundo pautadas no respeito ao outro e seus limites. 
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8.3.4 O Significado Profundo do Movimento como Fundamento do Ser Humano Expressado 

na Educação Física pela Interação do Aluno Consigo, com o Outro e com o Mundo 

 

Ou seja, os valores permitem uma ascensão em direção a possibilidades de 

sentido mais elevadas (FRANKL, 2016, p. 42). 

 

A sapiência do movimento corporal como base para o ser humano, concebendo 

como vida o estar em movimento e sua presença no esporte, na dança ou em outra atividade 

de Educação Física que desperte afinidade, possibilitando um significado profundo de 

interpretação da disciplina na interação do aluno com o outro e com o mundo que o cerca. 

 

“[...] É porque o ser humano se movimenta, a base do ser humano é o 

movimento, é o expressar, e a Educação Física traz esse movimento, traz... 

é um movimento, [...]" (III50γ) 

“[...] a vida é movimento e, enquanto se está se movimentando, a gente 

está vivendo. Acho que a Educação Física é algo presente na minha vida, 
mesmo que não seja; por exemplo, algum esporte ou coisa assim, porque 

até mesmo a dança é uma forma de Educação Física, eu gosto bastante de 

dançar, mesmo não sabendo muito bem. [...]" (III50β) 

“[...] é um movimento, você consegue... interagir com outras pessoas... um 

movimento de você interagir com outras pessoas, interagir consigo 

mesmo, saber suas capacidades." (III50γ) 

"Tem, porque me faz ter mais interação com os alunos da minha sala; ver 

que a Educação Física não é só aquilo (outras pessoas acham que é só 

brincar ou algo assim), é um a coisa mais, realmente mais importante, 

tanto para nossa educação, quanto para nossa interação com as outras 
pessoas e com o mundo e para a gente poder se relacionar assim, em 

questão de ter paciência, em questão de jogos, em relação às atividades, 

a gente saber tanto ouvir o próximo... é uma questão social; acho... 

bacana." (III69α) 

 

O corpo é uma constante de desenvolvimento e aprendizado, e toda educação é 

educação do corpo e acontece na presença ou ausência de movimento, sendo que a diferença 

está na essência do resultado do indivíduo a ser formado. Impedir ou fomentar o movimento 

corporal do adolescente nas práticas da Educação Física escolar, por quaisquer motivos, 

implica a formação em que a escola está focada (STRAZZACAPPA, 2001). Nesse sentido, 

a Educação Física assume um papel fundamental na compreensão do movimento como 

inerente à ontologia humana, reverenciando a interação do aluno com o outro e com o mundo 

numa práxis voltada para reflexão da própria existência humana. Esta é expressa num 

significado profundo do movimento como vida, impondo um ressignificar da disciplina de 
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educação em sua dimensão formativa voltada para uma visão holística do aluno, protagonista 

de sua relação de ensino-aprendizagem. 
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9 FUSÃO DOS DADOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS 

 

Diante do exposto, o presente estudo de método misto fundamenta as avaliações 

de sua abordagem quantitativa para que, juntamente com a abordagem qualitativa, formem 

um conjunto de informações suficientes para uma análise mais robusta de seus resultados.  

Em atendimento à primeira questão de pesquisa, que investiga acerca da afinidade 

do aluno do Ensino Médio com a disciplina de Educação Física, inicialmente os resultados 

qualitativos serão confrontados diretamente com os quantitativos em um quadro para melhor 

interpretação. Cada matriz interpretativa será confrontada com seu instrumento de pesquisa 

quantitativa correspondente em cada grupo. As temáticas das categorias oriundas de cada 

grupo com seus principais achados das entrevistas serão pareadas com os resultados 

estatísticos mais relevantes sobre o tema específico. 

 

9.1 O ENTRELAÇAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DA AFINIDADE 

COM A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

O entrelaçamento dos dados qualitativos com os dados quantitativos quanto à 

afinidade com a disciplina de Educação Física é apresentado a seguir, no Quadro 11, a fim 

de uma melhor visualização da comparação das entrevistas semestrais com o resultado das 

respostas do Item 1 do Q-Rhefem aplicado no final de cada bimestre. 

De acordo com os resultados QUAL e QUAN oriundos das entrevistas e das 

respostas do Item 1 do Q-Rhefem (comparativo apresentado no Quadro 11, a seguir); no 

Grupo I, com 35 participantes, a soma das afinidades Média e Alta tiveram um ligeiro 

aumento de 28 para 29 nas respostas das entrevistas do primeiro para o segundo bimestre, 

não sendo essa ligeira alteração QUAL corroborada com a parte QUAN, em que, apesar de 

não haver diferença estatística da média do primeiro para o último bimestre, sua ligeira 

alteração foi negativa. No Grupo II, as entrevistas apresentaram um aumento de 27 para 32 

do primeiro para o segundo semestre nas respostas QUAL, também com uma amostra de 35 

participantes respondentes; esse aumento (acima de 15%) não se refletiu na parte QUAN, na 

qual as médias do primeiro ao último bimestre foram praticamente iguais, tendo sido 

confirmada essa semelhança no teste de Wilcoxon com um p = 0,910. No Grupo III, com 27 

participantes, os resultados da parte QUAL foram inversos aos da parte QUAN; enquanto 

nas entrevistas as respostas reduziram de 26 para 21 nas afinidades Média e Alta, as médias 

apresentaram um comportamento crescente do primeiro ao quarto bimestre; e, mesmo não 
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alcançando uma diferença estatística no teste de Wilcoxon, obteve-se um p = 0,081, bem 

próximo do nível de significância estabelecido (p < 0,05). 

 

Quadro 11: Comparativo da afinidade a partir dos dados qualitativos das entrevistas com os 

resultados quantitativos das respostas do Item 1 do Q-Rhefem para os três grupos estudados 

 
 

Resultado das Entrevistas Face a Face 

 

QUAL 
 

   

    Nenhuma Baixa Média Alta     
            

                        

Grupo I 7 => 6  28 => 29  n = 35 
                                    

Grupo II 8 => 3 27 => 32  n = 35 
                                    

Grupo III 1 => 6  26 => 21  n = 27 
          

  Resultados do 1º para o 2º semestre   

     

 Respostas do Item 1 do Q-Rhefem QUAN  

   

    1 2 3 4 5 6 7     
               
                                    

* 

** 

*** 

Médias 

utilizadas 

no teste  

de 

Wilcoxon 

      5,80 ± 1,11(α) 

   

*    

          6,03 ± 1,07(β) 
 p =0,397 

 5,54 ± 1,24(γ) 

    5,63 ± 1,31(δ) *    

          6,03 ± 1,84(α) 

 

**    

        5,89 ± 1,60(β) 
 p = 0,910 

        5,89 ± 1,53(γ) 

            6,11 ± 1,30(δ) **    

    5,63 ± 1,45(δ) 

 

***    

      5,78 ± 1,50(β) 
 p = 0,080 

       5,93 ± 1,11(γ) 

            6,11 ± 1,12(δ) ***    
         

  Média ± DP nos quatro bimestres (α, β, γ e δ; respectivamente)   
     

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

O comparativo dos resultados qualitativos com os quantitativos ao longo do ano 

letivo, tanto nas entrevistas quanto na resposta ao questionário, mostra uma elevada 

afinidade dos alunos para com a disciplina de Educação Física nos três grupos. No Grupo I, 

os resultados quanto à afinidade mantiveram-se estáveis nas duas abordagens; no Grupo II, 

apesar do aumento na soma das afinidades Média e Alta em torno de 15% nas falas das 

entrevistas na abordagem qualitativa, este aumento não se refletiu no resultado da abordagem 

quantitativa, permanecendo sua média praticamente inalterada. No Grupo III, a redução de 

26 para 21 (≈ 20%) no número de entrevistas expressando afinidades Média e Alta, na 

abordagem qualitativa, contrapôs-se na abordagem quantitativa com médias apresentando 

crescimento regular nos quatro bimestres letivos, com as médias do primeiro e quarto 

apresentando um aumento próximo de uma significância estatística (p = 0,081). 
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9.2 O ENTRELAÇAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS DADOS DO 

RELACIONAMENTO HUMANO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

9.2.1 Panorama dos Relacionamentos Humanos Intrapessoais nas Aulas de Educação Física 

(Grupo I) 

 

O panorama dos RHs-Intrapessoais nas aulas de Educação Física do Grupo I é 

apresentado a seguir, no Quadro 12, com o entrelaçamento das abordagens QUAL e QUAN, 

a partir de seus respectivos dados produzidos e coletados ao longo do ano letivo de 

implementação da Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio, para as 

turmas do 2º Ano. 

 

Quadro 12: Comparação dos resultados das entrevistas com as respostas do Q-Rhefem do Grupo I 

QUAL 

Percepção do aluno acerca do RH-Intrapessoal na Educação Física 

QUAN 

Perfil-Rhefem 

As temáticas de relacionamento humano, extraídas das falas das 

entrevistas do Grupo I na abordagem QUAL, revelam que a percepção dos 

participantes quanto a seu RH-Intrapessoal na Educação Física sugerem 

que as atitudes de superação ou desistência dos alunos estão vinculadas ao 

conhecimento de si nas práticas corporais, o que influencia o 

desenvolvimento da autoconfiança e autoestima pela disciplina.  

Principais temáticas que emergiram das falas dos alunos nas entrevistas 

acerca dos RHs-Intrapessoais percebidos nas aulas de Educação Física 

do 1º Ano do Ensino Médio: 

Categoria 1 (6.1.1): 

A atitudes de superação ou desistência nas práticas corporais 

vivenciadas durante as aulas 

"Sim. Acho que a gente se desafia para fazer as coisas que são 

propostas e acaba falando: 'Ah, você consegue'; para si próprio e faz. 

Então acaba em uma aceitação: 'ah, consegui fazer' ou 'ah, eu vou 

conseguir fazer'." (I66a) 

“[...] já consegui melhorar muita coisa no meu lado de... ultrapassar 

barreiras, meus limites. Mesmo que às vezes fico com receio, sei que se 

tentar, vou conseguir. Aprendi isso muito na educação física.” (I35d) 

Categoria 2 (6.1.2): 

O conhecimento de si na vivência das práticas corporais 

"Sim; por causa que não sabia... por causa que sou meio gordinha; aí 

quando fui fazer ginástica percebi que não era tão pesada assim, pude 

me soltar mais. Ah, muito boa... não sei como descrever, mas sei que 

ajudou muito." (I61c) 

“[...] Nas aulas de educação física, levo meu corpo a um grau que não 

consigo levar no dia a dia, para ver até onde consigo ir, para poder 

sentir mais o corpo, ver onde posso melhorar no dia a dia, para ajudar 

na educação física." (I17c) 

Categoria 3 (6.1.3): 

O desenvolvimento da autoconfiança e autoestima nos movimentos 

corporais presentes na disciplina 

Médias do Perfil-Rhefem do 

Grupo I ao longo do ano a 

partir do Q-Rhefem: 

53,14 ± 9,27*      (α)   

53,51 ± 9,93        (β) 

50,86 ± 12,01      (γ) 

51,20 ± 10,48*    (δ) 

(Teste de Wilcoxon: 

p = 0,338*) 

 

Pontuação do Q-Rhefem: 

1ª:  ≤ 10 

2ª: 11 – 20 

3ª: 21 – 30 

4ª: 31 – 40 => Intermediária 

5ª: 41 – 50 

6ª: 51 – 60 => RESULTADO 

7ª: 61 – 70 

 

As médias do Perfil-Rhefem 

do grupo nos quatro bimestres 

letivos permaneceram na sexta 

classificação do Q- Rhefem. O 

Perfil- Rhefem do Grupo I não 

alterou significativamente ao 

longo do ano, mostrando não 

haver diferença no padrão de 

relacionamento humano entre 

o primeiro e o último 

bimestre. 
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“[...]porque em qualquer momento. No caso da estrelinha, se tivesse 

dado estrelinha e tivesse caído feio que nem caí e o pessoal começasse a 

rir, ficaria muito triste, aquilo me abalaria muito; caí e não dei nem a 

mínima para a opinião dos outros. Acho que melhorou muito a 

autoconfiança.” (I2d) 

"[...] Muitas pessoas se acham com um corpo diferente, e me achava 

assim; aí comecei a praticar educação física e ver o meu corpo 

diferente. Comecei a sentir o corpo meio diferente, não me criticando 

mais. Isso melhora a autoestima [...]" (I17a) 

Para o Grupo I, ambas as abordagens QUAL e QUAN confirmam a percepção de RH-Intrapessoal do aluno 

alinhada à proposta de conteúdo baseado na Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio 

do primeiro ano da disciplina. Na abordagem QUAL, a percepção de RH-Intrapessoal revela que as atitudes 

de superação ou desistência estão vinculadas ao conhecimento de si nas práticas corporais, influenciando o 

desenvolvimento da autoconfiança e autoestima pela Educação Física, com uma correspondência muito alta 

na abordagem QUAN em que, mesmo sem diferenciação estatística nas médias do Perfil-Rhefem entre o 

primeiro e quarto bimestre letivo, sua permanência na segunda classificação mais alta do Q- Rhefem ao 

longo do ano demonstra uma forte percepção de relacionamento humano na Educação Física do Ensino 

Médio para o Grupo I. 

 

No Grupo I, as falas evidenciam que a percepção de RH-Intrapessoal revela que as 

atitudes de superação ou desistência estão vinculadas ao conhecimento de si nas práticas 

corporais, influenciando o desenvolvimento da autoconfiança e autoestima na disciplina de 

Educação. Corresponderam moderadamente aos resultados das médias do Perfil- Rhefem e 

se mantiveram na sexta classificação do Q-Rhefem (51 a 60; para escala de 1 a 70) ao longo 

do ano, sem variação estatística entre o primeiro e quarto bimestre (p = 0,338). Isso 

demonstra uma forte percepção de RH-Intrapessoal na Educação Física do Ensino Médio 

como previsto na proposta de Humanização do Ensino Médio para o primeiro ano 

(Quadro 12). Os resultados desse entrelaçamento QUAL e QUAN confirmam, com 

correspondência muito alta entre a abordagem qualitativa e quantitativa, o pressuposto de 

tese quanto ao corpo vivido na EDUCAÇÃO FÍSICA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO 

MÉDIO como facilitador dos RELACIONAMENTOS HUMANOS INTRAPESSOAIS 

DO ALUNO, a partir da Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio. 

 

9.2.2 Panorama dos Relacionamentos Humanos Interpessoais nas Aulas de Educação Física 

(Grupo II) 

 

A seguir, no Quadro 13, é apresentado o panorama dos RHs-Interpessoais nas aulas 

de Educação Física do Grupo II, entrelaçando as abordagens qualitativas e quantitativas, a 

partir de seus respectivos dados produzidos e coletados ao longo do ano letivo de 
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implementação da Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio para as 

turmas do 2º Ano. 

 

Quadro 13: Comparação dos resultados das entrevistas com as respostas do Q-Rhefem do Grupo II 

QUAL 

Percepção do aluno acerca do RH-Interpessoal  

na Educação Física 

QUAN 

Perfil-Rhefem 

As temáticas de relacionamento humano na abordagem QUAL 

do Grupo II, na percepção dos participantes, apontam o 

convívio e a interação como pré-requisito ao RH-Interpessoal 

expresso no coletivo como aproximação humana. 

Principais temáticas que emergiram das falas dos alunos nas 

entrevistas acerca dos RHs-Interpessoais percebidos nas aulas 

de Educação Física do 2º Ano do Ensino Médio: 

Categoria 1 (6.2.1): 

O Coletivo como aproximação humana presentes nas 

atividades da disciplina 

“[...] porque cada um tem suas dificuldades, mas a gente 

ajuda a todos e cada um está unido durante o jogo.” (II27a) 

“[...] com o trabalho em equipe, a gente joga junto, tem que 

mostrar o que está ruim para o outro para tentar melhora 

sempre, para o time não ficar ruim.” (II7a) 

Categoria 2 (6.2.2): 

O Convívio e a Interação como pré-requisito para o RH-

Interpessoal 

“[...] porque, nos esportes, um precisa do outro e vai 

agrupando assim a mais e, por um precisar do outro, a gente 

precisa falar com o outro, interagir com o outro e ajudar o 

outro.” (II77c) 

“[...] no futebol, é raro pegar uma bola e só você brilhar, tem 

que ter afinidade com seus colegas para eles te ajudarem. 

[...]” (II56d) 

Médias do Perfil- Rhefem do Grupo II ao 

longo do ano a partir do Q-Rhefem: 

59,14 ± 8,15*      (α)   

55,51 ± 11,44      (β) 

56,86 ± 12,09      (γ) 

60,66 ± 10,07*    (δ) 

(Teste de Wilcoxon: p = 0,075*) 

 

Pontuação do Q- Rhefem: 

1ª:  ≤ 10 

2ª: 11 – 20 

3ª: 21 – 30 

4ª: 31 – 40 => Intermediária 

5ª: 41 – 50 

6ª: 51 – 60 => RESULTADO 

7ª: 61 – 70 

 

Mesmo não diferindo estatisticamente os 

bimestres, as médias do Perfil- Rhefem 

para o Grupo II permaneceram elevadas 

para ao longo do ano; com destaque para 

o primeiro e quarto bimestre, nos quais 

as médias oscilaram entre o ponto de 

corte da penúltima (≤60) para a última 

(>60)  classificação mais elevada do                

Q- Rhefem. 

O entrelaçamento QUAL e QUAN para o Grupo II robustece os resultados do estudo que revelam um forte 

alinhamento da percepção de RH-Intrapessoal do aluno com o conteúdo previsto de acordo com a 

Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio para o segundo ano da disciplina; visto que 

os resultados da abordagem QUAL, ao apontarem o convívio e a interação como pré-requisito ao RH-

Interpessoal expressado no coletivo como aproximação humana, são ratificados na abordagem QUAL com 

médias do Perfil- Rhefem para o grupo oscilando na interseção entre as classificações mais elevadas do Q- 

Rhefem demonstrando uma percepção muito forte de relacionamento humano na Educação Física do Ensino 

Médio. 

 

No Grupo II, os resultados qualitativos, ao apontarem o convívio e a interação como 

pré-requisito ao RH-Interpessoal expressado no coletivo como aproximação humana, são 

ratificados com médias do Perfil-Rhefem para o grupo, oscilando na interseção entre as 

classificações mais elevadas do Q-Rhefem e que, apesar de não apresentar diferenciação 

estatística nas médias do Perfil-Rhefem entre o primeiro e quarto bimestre letivo, a 

permanência delas entre as classificações mais altas do Q-Rhefem ao longo do ano 
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demonstra uma percepção de relacionamento humano na Educação Física do Ensino Médio 

para o Grupo II muito forte (Quadro 13). Como apresentado, os resultados do entrelaçamento 

QUAL e QUAN para o Grupo II confirmam, com correspondência muito alta entre a 

abordagem qualitativa e quantitativa, o pressuposto de tese quanto ao corpo vivido na 

EDUCAÇÃO FÍSICA DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO como facilitador dos 

RELACIONAMENTOS HUMANOS INTERPESSOAIS DO ALUNO, a partir da 

Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio. 

 

9.2.3 Panorama dos Relacionamentos Humanos Mundopessoais nas Aulas de Educação 

Física (Grupo III) 

 

Os RHs-Intrapessoais nas aulas de Educação Física do Grupo III são apresentados 

como panorama do entrelaçamento das abordagens qualitativas e quantitativas (Quadro 14) 

a partir de seus respectivos dados produzidos e coletados ao longo do ano letivo com a 

implementação da Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio, para as 

turmas do 3º Ano. 

 

Quadro 14: Comparação dos resultados das entrevistas com as respostas do Q-Rhefem do Grupo III 

QUAL 

Percepção do aluno acerca do RH-Interpessoal na Educação Física 

QUAN 

Perfil-Rhefem 

Principais temáticas que emergiram das falas dos alunos nas entrevistas, e 

algumas das respectivas citações, acerca dos RHs-Interpessoais 

percebidos nas aulas de Educação Física do 3º Ano do Ensino Médio: 

Categoria 1 (6.3.1): 

A práxis estética, moral e religiosa presente na diversidade cultural 

na origem e história das nações como conteúdo pedagógico 

 “[...] Cultural; porque a gente aprende esportes que não são tão 

praticados no Brasil, mas são praticados em outros lugares; então a 

gente conhece um pouco a história de um país por meio dos esportes 

que ela [população] pratica. Então dá para relacionar muito com a 

sociedade, com o mundo, com a cultura...” (III20a) 

“[...] a gente tem de estar com outras roupas... tem pessoas que não 

gostam de colocar roupas de educação física porque é muito colada por 

causa da religião e tal, tem...” (III63b) 

Categoria 2 (6.3.2): 

O socioeconômico no aprendizado e prática esportiva como 

Conteúdo Curricular 

“[...] na natação que nem todo mundo tem condição de frequentar um 

clube, ou que tem uma piscina em casa; [...]” (III100a) 

Médias do Perfil-Rhefem do 

Grupo III ao longo do ano a 

partir do Q-Rhefem: 

56,56 ± 10,05*   (α)   

55,41 ± 9,72       (β) 

58,93 ± 7,49       (γ) 

60,52 ± 7,19*     (δ) 

(Teste de Wilcoxon: 

p = 0,019*) 

 

Pontuação do Q-Rhefem: 

1ª:  ≤ 10 

2ª: 11 – 20 

3ª: 21 – 30 

4ª: 31 – 40 => Intermediária 

5ª: 41 – 50 

6ª: 51 – 60 => RESULTADO 

7ª: 61 – 70 

 

Pode-se observar que as 

médias do Perfil-Rhefem 

aumentaram 

significativamente entre o 

primeiro e o quarto bimestre 
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“[...] Realidade da questão econômica-social, que algumas pessoas têm 

mais condições de vida, outros tem menos, outros tiveram mais acesso à 

educação, outros menos.” (III39d) 

Categoria 3 (6.3.3): 

A questão ambiental como ampliação de horizontes formativos 

“[...] a gente se relaciona com todos os meios, nas atividades a gente 

lida com o meio externo, com o ambiente, com... a nossa própria 

espécie, aprende a lidar com o outro, porque mesmo às vezes estando de 

um lado oposto na atividade, rivalidade, você aprende a conviver e a 

respeitar o outro também.” (III105d) 

“[...] Ambientais, que a gente teve a educação física de natação, o 

esporte de natação, e vamos ter também no quarto bimestre como 

atividade ao ar livre, então é esse convívio com a natureza.” (III105b) 

Categoria 4 (6.3.4): 

A integralidade da formação a partir das relações humanas no 

aprendizado e prática da disciplina 

“[...] na educação física, a gente não aprende só os esportes, aprende a 

como lidar com as pessoas, aprende a se envolver com as pessoas na 

educação física e leva isso para a vida; então é mais fácil de envolver 

com outras pessoas.” (III68c) 

“[...] na relação que a gente tem com os outros, com nosso próprio 

corpo e na questão do uniforme para algumas pessoas.” (III99c) 

letivo, superando ligeiramente 

o ponto de corte (>60) para a 

classificação mais elevada do 

Q-Rhefem. 

Essa percepção holística dos participantes quanto aos RHs-Mundopessoais do aluno, na abordagem QUAL, 

a partir de suas temáticas de relacionamento humano observadas no Grupo III atestam que a percepção 

cultural pela prática estética, moral e religiosa na diversidade, origem e história das nações no aprendizado 

esportivo da Educação Física, e ampliado na questão socioeconômica e ambiental, fundamentam a 

integralidade da formação do aluno a partir de seus RHs-Mundopessais. Reflete diretamente em seu 

entrelaçamento com a abordagem QUAN uma correspondência muito alta, visto que as médias do Perfil- 

Rhefem desta aumentaram significativamente (p = 0,019) entre o primeiro e último bimestre letivo. 

 

O entrelaçamento das abordagens QUAL e QUAN quanto à percepção dos 

relacionamentos humanos para o Grupo III atinge sua completude, de acordo com os 

parâmetros de interpretação das falas das entrevistas e medidas do Q-Rhefem (o Perfil- 

Rhefem e suas respectivas diferenças estatísticas entre o primeiro e quarto bimestres letivos 

no teste de Wilcoxon) estabelecidos no estudo. Reflete a compreensão de seu alinhamento 

amplo aos conteúdos previstos pela Humanização Curricular da Educação Física do Ensino 

Médio do terceiro ano e expande essa compreensão para o papel dos relacionamentos 

humanos na completude de uma formação humana integral na disciplina ao longo dos três 

anos (Quadro 14). Assim, esse entrelaçamento QUAL e QUAN no Grupo III confirma em 

seus resultados, com correspondência muito alta entre a abordagem qualitativa e 

quantitativa, o pressuposto de tese quanto ao corpo vivido na EDUCAÇÃO FÍSICA DO 

TERCERIO ANO DO ENSINO MÉDIO como facilitador dos RELACIONAMENTOS 
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HUMANOS MUNDOPESSOAIS DO ALUNO, a partir da Humanização Curricular da 

Educação Física do Ensino Médio. 

 

9.3 O ENTRELAÇAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS DADOS DO 

CUIDADO EM SAÚDE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

9.3.1 Panorama do Cuidado em Saúde nas Aulas de Educação Física do Grupo I 

 

O entrelaçamento dos dados qualitativos e quantitativos do Grupo I – produzidos 

pelas entrevistas no questionamento sobre a percepção de cuidado em saúde e coletados da 

resposta à aplicação do PEB, respectivamente – é apresentado num panorama de comparação 

no Quadro 15. A produção e a coleta desses dados tiveram como pano de fundo a 

Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio implementada durante um 

ano letivo nas turmas do 1º Ano. 

 

Quadro 15: Comparação dos resultados das entrevistas com as respostas do PBE do Grupo I 

QUAL 

Percepção do aluno acerca do Cuidado em Saúde na Educação Física 

QUAN 

Pentáculo do Bem-Estar 

As temáticas de cuidado em saúde, emergidas das entrevistas da 

abordagem QUAL do Grupo I, revelam uma percepção de cuidado em 

saúde pautada no planejamento seguro, incluindo estrutura e equipamento, 

e na prática docente como base formativa motivadora para cuidado de si 

na promoção da saúde e benefício humano corpo e mente.  

Principais temáticas que emergiram das falas dos alunos nas entrevistas 

acerca do Cuidado em Saúde percebidos nas aulas de Educação Física do 

1º Ano do Ensino Médio: 

Categoria 1 (7.1.1): 

A busca de saudável motivada por um planejamento seguro do 

ponto de vista da estrutura e equipamento 

"É que na educação física você tem que se cuidar, tipo, uma 

alimentação balanceada; porque senão você não vai conseguir fazer 

educação física. [...]” (I16a) 

“[...] quando fala para usar meia pra não machucar, ou não usar essas 

coisas, acaba sendo a nossa saúde física. [...]” (I66a) 

“[...] O uniforme, o jeito que a gente faz educação física não se 

machuca, [...]” (I61c) 

Categoria 2 (7.1.2): 

O cuidado em saúde no planejamento e prática  docente como base 

formativa 

“[...] é muito rigoroso com isso, tipo assim, [...] Quando leva a gente na 

piscina, não deixa a gente pular de qualquer jeito porque isso pode 

machucar também, então, é bastante... como cuidado, claro." (I5c) 

“[...] Com a atenção do professor na preocupação de fazer os 

movimentos e estar sempre ali, isso ajuda a gente a mudar. [...]” (I89c) 

Médias do Perfil-EV do 

Grupo I ao longo do ano a 

partir do PBE:  

24,63 ± 4,72*    (α)   

23,97 ± 4,31      (β) 

24,14 ± 4,60      (γ) 

24,51 ± 5,76*    (δ) 

(Teste de Wilcoxon: 

p = 0,943*) 

 

Pontuação do PBE: 

1ª:  ≤ 15 

2ª: 16 – 30 => Intermediária 

3ª: 31 – 45 

 

Observa-se a permanência das 

médias bimestrais do Perfil-EV 

para classificação intermediária 

da escala de pontuação do PBE 

ao longo do ano, sem qualquer 

alteração significativa no Perfil-

EV e seus respectivos 

componentes entre o primeiro e 

o quarto bimestre letivo. Isso 

revela que há espaço e 

necessidade para melhora dos 

alunos quanto a seu estilo de 

vida. 
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Categoria 3 (7.1.3): 

O cuidado de si na promoção da saúde e benefício humano corpo e 

mente 

“[...] eu estava com falta de ar; aí descansei. Mas aprendi a me 

controlar. Isso me ajudou na saúde." (I61a) 

“[...] a aprender a correr no tempo certo, correr na hora certa, na 

velocidade certa..." (I94a) 

“[...] Sempre que estou fazendo educação física, percebo uma melhora 

em todas as aulas." (I89c) 

As temáticas qualitativas – envolvendo um planejamento seguro, estrutura e equipamento adequados e 

prática docente motivadora focadas no cuidado de si através do benefício humano corpo e mente como 

centro das ações de promoção da saúde – correspondem moderadamente ao comportamento das médias do 

Perfil-EV para uma classificação intermediária do PBE; por conseguinte, mesmo com espaço e necessidade 

para melhora dos alunos quanto a seu estilo de vida dado pelo resultado do PBE, ambas as abordagens 

mostram um alinhamento com a percepção de cuidado em saúde prevista nos RHs-Intrapessoais contidos na 

proposta de Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio. 

 

O resultado do Grupo I, a partir das entrevistas, revela uma percepção de cuidado 

em saúde na Educação Física pautada no planejamento seguro – incluindo estrutura e 

equipamento – e na prática docente como base formativa motivadora para cuidado de si na 

promoção da saúde e benefício humano corpo e mente; o que é corroborado com resultados 

das médias do Perfil-EV mantendo-se ao longo do ano na classificação intermediária (16 a 

30) do PEB (0 a 45) acima da metade de sua pontuação (22,5) e sem variação estatística de 

sua média entre o primeiro e quarto bimestres (p = 0,943). Sem diferenciação estatística entre 

as médias do Perfil-EV entre o primeiro e quarto bimestre letivo, a permanência delas na 

classificação média do PBE ao longo do ano demonstra uma avaliação moderada quanto à 

qualidade de vida no Grupo I (Quadro 15). Esses resultados de entrelaçamento QUAL e 

QUAN dos dados do Grupo I confirmam, com correspondência moderada entre as 

abordagens qualitativa e quantitativa, o pressuposto de tese quanto aos 

RELACIONAMENTOS HUMANOS INTRAPESSOAIS DO ALUNO como facilitadores 

do cuidado em saúde nas AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, a partir da Humanização 

Curricular da Educação Física do Ensino Médio para o PRIMEIRO ANO. 

 

9.3.2 Panorama do Cuidado em Saúde nas Aulas de Educação Física do Grupo II 

 

Os dados do Grupo II, produzidos pelas entrevistas no questionamento sobre a 

percepção de cuidado em saúde e coletados da resposta à aplicação do PEB, respectivamente, 

suportaram o entrelaçamento dos dados qualitativos e quantitativos num panorama de 

comparação apresentado no Quadro 16. Não obstante, a Humanização Curricular da 
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Educação Física do Ensino Médio, implementada durante um ano letivo nas turmas do 

2º Ano, serviram de base para sua produção e coleta. 

 

Quadro 16: Comparação dos resultados das entrevistas com as respostas do PBE do Grupo II 

QUAL 

Percepção do aluno acerca do Cuidado em Saúde na Educação Física 

QUAN 

Pentáculo do Bem-Estar 

Emergidas das entrevistas da abordagem QUAL do Grupo II, as temáticas 

de cuidado em saúde ampliam a percepção de cuidado em saúde para o 

outro, reforçando a exposição corporal ao movimento como chancela da 

Educação Física na promoção do cuidado em saúde preventivo e 

assistencial, reivindicando sua importância para formação integral do ser 

humano. 

Principais temáticas que emergiram das falas dos alunos nas entrevistas 

acerca do Cuidado em Saúde percebidos nas aulas de Educação Física do 

2º Ano do Ensino Médio: 

Categoria 1 (7.2.1): 

A importância do cuidado em saúde nas ações para formação 

integral do ser humano 

“[...] sempre fazendo as coisas com segurança, evitando machucar... 

sabe, com uniforme, sem usar as coisas que possam machucar os alunos 

e tal." (II64c) 

“[...] usar os... manejar os objetos de maneira correta; tem uma aula 

mais teórica antes de a gente ir para a prática mesmo. Então acho que é 

certo. [...]” (II106b) 

Categoria 2 (7.2.2): 

O papel do professor no cuidado em saúde preventivo e assistencial 

aos alunos 

“[...] quando alguém está fazendo um esforço demais, o professor vai 

lá, dá uma dica, orientação, sempre procurando ajudar. [...]” (II58b) 

“[...] o professor tem cuidado com acessórios que podem nos machucar, 

nossa postura e tudo. [...]” (II65b) 

“[...] nas aulas... quando a gente está chupando chicletes, pede para 

jogar fora; não deixa fazer brincadeira de... para machucar." (II11d) 

Categoria 3 (7.2.3): 

A exposição corporal ao movimento como chancela da disciplina na 

promoção o cuidado em saúde ao adolescente. 

“[...] Sou uma pessoa muito preguiçosa, muito sedentária, não gosto 

muito de me esforçar, fisicamente falando, mas a educação física está 

mudando isso, [...]” (II57a) 

“[...] Em casa, só fico deitada, na educação física, eu corro, percebo 

isso no corpo; é bom!" (II103c) 

“[...] porque fazer exercício é essencial e como sou um pouco 

sedentária, na educação física, faço mais atividades." (II81d) 

Médias do Perfil-EV do 

Grupo II ao longo do ano a 

partir do PBE: 

25,06 ± 4,96*    (α)   

25,54 ± 4,97      (β) 

25,86 ± 4,96      (γ) 

25,54 ± 5,79*    (δ) 

(Teste de Wilcoxon: 

p = 0,613*)  

 

Pontuação do PBE: 

1ª:  ≤ 15 

2ª: 16 – 30 => Intermediária 

3ª: 31 – 45 

 

As médias do Perfil-EV foram 

praticamente idênticas 

estatisticamente entre o 

primeiro e o quarto bimestre e 

nenhuma das componentes do 

PEB também se diferenciaram 

estatisticamente entre esses 

dois bimestres. Esses números 

revelam que há espaço e 

necessidade para melhora dos 

alunos quanto a seu estilo de 

vida. 

O cruzamento das abordagens QUAL e QUAN ratifica o alinhamento da percepção de cuidado em saúde 

com os RHs-Interpessoais previstos na proposta de Humanização Curricular da Educação Física do Ensino 

Médio para o segundo ano, principalmente pela percepção de cuidado em saúde sendo ampliada para a 

dimensão do outro; assim sendo, há uma correspondência moderada entre as duas abordagens, considerando 
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um alinhamento QUAL com um Perfil-EV para um nível intermediário do PBE, demandando uma melhora 

nos hábitos dos alunos para atendimento a um estilo de vida saudável. 

 

No Grupo II, na abordagem qualitativa, a percepção de cuidado em saúde é 

ampliada ao outro como cuidado preventivo e assistencial, reforçando a exposição corporal 

ao movimento como chancela da Educação Física na promoção do cuidado em saúde 

preventivo e assistencial, reivindicando sua importância para formação integral do ser 

humano. Essa percepção é corroborada na pelas médias do Perfil-EV as quais, sem se 

diferenciar estatisticamente entre o primeiro e o quarto bimestre (p = 0,943), permaneceram 

ao longo do ano na classificação intermediária (16 a 30) do PEB (0 a 45) acima da metade 

de sua pontuação (22,5). Mesmo sem diferenciação estatística entre as médias do Perfil-EV 

do Grupo II entre o primeiro e quarto bimestre letivo, elas permaneceram na classificação 

média do PBE ao longo do ano, demonstrando uma avaliação moderada quanto à qualidade 

de vida no Grupo II (Quadro 16). Esse entrelaçamento QUAL e QUAN dos dados do 

Grupo II mostra que seus resultados confirmam, com uma correspondência moderada 

entre as abordagens qualitativa e quantitativa, o pressuposto de tese quanto ao 

RELACIONAMENTOS HUMANOS INTERPESSOAIS DO ALUNO como facilitadores 

do cuidado em saúde nas AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO SEGUNDO ANO, a partir 

da Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio. 

 

9.3.3 Panorama do Cuidado em Saúde nas Aulas de Educação Física do Grupo III 

 

O panorama do cuidado em saúde nas aulas de Educação Física do Grupo III é 

apresentado no Quadro 17 pelo entrelaçamento dos dados qualitativos, produzidos pelas 

entrevistas quanto à percepção discente sobre cuidado em saúde, e quantitativos, coletados 

na resposta à aplicação do PEB. Essa produção e coleta fundamentaram-se na Humanização 

Curricular da Educação Física do Ensino Médio implementada durante um ano letivo nas 

turmas do 3º Ano. 

 

Quadro 17: Comparação dos resultados das entrevistas com as respostas do PBE do Grupo III 

QUAL 

Percepção do aluno acerca do Cuidado em Saúde na Educação Física 

QUAN 

Pentáculo do Bem-Estar 

As temáticas de cuidado em saúde, emergidas das entrevistas da 

abordagem QUAL do Grupo III, retratam o estímulo à vida saudável na 

integridade física, combate ao sedentarismo e prevenção de doenças como 

promoção da saúde no cuidado expandido na vivência da integralidade 

Médias do Perfil-EV do 

Grupo III ao longo do ano a 

partir do PBE: 
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humana no cuidado de si, do outro e do mundo através do 

acompanhamento discente e aprendizado lúdico. 

Principais temáticas que emergiram das falas dos alunos nas entrevistas 

acerca do Cuidado em Saúde percebidas nas aulas de Educação Física do 

3º Ano do Ensino Médio: 

Categoria 1 (7.3.1): 

A expansão do cuidado em saúde como conquista na vivência da 

integralidade humana no cuidado de si, do outro e do mundo na 

disciplina. 

“é um [...] aprendizado com diversão que você interage com as pessoas, 

com os outros, com seu corpo, com o meio da atividade... cuidado em 

saúde." (III105d) 

"[...] você fica até mais feliz depois que se exercita assim, cansado, com 

certeza, mas fica feliz, mais disposto, mais animado; vai percebendo..." 

(III50c) 

Categoria 2 (7.3.2): 

A promoção da saúde no estímulo à vida saudável na integridade 

física, combate ao sedentarismo e prevenção de doenças. 

“[...] e ajuda muito na alimentação se seguir direitinho do que se trata 

mesmo." (III51d) 

“[...] a educação física procura sempre estar incentivando a prática de 

exercícios, [...]." (III40d) 

Categoria 3 (7.3.3): 

O cuidado em saúde no acompanhamento discente e aprendizado 

Lúdico. 

“[...] tem um controle, muito cuidado, é bem monitorado, todos os 

alunos também se ajudam além do... você é o professor... o contato com 

o cuidado é bem grande.” (III13d) 

“[...] é um meio que você distrai, mas não deixa de aprender, é um 

aprendizado com diversão que você interage com as pessoas, [...]” 

(III105d) 

22,89 ± 5,65*    (α)   

23,67 ± 5,67      (β) 

24,11 ± 6,05      (γ) 

23,00 ± 5,46*    (δ) 

(Teste de Wilcoxon: 

p = 0,019*) 

 

Pontuação do PBE: 

1ª:  ≤ 15 

2ª: 16 – 30 => Intermediária 

3ª: 31 – 45 

 

As médias do Perfil-EV 

permaneceram ao longo do 

ano bem no meio da escala na 

classificação intermediária do 

PBE, não se diferenciando 

estatisticamente entre o 

primeiro e o último bimestre, 

mantendo-se também sem 

diferenças significativas nos 

respectivos componentes. 

Esse entrelaçamento QUAL e QUAN permite pontuar o alinhamento da percepção de cuidado em saúde dos 

alunos com os RHs-Mundopessoais previstos na Humanização Curricular da Educação Física do Ensino 

Médio para o terceiro ano na disciplina. Contudo, apesar de um Perfil-EV do Grupo III se situar no centro 

da escala do PBE e seus valores de média não alterarem ao longo do ano na abordagem QUAN, seus 

resultados corroboram com a abordagem QUAL que aponta para a expansão da dimensão do cuidado em 

saúde para além do eu e do outro, mas também para o cuidado do mundo, sedimentando o cuidado em saúde 

ao adolescente na formação humana integral na Educação Física do Ensino Médio. 

 

Na abordagem qualitativa do Grupo III, a percepção de cuidado em saúde na 

Educação Física retrata o estímulo à vida saudável na integridade física, combate ao 

sedentarismo e prevenção de doenças como promoção da saúde expandida na vivência da 

integralidade humana no cuidado de si, do outro e do mundo pelo acompanhamento discente 

e aprendizado lúdico. Tal percepção foi corroborada com médias do Perfil-EV bem no centro 

da pontuação do PEB (22,5) ao longo do ano e sem variação estatística de sua média entre o 

primeiro e quarto bimestre (p = 879). Essa expansão da dimensão do cuidado para além do 
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eu e do outro, incluindo o cuidado do mundo, sedimenta o cuidado em saúde ao adolescente 

na formação humana integral na Educação Física do Ensino Médio a partir da proposta de 

Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio. Ainda sem apresentar 

diferença estatística entre o primeiro e quarto bimestre, as médias do Perfil-EV mantiveram-

se na classificação intermediária do PBE em torno de seu centro (22,5 numa escala de 0 a 

45) ao longo do ano, demonstrando uma avaliação moderada quanto à qualidade de vida no 

Grupo III (Quadro 17).  

Por conseguinte, o entrelaçamento QUAL e QUAN dos dados do Grupo II mostra 

que seus resultados confirmam, com correspondência moderada nas abordagens 

qualitativa e quantitativa, o pressuposto de tese quanto ao RELACIONAMENTOS 

HUMANOS MUNDOPESSOAIS DO ALUNO como facilitadores do cuidado em saúde 

nas AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO TERCEIRO ANO, a partir da Humanização 

Curricular da Educação Física do Ensino Médio. 

A progressão das dimensões do cuidado em saúde na Educação Física – percebida 

nos três grupos, respectivamente; na dimensão do eu no Grupo I, do eu e do outro no 

Grupo II e do eu, do outro e do mundo no Grupo III – revelada pelas entrevistas é 

moderadamente referendada com a permanência das médias do Perfil-EV ao longo do ano 

em torno da metade do PEB (22,5), sem variação estatística entre o primeiro e quarto 

bimestre para os três grupos. Isso mostra que a percepção de cuidado em saúde dos 

participantes se alinha aos conteúdos pedagógicos previstos nos RHs-Intra, Inter e 

Mundopessoais contidos na proposta de Humanização Curricular da Educação Física do 

Ensino Médio para os três anos da disciplina respectivamente. 

 

9.4 O ENTRELAÇAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS DADOS DO 

SENTIDO DA VIDA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

9.4.1 Panorama do Sentido da Vida nas Aulas de Educação Física para o Grupo I 

 

A percepção de sentido da vida oriunda das entrevistas, como produção qualitativa 

de dados, e a Sensação-SV provinda do QSV, como coleta quantitativa, sustentam o 

entrelaçamento de ambas as abordagens no panorama do sentido da vida nas aulas de 

Educação Física do Grupo I que é apresentado no Quadro 18. Tanto a produção quanto a 

coleta são amparadas pela implementação da Humanização Curricular da Educação Física 
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do Ensino Médio ao longo de um ano letivo como proposta inicial de formação na disciplina 

para as turmas do 1º Ano. 

 

Quadro 18: Comparação dos resultados das entrevistas com as respostas do QSV do Grupo I 

QUAL 

Percepção do aluno acerca do Sentido da Vida na Educação Física 

QUAN 

Questionário do Sentido da Vida 

Os valores humanos atitudinais, vivenciais e criativos presentes nas 

temáticas acerca do sentido da Educação Física na vida do aluno 

adolescente, externadas pelo Grupo I como abordagem QUAL, impõem 

um (res)significar da Educação Física como um bem à vida de todo 

mundo, favorecendo outras matérias com sensações e cinestesia na 

melhora física, prática esportiva e realização do inimaginável, num 

significado amplo de saúde que fortalece atitudes sugestivas e 

posicionamentos frente a situações desafiadoras na disciplina. 

Principais temáticas que emergiram das falas dos alunos nas entrevistas 

acerca do Sentido da Vida percebidas nos valores atitudinais, vivenciais e 

criativos nas aulas de Educação Física do 1º Ano do Ensino Médio, bem 

como no (res)significar da disciplina na visão do Grupo I: 

Categoria 1 (8.1.1): 

Atitudes sugestivas e posicionamentos frente a situações desafiadoras 

presentes nas aulas da disciplina. 

“Sim, me ajuda a ser mais forte. Quando... Aprende a respeitar as 

regras. Me ajuda a ser mais forte também. Sempre me ajudou." (I46a) 

“[...] Ainda mais eu que sou um pouco, sou acima do peso...  Melhorar, 

não ser tão sedentário, querer fazer mais as coisas, não querer ficar só 

deitado, só na cama." (I6a) 

Categoria 2 (8.1.2): 

Sensações e cinestesia na melhora física, aumento da prática 

esportiva e realização do inimaginável num significado amplo de 

saúde. 

“[...] Se você perceber, é só praticar educação física que você já fica 

bem, tanto no corpo quanto na mente." (I61a) 

“[...] na outra semana, quando vim e participei da aula, já senti uma 

diferença porque meu corpo parece que sentiu falta. Ele ficou um pouco 

dolorido. [...]" (I35a) 

Categoria 3 (8.1.3): 

O favorecimento da disciplina nas outras matérias como valor na 

doação ao outro. 

“É muito importante porque, além de deixar em forma, também faz bem 

para saúde. E, na parte teórica, que me ajuda em outras matérias.” 

(I2a) 

“[...] O sentido de você conhecer melhor as pessoas, conhecer melhor o 

seu corpo, você tem um certo equilíbrio. [...]" (I54d) 

Categoria 3 (8.1.4): 

O (res)significar da Educação Física expandindo sua atuação como 

um bem à vida de todo mundo. 

"Sim, porque a educação física não ajuda só na escola, ajuda em tudo." 

(I6b) 

Médias da Sensação-SV do 

Grupo I ao longo do ano a 

partir do QSV: 

43,46 ± 8,94*    (α)   

45,83 ± 9,28      (β) 

43,77 ± 11,36      (γ) 

44,69 ± 10,96*    (δ) 

(Teste de Wilcoxon: 

p = 0,936*) 

 

Pontuação do QSV: 

1ª:  ≤ 10 

2ª: 11 – 20 

3ª: 21 – 30 

4ª: 31 – 40 => Intermediária 

5ª: 41 – 50=> RESULTADO 

6ª: 51 – 60 

7ª: 61 – 70 

As médias da Sensação-SV do 

Grupo I permanecerem ao 

longo do ano na 

5ª classificação do QSV; 

apesar de não se diferenciarem 

estatisticamente na 

comparação do primeiro e 

quarto bimestre letivo, 

mantendo esta não 

diferenciação nas suas 

respectivas subescalas de 

Presença-SV e de Busca-SV. 
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"Sim. É algo importante para vida de todo mundo, [...]" (I43b) 

O entrelaçamento QUAL e QUAN dos resultados do Grupo I aponta o alinhamento da percepção de sentido 

da vida como perspectiva de cuidado em saúde ao adolescente a partir dos RHs-Intrapessoais previstos na 

Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio para o primeiro ano na disciplina. Esse 

alinhamento se dá na abordagem QUAL através da vivência de sensações e cinestesia num significado amplo 

de saúde como valor, embasando atitude de sugestão e posicionamento frente a desafios que conduzem à 

observação de valores criativos na Educação Física como um bem à vida de todos e ajuda a outras disciplinas. 

Na abordagem QUAN, as médias da Sensação-SV permanecerem um nível acima da classificação 

intermediária do QSV ao longo do ano. A não variação estatística das médias de Presença-SV e Busca-SV 

entre o primeiro e quarto bimestre é considerada positiva para a Busca-SV, mas não para a Presença-SV, 

demonstrando um bom indicador de propósito de vida. 

 

Os resultados da percepção do sentido da Educação Física na vida do aluno 

entrevistado no Grupo I revelam que a vivência de sensações e cinestesia num significado 

amplo de saúde como valor embasa atitudes de sugestão e posicionamento frente a desafios 

e conduzem à observação de valores criativos na Educação Física como um bem à vida de 

todos e ajuda a outras disciplinas. Essa percepção de sentido pautada na introspecção de 

sensações e cinestesia é correspondida pelo comportamento das médias da Sensação-SV ao 

longo do ano que permanecerem na 5ª classificação (41 a 50) do QSV (acima da 

intermediária, de 31 a 40), mesmo sem apresentar diferença estatística entre o primeiro e 

quarto bimestre letivo (p = 0,936). Essa estabilidade foi mantida nas respectivas médias de 

Presença-SV e de Busca-SV ao longo do ano. Assim, o conjunto dos resultados demonstra 

um bom indicador de propósito de vida (Quadro 18). Esses resultados de entrelaçamento dos 

dados QUAL e QUAN do Grupo I confirmam, com correspondência positiva alta entre 

as abordagens qualitativa e quantitativa, o pressuposto de tese do SENTIDO DA VIDA 

como perspectiva de cuidado em saúde ao adolescente através dos 

RELACIONAMENTOS HUMANOS INTRAPESSOAIS DO ALUNO trabalhados nas 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO PRIMEIRO ANO, a partir da Humanização 

Curricular da Educação Física do Ensino Médio. 

 

9.4.2 Panorama do Sentido da Vida nas Aulas de Educação Física para o Grupo II 

 

A produção dos dados qualitativos através das entrevistas, quanto à percepção de 

sentido da vida pelos alunos, bem como a coleta quantitativa, extraída do QSV como 

Sensação-SV, compõe o entrelaçamento das duas abordagens, permitindo o panorama do 

sentido da vida nas aulas de Educação Física do Grupo II, como mostra o Quadro 19.  A 

produção e a coleta dos dados nessas abordagens citadas, utilizadas para o entrelaçamento 
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QUAL-QUAN, amparam-se na implementação da Humanização Curricular da Educação 

Física do Ensino Médio ao longo de um ano letivo como proposta inicial de formação na 

disciplina para as turmas do 1º Ano. 

 

Quadro 19: Comparação dos resultados das entrevistas com as respostas do QSV do Grupo II 

QUAL 

Percepção do aluno acerca do Sentido da Vida na Educação Física 

QUAN 

Questionário do Sentido da Vida 

Principais temáticas que emergiram das falas dos alunos nas entrevistas 

acerca do Sentido da Vida percebidas nos valores atitudinais, vivenciais e 

criativos nas aulas de Educação Física do 2º Ano do Ensino Médio, bem 

como no (res)significar da disciplina na visão do Grupo II: 

Categoria 1(8.2.1): 

Atitude com disciplina, foco e respeito no jogo e às regras na 

Educação Física através da superação mutável e alternativa ao 

imutável como aprendizado para vida. 

"Sim, porque a educação física ela tem suas regras no esporte, tem suas 

regras, até na atividade física mesmo. Isso é muito bom porque nos 

ensina a ser uma pessoa disciplinada, nos ensina a ter foco também e a 

cuidar também da nossa saúde." (II57a) 

"Percebo bastante. Muito comunicativo, a pessoa se diverte, pratica 

bastante esporte e... podia ser até mais, educação física é muito pouco, 

uma vez na semana só; deveria ser até mais." (II31c) 

Categoria 2(8.2.2): 

A vivência teórica e prática da Educação Física na diversidade de 

movimento com sentimento e emoção. 

“[...] Muita gente acha que a educação física é só... exercício. Acho que, 

não só exercício corporal, exercício da mente. [...]" (II106d) 

“[...] quando a gente se exercita, brinca, joga, faz esse tipo de coisa, 

melhora o astral, deixa a gente mais alegre. É bom." (II8a) 

Categoria 3(8.2.3): 

Ajuda mútua como base na melhoria da relação entre os alunos com 

significado positivo na comunicação além da quadra. 

“[...] as na educação física é mais... você tem que ajudar o outro para 

ele te ajudar; é tudo um conjunto." (II7a) 

"Sim, ajudando a me relacionar melhor com as pessoas à minha volta e 

tal, [...]" (II64c) 

Categoria 3(8.2.4): 

A abrangência e essencialidade da disciplina de Educação Física no 

significado profundo de sua existência. 

"Sentido... acho que sim. Sentido tipo... a educação física na minha vida 

é... é muito além de ir para a quadra e jogar, [...]" (II88a) 

“[...] a disciplina que... porque não é só um jogo, é todo um contexto; 

[...]" (II106b) 

“[...] Quando não tem educação física na quadra, é muito ruim [...]" 

(II88d) 

Médias da Sensação-SV do 

Grupo II ao longo do ano a 

partir do QSV: 

48,26 ± 9,40*      (α)   

44,37 ± 11,38      (β) 

43,66 ± 11,63      (γ) 

46,03 ± 12,40*    (δ) 

(Teste de Wilcoxon: 

p = 0,179*) 

 

Pontuação do QSV: 

1ª:  ≤ 10 

2ª: 11 – 20 

3ª: 21 – 30 

4ª: 31 – 40 => Intermediária 

5ª: 41 – 50=> RESULTADO 

6ª: 51 – 60 

7ª: 61 – 70 

 

As médias da Sensação-SV 

para o Grupo II também 

permanecerem ao longo do 

ano na 5ª classificação do 

QSV; apesar de não se 

diferenciarem estatisticamente 

na comparação do primeiro e 

quarto bimestre letivo, 

mantendo esta não 

diferenciação nas suas 

respectivas subescalas de 

Presença-SV e de Busca-SV. 
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Os valores humanos atitudinais, vivenciais e criativos presentes nas temáticas acerca do sentido da Educação 

Física na vida do aluno, externadas pelo Grupo II como abordagem QUAL, reiteram a abrangência e a 

essencialidade da Educação Física, no significado profundo de sua existência, como valor pela vivência 

teórica e prática, na diversidade de movimentos com sentimento e emoção, na ajuda mútua com significado 

positivo na comunicação para além da quadra com disciplina, foco e respeito no jogo e às regras, para 

superação do mutável e alternativa ao imutável como aprendizado para a vida. Esse (res)significar da 

Educação Física expandido para regras de convivência humana coletiva tende a uma correspondência 

positiva alta com a abordagem QUAL, em que suas médias da Sensação-SV permaneceram ao longo do ano 

na 5ª classificação do QSV, mesmo sem diferença estatística entre o primeiro e último bimestres. 

 

Na abordagem qualitativa do Grupo II, a percepção de sentido da Educação Física 

na vida do aluno reitera a abrangência e a essencialidade da Educação Física, no significado 

profundo de sua existência, como valor pela vivência teórica e prática na diversidade de 

movimentos com sentimento e emoção, na ajuda mútua com significado positivo na 

comunicação para além da quadra com disciplina, foco e respeito no jogo e às regras, para 

superação do mutável e alternativa ao imutável como aprendizado para a vida. Essa 

percepção pautada nas regras de convivência coletiva, a partir do jogo como aprendizado 

para a vida, é correspondida no posicionamento das médias da Sensação-SV ao longo do ano 

se mantendo na 5ª classificação (41 a 50) do QSV (acima da intermediária de 31 a 40), sem 

diferença estatística entre suas médias o primeiro e quarto bimestre letivo (p = 0,179). Como 

no Grupo I, também para o Grupo II, essa estabilidade foi mantida nas respectivas médias 

de Presença-SV e de Busca-SV ao longo do ano, demonstrando um bom indicador de 

propósito de vida (Quadro 19). A estabilidade das médias de Presença-SV e de Busca-SV ao 

longo do ano é positiva para a Busca-SV, mas não para a Presença-SV, e esse equilíbrio 

demonstra um bom indicador de propósito de vida (Quadro 19). Esse entrelaçamento QUAL 

e QUAN dos dados do Grupo II mostra que seus resultados confirmam, também com 

correspondência positiva alta entre as abordagens qualitativa e quantitativa, o pressuposto 

de tese do SENTIDO DA VIDA como perspectiva de cuidado em saúde ao adolescente 

através dos RELACIONAMENTOS HUMANOS INTERPESSOAIS DO ALUNO 

trabalhados nas AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO SEGUNDO ANO, a partir da 

Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio. 

 

9.4.3 Panorama do Sentido da Vida nas Aulas de Educação Física para o Grupo III 

 

No Grupo III, o panorama do sentido da vida nas aulas de Educação Física é 

apresentado no Quadro 20 pelo entrelaçamento das abordagens qualitativas e quantitativas. 
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Na primeira abordagem, a produção dos dados se dá no agrupamento das falas de cada 

participante em suas respectivas entrevistas; na segunda, a coleta se deu a partir das respostas 

do QSV aplicado no final dos quatro bimestres letivos, revelando a Sensação-SV dos 

participantes. Esse processo sustentou-se na implementação da Humanização Curricular da 

Educação Física do Ensino Médio ao longo de um ano letivo como proposta inicial de 

formação na disciplina para as turmas do 1º Ano. 

 

Quadro 20: Comparação dos resultados das entrevistas com as respostas do QSV do Grupo III 

QUAL 

Percepção do aluno acerca do Sentido da Vida na Educação Física 

QUAN 

Questionário do Sentido da Vida 

As temáticas acerca do sentido da Educação Física na vida do aluno, 

externadas pelo Grupo III na abordagem QUAL, abordam o movimento 

como fundamento do ser humano na interação do aluno com o outro e com 

o mundo, sustentando atitudes de superação pessoal com postura e 

posicionamento na adversidade, vivenciando na disciplina a satisfação 

com o conjunto e o emocional no fazer o que gosta para paz interior como 

valor de sentido para o mundo no sucesso coletivo de aproximação e 

interação na formação do caráter juvenil. 

Principais temáticas que emergiram das falas dos alunos nas entrevistas 

acerca do Sentido da Vida percebidas nos valores atitudinais, vivenciais e 

criativos nas aulas de Educação Física do 3º Ano do Ensino Médio, bem 

como no (res)significar da disciplina na visão do Grupo III: 

Categoria 1(8.3.1): 

Desafios pessoais e superação com postura e posicionamento em 

situações adversas na disciplina. 

Falas relacionadas: “[...] tem a questão de aparência, no meu caso 

tenho bastante vergonha, mas isso a gente vai desconstruindo com o 

passar do tempo." (III13a) 

“[...] Na minha vida, acho que, pelo menos esse ano, superei muitos 

obstáculos pessoais que tinha, a partir da educação física e de algumas 

coisas que a gente teve que se submeter a fazer para participar e tudo 

mais." (III102d) 

Categoria 2(8.3.2): 

Satisfação com o conjunto e o emocional na possibilidade de fazer o 

que gosta cm consequente paz interior. 

Falas relacionadas: “[...] satisfação depois de tudo que a gente faz, 

depois que vê os resultados, [...]" (III15b) 

“[...] na educação física a gente pode fazer as vezes coisas que gosta, 

por ser diversas coisas, não tem só um esporte, tem vários que você pode 

se conectar com eles." (III39d) 

“[...] Acho que traz um sentido de paz, eu gosto, então para mim esse 

sentido seria um sentido de paz, paz interior." (III36b) 

Categoria 3(8.3.3): 

O sentido para o mundo no sucesso coletivo de aproximação e 

interação como valores na formação do caráter juvenil. 

Falas relacionadas: "Sim; traz um sentido para o mundo para você 

saber... praticar as coisas em grupo, no coletivo, na equipe; ter essa 

Médias da Sensação-SV do 

Grupo II ao longo do ano a 

partir do QSV: 

 

46,15 ± 8,74*    (α)   

46,67 ± 8,29      (β) 

47,67 ± 7,04      (γ) 

47,37 ± 8,68*    (δ) 

(Teste de Wilcoxon: 

p = 0,936*) 

 

QSV (pontuação): 

1ª:  ≤ 10 

2ª: 11 – 20 

3ª: 21 – 30 

4ª: 31 – 40 => Intermediária 

5ª: 41 – 50=> RESULTADO 

6ª: 51 – 60 

7ª: 61 – 70 

As médias da Sensação-SV 

para o Grupo III, igualmente 

aos Grupos I e II, também 

permanecerem ao longo do 

ano na 5ª classificação do 

QSV; apesar de não se 

diferenciarem estatisticamente 

na comparação do primeiro e 

quarto bimestre letivo, 

mantendo essa não 

diferenciação nas suas 

respectivas subescalas de 

Presença-SV e de Busca-SV. 
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visão de praticar as coisas em equipe, porque você pode ser o melhor, 

mas se sua equipe não está bem, você não vai ganhar." (III20b) 

“[...] entendo que é importante para formação do jovem, do caráter, 

trabalhar em equipe..." (III62a) 

Categoria 4(8.3.4): 

O significado profundo do movimento como fundamento do ser 

humano na interação do aluno com o outro e com o mundo. 

Fala relacionada:    “[...] É porque o ser humano se movimenta, a base 

do ser humano é o movimento, é o expressar, e a educação física traz 

esse movimento, traz...    é um movimento, [...]" (III50c) 

O entrelaçamento da percepção de sentido da vida nas abordagens QUAL e QUAN sustenta seu alinhamento 

como perspectiva de cuidado em saúde ao adolescente a partir dos RHs-Mundopessoais do aluno previstos 

na Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio para o segundo ano. Na abordagem QUAL, 

ao retratar o movimento como fundamento do ser humano na perspectiva de cuidado em saúde nas 

dimensões do eu, do outro e do mundo, expande esse cuidado através dos valores atitudinais, vivenciais e 

criativos presentes no ambiente da Educação Física como sentido para o mundo na formação do caráter 

juvenil. Essa expansão nas três dimensões do ser (do Eu, do Outro e do Mundo) teve uma correspondência 

positiva alta com a abordagem QUAN, na qual, apesar de não apresentar diferença estatística em suas médias 

entre o primeiro e quarto bimestre, os valores absolutos das médias da Sensação-SV para o Grupo III se 

mantiveram estáveis ao longo do ano na 5ª classificação do QSV (acima da intermediária). As subescalas de 

Presença-SV e Busca-SV também se mantiveram positivamente estáveis ao longo do ano, demonstrando um 

bom indicador de propósito de vida. 

 

Na abordagem qualitativa do Grupo III, as falas das entrevistas assumem o 

movimento como fundamento do ser humano na interação do aluno com o outro e com o 

mundo, sustentando atitudes de superação pessoal com postura e posicionamento na 

adversidade, vivenciando a satisfação com o conjunto e o emocional ao fazer o que gosta 

para paz interior como valor de sentido para o mundo no sucesso coletivo de aproximação e 

interação na formação do caráter juvenil. Essa percepção, ao retratar o movimento como 

fundamento do ser humano na perspectiva de cuidado em saúde nas dimensões do eu, do 

outro e do mundo, expande esse cuidado através dos valores atitudinais, vivenciais e 

criativos presentes no ambiente da Educação Física como sentido para o mundo na formação 

do caráter juvenil. Não obstante, esses resultados apresentam correspondência positiva alta 

com a abordagem QUAN pela manutenção das médias da Sensação-SV ao longo do ano, 

mantendo-se na 5ª classificação (41 a 50) do QSV (acima da intermediária de 31 a 40), sem 

diferença estatística entre suas médias do primeiro e quarto bimestre letivo (p = 0,936). Essa 

estabilidade (assim como nos Grupos I e II) foi mantida pelas respectivas médias de 

Presença-SV e de Busca-SV que se mantiveram positivas também ao longo do ano, 

demonstrando um bom indicador de propósito de vida (Quadro 20). Assim, o entrelaçamento 

QUAL e QUAN dos dados do Grupo III confirma, com uma correspondência alta entre as 

abordagens qualitativa e quantitativa, o pressuposto de tese do SENTIDO DA VIDA como 
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perspectiva de cuidado em saúde ao adolescente através dos RELACIONAMENTOS 

HUMANOS MUNDOPESSOAIS DO ALUNO trabalhados nas AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DO TERCEIRO ANO, a partir da Humanização Curricular da Educação Física do 

Ensino Médio. 

A percepção de sentido da vida através dos valores humanos atitudinais, vivenciais 

e criativos sustenta um (res)significar da Educação Física do Ensino Médio nos grupos 

estudados. Os resultados do entrelaçamento qualitativos e quantitativos para os 

Grupos I, II e III mostraram um avanço para integralidade nas três dimensões do ser (o Eu, 

o Outro e o Mundo), apontando um o alinhamento da percepção de sentido da vida como 

perspectiva de cuidado em saúde ao adolescente a partir dos RHs-Intra, Inter e 

Mundopessoais do aluno previstos na Humanização Curricular da Educação Física do 

Ensino Médio para os três anos da disciplina respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O outro que respeito vive de mim e eu dele.  

 (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 109) 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Defende-se a tese de que o corpo vivido nos relacionamentos humanos das aulas de 

Educação Física do Ensino Médio auxilia na proposição de sentido da vida para adoção de 

atitudes de estilo de vida saudável pelo aluno e promove novas perspectivas de cuidado em 

saúde ao adolescente. Acredita-se que é possível robustecer o sentido da vida para a adoção 

de um estilo de vida saudável do adolescente no contexto da Educação Física do Ensino 

Médio, mediante uma proposta pedagógica inovadora pautada no corpo vivido nos 

relacionamentos intra, inter e mundopessoais do aluno. Tal proposta dá-se como facilitadora 

para o sentido da vida, a percepção de bem-estar dos entes envolvidos como cuidado em 

saúde ao adolescente. 

Em um movimento de imersão na relação de aproximação do protagonista do 

estudo com a disciplina de Educação Física, verificou-se uma afinidade muito intensa tanto 

na abordagem qualitativa como na quantitativa. No Grupo I, os resultados mantiveram-se 

estáveis nas duas abordagens. No Grupo II, o aumento na soma das afinidades Média e Alta 

em torno de 15% nas falas das entrevistas não se refletiu na abordagem quantitativa, 

permanecendo sua média praticamente inalterada ao longo do ano. No Grupo III, a redução 

≈ 20% nas afinidades Média e Alta foi contraposta com um comportamento crescente dos 

valores absolutos de suas médias ao longo do ano, mesmo sem significância estatística entre 

o primeiro ao quarto bimestre.  

Na abordagem qualitativa dos relacionamentos humanos, as temáticas nas 

categorias dos respectivos grupos, I, II e III, evoluíram progressivamente na percepção do 

eu, do outro e mundo, correspondendo aos relacionamentos humanos intra, inter e 

mundopessoais dos alunos previstos na proposta de Humanização Curricular da Educação 

Física do Ensino Médio. Esses resultados tiveram alta correspondência com os resultados do 

Q-Rhefem para o Perfil- Rhefem que demonstrou uma percepção forte de relacionamento 

humano na Educação Física do Ensino Médio para o Grupo I, sendo essa percepção 

aumentada nos Grupos II e III; ressaltando que, no último grupo, as médias do Perfil- 

Rhefem tiveram um comportamento crescente ao longo do ano com diferença estatística 

significativa entre o primeiro e quarto bimestre. 

Na percepção de cuidado em saúde, a abordagem qualitativa também revelou uma 

percepção de cuidado em saúde na Educação do Ensino Médio crescente nas dimensões do 

cuidado de si, do outro e do mundo, respectivamente nos Grupos I, II e III. Sendo esses 
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achados corroborados moderadamente pelos resultados do Perfil-EV, que se manteve estável 

na classificação intermediária do PBE para os três grupos, demonstrando uma avaliação 

moderada deles quanto à qualidade de vida dos alunos. 

A percepção de sentido da Educação Física na vida do aluno nos Grupos I, II e III, 

sustentada em valores humanos atitudinais, vivenciais e criativos, também se alinhou à 

proposta de relacionamentos intra, inter e mundopessoais dos alunos nos três grupos, 

respectivamente, na abordagem qualitativa, com a percepção de sentido da Educação Física 

na vida do aluno, com valores de sentido inicialmente centrados na introspecção dos 

movimentos corporais, expandindo para regras de convivência coletiva e sentido para o 

mundo, como significado profundo da existência da disciplina de Educação Física. Esses 

achados tiveram uma correspondência também moderada com os resultados do QSV na 

avaliação das subescalas de Presença-SV e de Busca-SV nos três grupos, em que ambas 

mantiveram médias estáveis durante o ano, o que, para a Busca-SV, é positivo, mas, para a 

Presença-SV, não, equilibrando o indicador menor de propósito de vida, o que demonstra a 

existência de objetivos, senso de direção, metas significativas, enfim, percepção de que a 

vida tem sentido. 

Os achados do presente estudo despertam reflexões importantes quanto ao papel da 

disciplina de Educação Física na formação humana integral do ser adolescente, a fim de 

contemplar seus anseios para além das quatro linhas da quadra, dada a enorme afinidade dos 

alunos para com a Educação Física. O envolvimento direto do pesquisador/professor no 

ambiente de atuação didático-pedagógico, que ao mesmo tempo é objeto de estudo desta 

pesquisa, permitiu consolidar conjuntamente, a partir das relações humanas ali estabelecidas, 

a proposta inovadora de Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio, 

idealizada pelo autor como sonho de realização profissional e acadêmica, logo da sua 

investidura no cargo no IFFluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana-RJ, em 23 de 

janeiro de 2009 (à época, Colégio Técnico Agrícola Idelfonso Bastos Borges – UFF). 

Como limitação do estudo destaca-se o fato de seu formato longitudinal aplicar-se 

apenas durante um ano letivo, envolvendo um corte transversal nos anos de formação do 

Ensino Médio, não permitindo um acompanhamento de um mesmo grupo ao longo de seus 

três anos de formação. Outra limitação importante da pesquisa se prende à sua abrangência, 

uma vez que se atem à realidade de apenas um curso em uma instituição de ensino, 

restringindo a realidade de outros cursos na mesma instituição e, por conseguinte, outras 
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instituições de ensino, bem como entes federativos. Cabe ainda destacar que as limitações 

aqui explicitadas impossibilitam a generalização dos resultados. 

O aluno adolescente, ao vislumbrar o sentido da Educação Física na sua vida, nas 

dimensões do eu, do outro e do mundo, tende a (res)significar sua própria existência a partir 

do cuidado em saúde em seus relacionamentos humanos intra, inter e mundopessoais que se 

estabelecem nas relações com o próprio corpo, com o corpo do outro na percepção do 

ambiente da Educação Física para Mundo. Tais percepções são explicitadas através das falas 

das entrevistas e respectivos questionários, assim documentadas e informalmente obtidas 

nos encontros com egressos que relatam a importância da abordagem humana na disciplina 

para sua vida fora dos muros da escola. 

Ao sedimentar a (re)organização dos conteúdos da Educação Física a partir da 

Humanização Curricular da Educação Física do Ensino Médio, os resultados do presente 

estudo tendem a impactar diretamente a atuação do Professor de Educação Física. Oferece 

condições de acompanhar progressivamente o desenvolvimento do aluno ao longo de sua 

formação, com embasamento científico da perspectiva de sentido da vida como cuidado em 

saúde ao adolescente a partir dos relacionamentos humanos inter, intra e mundopessoais do 

aluno, sem deixar de lado o desenvolvimento da prática de movimentos corporais tão 

significativa e necessária à formação integral desse ser adolescente. Essa situação tem sido 

observada no campus com a implantação dessa proposta de humanização, sendo abraçada 

pelos outros professores de Educação Física do Campus, relatando informalmente sua 

motivação diante dos resultados no acompanhamento dos alunos.  

Não obstante, faz-se necessária uma intervenção profunda na formação docente 

com um currículo voltado para formação integral do ser humano, contemplando, além do 

domínio dos conhecimentos biopsicossociais práticos e teóricos acerca dos conteúdos 

próprios para o ensino da disciplina, também conhecimentos facilitadores para sua 

transcendência do ser adolescente através do desenvolvimento de valores vivenciais, 

atitudinais e criativos. Nesse sentido, há a proposição de implantar um curso de Licenciatura 

em Educação Física no Campus Bom Jesus do Itabapoana no Programa de Desenvolvimento 

Institucional do IFFluminense a partir do ano de 2022. 

Ao propor o sentido da vida como perspectiva de cuidado em saúde ao adolescente 

através do relacionamento humano na Educação Física do Ensino Médio, o estudo 

empreende espaços importantes para atuação na área da saúde, em especial o cuidado em 

saúde como previsão curricular na área, uma vez que a prática da disciplina de Educação 
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Física, pelos relatos dos participantes, vai além das demarcações físicas e da grade curricular, 

conectando-se com as diversas áreas do conhecimento e práticas cotidianas. 

Os relatos dos alunos revelam que a vivência de valores na disciplina vai além dos 

conhecimentos motores e intelectuais adquiridos, valores estes que oferecem sentido a práxis 

pedagógica da disciplina, permitindo sua transferência para vida. Considerando essa 

formação holística fundamentada em valores, a apropriação dos resultados deste estudo, no 

contexto do desenvolvimento pedagógico da disciplina para o último estágio da formação 

básica do ser adolescente, tende a formar um indivíduo mais humanamente preparado para 

os desafios e benefícios da vida em sociedade. 

O desbravar da conexão do sentido da vida na perspectiva de cuidado em saúde ao 

ser adolescente através dos relacionamentos humanos na Educação Física do Ensino Médio 

abre novos campos de pesquisa, fomentando áreas diretamente envolvidas, como a própria 

Educação Física, a Pedagogia, a Enfermagem, a Psicologia, e também áreas afins, como 

Nutrição, Medicina, Filosofia, Sociologia e outras. Com um olhar mais atento e 

investigativo, a partir dos resultados deste estudo, entre outros, surgem temas importantes 

ainda a serem investigados em pesquisas futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. 

Agora resta para mim a coroa da justiça... 

(Timóteo 4,7-8a). 
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8 APÊNDICES 

APÊNDICE A – Declaração de Anuência 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para o(a) voluntário(a) maior de idade  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO ACADÊMICO  

EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: “O SENTIDO DA VIDA COMO CUIDADO EM SAÚDE AO ADOLESCENTE 

ATRAVÉS DOS RELACIONAMENTOS HUMANOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO MÉDIO: 

UM ESTUDO DE MÉTODO MISTO” 

Pesquisador Responsável: Doutorando Cidllan Silveira Gomes Faial 

Instituição/Departamento: Programa de Pós-graduação Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em 

Saúde/EEAFC/UFF  

Telefone para contato do pesquisador: (22)98800-2930, (22) 3833-9850 

E-mail do pesquisador: cidllan@gmail.com 

 

 

Nome do(a) voluntário(a): __________________________________________________ 

 

 

O(A) Sr(a). está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “O sentido da vida como cuidado 

em saúde ao adolescente através dos relacionamentos humanos na Educação Física do Ensino Médio: um 

estudo de método misto”, do pesquisador Cidllan Silveira Gomes Faial. Este estudo é parte do Curso de 

Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense. 

O presente projeto de pesquisa justifica-se pela necessidade de sentido para o cuidado em saúde 

ao aluno adolescente em seu processo de formação, em especial nas aulas de Educação Física. O objetivo 

desta pesquisa é descrever a percepção do aluno acerca do sentido da vida em suas atitudes de estilo de vida 

como cuidado em saúde ao adolescente, bem como avaliar a sensação de sentido de vida e o perfil do estilo 

de vida numa proposta curricular para a Educação Física do Ensino Médio pautada no corpo vivido nos 

relacionamentos intrapessoal, interpessoal e mundopessoal do aluno. 

O estudo será realizado no Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana/RJ sob 

a condução de seu pesquisador responsável e sua participação será por meio de entrevistas (conversas 

individuais com o pesquisador); do autopreenchimento de dois questionários: um para avaliar a sensação 

de Sentido de Vida e outro para avaliar seu estilo de vida; e cinco perguntas quanto a seu sentimento sobre 

a Educação Física e seus conteúdos. As entrevistas serão realizadas na Sala de Educação Física do campus 

ou outro local da sua escolha; bem como o dia, horário e duração conforme sua disponibilidade e desejo. 

Os questionários, após agrupados e juntados às cinco perguntas, serão aplicados simultaneamente a todos 

os alunos participantes de sua turma, em dias acordados antecipadamente, de forma a não comprometer seu 

rendimento. Estão previstas cinco ações para os procedimentos acima, uma inicial e as outras no final de 

cada bimestre letivo, respectivamente. 

A entrevista será registrada em um gravador digital mediante seu consentimento e, após ser 

transcrita pelo pesquisador, a gravação será destruída. A coleta das informações está prevista para início do 

ano letivo e no final de cada bimestre. Os dados transcritos das entrevistas, dos questionários e das perguntas 

serão guardados pelo pesquisador por 5 anos, de acordo com a determinação ética da pesquisa e, após esse 

período, serão destruídos.  

Poderá haver riscos mínimos no decorrer da entrevista; tais como: cansaço pelo tempo da conversa, 

duração no preenchimento do questionário, e/ou desconforto por relembrar vivência de situações que 

possam ter lhe causado sofrimento; no entanto, o(a) Sr(a). poderá contar com apoio psicológico, ou outra 

área da saúde, junto à diretoria de assistência integral à formação do estudante do campus, que estará à 

disposição para atendê-lo(a) como previamente acordado. 

Espera-se que o(a) Sr(a). possa obter benefícios diretamente relacionados à vivência de 

experiências para melhoria da qualidade da Educação Física na formação integral do aluno através de um 
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sentido para o cuidado em saúde ao adolescente, beneficiando-se das ações de intervenção resultantes da 

pesquisa. Prevê-se também um benefício indireto pessoal por sua contribuição para um modelo de cuidado 

em saúde ao adolescente focado num sentido para as relações humanas presentes nas aulas de Educação 

Física. 

Em qualquer etapa do estudo, a fim de esclarecer eventual dúvida acerca dos procedimentos, 

riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa ou tratamento individual, o(a) Sr(a). poderá 

ter acesso ao pesquisador no IFF Bom Jesus do Itabapoana – Sala de Educação Física – Rua Dário Vieira 

Borges, n° 235, Centro, CEP:28 360-000, Bom Jesus do Itabapoana-RJ, Telefone:(22) 3833-9850, ou pelo 

celular (22) 98800-2930 e e-mail: cidllan@gmail.com.  

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas 

éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios 

e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os 

direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e 

os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber 

se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 

informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense (CEP FM/UFF), Rua Marquês do Paraná, 303 - Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense/ Hospital Universitário (FM/UFF/HU) – 4º andar, Centro, CEP: 24 030-

210, Niterói-RJ, por e.mail: etica@vm.uff.br, ou telefone: (21) 2629-9189, de segunda à sexta, das 8h 

às 17 horas. 

Sua participação no estudo é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo 

sem prejuízos ao acesso às atividades de ensino e aos serviços prestados pela instituição educacional ou 

qualquer outra penalidade. 

Os dados coletados serão confiados ao pesquisador. Suas informações serão utilizadas, única e 

exclusivamente para a execução do presente projeto e os desdobramentos da pesquisa, onde serão 

organizadas, analisadas, divulgadas e publicadas na forma de tese, artigo científico, livro e/ou outro meio 

de divulgação científica. O(a) Sr(a). não será identificado(a) em nenhum momento, sua contribuição será 

codificada pela letra A, inicial da palavra Adolescente, seguida de um número aleatório (ex.: A1, A2, ... ou 

An), sem qualquer correspondência quanto a sua participação na pesquisa ou mesmo listagem acadêmica. 

Eu, __________________________________________________, declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. Além disso, estou ciente 

de que eu e o pesquisador autor dessa pesquisa deveremos rubricar todas as páginas desse Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e assiná-la na última folha também. 

 

 

Bom Jesus do Itabapoana, _____ de ________________de _________. 

 

 

Assinaturas: 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do(a) voluntário(a) 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador responsável 

 

Obs.: Este documento possui duas vias, uma que pertence ao pesquisador e outra para a pessoa que deu as 

informações. 
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APÊNDICE C – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para os pais ou Responsável 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO ACADÊMICO  

EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: “O SENTIDO DA VIDA COMO CUIDADO EM SAÚDE AO ADOLESCENTE 

ATRAVÉS DOS RELACIONAMENTOS HUMANOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO MÉDIO: 

UM ESTUDO DE MÉTODO MISTO” 

Pesquisador Responsável: Doutorando Cidllan Silveira Gomes Faial 

Instituição/Departamento: Programa de Pós-graduação Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em 

Saúde/EEAFC/UFF  

Telefone para contato do pesquisador: (22)98800-2930, (22) 3833-9850 

E-mail do pesquisador: cidllan@gmail.com 

 

Nome do(a) voluntário(a): __________________________________________________ 

 

Nome do(a) responsável legal: __________________________________________________ 

 

Sr(a). responsável legal pelo(a) menor __________________________________________________, 

você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “O sentido da vida como cuidado em 

saúde ao adolescente através dos relacionamentos humanos na Educação Física do Ensino Médio: um 

estudo de método misto”,  do pesquisador Cidllan Silveira Gomes Faial. Este estudo é parte do Curso de 

Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense. 

O presente projeto de pesquisa justifica-se pela necessidade de sentido para o cuidado em saúde 

ao aluno adolescente em seu processo de formação, em especial nas aulas de Educação Física. O objetivo 

desta pesquisa é descrever a percepção do aluno acerca do sentido da vida em suas atitudes de estilo de vida 

como cuidado em saúde ao adolescente, bem como avaliar a sensação de sentido de vida e o perfil do estilo 

de vida numa proposta curricular para a Educação Física do Ensino Médio pautada no corpo vivido nos 

relacionamentos intrapessoal, interpessoal e mundopessoal do aluno. 

O estudo será realizado no Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana/RJ sob 

a condução do pesquisador responsável e a participação do(a) menor será por meio de entrevistas (conversas 

individuais com o pesquisador); do autopreenchimento de dois questionários: um para avaliar a sensação 

de Sentido de Vida e outro para avaliar o estilo de vida do adolescente; e cinco perguntas quanto a 

sentimento do(a) menor sobre a Educação Física e seus conteúdos. As entrevistas serão realizadas na sala 

de Educação Física do campus ou outro local da sua escolha; bem como o dia, horário e duração conforme 

sua disponibilidade e desejo. Os questionários, após agrupados e juntados às cinco perguntas, serão 

aplicados simultaneamente a todos os alunos participantes de sua turma, em dias acordados 

antecipadamente, de forma a não comprometer seu rendimento. Estão previstas cinco ações para os 

procedimentos acima, uma inicial e as outras no final de cada bimestre letivo, respectivamente.  

A entrevista será registrada em um gravador digital mediante seu consentimento e o consentimento 

do(a) menor, e, após ser transcrita pelo pesquisador, a gravação será destruída. A coleta das informações 

está prevista para início do ano letivo e no final de cada bimestre. Os dados transcritos das entrevistas, dos 

questionários e das perguntas serão guardados pelo pesquisador por 5 anos, de acordo com a determinação 

ética da pesquisa e, após esse período, serão destruídos. 

Poderá haver riscos mínimos no decorrer da entrevista; caso o(a) menor sentir cansaço pelo tempo 

da conversa e/ou duração no preenchimento do questionário, bem como desconforto por relembrar situações 

que possam ter causado sofrimento, a entrevista ou o autopreenchimento do questionário será concluída(o) 

e o(a) menor poderá contar com apoio psicológico, ou outra área da saúde, junto à diretoria de assistência 

integral a formação do estudante do campus, à disposição para atendê-lo(a) como previamente acordado. 
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Para o(a) menor, os benefícios à sua participação no estudo estarão diretamente relacionados à 

vivência de experiências para melhoria da qualidade da Educação Física na formação integral do aluno 

através de um sentido para o cuidado em saúde ao adolescente, beneficiando-se das ações de intervenção 

resultantes da pesquisa. Prevê-se também um benefício indireto pessoal para o(a) menor(a) quanto à 

contribuição dele(a) para um modelo de cuidado em saúde ao adolescente focado num sentido para as 

relações humanas presentes nas aulas de Educação Física. 

Em qualquer etapa do estudo, a fim de esclarecer eventual dúvida acerca dos procedimentos, 

riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa ou tratamento individual, o(a) Sr(a). poderá 

ter acesso ao pesquisador no IFF Bom Jesus do Itabapoana – Sala de Educação Física – Rua Dário Vieira 

Borges, n° 235, Centro, CEP:28 360-000, Bom Jesus do Itabapoana-RJ, Telefone:(22) 3833-9850, ou pelo 

celular (22) 98800-2930 e e-mail: cidllan@gmail.com. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas 

éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios 

e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os 

direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e 

os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber 

se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 

informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense (CEP FM/UFF), Rua Marquês do Paraná, 303 - Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense/ Hospital Universitário (FM/UFF/HU) – 4º andar, Centro, CEP: 24 030-

210, Niterói-RJ, por e.mail: etica@vm.uff.br,ou telefone: (21) 2629-9189, de segunda à sexta, das 8h às 

17 horas. 

A participação do(a) menor no estudo é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a 

qualquer tempo sem prejuízos ao acesso dele(a) às atividades de ensino e aos serviços prestados pela 

instituição educacional ou qualquer outra penalidade.  

Os dados coletados serão confiados ao pesquisador. As informações do(a) menor serão utilizadas, 

única e exclusivamente, para a execução do presente projeto e os desdobramentos, onde serão organizadas, 

analisadas, divulgadas e publicadas na forma de tese, artigo científico, livro e/ou outro meio de divulgação 

científica. O(A) menor não será identificado(a) em nenhum momento, a contribuição dele(a) será codificada 

pela letra A, inicial da palavra Adolescente, seguida de um número aleatório (ex.: A1, A2, ... ou An), sem 

qualquer correspondência quanto a participação dele(a) na pesquisa ou mesmo listagem acadêmica. 

Eu, __________________________________________________,    responsável    legal    pelo(a)  

menor __________________________________________________, declaro ter sido informado e 

concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. Além disso, 

estou ciente de que eu e o pesquisador deveremos rubricar todas as páginas desse Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE e assiná-la na última folha também. 

 

Bom Jesus do Itabapoana, _____ de ________________de _________. 

 

Assinaturas: 

 

 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do(a) responsável legal 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador responsável 

 

Obs.: Este documento possui duas vias, uma que pertence à pesquisador e outra para a pessoa que deu as 

informações. 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE D – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO ACADÊMICO  

EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: “O SENTIDO DA VIDA COMO CUIDADO EM SAÚDE AO ADOLESCENTE 

ATRAVÉS DOS RELACIONAMENTOS HUMANOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO MÉDIO: 

UM ESTUDO DE MÉTODO MISTO” 

Pesquisador Responsável: Doutorando Cidllan Silveira Gomes Faial 

Instituição/Departamento: Programa de Pós-graduação Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em 

Saúde/EEAFC/UFF  

Telefone para contato do pesquisador: (22)98800-2930, (22) 3833-9850 

E-mail do pesquisador: cidllan@gmail.com 

 

Nome do(a) voluntário(a): __________________________________________________ 

 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “O sentido da vida como cuidado 

em saúde ao adolescente através dos relacionamentos humanos na Educação Física do Ensino Médio: um 

estudo de método misto”, do pesquisador Cidllan Silveira Gomes Faial. Este estudo é parte do Curso de 

Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense.  

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade sentido para o cuidado em saúde ao aluno adolescente 

em seu processo de formação, em especial nas aulas de Educação Física. A pesquisa objetiva descrever a 

percepção do aluno acerca do sentido da vida em suas atitudes de estilo de vida como cuidado em saúde ao 

adolescente, bem como avaliar a sensação de sentido de vida e o perfil do estilo de vida numa proposta 

curricular para a Educação Física do Ensino Médio pautada no corpo vivido nos relacionamentos 

intrapessoal, interpessoal e mundopessoal do aluno. 

O estudo será realizado em sua escola, no Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do 

Itabapoana. Por isso, peço sua colaboração voluntária nesta pesquisa por meio entrevistas (conversas 

individuais com o pesquisador); do autopreenchimento de dois questionários:  um para avaliar a sensação 

de Sentido de Vida e outro para avaliar seu estilo de vida; e cinco perguntas quanto a seu sentimento sobre 

a Educação Física e seus conteúdos. As entrevistas serão realizadas na Sala de Educação Física do campus 

ou outro local da sua escolha; bem como o dia, horário e duração conforme sua disponibilidade e desejo, 

sem prejuízo de suas atividades escolares. Os questionários, após agrupados e juntados às cinco perguntas, 

serão aplicados simultaneamente a todos os alunos participantes de sua turma, em dias acordados 

antecipadamente, de forma a não comprometer seu rendimento. Estão previstas cinco ações para os 

procedimentos acima, uma no início do ano letivo e as outras ao final de cada bimestre, respectivamente.  

A entrevista será registrada em um gravador digital mediante seu consentimento e, após ser 

transcrita pelo pesquisador, a gravação será destruída. A coleta das informações está prevista para início do 

ano letivo e no final de cada bimestre. Os dados transcritos das entrevistas, dos questionários e das perguntas 

serão guardados pelo pesquisador por 5 anos, de acordo com a determinação ética da pesquisa e, após esse 

período, serão destruídos.  

Poderá haver riscos mínimos no decorrer da entrevista; tais como: cansaço pelo tempo da conversa, 

duração no preenchimento do questionário, e/ou desconforto por relembrar vivência de situações que 

possam ter lhe causado sofrimento; no entanto, você poderá contar com apoio psicológico, ou outra área da 

saúde, junto à diretoria de assistência integral à formação do estudante do campus, que estará à disposição 

para atendê-lo(a), como previamente acordado. 

Espera-se que você possa obter benefícios diretamente relacionados à vivência de experiências 

para melhoria da qualidade da Educação Física na formação integral do aluno através de um sentido para o 

mailto:cidllan@gmail.com
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cuidado em saúde ao adolescente, beneficiando-se das ações de intervenção resultantes da pesquisa. Prevê-

se também um benefício indireto pessoal por sua contribuição para um modelo de cuidado em saúde ao 

adolescente focado num sentido para as relações humanas presentes nas aulas de Educação Física. 

Em qualquer etapa do estudo, a fim de esclarecer eventual dúvida acerca dos procedimentos, 

riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa ou tratamento individual, você poderá ter 

acesso ao pesquisador no Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana – Sala de 

Educação Física – Rua Dário Vieira Borges, n° 235, Centro, CEP:28 360-000, Bom Jesus do Itabapoana-

RJ, Telefone:(22) 3833-9850, ou pelo celular (22) 98800-2930 e e-mail: cidllan@gmail.com.  

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas 

éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios 

e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os 

direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e 

os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber 

se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 

informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense (CEP FM/UFF), Rua Marquês do Paraná, 303 - Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense/ Hospital Universitário (FM/UFF/HU) – 4º andar, Centro, CEP: 24 030-

210, Niterói-RJ, por e.mail: etica@vm.uff.br,ou telefone: (21) 2629-9189, de segunda à sexta, das 8h às 

17 horas. 

Sua participação no estudo é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo 

sem prejuízos ao acesso às atividades de ensino, aos serviços prestados pela instituição educacional ou 

qualquer outra repreensão. 

Os dados coletados serão confiados ao pesquisador. Suas informações serão utilizadas, única e 

exclusivamente para a execução do presente projeto e os desdobramentos da pesquisa, onde serão 

organizadas, analisadas, divulgadas e publicadas na forma de tese, artigo científico, livro e/ou outro meio 

de divulgação científica. Você não será identificado(a) em nenhum momento, sua contribuição será 

codificada pela letra A, inicial da palavra Adolescente, seguida de um número aleatório (ex.: A1, A2, ... ou 

An), sem qualquer correspondência quanto a sua participação na pesquisa ou mesmo listagem acadêmica. 

Eu, ______________________________________________, fui esclarecido (a) sobre a pesquisa 

acima e concordo em colaborar voluntariamente com o projeto de pesquisa acima descrito. Ciente de que 

eu e o pesquisador autor por essa pesquisa deveremos rubricar todas as folhas desse Termo de Assentimento 

Livre e Esclarecido e assinar na última folha também em duas vias, ficando de posse de uma delas. 

 

 

Bom Jesus do Itabapoana, _____ de ________________de _________. 

 

 

Assinaturas: 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do(a) voluntário(a) 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador responsável 

 

Obs.: Este documento possui duas vias, uma que pertence ao pesquisador e outra para a pessoa que deu as 

informações. 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE E – Termo de confidencialidade 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO ACADÊMICO  

EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
Título do projeto: 

O sentido da vida como cuidado em saúde ao adolescente através dos relacionamentos humanos na 

Educação Física do Ensino Médio: um estudo de método misto 

Pesquisador Doutorando: 

Cidllan Silveira Gomes Faial 
Contato: 

 (22)3833-9850, (22) 98800-2930 
E-mail: 

cidllan@gmail.com 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: 

Universidade Federal Fluminense 

Local da coleta de dados 

IF Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana – Sala de Educação Física 

 

O pesquisador do presente projeto compromete-se a preservar a privacidade dos sujeitos, cujos 

dados serão coletados por meio de questionário e de entrevistas gravadas na Sala de Educação Física do 

Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana, previamente reservada, ou em algum local 

da sua escolha. As gravações das entrevistas serão destruídas logo após as suas transcrições (digitadas). 

Concorda, igualmente, que as informações serão utilizadas, única e exclusivamente, para a execução do 

presente projeto e para os desdobramentos da pesquisa. As informações somente poderão ser divulgadas de 

forma anônima. Salienta que as informações escritas pelos participantes e as transcritas pelo orientador 

serão mantidas por um período de 5 anos, em armário de acesso exclusivo o pesquisador no Departamento 

de Enfermagem Médico-Cirúrgica (MEM) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal de Fluminense. Após esse período, as informações (dados) serão destruídas.  

 

 

 

Bom Jesus do Itabapoana, ____ de ________________ de _______. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Cidllan Silveira Gomes Faial – SIAPE: 1177614 

 



257 
 

APÊNDICE F – Roteiro para entrevista fenomenológica 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO 

EM SAÚDE 

 

1. FICHA DE DOCUMENTAÇÃO: 
 

Coleta Nº: __________   Entrevista Nº: __________ 

Local:   ______________________________________   Data: ____/____/_______   Duração: ____:____h 

Entrevistador: _________________________________________________________________________ 

Entrevistado: __________________________________________________________   Turma: ________ 

Sexo: __________________   Idade: _______anos   Religião: ____________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Particularidades ocorridas na entrevista: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. QUESTÕES ORIENTADORAS DA ENTREVISTA: 

1) Qual a sua aproximação com a disciplina de Educação Física? E com o conteúdo a ser ministrado? 

2) Como você percebe o sentido da Educação Física na sua vida? 

3) Como você percebe o cuidado em saúde nas aulas de Educação Física? 

Grupo I 

4) Como você percebe seu relacionamento consigo mesmo nas aulas de Educação Física? 

5) Como você percebe o conteúdo da Educação Física ministrado quanto ao seu relacionamento consigo 

mesmo? 

Grupo II 

4) Como você percebe seu relacionamento com o outro nas aulas de Educação Física? 

5) Como você percebe o conteúdo da Educação Física ministrado quanto ao seu relacionamento com o 

outro? 

Grupo III 

4) Como você percebe seu relacionamento com o mundo nas aulas de Educação Física? 

5) Como você percebe o conteúdo da Educação Física ministrado quanto ao seu relacionamento com o 

mundo? 
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APÊNDICE G – Questionário de Relacionamento Humano na Educação Física do Ensino Médio                

(Q-Rhefem) 

Coleta: ___ 

Participante: _________________________________________   Série: _____   Grupo: _____ 

Nascimento: ____/____/____     Sexo: _________     Idade: ____anos     Data: ____/____/____ 
 

Item AFIRMATIVAS Valor 

1 Eu gosto da disciplina de EDUCAÇÃO FÍSICA.  

2 Eu gosto do conteúdo de              (conteúdo bimestral finalizado)            , ministrado neste bimestre.  

3 Eu participo das aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA.  

4 A EDUCAÇÃO FÍSICA tem SENTIDO para minha vida.  

5 Eu percebo CUIDADO EM SAÚDE nas aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA.  

6 

G1 
(1ºA) 

Eu faço conexão de meu RELACIONAMENTO HUMANO INTRAPESSOAL 

(relacionamento comigo mesmo) com as aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 

G2 
(2ºA) 

Eu faço conexão entre aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA e meus RELACIONAMENTOS 

HUMANOS INTERPESSOAIS (meus relacionamentos com o(s) outro(s)). 

 

G3 
(3ºA) 

Eu faço conexão entre aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA e meus RELACIONAMENTOS 

HUMANOS MUNDOPESSOAIS (meus relacionamentos com o mundo no que tange a 

questões ambientais físicas e de questões sociais, econômicas e culturais). 

 

7 

G1 
(1ºA) 

As aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA interferem POSITIVAMENTE no meu 

RELACIONAMENTO HUMANO INTRAPESSOAL pela autoestima e autoimagem. 

 

G2 
(2ºA) 

As aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA interferem POSITIVAMENTE nos meus 

RELACIONAMENTOS HUMANOS INTERPESSOAIS com meus colegas de turma. 

 

G3 
(3ºA) 

As aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA interferem POSITIVAMENTE nos meus 

RELACIONAMENTOS HUMANOS MUNDOPESSOAIS localmente – no campus e onde 

vivo. 

 

8 

G1 
(1ºA) 

As aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA interferem POSITIVAMENTE no meu 

RELACIONAMENTO HUMANO INTRAPESSOAL pela autoconfiança e determinação. 

 

G2 
(2ºA) 

As aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA interferem POSITIVAMENTE nos meus 

RELACIONAMENTOS HUMANOS INTERPESSOAIS em outros grupos sociais 

 

G3 
(3ºA) 

As aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA interferem POSITIVAMENTE nos meus 
RELACIONAMENTOS HUMANOS MUNDOPESSOAIS globalmente – no Brasil e no 

Mundo 

 

9 

G1 
(1ºA) 

Eu faço conexão entre o conteúdo de              (conteúdo bimestral finalizado)            , com 

meu RELACIONAMENTO HUMANO INTRAPESSOAL (comigo mesmo) 

 

G2 
(2ºA) 

Eu faço conexão entre o conteúdo              (conteúdo bimestral finalizado)             com meus 

RELACIONAMENTOS HUMANOS INTERPESSOAIS na turma e em outros grupos sociais 

que participo 

 

G3 
(3ºA) 

Eu faço conexão entre o conteúdo de              (conteúdo bimestral finalizado)            , com 

meus RELACIONAMENTOS HUMANOS MUNDOPESSOAIS no ambiente do campus e 

outros dos quais vivencio 

 

10 
A vivência de experiências corporais nas aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA deste bimestre, 

contribuíram POSITIVAMENTE para minha formação integral como SER HUMANO. 
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APÊNDICE H – Questionário do Sentido da Vida (QSV - adaptado ao contexto brasileiro por Aquino et 

al. (2015))                                                  
 

Coleta: ___ 

Participante: _________________________________________________        Turma: _______ 

Sexo: _______     Idade: _____ anos     Religião: _________________     Data: ____/____/____ 

Orientações 

1- Por favor, pense por um momento sobre o que faz com que sua vida seja importante para você.  

2- Por favor, responda as sentenças seguintes de modo verdadeiro e com o máximo de cuidado que você 

puder.  

3- Também se lembre de que estas questões são muito subjetivas e que não existem respostas certas ou 

erradas. 

4- Por favor, responda de acordo com a seguinte escala: 

Escala de Valores    

1 Totalmente Falso 

2 Geralmente Falso 

3 Parcialmente Falso 

4 Nem verdadeiro nem falso 

5 Parcialmente Verdadeiro 

6  Geralmente Verdadeiro  

7 Absolutamente Verdade 
 

Item AFIRMATIVAS  Valor 

1 Eu compreendo o sentido da minha vida  

2 Eu estou procurando alguma coisa que faça com que minha vida tenha sentido  

3 Eu sempre estou em busca do sentido da minha vida  

4 Minha vida tem um sentido claro  

5 Eu tenho uma boa consciência do que faz minha vida ter sentido  

6 Eu descobri um sentido de vida satisfatório  

7 Eu estou sempre procurando por algo que faça com que minha vida seja significante  

8 Eu estou buscando um significado ou missão para minha vida  

9 Minha vida não tem um propósito claro  

10 Eu estou procurando um sentido em minha vida  

TOTAL  
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APÊNDICE I – Pentáculo do Bem-Estar (PEV – adaptado neste estudo para adolescentes do Ensino Médio) 

Coleta: ___ 

Participante: __________________________________________________       Série: _______ 

Nasc.: ____/____/____       Sexo: __________       Idade: _____anos       Data: ____/____/____ 

Por favor, de acordo com a escala de valores a seguir, responda as sentenças abaixo 

Escala de 

Valores 

0 absolutamente NÂO faz parte do seu estilo de vida 

1 ÀS VEZES corresponde ao seu estilo de vida 

2 QUASE SEMPRE verdadeiro no seu comportamento 

3 a afirmação é SEMPRE verdadeira no seu dia a dia, faz parte do seu estilo de vida 
 

COMPONENTE ITEM AFIRMATIVAS Valor 

1 

Nutrição 

a Sua alimentação diária inclui ao menos 5 porções de frutas e verduras.  

b Você faz refeições em fast food.  

c Você faz 4 a 5 refeições variadas ao dia, incluindo café da manhã completo.  

Soma da Componente  

2 

Atividade Física  

 

d Você participa nas aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA.  

e Você pratica exercícios físicos ou esportes.  

f 
No seu dia a dia, você caminha ou pedala como meio de transporte e, 

preferencialmente usa as escadas ao invés do elevador. 
 

Soma da Componente  

3 

Comportamento 

Preventivo 

g 
Você busca informação e prevenção quanto às doenças sexualmente 

transmissíveis. 
 

h Faz uso de cigarros, álcool e/ou outras drogas.  

i Você adota comportamentos violentos.  

Soma da Componente  

4 

Relacionamentos 

j Você procura cultivar amigos e está satisfeito com seus relacionamentos.  

k Seu lazer inclui amigos e atividades em grupo.  

l 
Você procura envolver-se em seu ambiente escolar e busca um bom 

relacionamento com os professores. 
 

Soma da Componente  

5 

Controle do    

Estresse 

m 
Você reserva tempo todos os dias para relaxar e/ou busca uma satisfação 

corporal. 
 

n Há uma cobrança de seus pais ou responsáveis nos resultados escolares.  

o Você tem preocupação com seu futuro.  

Soma da Componente  

 TOTAL  
 


	RELACIONAMENTO HUMANO, CUIDADO EM SAÚDE E SENTIDO DA VIDA DO ALUNO ADOLESCENTE NA HUMANIZAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO MÉDIO: UM ESTUDO MISTO
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	Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense/UFF como parte dos requisitos para a obtenção do Grau de Doutor. Linha de pesq...
	Tese apresentada ao Curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF/RJ) como requisito parcial para a obtenção do título de Do...
	Ao contrapor as características biopsicossociais e noéticas, próprias da adolescência, versus a formação escolar, normalmente se observa seu início nos últimos três anos do Ensino Fundamental com uma solidificação de sua transformação corporal para a ...
	1.1 APROXIMAÇÃO TEMÁTICA
	Esse processo de entendimento vem se construindo desde o início de minha formação, não apenas acadêmica, mas principalmente humana familiar com visão de mundo diferenciada para atendimento ao ideal de minha graduação em Educação Física, somada à oport...
	Esta pesquisa, portanto, tem como proposta investigar as atitudes de estilo de vida saudável como perspectivas de cuidado em saúde ao adolescente através do sentido da vida no corpo vivido nos relacionamentos intra, inter e mundopessoais do aluno nas ...
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