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                                           RESUMO 

A Educação Física tem como um dos conteúdo previsto no PCN (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) o Esporte em tseguimentos: Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. É a partir desse propósito em algumas experiências vivenciadas com alunos 

do Ensino Médio que deu origem ao questionamento e tema: Qual o nível de 

especialização do esporte nas aulas de Educação Física? 

Desta forma, o trabalho tem como objetivo analisar que esportes são esses e 

qual o nível de especialização destes. 

 

Palavras-chave: Educação Física, esportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         ABSTRACT 

 

 

The Physical Education has as one of the content predicted in the PCN 

(National Curricular Parameters) the Sport in tseguimentos: Elementary School and 

High School. It is from this purpose in some experiences lived with students of High 

School that gave rise to the questioning and theme: What is the level of 

specialization of the sport in the classes of Physical Education? 

In this way, the work aims to analyze what sports these are and what their 

level of specialization is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



SUMÁRIO 

                                 

Sumário 

1.0 INTRODUÇÃO.......................................................................................................1 

.....................................................................................................................................2 

1.1 CONTEXTUALLIZAÇÃO...................................................................................................2 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO......................................................................................................2 

1.3 OBJETIVO.........................................................................................................................3 

1.4 JUSTIFICATIVA................................................................................................................3 

.................................................................................................................................................4 

.................................................................................................................................................5 

2.0 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO............................................................6 

.................................................................................................................................................7 

3.0 APRESENTAÇÃO DOS DADOS..........................................................................8 

3.1 EDUCAÇÃO FÍSICA É ESPORTE?..................................................................................8 

.................................................................................................................................................9 

3.2 ESPORTE NA ESCOLA E EPORTE DA ESCOLA..........................................................9 

...............................................................................................................................................10 

...............................................................................................................................................11 

4.0 RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS............................................................12 

4.1 SÃO GONÇALO.............................................................................................................12 

..............................................................................................................................................18 

4.2  NITERÓI........................................................................................................................19 

.............................................................................................................................................26 

4.3 RECÉM FORMADOS....................................................................................................26 

.............................................................................................................................................31 

5. 0 CONCLUSÃO...................................................................................................32 

.................................................................................................................................33 

.................................................................................................................................34 



REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA............................................................................35 



1 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Quando despertamos sobre a temática Educação Física, logo nos 

vem a mente palavras como: esporte, sáude, corpo e tudo aquilo que 

conhecemos e remetem  nas aulas de Educação Física. 

           Considerando o próprio esporte como um conteúdo 

hegemônico nas aulas de Educação Fícica, podemos perceber que este 

aparece em Diretrizes Curriculares e também no PCN (Parâmetro 

Curricular Nacional). 

Os PCN ressaltam que a Educação Física Escolar, sincronizada à 

proposta pedagógica da escola, deve oportunizar ao aluno, através da 

cultura de movimento humano, a incorporação de conhecimentos, valores 

e habilidades, expressos principalmente nas manifestações do esporte, 

do jogo, da ginástica, da luta e da dança. Pode-se observar, inclusive, que 

o movimento está presente em boa parte das atividades e brincadeiras 

das crianças, desde a mais simples às mais complexa (BRASIL, 1997). 

Sabemos que prática esportiva como instrumento educacional 

possibilita o desenvolvimento integral das crianças, jovens e 

adolescentes, capacita o sujeito a lidar com suas necessidades, desejos e 

expectativas, bem como, com as necessidades, expectativas e desejos 

dos outros, de forma que o mesmo possa desenvolver as competências 

técnicas, sociais e comunicativas, essenciais para o seu processo de 

desenvolvimento individual e social. 

  Com base no Coletivo de Autores (1992), a cultura corporal tem 

seu paradigma pautado na busca da reflexão pedagógica sobre as 

representações que o homem vem produzindo no decorrer de sua história 

a respeito do mundo, sendo assim, os jogos, as danças, as lutas, os 

                                                           
*Desenvolvimento afetivo, cognitivo, social, psicomotor. 
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esportes e outros, podem ser identificados através de representações 

simbólicas da realidade, pois foram historicamente criadas e 

culturalmente desenvolvidas. Portanto, a prática pedagógica na ótica da 

cultura corporal tem como objetivo fundamental contemplar os conteúdos 

nos diferentes aspectos (históricos, sociais, técnicos, éticos, fisiológicos, 

culturais e políticos) de forma abrangente, democrática e contextualizada, 

fazendo com que os educandos possam enxergar as possibilidades de 

transformações desta prática (PINTO; SILVEIRA, 2001). 

Agora que definos alguns dos papéis da Educação Física  escolar 

e a importância dos Esportes nas aulas de Efe, As primeiras questões a 

serem analisadas são: A Educação Física escolar vem cumprido seu 

papel através de aulas com conteúdo esportivo?  Quais os esportes 

encontramos nas aulas de Educação Física? Como esses esportes 

inteferem no conhecimeto geral, corporal e social desses alunos? Qual o 

nível de esportivização nas aulas de EFe? 

A partir destes questionamentos o trabalho será conduzido a 

descobrir e respondê-los. 

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Educação Física tem como conteúdo Esportes, e é uma 

ferramenta de ensino importante para a aprendizagem, tanto no 

contexto educacional quanto social e até hohe discute-se muito o 

esporte na prática pegógica. 

 

1.2   PROBLEMATIZAÇÃO 

O tema esporte nunca saiu do cenário escolar, sendo assim, 

inúmeras vezes a Educação Física Escolar se restringe apenas aos 
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eportes de acordo com senso cumum e está razão buscamos 

enteder  que esportes são esse e o por quê. 

 

1.3  OBJETIVO 

Este trabalho é baseado em minhas experiências 

profissionais  e tem como objetivo identificar nos alunos do Ensino 

Médio, o conhecimento adquirido das aulas de Educação Física, se 

não, por outros meios, afim de dectar o nível de espotivização das 

aulas de Educação Física Escolar. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

    Aos quinze anos, fazia parte do  Projeto Social Esporte na 

veia localizada no  meio bairro, foi ali que que vi de perto o poder da 

pratica esportiva na vida das pessoas envolvidas,  crianças e jovens 

que antes só queriam jogar bola, não queriam saber de estudar, com a 

chegada do projeto essas mesmas crianças e jovens tiveram uma 

outra perspectiva de vida, pois para participar do projeto, todas as 

crianças não tinham que estudar e não ficar de recuperação, com isso, 

muitas crianças para poder participar dos treinos e torneios 

começaram a se empenhar nos estudos e se entregar ao esporte da 

forma mais proveitosa, divetida e prazerosa. Digo o poder da pratica 

esportiva, querendo dizer que sem este projeto a maioria dos alunos 

se não todos, nunca tinham vivido e experimento o esporte, esporte  

esse que envolve, que cria laços afetivos, enxergando que um 

depende do outro, que ninguém é mais importante que ninguém, 

desconstruíndo preconceitos, saíndo do senso comum, com 

comprometimento e respeitando ao próximo. 



4 
 

Foi então, que decidi prestar vestibular para Educação Física, 

por estar copletamente apaixonada com o esporte e realizar o sonho 

de criança em ser professora. 

Durante minha graduação, passei pela disciplina obrigatória que 

se chama Prática e Pesquisa de Ensino (PPE), e é dividida em PP1 

atuando na Educação Infantil, PP2 no Ensino Fundamental e PP3 no 

Ensino Médio, essa disciplina oportuniza aos alunos da graduação 

poder atudar como professores nas escolas fazendo Plano de Ensino, 

Plano de aula e ministrando as aulas,  no meu caso foram escolas 

públicas de Niterói.  

Também trabalhei como monitora no Programa Segundo 

Tempo de Niterói, esse Programa se ralizava em escolas públicas de 

Niterói, praças e espaços públicos, e tinha como objetivo oferecer 

práticas de atividades  físicas as crianaças e jovens moradores da 

cidade. 

Ao envolver-me no Projeto Social, nas PPEs e no Programa, 

observei que em todos esses lugares que fala-se  muito em pratica 

esportiva e e o esporte como uma ferramenta importantíssima para o 

desenvolvimento de tais praticas, mas não era isso que via na prática. 

A realidade eram  crianças e jovens que jogam bola, ou um 

esporte ou outro diferente do futebol, poucos alunos que tiveram 

oportunidades de esportes diferentes dos convencionais da nossa 

Região. O futebol era o esporte que mais habituado de uma grande 

parte deles.  

À vista disso, acreditava que os esportes vôlei, basquete e 

handebol também deveriam ser comtemplados por esses alunos, 

porém não era isso que testemunhei, no real era que que ele não 

tinham domínio de tais práticas, tão pouco conhcecimento teórioco de 

regras, funções e e técnicas dos mesmos.  

Na PP3 e no Programa Segunto Tempo, no primeiro dia da 

minah aula fiz as seguintes perguntas: Gosta de esportes?, Quais 

esportes conhecem? Quais esportes gostariam que eu trabalasse com 

vocês? 
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A partir dessas respostas surgiu o meu questionamento e o 

tema desse trabalho. 

Não foi nenhuma surpresa eles terem falado que gostam de 

esportes, nem dos esportes que conhecem, pois disseram como 

esportes que conhecem o vôlei, basquete e handebol, ocorreu meu 

estranhamento quando eles disseram que os eportes que eles 

gostariam de que eu trababalhesse com eles naquele semestre era o 

queimado e bandeirinha além dos culturalmente populares da região. 

Além de detectar que eles não tinham a clareza do que é 

esporte e a diferença de jogo e esporte, ao decorrer das aulas reparei 

a predominância de alunos que não tinham habilidades, coordenação, 

tecnicas necessárias, conhecimento das regras nos esportes vôlei, 

basquete e handebol que eles disseram que conheciam.  

Em outras aulas trabalhei com esportes não populares como 

atletismo, hugby e lutas, e a ceitação foi enorme  e ainda disseram 

que gostariam de aprender outros conteúdos. 
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2.0 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

 

O presente artigo desenvolve-se atráves de pesquisa de campo 

quantitativo, por meio de questionário com dezessete alunos 

(meninos/meninas) alunos do Ensino Médio do COLUNI (Colégio 

Universitário Geraldo Nunes) com a permissão da professora de 

Educação Física Luciana Cullier localizado Em Niterói, com dez alunos de 

ambos os sexos  do Ensino Médio  da Escola Estadual Desembargador 

Ferreira Pinto Inserido no município de São Gonçalo, tamém em São 

Gonçalo com alunos dez alunos/alunas do Ensino Médio do Innstitudo de 

Educação Clélia Nanci e por alunos recém formados do Ensino Médio. 

Segue abaixo o questionário aplicado aos entrevistados. 

QUESTIONÁRIO 

 

 

1- Gosta de esportes? 

NÃO         SIM   

2- Pratica esportes? 

NÃO         SIM    

3- Sua Educação Física tem/ teve diversos esportes? 

NÃO         SIM   

4- Qual/quais esportes? 

 

      

5- Acha que Educação Física é só espote? 

NÃO          SIM  

6- De 1 a 5, defina sua experiência e habilidades com os seguintes esportes: 

HANDBOL       

BASQUETBALL   

VÔLEI  

FUTEBOL  

ATENÇÃO: DEFINIÇÃO PARA AS 

PERGUNTAS 6 E 9. 

I. 1- NÃO JOGO, SEM 

EXPÊRIÊNCIA E EM 

HABILIDADE; 

II. 2- CONHEÇO, MAS QUASE 

NUNCA PRATICO; 

III. 3- POUCA EXPÊRIENCIA E 

POUCA HABILIDADE; 

IV. 4- CONHEÇO, SEI JOGAR, 

MAS NÃO DOMINO; 

V. 5- CONHEÇO MUITO, SOU 

CRAQUE.  
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7- Nas ecolas em que estudou/estuda tinha/tem espaços físicos e materiais 

adequados para prática esportiva? 

NÃO         SIM 

8- Dos seguintes esportes, conhece quantos?  
Rugby, squash, slackline, badminton, frisbee, corrida orientada. 

9- Dos esportes relacionados acima, defina sua experiencia de 1 a 5. 
Rugby       Squash        Slackline       Badminton       Frisbee  

Corrida orientada  

10-  Dos esportes que conhece, foi na Educação Física, se não, onde foi? 

     NÃO         SIM  
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3.0 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

 

Esta secção tem por finalidade detalhar e organizar os dados 

coletados no transcorrer da pesquisa. A fim de responder ao objetivo 

proposto, separam-se os resultados em gráficos. Na primeira parte, 

temos os gráficos referentes ao questionário aplicado aos alunos dos 

Colégios de São Gonçalo, na segunda parte, os gráficos referentes ao 

questionário aplicado aos alunos de Niterói e na terceira parte, temos 

os gráficos relacionados aos alunos recém formados no Ensino Médio. 

 

3.1 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

As práticas de esportes são trabalhadas nas escolas em aulas 

de Educação Física, onde este conteúdo possui um ordenamento 

detalhado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional nº 

9394/96 que no seu Artigo 26 § 3º explicita que: “A Educação Física, 

integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 

da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da 

população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos” 

 

3.2 EDUCAÇÃO FÍSICA É ESPORTE? 

 

Muitos autores afirmam que o esporte é o veículo mais 

empregado como conteúdo e difusão e propagação do  movimento 

corporal. 

“Relembrando no Brasil os elementos da cultura 

corporal/movimento predominantes na Educação Físicaforam num 

primeiro momento, a ginástica e, num segundo moneto - e esta é a 

situação atual -  o esporte” BETTI, (1999) apud BRACHT, (1992). 
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No Brasil, temos o futebol e alguns esportes culturalmente 

populares, predominatemente o futebol, que carrega histórias  

incontetáveis em nosso país sendo o Brasil o único penta campeão do 

mundo, sobretudo, tranzendo para nós brazileiros tradição e e paixão 

por esse esporte.  

Segubdo KUNZ (1991) esque-se que o esporte não é um 

fenômeno natural e sim , fruto da sociedade industrial moderna, 

reproduzindo, portanto, o presuposto por esta sociedade no tacante à 

imagem de homem.  

 Mesmo o esporte sendo o favorito entre os brasileiros, não é só 

ele que é o “queridinho” nas aulas de Educação Física, o vôlei e 

basquele também é fazem o fazem parte do predomínio como os 

conteúdos dados nas aulas de Educação Física, ainda existe uma 

gama de professores que resistem novas propostas aos alunos,  por 

inúmeros motivos como: inseguraça ao ofertar aos seus alunos um 

conteúdo que não domina,  por acharem que que a escola naõ oferece 

espaço e materiais adequados  e até mesmp por acreditarem na não 

aceitação de seus alunos. Estas restrições e inseguras dos 

professores pode se dever através do senso comum da população, 

onde o professor tem que ser praticamente um atleta, se não um, e 

isso acaba gerando nos mesmos inibição. 

Até aqui, vemos como o esporte é o grande protagonista nas 

aulas de Educação Física, porém em todas as expêriencias vidads até 

aqui, o esporte não é devidamente contemplados nas aulas,  vejo que 

há uma enorme defazagem no aprendizado e na prática dos 

conteúdos esportivos no cenário atual em algumas escolas públicas do 

nosso país. 

Vejamos que a Educação Física não é apenas esportes, mas 

que ainda sim, como o esporte sendo o mais valorizado nas aulas de 

Edução Física, não vemos excelência dos movimentos coporais  nem 

dos conhecimentos teóricos , muito menos lições e apredizagem que 

os eposrtes podem ofertar aos nossos aluno, mesmo com nessas 

mesmas super rvalorizações. 
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3.3 ESPORTE NA ESCOLA E ESPORTE DA ESCOLA 

 

Quando falamos esporte na escola, queremos dizer que a 

prática esportiva seja muito próxima a um treinamento, seguindo então 

o modelo de aprendizagem com movimentos repetivos em busca da 

perfeição, também o ensino das modalidades com todas suas regras  

gravadas e obedecidas sem  mudá-las para adaptações que poderiam 

ser mais interessantes ao maior aproveitamento do conteúdo, gerando 

inclusive separação dos sexos. 

 Por ser uma reprodução quase fiel do treinamento esportivo o 

esporte Na escola acaba por promover a exclusão daqueles alunos 

menos habilidosos. Estes se sentem desconfortáveis ao tentar e não 

conseguir executar as tarefas aplicadas pelo professor com a mesma 

precisão de seus colegas, que se destacam e que geralmente são 

aqueles elogiados e mais incentivados pelo professor, pois como 

relata Finck (2011) “o aluno, muitas vezes, é visto pelo professor como 

um atleta em potencial, o qual cobra a execução correta dos 

movimentos esportivos, eliminando o caráter lúdico, prazeroso e 

espontâneo dos movimentos e desconsiderando a expressividade de 

cada aluno”. (p.85) 

 

O esporte da escola  se estabelece em uma atuação mais 

pedagógica do professor de Educação Física, buscando atender todos 

seus alunos e os incentivando de acordo com suas necessidades , 

alterando regras, materiais,e assim produzindo maior interesse aos 

alunos e principalmente gerando  inclusão.  

“Para Finck (2011)... é imortante e fundamental que o esporte 

seja que tratado pedagogicamente de forma mais abrangente nas 

suas outras dimensões , entre elas, a histórica, a antropológica, a 

cultura, a social, entre outtras”.  (p. 87) 

O esporte Da escola não prioriza, nem dá destaque ao melhor 

ou ao mais habilidoso.  Busca a participação de todos com avaliação 

ao desenvolvimento coletivo. “Na escola é preciso resgatar os 

valores que privilegiam  o coletivo sobre o individual, defendem o 
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compromisso da olidariedade e respeito humano, a compreensão de   que 

jogo se faz “a dois”, de que é diferente jogar com o companheiro e  jogar 

contra o adversário ”(Castellani Filho et al, 2009, p. 70). 

 

3.3 ANEXOS 

  

 

 

 

 

ALUNO DE 

SÃO 

GONÇALO 

ALUNO DE 

NITERÓI 
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4.0  RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 

  

 Primeiro resultado e análise 

 

▪ Na primeira parte, temos o gráfico referente a primeira 

pergunta do questionário aplicado aos vinte alunos de São Gonçalo. 

 

Percebe-se que no gráfico acima  que uma grande maioria de alunos 

entrevistados gostam de eportes. 

 

▪ Gráfico referente a segunda pergunta do questionário aplicado aos 

vinte alunos de São Gonçalo. 

 

O gráfico 2, mostra quea metade dos alunos pratica esportes e a outra 

metade não pratica. 

Curioso que na pergunta um, foi praticamente unanime a resposta de que 

gostam de esportes e na pergunta dois, ficou empatado se os mesmos praticam 

esportes.  

4

16

GOSTA DE ESPORTES?

NÃO
SIM

1010

PRATICA ESPORTES?

NÃO

SIM
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Devemos então pensar, que os alunos gostam de esportes, mas praticam 

outro tipo de atividade física ou não e podem gostar de esportes apenas em assistí-

los. 

 

▪ Gráfico referente a terceira pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de São Gonçalo. 

 

Neste gráfico, vemos que a maioria dos alunos não tiveram vivências, quão 

pouco experiências com diversos esportes na Educação Física. 

A partir desse gráfico, já podemos entrar em outro tipo de conclusão, onde os 

alunos gostam de esportes, mas não o praticam por falta oportunidades. Se os 

mesmos alunos tivessem ao menos a chance de praticar outros esportes a resposta 

da questão dois poderia ser diferente.  

 

▪ Gráfico referente a quarta pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de São Gonçalo. 

 

15

5

SUA EDUCAÇÃO FÍSICA TE,/TEVE DIVERSOS 
ESPORTES?

NÃO

SIM

20

20

10

15

1 1

2

QUAL/QUAIS ESPORTE?

VÔLEI

FUTEBOL

BASQUETE

HANDEBOL

TÊNIS

ATLETISMO

LUTAS
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Nas respostas do quarto gráfico, vemos que os esportes mais praticados na 

aulas de Educação Física escolar por ordem da mairoa são: o futebol e vôlei 

empatados, handebol em em seguida, em terceiro o basquete, tênis e atletismo logo 

depois  e por último lutas   com apenas uma das respostas. 

As respostas deste gráfico nos faz observar que, os esportes culturamente 

mais populares como futebol, vôlei, handebol e basquete são praticados nas aulas 

de Educação Física. O que nos faz questionar a forma em que els são passados, se 

os alunos não os praticam fora do âmbito escolar. 

 

▪ Gráfico referente a quinta pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de São Gonçalo. 

 

 

O gráfico acima é muito interessante, onde os alunos dizem que Educação 

Física não é apenas esporte, porém nos gráfico acima, eles dizem que gostam de 

esportes, o número alunos que praticam e os que não praticam é igual, eles também 

não conhecem diferentes tipos de esportes e os eportes mais vivenciados em suas 

são os ditos populares. 

Bom, se eles acham acha que Educação Física não é só esporte, não 

conhecem diferentes tipos de esportes. Devemos levar em consideração que nem a 

pratica dos esportes convencionais está se fazendo valer e contribuindo 

siguinnificativamente na vida desses alunos.  

 

3

17

ACHA QUE EDUCAÇÃO FÍSICA É SÓ 
ESPORTE?

NÃO

SIM
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▪ Gráfico referente a sexta pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de São Gonçalo. 

 

DE 1 A 5. DEFINA SUA EXPERIÊNCIA E HABILIDADES COM OS SEGUINTES 

ESPORTES: 

I. 1- NÃO JOGO, SEM EXPÊRIA E EM HABILIDADE; 

II. 2- CONHEÇO, MAS QUASE NUNCA PRATICO; 

III. 3- POUCA EXPÊRIENCIA E POUCA HABILIDADE; 

IV. 4- CONHEÇO, SEI JOGAR, MAS NÃO DOMINO; 

V. 5- CONHEÇO MUITO, SOU CRAQUE.  

ALUNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 95 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

HANDEBOL 1 1 5 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 5 1 2 3 3 1 

BASQUETE 1 1 3 1 1 5 4 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 2 4 2 

VÔLEI 4 2 5 5 1 3 5 1 5 5 2 3 2 2 5 1 1 1 1 1 

FUTEBOL 2 1 5 4 5 2 5 5 1 1 3 1 2 2 1 5 1 4 2 3 

 

 

Nota-se neste gráfico, que, apenas 5 alunos dominam o conhecimento teórico 

e prático no futebol, 6 alunos dominam o conhecimento teórico e prático do 

handebol, um aluno é praticante do handebol, também o dominando em todos os 

seus sentido e apenas um aluno também é praticante do basquete e o domindo 

perfeitamente. 

Com essas respostas, nossa pesquisa fica ainda mais intrigante, pois nos 

gráficos anteriores nos mostram que os esportes populares são os mais conhecidos 

e praticados nas aulas de Educação Física, e ainda sim nem a maioria é adepto a 

eles e muito menos o dominam, devemos então pensar por que esses esportes são 

trabalhados, e pra que.  

Se esses mesmos esporte são vivenciado nas escolas, e eles não conhecem 

muitos esportes diferentes, professores de Educação Física devem ficar atentos em 

qual é o papel dos Esportes, para que passá-los e como passá-los. 
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Inúmeros estudos mostram os benefícios dos esportes em todos os âmbitos, 

então por quê NÃO é assim que funcia na prática? 

Nossos alunos devem e merecem conhecer e vivenciar o enorme leque dos 

benefícios e prazeres que o esporte proposrciona. 

 

▪ Gráfico referente a sétima pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de São Gonçalo. 

 

 

Podemos ver nestes gráficos que a maioria dos aalunoas responderam que em suas 

escolas não existe espaços físicos e nem materiais adequados para a prática 

esportiva. 

Esses motivos parecem aceitáveias para falta de vivencias dos alunos em suas 

aulas, mas acredite, não são. 

Uma das coisas que definem um professor é a criatividades, existem tantos 

esportes, e podem ser praticados em tantos lugares, podeos adaptar os lugares e 

materiais para parapraticar os esportes, então, não é falta de lugar e materias que 

os professores deixem de trabalhar bem com os diferentes esportes 

 

▪ Gráfico referente a oitava pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de São Gonçalo. 

13

7

NAS ESCOLAS EM QUE ESTUDOU/ESTUDA 
TEM ESPAÇOS FÍSICOS E MATERIAIS 

ADEQUADOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA?

NÃO

SIM
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                    DOS SEGUINTES ESPORTES, CONHECE QUANTOS? 

 

                                           RUGBY 

                                           SQUASH 

                                           SLACKLINE 

                                           BADMINTON 

                                           FRISBEE 
 

 

                                           

Está bem claro neste gráfico que, nenhum aluno teve qualquer contato com 

os cinco rposrtes mencionados, e a maria não conhece o outros só sabem que 

existem. 

 

▪ Gráfico referente a nona pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de São Gonçalo. 

 

                                                    ALUNOS    

 

1     2    3     4    5    6     7    8    9    10   11  12  13   14  15   16  17  18   19   20 

3 4 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 2 4 
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DE 1 A 5. DEFINA SUA EXPERIÊNCIA E HABILIDADES COM OS SEGUINTES 

ESPORTES: 

I. 1- NÃO JOGO, SEM EXPÊRIA E EM HABILIDADE; 

II. 2- CONHEÇO, MAS QUASE NUNCA PRATICO; 

III. 3- POUCA EXPÊRIENCIA E POUCA HABILIDADE; 

IV. 4- CONHEÇO, SEI JOGAR, MAS NÃO DOMINO; 

V. 5- CONHEÇO MUITO, SOU CRAQUE.  

ALUNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RUGBY 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 

SQUASH 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 

SLACKLINE 2 1 1 2 1 2 2 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 

BADMINTON 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 2 1 1 5 1 1 

FRISBEE 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 5 4 1 1 
 

 

Com este gráfico, vemos que os alunos pouco conhecem os esportes citados, 

e que nunca tiveram tais praticas, confirmando as análises dos gráficos antesriores. 

 

 

▪ Gráfico referente a décima pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de São Gonçalo. 

 

7

9

1
1

1

1

0

DOS ESPORTES CITADOS NO QUESTINÁRIO, FOI 
NA EDUCAÇÃO FÍSICA, SE NÃO, ONDE FOI?

SIM

INTERNET

TELEVISÃO

CLUB

PRIA

NÃO CONHEÇO NENHUM

OUTRO
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Neste último gráfico, observamos que, a maiorias dos esportes mencionados 

em todo o questionário, a maioria com nove votos o conhecem atráves da internet, 

em segundo nas aulas de Educação Física, e com um voto apenas em cada um dos 

outros meios. 

Analisando todos os gráficos, onde um complementa o outro, chegamos a um 

resultado em que a Educação Física Escolar não comtempla a gama de benefícios 

que os esportes pode trazer para cada aluno. 

 

 Segundo resultado e análise 

Na segunda parte a ser  axposta  se reportará aos alunos do Ensino Médio do 

colégio Público de Niterói. 

 

▪ Gráfico referente a primeira pergunta do questionário 

aplicado aos dezessete  alunos de Niterói. 

 

No gráfico da  pergunta nos mostra que dos dezessete alunos entrevistados 

doze deles gostam de esportes contra cinco apenas que não gostam. 

 

▪ Gráfico referente a sugunda pergunta do questionário 

aplicado aos vinte alunos de Niterói. 

5

12

Gosta de Esportes?
NÃO

SIM
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O gráfico acima contempla o o resultado da resposta anterior, pois  a maioria 

com treze alunos disseram que paticam esportes e apenas quatro alunos não os 

praticam. 

 

▪ Gráfico referente a terceira pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de Niterói. 

 

 

Este gráfico complementa as respospostas anterioes, onde a maioria dos 

alunos gostam de esportes, os praticam e o mais interessante foi que doze dos 

dezessete alunos disseram que sua Educação Física tiveram diversos esportes. 

 

▪ Gráfico referente a quarta pergunta do questionário 

aplicado aos vinte alunos de Niterói. 

 

4

13

Pratica esportes?

NÃO

SIM

5

12

Sua Educação Física tem/teve diversos 
esportes?

NÃO

SIM
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Em comparação com o gráfico anterior, onde doze alunos contabilizando por 

maioria tiveram diferentes esportes em sua aulas, porém, na resposta do gráfico 

seguinte, vemos que futebol e volei são predominantes quando foi perguntado quais 

seriam,  esportes como atletismo, tênis, xadrez e até mesmo o basquete, não obteve 

tantas respostas quanto futebol e vôlei. Então,  cabe a reflexão que esportes 

diferentes eles tiveram?   

 

▪ Gráfico referente a quinta  pergunta do questionário aplicado aos 

vinte alunos de Niterói. 

 

 

A resposta deste gráfico fica muito claro que os alunos compreendem que 

Educação Física não se resume em esporte, antes dissseram que gostam de 

eportes 

 

12

17

10

15

1
1 2 1 1

Qual/ quais esportes?

VÔLEI

FUTEBOL

BASQUETE

HANDEBOL

TÊNIS

XADREX

ATLESTISMO

LUTAS

DANÇA

17

0

Acha que Educação Física é só Esporte?

NÃO SIM
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▪ Gráfico referente a sexta pergunta do questionário 

aplicado aos vinte alunos de Niterói. 

 

Temos comos representados no gráfico as respostas dos alunos cuja 

predominância das habilidades e experiência o futebol e o vôlei, porém, nem neles 

temos a maioria V- CONHEÇO MUITO, SOU CRAQUE. Mostrando então a suspeita 

deste trabalho. 

 

▪ Gráfico referente a sétima pergunta do questionário 

aplicado aos vinte alunos de Niterói. 

 

 

DE 1 A 5. DEFINA SUA EXPERIÊNCIA E HABILIDADES COM OS SEGUINTES 

ESPORTES: 

I. 1- NÃO JOGO, SEM EXPÊRIA E EM HABILIDADE; 

II. 2- CONHEÇO, MAS QUASE NUNCA PRATICO; 

III. 3- POUCA EXPÊRIENCIA E POUCA HABILIDADE; 

IV. 4- CONHEÇO, SEI JOGAR, MAS NÃO DOMINO; 

V. 5- CONHEÇO MUITO, SOU CRAQUE.  

 

ALUNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

HANDEBOL 4 3 2 3 1 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 1 2 

BASQUETEBALL 2 2 3 3 4 1 1 2 3 4 1 3 3 2 3 3 4 

VÔLEI 3 5 5 3 4 2 1 3 2 5 5 2 5 2 2 3 2 

FUTEBOL 4 2 4 5 5 5 3 5 5 1 1 1 2 4 4 4 4 
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Dez dos dezesste alunos responderam neste gráfico, que em suas escolas 

existem espaços fídicos e materiais adequados para prática esportiva, sobretudo, 

em respostas anteriores vimos que eles dizem ter diversos esportes, mas esportes 

esses pouco representados quando foi perguntado: Que esportes são esses?, 

também pontuamos até aqui, que nem os esportes ditos como populares como 

futebol e vôlei são devidamente contemplados em todos seus sentidos e 

possibilidades, pensamos então:  será que é por falta de local e e materiais 

adequados, mesmo que não seja uma justificativa plausível para a não exploração 

esportes diversos e pricipalmente os  convencionais. Porém nem este pretesto 

sobresaiu nas respotas, onde dez do dezessste alunos que em nos seus colégios 

existe, sim, espaços físicos e materiais para a realização das práticas esportivas. 

 

▪ Gráfico referente a sétima pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de Niterói. 

 

          DOS SEGUINTES ESPORTES, CONHECE QUANTOS? 

 

                                                 RUGBY 

                                                 SQUASH 

                                                 SLACKLINE 

                                                 BADMINTON 

                                                  FRISBEE 
 

 

7

10

Nas escolas que estudou/estuda tinha/tem 
espaços físicos e materiais adequados para 

prática esportvia?

NÃO

SIM
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O gráfico retrata bem o desconhecimento  desses alunos aos esportes 

listados: rugby, squash, slackline, badmington e frisbee,  esportes que inclusive 

podem ser trabalhados de diferentes maneiras trazendo novas praticas corporais 

econhecimento de outras culturas. 

   

▪ Gráfico referente a oitava pergunta do questionário aplicado aos dez 

alunosre cém formados. 

 

 

                                                    ALUNOS    

 

           1     2    3     4    5    6     7    8    9    10   11  12  13   14  15  16  17   

3 4 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 

 

 

 

 

DE 1 A 5. DEFINA SUA EXPERIÊNCIA E HABILIDADES COM OS SEGUINTES ESPORTES: 

I. 1- NÃO JOGO, SEM EXPÊRIA E EM HABILIDADE; 

II. 2- CONHEÇO, MAS QUASE NUNCA PRATICO; 

III. 3- POUCA EXPÊRIENCIA E POUCA HABILIDADE; 

IV. 4- CONHEÇO, SEI JOGAR, MAS NÃO DOMINO; 

V. 5- CONHEÇO MUITO, SOU CRAQUE.  

ALUNO 1 2 3 4 5 6 7 8 95 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RUGBY 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 

SQUASH 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 

SLACKLINE 2 1 1 2 1 2 2 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 

BADMINTON 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 2 1 1 5 1 1 

FRISBEE 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 5 4 1 1 
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As respostas dessa questão, não poderia ser mais previsível, levando em 

consideração todos os gráficps ateriores, onde os alunos não tinham total 

conhecimento e vivências do esportes convencionais do nosso país, não podíamos 

esperaralguma diferenças dos esportes citados que não são a “febre” do momento, 

nem midiáticamente prestigiado no país. 

 

▪ Gráfico referente a nona pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de Niterói. 

 

DE 1 A 5. DEFINA SUA EXPERIÊNCIA E HABILIDADES COM OS SEGUINTES ESPORTES: 

VI. 1- NÃO JOGO, SEM EXPÊRIA E EM HABILIDADE; 

VII. 2- CONHEÇO, MAS QUASE NUNCA PRATICO; 

VIII. 3- POUCA EXPÊRIENCIA E POUCA HABILIDADE; 

IX. 4- CONHEÇO, SEI JOGAR, MAS NÃO DOMINO; 

X. 5- CONHEÇO MUITO, SOU CRAQUE.  

ALUNO 1 2 3 4 5 6 7 8 95 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RUGBY 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 

SQUASH 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 

SLACKLINE 2 1 1 2 1 2 2 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 

BADMINTON 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 2 1 1 5 1 1 

FRISBEE 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 5 4 1 1 
 

 

 

▪ Gráfico referente a décima pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de Niterói. 
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Observamos nos dois últimos gráficos, que os esportes mencionados no 

questionário  identificados pelos entrevistados não foram associados as aulas de 

Educação Física, mas sim, por outros meios como a televisão. 

Vale destacar e pensar qual foi o papel das aulas de Educação Física desses 

alunos e principalmente e a irrelevâcia da mesma se tratando dos esportes como 

conteúdo e ferramenta de ensino e aprendizagem para alunos e professores. 

 

 

 Terceiro resultado e análise 

 A terceira parte a  ser alanisada se refere aos alunos  recém formados. 

 

▪ Gráfico referente a décima pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de Niterói. 

Não diferente dos alunos de São Gonçalo e Niterói, a  grande maiora do alunos 

recém formados disseram que gostam de esportes, como vemos no gráfico acima. 

7

5

2

3

Dos esportes que conhece, foi na Educação 
física, se não, onde foi?

TELEVISÃO

EDUCAÇÃO FÍSICA

INTERNET

OUTROS

1

9

GOSTA DE ESPORTES?

NÃO

SIM
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▪ Gráfico referente a segunda pergunta do questionário aplicado aos 

vinte alunos de Niterói. 

 

 

Grande números de alunos tradzidos no gráfico respoenderam que prtaciam 

esportes com um número pequeno de três alunos que não fazem prática esportiva. 

 

▪ Gráfico referente a terceira pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de Niterói. 

 

Quinze alunos responderam que em suas aulas de Educação Física não tiveram/tem 

diversos esportes. 

Levando em consideração, que a maioria  eles gostam de esportes e praticam 

esportes, talvez se nas aulas de Educação Física fossem mais amplas com as 

inúmeras ofertas e varioções dos esportes, a pequena parte pudesse se identificar 

com algum algum esporte possibilitando a vontade de praticar o mesmo. 

 

3

7

PRATICA ESPORTES?

NÃO

SIM

15

5

SUA EDUCAÇÃO FÍSICA TE/TEVE DIVERSOS 
ESPORTES?

NÃO

SIM
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▪ Gráfico referente a quarta  pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de Niterói. 

 

Analisando o gráfico, podemos ver que nas aulas de Educação Física escolar dos 

alunos recém formados não existe a gama de ofertas que os esportes representam, 

ondeos esportes mais pontuados foram o futebol, vôlei e basquete. O handebol 

também teve um némero seigificativo com sete alunos, porém o tênis, altetismo e 

lutas foram bem inferiores ao némuro de alunos. 

 

▪ Gráfico referente a quinta  pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de Niterói. 

 

Assim como os resultados de São Gonçalo e Niterói para essa questão, com 

unanimidade os alunos não consideram Educação Física como apenas esportes. 
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HANDEBOL

TÊNIS
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ACHA QUE EDUCAÇÃO FÍSICA É SÓ 
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▪ Gráfico referente a sexta  pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de Niterói. 

 

DE 1 A 5. DEFINA SUA EXPERIÊNCIA E HABILIDADES COM OS SEGUINTES 

ESPORTES: 

I. 1- NÃO JOGO, SEM EXPÊRIA E EM HABILIDADE; 

II. 2- CONHEÇO, MAS QUASE NUNCA PRATICO; 

III. 3- POUCA EXPÊRIENCIA E POUCA HABILIDADE; 

IV. 4- CONHEÇO, SEI JOGAR, MAS NÃO DOMINO; 

V. 5- CONHEÇO MUITO, SOU CRAQUE.  

ALUNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HANDEBOL 2 1 3 3 2 3 4 4 2 1 

BASQUETE 1 3 2 4 3 2 2 2 1 2 

VÔLEI 4 3 5 3 5 3 1 1 2 2 

FUTEBOL 1 4 5 5 5 4 3 3 4 5 

 

 

Esta questão fundamentaliza todo o objetivo deste trabalho, confirmando a 

suspeita de que nem os esportes  ditos tradicionais em nossos ambientes escolares, 

trazendo a seguinte reflexão: se a partir do senso comum que diz que os esportes 

ocupam a maioria dos conteúdos das aulas de Educação Física, tendo essas 

respostas, onde a maioria dos alunos entrevistados não possuem habilidades 

específicas a esses esportes, tão pouco o conhecimento a fundo desses esportes 

popularmente mais praticados em nosso país, as aulas deses alunos foram apenas 

prática pela pela prática? 

 

▪ Gráfico referente a sétima  pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de Niterói. 
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Semelhante os resultados dos alunos de São Gonçalo, grande parte dos alunos 

recém formados, não tiveram em suas escolas espaços físicos e materiais 

adequados para terem aulas esportivas. 

▪ Gráfico referente a oitava  pergunta do questionário aplicado aos vinte 

alunos de Niterói. 

          DOS SEGUINTES ESPORTES, CONHECE QUANTOS? 

 

                                                 RUGBY 

                                                 SQUASH 

                                                 SLACKLINE 

                                                 BADMINTON 

                                                  FRISBEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

7

NAS ESCOLAS EM QUE ESTUDOU/ESTUDA 
TEM ESPAÇOS FÍSICOS E MATERIAIS 

ADEQUADOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA?

NÃO

SIM

 

                               ALUNOS    

 

       1    2    3     4    5    6     7    8   9    10    

4 3 4 4 3 2 1 0 1 0 0 
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Ao alalisar todas as questões anteriores deste grupo, notamos que existe 

ulguma defasagem com os conteúdos esportivo desses alunos, as respostas destes 

gráficos simplismente reafirma a falta de esportivização das aulas de Educação 

Física escolar. 

▪ Gráfico referente a nona  pergunta do questionário 

aplicado aos vinte alunos de Niterói. 

 

DE 1 A 5. DEFINA SUA EXPERIÊNCIA E HABILIDADES COM OS SEGUINTES 

ESPORTES: 

I. 1- NÃO JOGO, SEM EXPERIÊA E EM HABILIDADE; 

II. 2- CONHEÇO, MAS QUASE NUNCA PRATICO; 

III. 3- POUCA EXPÊRIENCIA E POUCA HABILIDADE; 

IV. 4- CONHEÇO, SEI JOGAR, MAS NÃO DOMINO; 

V. 5- CONHEÇO MUITO, SOU CRAQUE.  

ALUNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RUGBY 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SQUASH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SLACKLINE 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

BADMINTON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

FRISBEE 1 2 1 1 1 1 1 1 1  
 

 

A tabela representada acima, aponta e evidencía as respostas e a análise da 

pergunta anterior, onde os adolescentes praticamente a maioria quase nunca 

tiveram a oportunidades de vivências tais esportes nas aulas, e assim, 

desconhecendo tais modalidades e não desenvolvendo suas habilidades potenciais 

dos esportes reportados. 

 

▪ Gráfico referente a décima  pergunta do questionário 

aplicado aos vinte alunos de Niterói. 
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A última pergunta comprova que não é na Educação Física que alunos e 

alunas são beneficiados com as práticas esportivas, e sim, com a grande mídia 

como televisão e internet.  
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Dos esportes que conhece, foi na Educação 
física, se não, onde foi?
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5.0 CONCLUSÃO 

 

Ao desenvolver esta pesquisa, procurou-se ressaltar a importância do esporte 

e as práticas desportivas na escola e como o mesmo é abordado é abordado sob a 

ótica de alunos e recém formados  do Ensino Médio de escolas públicas. 

Ao proporcinar a prática dos esportes de maneiras lúdicas, eficientes e 

prazeroras os alunos podem expressar suas emoções, sentimentos, aprender a 

respeitar ,a trabalhar em equipe , saber ganhar e perder.  

Para isso, professores e professoras devem ter seus objetivos definidos e 

vontade de fazer, estudar as regulamentações,pesquisarr, provocar, convencer o 

aluno do valor da participação esportiva e da importância que o esporte tem em sua 

vida,  pois não só seus alunos desfrutarão das facetas que o esporte pode 

proporcionar. 

Ao analisar os resultados, foi- se detectado econfirmado a suspeita desta 

pesquisa , que diz- se muito que o esporte é elemento mais explorado e que os 

esportes populares são os mais adotados nas aulas de Educação Física, porém não 

foi esse discurso comprovado.  

A realidade do grupo  participante dos Colégios de Niterói desta pesquisa é 

uma Educação Física que não prevalece-se do privilégio de ter como conteúdo o 

esporte, acarretando o desconhecimento, falta de interesse aos alunos ao universo 

esportivo.  

O acesso ao conhecimento é direito e deve ser cumprido a todos os alunos, 

portanto diveros esportes devem ser explorados e ofertados nas aulas de Educação 

Física. 

Este aspecto Oliveira (2005) destaca a importância de abordá-las 

no ensino dos diferentes esportes e que esses conhecimentos não devem 

ser negados aos alunos, mas sim preservados os seus significados 

centrais e alterado o sentido individual e coletivo. 

Sobre a realidade do alunos entrevistados do colégio de Nitrói, não 

foi disparadamente alarmante quanto os alunos de São Gonçalo, porém 

não deixam de ser preocupantes e devem ser avalidados e corrigidos, 

dando a mesma importância para o direto ao conhecimento desses 

alunos. 
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Finalizando com os alunos recém formados onde os fatos são 

paticamente iguais aos de São Gonlaçalo, identificando-se  também os 

mesmos problemas. 

Totalizando  as respostas e análises aos alunos  interrogados de 

São Gonçalo e Niterói, ficam as sugestões: Os esportes devem ser mais 

pesquisados, pensados e planejados pelos professores e ofertados aos 

seus alunos, pois a Educação Física é a única disciplina comptetente para 

o ensino da prática esportiva. 
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