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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo identificar, por intermédio da opinião dos 

escolares de uma turma de oitavo ano de uma escola pública e estadual do 

município de Niterói, se/como/por quê o componente curricular Educação Física tem 

deixado, ao longo do tempo, lacunas acerca do seu aprendizado. Trata-se de um 

estudo de caso, amparado no referencial teórico das representações sociais de 

Moscovici (1961), e fez uso de uma abordagem mista (quantitativa e qualitativa) 

através de um questionário semiaberto. Os resultados obtidos nos dão indícios de 

que a ausência da Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental pode 

ter contribuído para o quadro de desinteresse desses escolares, assim como a falta 

de pluralidade de conteúdos da cultura corporal do movimento e a possível carência 

de discussão sobre os conteúdos apresentados durante a trajetória escolar da 

disciplina Educação Física. 

Palavras-chaves: Componente curricular Educação Física. Representação Social. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to identify, through the opinion of the schoolchildren 

of an eighth grade class of a public and state school in the city of Niterói, whether 

/how/why the curriculum component Physical Education has left, over time, gaps 

about their learning. It is a case study, based on the theoretical reference of 

Moscovici's social representations (1961), and used a mixed approach (quantitative 

and qualitative) through a semi-open questionnaire. The results obtained give us 

indications that the absence of Physical Education in the initial years of Elementary 

Education may have contributed to the lack of interest of these students, as well as 

the lack of plurality of contents of the body culture of the movement and the possible 

lack of discussion about the contents presented during the school trajectory of the 

discipline Physical Education. 

 

Keywords: Curricular Component Physical Education. Social Representation 
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INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros passos para a realização deste Trabalho de Conclusão de Curso 

– TCC – foram dados a partir de minha experiência, como discente, na disciplina 

Pesquisa e Prática de Ensino III, do curso de Licenciatura em Educação Física do 

IEF/UFF1, em uma instituição de ensino pública e estadual no município de Niterói.  

Esta disciplina tem, como um de seus eixos de formação, o Estágio 

Supervisionado, por intermédio do qual os discentes atuam diretamente2 com alunos 

dos anos finais do Ensino Fundamental da rede pública de ensino. As PPE's, na 

UFF, têm como um de seus objetivos manter os graduandos em contato com a 

realidade da carreira docente vivenciando seus desafios, inquietações e 

possibilidades no interior do ambiente escolar apresentando três (3) etapas: 

observação da aula; intervenção mediada com o professor da turma e intervenção 

direta sem o professor da turma. 

Como primeiro procedimento desta disciplina temos que elaborar um 

planejamento das nossas aulas em diálogo com o projeto político pedagógico da 

instituição na qual iremos estagiar e com o planejamento do professor(a) de 

Educação Física, responsável pela turma na qual fazemos o estágio.  

Os discentes são divididos em duplas, ou atuam individualmente, de acordo 

com o número de turmas da instituição (no primeiro semestre de 2017 a maioria dos 

discentes fizeram o trabalho individual).  

Nossa função dentro da disciplina é, além de exercitar a docência, avaliar os 

procedimentos metodológicos de nossos colegas de turma. Assim, todos as quartas-

feiras participávamos de uma reunião na universidade (UFF) com o intuito de 

enriquecer nossa experiência na escola, trabalhando textos pertinentes à área, 

dialogando sobre nossas reflexões e inquietações, sobre nossas impressões, 

discutindo o planejamento e questionando os caminhos pelo qual percorríamos 

assim como os percorridos pelos nossos colegas. 

                                                           
1  IEF-UFF: Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. 
2  Os alunos da PPE atuam diretamente com os alunos da escola a fim de que o graduando vivencie e 

consolide tudo o que foi apresentado na graduação aproximando-o do exercício da docência. 
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       Segundo Altet (2001), se a formação acadêmica inicia os professores em 

seu ofício, seu profissionalismo constitui-se progressivamente por suas experiências 

práticas e é por elas constituído. Para essa autora,  

[...]a experiência vivida, o conhecimento íntimo das 
situações, a imersão no ofício, os estágios para 
observação do trabalho de colegas, as iniciativas 
pedagógicas testadas e as inovações, é que possibilitam 
aos professores o conhecimento do que é preciso fazer 
e de como fazê-lo.[...] O profissionalismo é constituído 
não só com a experiência e a prática em sala de aula, 
mas também com a ajuda de um mediador que facilita a 
tomada de consciência e de conhecimento (p. 31-32). 

No primeiro semestre de 2017 o tema proposto para o oitavo ano foi 

Ginástica. Nos amparamos teoricamente nas orientações de Libâneo (1992) sobre 

Planejamento Escolar. De acordo com o autor, trata-se de: “um processo de 

racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade 

escolar e a problemática do contexto social” (1992, p. 221), visto que, envolve o 

processo de refletir e decidir sobre a estrutura, a organização, o funcionamento e as 

propostas pedagógicas desta.  

Foi tão produtiva essa fase que acabamos por desejar que os alunos 

aprendessem tudo o que passamos a conhecer sobre o tema. Nos fundamentamos, 

para o trabalho com o conteúdo Ginástica, na obra intitulada Metodologia do Ensino 

de Educação Física (SOARES, et al 1992) que diz: 

A elaboração de um programa de ginástica para as 
diferentes séries exige pensar na evolução que deve 
ter em sua abordagem, desde as formas espontâneas 
de solução dos problemas com técnicas rústicas nas 
primeiras séries, até a execução técnica aprimorada 
nas últimas séries do ensino fundamental, bem como 
do ensino médio, onde se atinge a forma esportiva, 
com e sem aparelhos formais. (p. 55) 

 A Ginástica é uma atividade corporal completa, pois contribui para o 

desenvolvimento da criança nos seus aspectos motor, cognitivo, e serve de base 

para a prática de outros esportes e atividades, além de benefícios como 

coordenação, confiança, disciplina, organização e criatividade (GALLARDO, 1993). 

Importante destacar que, logo, tivemos nossas expectativas frustradas na 

primeira aula. Por intermédio de um olhar impressionista, foi possível captarmos que 

os alunos do oitavo ano apresentavam níveis baixos de aptidão física (capacidade 
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do indivíduo de realizar atividades físicas com vigor e disposição), não conseguindo 

executar, de forma satisfatória, tarefas como correr, pular e saltar. 

Segundo Oliveira e Arruda (2000, p.25), a aptidão física se constitui, “em um 

indicador fundamental do nível de saúde individual e comunitário, além de possuir 

reconhecida associação entre os hábitos de atividade física, o estado de saúde e o 

bem-estar”. 

Nossa escolha pelo oitavo ano do Ensino Fundamental foi, justamente, por 

acharmos que, neste ano escolar, os alunos já estariam em um nível de maturação 

que oferecesse facilidade para trabalhar qualquer tema da Educação Física. 

A maturação, conforme Malina (2002), “refere-se ao tempo e controle 

temporal do progresso pelo estado biológico maduro”. Diz respeito às mudanças 

qualitativas que capacitam o organismo a progredir em direção a níveis mais altos 

de funcionamento e tem ligação direta com o meio.  

Guedes e Guedes (1997) afirmam que a quantidade e qualidade dos 

estímulos motores propostos nas aulas de Educação Física desempenham papel 

preponderante nesse processo. 

Outros fatores observados foram: a) o desinteresse de boa parte dos alunos 

em realizar qualquer atividade que pressupunha movimento corporal e b) uma 

grande desmotivação para as aulas de Educação Física.  

Dialogando com a importância de o planejamento envolver ações e situações 

do cotidiano, Turra nos auxilia a compreender que o planejamento constitui  

[...]uma tarefa contínua a nível de escola, em 
função das crescentes exigências de nosso 
tempo e dos processos que tentam acelerar a 
aprendizagem. Será sempre um desafio a todos 
aqueles envolvidos no processo educacional, 
para busca dos meios mais adequados à 
obtenção de maiores resultados. (TURRA et 
al,1995, p. 18) 

Sendo assim, foi preciso uma reformulação no Plano de Ensino procurando 

atender às particularidades daquele grupo de estudantes.  

Depois de muito refletir e compartilhar nossas dúvidas com os professores 

que ministravam a disciplina PPE, no nosso curso, concluímos que trabalharíamos 
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com o tema da Ginástica de Condicionamento Físico3 até o final do bimestre, 

levando os alunos a vivenciarem a prática deste conteúdo da Cultura Corporal do 

Movimento4 objetivando, acima de tudo, a permanência de um legado significativo 

para esses alunos tentando conscientizá-los da importância da atividade física para 

toda a vida. 

Outro aspecto que abordamos, durante o bimestre letivo, foi a temática da 

Educação para a Saúde de forma transversal. Partimos da compreensão de que os 

temas transversais têm sido acionados a partir de dificuldades que nossa 

sociedade enfrenta e que os gestores públicos não solucionam, encaminhando-os, 

assim, para a escola e para outras instituições educacionais a tarefa de tematizá-los 

(DARIDO, 2012).  

Os temas transversais estão presentes nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997, 1998) e estão de acordo com o contexto específico de 

cada grupo social. Sendo assim, a Educação para Saúde foi uma das estratégias 

adotada imaginando que, desta forma, em primeiro lugar, estaríamos contribuindo 

para que os próximos grupos de professores e estagiários de Educação Física que 

viessem a trabalhar com aqueles escolares encontrariam uma realidade diferente e, 

em segundo lugar, estaríamos, também, contribuindo para a formação de jovens e 

adultos conscientes e mobilizados para uma vida mais ativa. 

Neste sentido, o objetivo do planejamento deixou de ser, simplesmente, o de 

conhecer e reconhecer os diversos tipos de Ginástica e passou a ser o de entender 

a importância do exercício físico para a promoção da saúde e compreender a 

Ginástica como componente deste processo.  

 Nossa preocupação estava, muito mais voltada, para o que iria ficar de 

contribuição para a vida daqueles alunos do que naquilo que iriam aprender sobre 

as Ginásticas.  

                                                           
3 Ginástica de Condicionamento Físico caracteriza-se pela preocupação com a manutenção da 
condição física e manutenção da saúde. (Souza ,1997) 
4  Nomenclatura utilizada pelo por um Coletivo de Autores (1992) para referenciar o que é Educação 
Física no âmbito escolar. Sendo assim a cultura corporal de movimento "[..] tematiza formas de 
atividades expressivas corporais como: jogo, esporte, dança, ginástica, formas estas que configuram 
uma área de conhecimento..." (SOARES, et al, 1992, pag. 33). 
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Os procedimentos metodológicos adotados por nós estavam direcionados 

para o trabalho com as principais capacidades físicas - força, flexibilidade, equilíbrio 

e velocidade - utilizando os jogos como principal ferramenta de aprendizagem. Em 

cada aula foi trabalhada uma capacidade física diferente, seguida de uma explicação 

sobre sua definição, onde a aplicávamos no nosso cotidiano, porque/para que era 

importante essa capacidade física e juntos (estagiário-aluno) refletíamos sobre em 

quais jogos era possível observarmos estas capacidades, considerando que: 

Quando a criança joga, ela opera com o significado 
das suas ações, o que a faz desenvolver sua 
vontade e ao mesmo tempo tornar-se consciente 
das suas escolhas e decisões. Por isso, o jogo 
apresenta-se como elemento básico para a 
mudança das necessidades e da consciência. 
(SOARES, et al 1992) 

No final de dois meses de trabalho, os alunos se autoavaliaram melhores 

fisicamente - esta autoavaliação aconteceu em uma roda de conversa sobre o 

conteúdo das aulas - e deram sinais de compreensão acerca da importância da 

prática de exercícios físicos. Ao serem indagados sobre o porquê desta 

compreensão, as respostas variaram entre bem-estar físico, prevenção de doenças, 

envelhecimento saudável, entre outros. 

Cabe dar destaque o fato de que não submetemos os alunos a nenhum pré-

teste que nos desse algum tipo de informação qualificada acerca do nível de 

condicionamento físico dos escolares e que, posteriormente, pudesse atestar, 

através de um pós-teste, algum tipo de melhora. Esta ocorrência não deveria ser 

caracterizada como um descuido metodológico de nossa parte porque, como 

revelado anteriormente, nosso problema de pesquisa se constituiu no decorrer da 

disciplina Prática de Ensino. 

Na verdade, estamos revelando impressões que tivemos por intermédio do 

convívio com os estudantes e, também, através de relatos que expressavam uma 

sensação de melhora. 

Frente a este cenário, captado em nossa experiência na disciplina Prática de 

Ensino III, fomos acometidos por uma grande inquietação sobre o que a Educação 

Física escolar tem deixado como legado para o aluno e o que esse aluno tem 

assimilado em relação à sua capacidade de realizar movimentos e de relacionar-se 

corporalmente com as dimensões espaço-temporais do ambiente físico. 
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Neste sentido, surgiram questões problematizadoras que nos provocaram a 

investigar este fenômeno escolar: 1) Até que ponto a Educação Física tem 

contribuído para esse quadro apresentado? 2) O que tem sido a Educação Física 

para esses alunos? 

  

RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

''Professora quem vai dar aula pra gente agora? Tomara que seja chata pra 

eu voltar a "matar aula"! (Aluna Y, 14 anos) 

Foi com essa fala que se encerrou nossa participação no projeto pedagógico 

desenvolvido por ocasião da disciplina Pesquisa e Prática de Ensino III.  

Observamos, durante o período na escola, um grupo muito grande de alunos 

que se recusava a assistir/participar da aula de Educação Física. Porém, desde que 

começamos a ministrar as aulas a turma aumentava e, a cada dia de aula, aparecia 

um novo aluno.    

Intrigados, com essa situação, fomos verificar quantos alunos pertenciam 

àquela turma. Para nossa surpresa havia trinta e sete (37) nomes no diário de 

classe, no entanto, o máximo que conseguimos ter em nossas aulas foi o número de 

vinte e dois (22) alunos. 

Muito nos impressionou aquela recusa pela aula de Educação Física. Estudos 

importantes (como a obra de Hugo Lovisolo: “Educação Física - A arte da 

mediação”, 1995) revelam que a Educação Física aparece em primeiro lugar na 

preferência de escolares da rede pública de ensino do município do Rio de Janeiro, 

todavia, os mesmos não a caracterizam como a disciplina mais importante do 

currículo escolar, ficando apenas em quinto lugar. O que aconteceu ou o que vem 

acontecendo com a Educação Física escolar? Deixou de ser interessante? Por qual 

motivo? 

O presente estudo pretende, portanto, investigar acerca da temática do 

legado deixado pela disciplina Educação Física, a partir da perspectiva de alunos de 

uma turma de oitavo ano de uma escola pública estadual do município de Niterói. 
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Muitas crianças e jovens não alcançam, quando adultos, sua capacidade 

potencial de desempenho, porque os estímulos de desenvolvimento estabelecidos 

durante os processos de crescimento para o aparelho postural e motor5 foram 

insuficientes (WEINECK, 1999). Partindo dessa premissa, foi realizada, 

primeiramente, uma pesquisa na literatura que aborda essa temática procurando 

entender o quadro de desenvolvimento motor, cognitivo, cultural, histórico e social 

que os alunos do oitavo ano deveriam (segundo estudos) apresentar. 

De acordo com Parâmetros Curriculares Nacionais - Educação Física -

(BRASIL, 1997, 1998) o aluno do oitavo ano deve reunir "condições de compreender 

determinados recortes que podem ser feitos ao analisar os tipos de movimento 

envolvidos em cada atividade" (Ensino Fundamental II - 6º ao 9º ano, pag. 23). 

Já para Gallahue (1982), segundo seu modelo de taxionomia do 

desenvolvimento motor6, os alunos do oitavo ano deveriam estar na fase de 

combinação de movimentos fundamentais e movimentos culturalmente 

determinados. Contudo, a impressão inicial que tivemos sobre o grupo de alunos, foi 

a de que eles não haviam sofrido este desenvolvimento. 

Não se trata de justificarmos a aptidão física por si só, entendendo-a apenas 

como um estado de adaptação biológica para as necessidades externas, mas 

termos um olhar para o processo que representa todo o envolvimento do indivíduo 

com o meio. 

Desta forma, nossa busca se dedicou a encontrar indícios que nos ajudassem 

a revelar as causas geradoras da desmotivação dos alunos do oitavo ano para as 

aulas de Educação Física, ou seja, em última instância, entender se a Educação 

Física, como componente, curricular tem deixado lacunas em seu aprendizado, ao 

longo do tempo. 

 

 

                                                           
5 Controle postural é a base do sistema de controle motor humano, produzindo estabilidade e 

condições para o movimento, como a habilidade de assumir e manter a posição corporal desejada 

durante uma atividade quer seja essa estática ou dinâmica (Barela et al, 2009).  
6  Modelo de sequência com objetivo de servir de base para a aquisição de habilidades motoras. O 

modelo apresentado por ele é o de uma ampulheta heurística que oferece algumas orientações para 

a compreensão do comportamento motor. 
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OBJETIVO GERAL DO ESTUDO 

Identificar, por intermédio da teoria das representações sociais, se/como/por 

quê o componente curricular Educação Física tem deixado, ao longo do tempo, 

lacunas acerca do seu aprendizado, em alunos de uma turma de oitavo ano, de uma 

escola pública de Niterói/RJ. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO ESTUDO 

Analisar como foi a Educação Física na trajetória escolar dos discentes 

pesquisados. 

Compreender o que pensam os discentes investigados sobre a existência da 

disciplina Educação Física no meio escolar. 

 

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

Este estudo encontra-se estruturado em: três capítulos, discussão dos 

resultados do estudo e conclusão. 

O primeiro capítulo descreve a base teórica utilizada e dá especial atenção 

à explicação sobre como operamos com a Teoria das Representações Sociais.  

O segundo capítulo revela as opções metodológicas adotadas neste estudo 

e descreve as etapas que adotamos para a obtenção e para a análise dos dados da 

pesquisa. 

No capítulo três são apresentados os resultados do estudo narrando 

especificidades do grupo de alunos pesquisado e as representações deles [os 

alunos] sobre as aulas de Educação Física.  

Em seguida, a discussão dos resultados narra as questões e os desafios 

sugeridos pelas representações dos alunos e apresenta nosso diálogo com o 

suporte teórico acionado por esta pesquisa. 

Por fim, na conclusão, dedicamos espaço para apontarmos os limites de 

nosso estudo e para sugerirmos investimento em investigações mais aprofundadas. 

Fica o convite para que visitem nosso estudo que foi realizado com rigor 

científico, mas também, com muita paixão. 
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Capítulo 1 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1. AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

O que significaria para um adolescente estar em uma aula de Educação 

Física escolar? Seria estar fazendo algo que tenha sentido? Seria jogar bem 

determinada modalidade esportiva? Seria estar com seus colegas e se sentir 

incluído? Seria ter um corpo saudável (de acordo com os padrões sociais), pronto 

para qualquer atividade?  

A Educação Física escolar tem sido interessante para os estudantes? 

A opinião dos alunos sobre a Educação Física, na maioria das vezes, vai 

depender da sua experiência com a mesma. Se o contato foi prazeroso, gerou 

satisfação, a opinião, provavelmente, será favorável. No entanto, se a experiência foi 

de insucesso e exclusão, consequentemente, a opção será de afastamento das 

aulas e passividade perante às atividades (AQUINO, 2005).  

O grande desafio do professor de Educação Física estaria em transformar 

essas opiniões. 

De acordo com o PCN (BRASIL, 1999) - Introdução sobre a Educação Básica 

- tratar a contextualização do conhecimento é um dos recursos que a escola possui 

para retirar o aluno da condição de espectador passivo. Permitindo assim que o 

conteúdo de ensino provoque aprendizagens significativas que estimulem o aluno a 

estabelecer entre ele e o objeto do conhecimento uma relação de reciprocidade. Um 

importante recurso que pode ser associado com as experiências da vida cotidiana. 

Verificando os conteúdos trabalhados pela disciplina Educação Física no 

Ensino Médio, por exemplo, observa-se uma repetição de tudo que foi dado no 

Ensino Fundamental resumindo-se a desportos e seus gestos técnicos 

(COSTA,1997). Restringindo a Educação Física aos mais habilidosos em dado 

esporte. Estas atividades são sim importantes no contexto escolar, mas uma 

ressignificação se faz necessária para que os menos habilidosos não sejam 

deixados à parte. 
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Um interessante estudo feito por Darido (2004) com escolares da rede 

Estadual de Rio Claro nos atenta para o fato de que cada vez mais estudantes do 

Ensino Médio estão pedindo dispensa das aulas de Educação Física. Os resultados 

do referido estudo mostram que 20% dos alunos são dispensados das aulas deste 

componente curricular, ao mesmo tempo em que metade desses alunos consideram 

a Educação Física sua disciplina preferida. Há um afastamento progressivo dos 

alunos em relação às aulas de Educação Física na escola. 

Além de estimular o pensamento crítico sobre as práticas corporais nas aulas, 

a Educação Física escolar deveria proporcionar condições para que os estudantes 

adquirissem autonomia sobre essas práticas a fim de que os mesmos, após o 

período das aulas, mantivessem uma prática de atividade física regular, se assim o 

desejassem (DARIDO, 2004).  

  Todavia, a influência da perspectiva esportiva acaba valorizando apenas os 

mais habilidosos, enquanto que os que mais precisam de estímulos para a atividade 

física, acabam se afastando. Darido (2004) nos alerta que:  

Os resultados imediatos destes procedimentos são: 
um grande número de alunos dispensados das aulas 
e muitos que simplesmente não participam dela, e 
que provavelmente não irão aderir aos programas 
sistematizados de atividade física (p.62). 

Fiorin (1997) fez uma análise onde obteve opiniões de alunos após um 

programa de atividade física que dispensava os conteúdos esportivos. Os alunos 

relataram que vinculam a Educação Física escolar ao esporte, mas aprovam outras 

atividades no currículo da disciplina. 

Lovisolo (1995) pesquisou as opiniões e representações de alunos e seus 

responsáveis acerca da Educação Física escolar. O autor acredita que os pontos de 

vista levantados por pais e alunos são de grande relevância para se chegar a um 

consenso sobre projetos e ações educacionais que venham atender de fato esses 

estudantes.  

Foram submetidos aos questionários deste estudo 703 alunos e 432 

responsáveis de alunos, de seis escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro. Os 

principais resultados desta investigação nos revelam que a Educação Física, mais 

uma vez, é a disciplina mais apreciada pelos alunos, entretanto, a disciplina mais 

valorizada e importante é o Português. O que estaria por trás destes resultados? 



19 

 

 

As aulas de Educação Física não deveriam ser um confronto entre dois 

extremos: a prática descontextualizada e a “chamada” teorização, mas, sim, a 

consciência de ser uma área de conhecimento que possui sua especificidade: o 

movimento humano consciente (BARBOSA, 2007). Assim é preciso que sua 

intervenção apresente reflexões, mas sem perder suas características 

procedimentais7. 

Aquino (2005) analisou as dificuldades que os professores de Educação 

Física enfrentam no dia-a-dia quanto ao desinteresse dos alunos. O estudo revela 

que a falta de interesse tem relação com o nível de habilidades e, claramente, tais 

habilidades estão relacionadas com experiências anteriores. Outro fator 

determinante foi o medo de errar associado a experiências negativas.  

Podemos observar que a não participação plena dos alunos pode ter relação 

com a forma de intervenção do professor, mas não podemos desconsiderar fatores 

externos à escola como: o acúmulo de experiências nas suas vidas fora da escola, 

suas visões de mundo e contextos socioeconômicos no qual estão inseridos. 

Sobre os desafios e a necessidade de atualização do professor de Educação 

Física, Betti e Zuliani (2004) nos provocam: 

Nesses tempos de rápidas e profundas transformações 
sociais que repercutem, às vezes de maneira dramática, 
nas escolas, a Educação Física e seus professores 
precisam fundamentar-se teoricamente para justificar à 
comunidade escolar e à própria sociedade o que já sabem 
fazer, e, estreitando as relações entre teoria e prática 
pedagógica, inovar, quer dizer, experimentar novos 
modelos, estratégias, metodologias, conteúdos, para que 
a Educação Física siga contribuindo para a formação 
integral das crianças e jovens e para a apropriação crítica 
da cultura contemporânea. (pag. 80) 

Contudo, Bracht e Caparroz (2007) nos provocam através de uma questão 

bem pertinente na realidade atual da Educação Física: será que os cursos de 

formação de professores de Educação Física estão hipertrofiando as discussões 

pedagógicas e atrofiando as discussões da didática da Educação Física? 

                                                           
7 As características procedimentais referem-se a habilidades motoras que podem ser: básicas 
(arremessar, saltar, correr...), culturalmente determinadas (que são realizadas dentro de 
manifestações culturais como dança, jogos, lutas...), desenvolvimento de capacidades perceptivo-
motoras (lateralidade, visão, tato, antecipação...) e desenvolvimento de capacidades físicas e 
motoras (OLIVEIRA, 2004). 
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1.2. A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Há certo consenso na área de que a Educação Física nos últimos tempos tem 

avançado muito em relação ao seu conhecimento científico e pedagógico, fazendo 

com que o professor de Educação Física chegue ao entendimento de seu real valor 

como educador, de que não pode estar aquém das teorias pedagógicas mais 

abrangentes que dão suporte ao específico, de que é preciso continuar sua 

formação e se atualizar.  

Bracht e Caparroz (2007), em seus estudos sobre a didática da Educação 

Física, nos revelam que há uma certa dificuldade dos professores em organizar e 

realizar aulas de acordo com uma nova visão pedagógica, dada como progressista, 

da Educação Física o que vai desde professores com formação no modelo antigo de 

Educação Física até os recém-formados. Os autores, ainda, nos revelam que: 

[...]o fato de que as questões do cotidiano escolar 
perdem prestígio (são derivações) ante as questões 
sociopolíticas mais gerais, gerando ou reforçando 
uma dicotomia, não desejada por nenhuma das 
partes, entre os “teóricos” e os “práticos”. A teoria 
passa a significar uma ameaça (ELLIOT, 2000) para 
aqueles que não dominam a linguagem específica 
das análises sociopolíticas e filosóficas, o que 
promove e acentua a separação entre as 
preocupações didáticas (menores) e as pedagógicas, 
nesse caso, sociopolíticas. É comum ouvir, no 
contexto escolar de colegas formados antes da 
reformulação curricular dos anos de 1990, que eles 
eram práticos, sabiam fazer e que, agora, os novos 
professores são teóricos e não sabem fazer 
(ensinar). (pag. 25) 

 

Esta discussão de fato ocorre corriqueiramente nos bastidores da Educação 

Física confrontando-se com desafios e questões: "o que seria uma prática educativa 

crítica da Educação Física nas escolas? E mais, como modificar a prática existente? 

Quais as estratégias, os mecanismos etc. para provocar tais mudanças?" (BRACHT 

e CAPARROZ, 2007, pag. 26). 
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Ainda, segundo os dois autores, 

Entendemos que há verdade no ditado popular de 
que a “teoria na prática é outra”. No entanto, não 
compartilhamos do preconceito em relação à teoria 
que está presente no ditado, ou seja, de que as 
teorias não servem porque elas não “funcionam” na 
prática – elas precisam, na verdade, ser modificadas 
pela prática. Quando hoje alguém chama um 
professor de teórico (da educação física), procurando 
dar uma conotação negativa à afirmação, e diz que 
sua teoria não se aplica na prática, isso, 
paradoxalmente, pode ser interpretado como um 
elogio. Isso porque uma outra leitura do dito popular é 
possível. A leitura de que o ditado, na verdade, 
desvaloriza a prática em vez da teoria, porque traz 
embutida, exatamente, a idéia de que a prática, se a 
teoria funcionasse, seria apenas uma conseqüência, 
uma mera “aplicação” daquela – o sujeito da ação 
seria a teoria e não a prática: o que fazem os 
práticos? Aplicam o que os teóricos ditam! O mérito 
seria todo da teoria, que conduziu bem a prática. 
Ainda bem que a teoria na prática é outra, pois 
permite que o “prático” seja autor de sua prática e não 
mero reprodutor do que foi pensado por outros. A 
prática precisa ser pensante (ou reflexiva)! (pag. 27) 

 

Um dos caminhos possíveis para que não ocorresse o afastamento entre a 

teoria e a prática seria um modelo de currículo universitário onde a disciplina Prática 

de Ensino/Estágio Supervisionado aparecesse em todo o processo da graduação, 

não apenas no final. Sendo essa prática acompanhada de perto por um supervisor 

que pudesse contribuir com a reflexão na ação dos futuros professores (DARIDO, 

1995).  

Aos professores já formados fica a urgência de uma formação continuada 

como aperfeiçoamento, a busca de um fazer competente a fim de modificar a visão 

que o próprio meio escolar possui em relação à Educação Física, sendo 

historicamente desvalorizada (também por pais e alunos) e vista apenas como 

extensão do tempo vago.  

Bracht (2002) aponta algumas ações positivas que podem ser feitas pelos 

professores para que ocorra uma mudança no padrão de entendimento que o senso 

comum tem sobre a Educação Física (EF): 
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[...] buscar uma maior inserção nos espaços da 

escola onde se discute o seu projeto pedagógico, 
fundamentando a importância de se considerar a EF 
como elemento deste projeto; fazer-se presente nas 
reuniões, discussões e debates pedagógicos da 
escola; criar e aproveitar oportunidades para discutir 
sobre o papel da EF com os colegas professores da 
escola, com os pais dos alunos e com estes próprios 
e realizar uma prática que valorize o espaço da EF. 
(pag. 17) 

 

Mas para que essas ações aconteçam, com o propósito de modificar o 

imaginário social sobre a Educação Física, o professor precisa desenvolver sua 

capacidade de análise crítica da realidade escolar e da sua prática pedagógica. Daí 

a importância da formação continuada que deverá estimular a capacidade de 

reflexão crítica, como também avaliar as possibilidades e os limites das mudanças 

pedagógicas (BRACHT, 2002). 

Na outra face desse processo está o estudante que não é uma folha em 

branco onde se possa inscrever toda uma formação pré-determinada. Ele tem 

participação na sociedade e possui um conhecimento que precisa ser considerado: 

Como pensar qualquer tipo de intervenção e de 
reflexão crítica sobre a realidade, uma vez que não se 
considera os sentidos, os significados, em uma 
palavra, as representações dos alunos? 
(RETONDAR, 2009, pag. 218)  

 

 

1.3. O ALUNO E A EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

O componente primordial quando falamos de educação é o ser humano, 

nenhum ato educacional é desenvolvido sem uma compreensão do homem, de uma 

definição de que tipo de ser humano que se pretende construir (NASÁRIO, 1999). 

Sendo assim, o grande esforço pedagógico está em trabalhar a autoestima do 

estudante de forma que o mesmo possa se emancipar nas suas escolhas e 

caminhos. 

A Educação Física representa uma ferramenta muito importante nesse 

processo de construção de autonomia, pois a mesma lida diretamente com a 

realidade mais próxima do estudante que é o movimento e seus desdobramentos. O 

professor de Educação Física precisa apropriar-se de todos os espaços 

pedagógicos que a escola possa proporcionar, participar e atuar nas principais 
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discussões sobre os caminhos que a escola vem traçando para seus alunos. Kunz 

(1991) nos auxilia ao revelar que este componente curricular: 

É uma prática interdisciplinar, onde os conteúdos 
desenvolvidos pela Educação Física deverão ter um 
papel decisivo na síntese da totalidade de 
conhecimentos desenvolvidos na escola, e que só 
um trabalho interdisciplinar e não no sentido 
compartimentado pode produzir. (p.105) 

 

O distanciamento da Educação Física das funções pedagógico-educacionais 

da escola é percebido pelos alunos quando os mesmos nos trazem a opinião de que 

a Educação Física não é, em uma hierarquia, uma disciplina importante. Bracht 

(1992) nos relata sobre a pouca utilidade para o estudante, em relação à construção 

do sujeito político, da atual Educação Física pois o mesmo apenas obedece a regras 

impostas pela sociedade hegemônica. 

É preciso que a autonomização pedagógica da 
Educação Física compreenda uma reflexão crítica do 
próprio papel da Escola em nossa sociedade de 
classes. Isto é, não só uma relação crítica (filtragem 
crítica) para com o conjunto de atividades corporais 
(por ex. O esporte) deve ser elemento constituinte do 
desenvolvimento da sua identidade pedagógica, mas 
também para com a instituição educacional. (pag. 24) 

 

O conhecimento, assim como a educação e a sociedade, está em constante 

mudança e a Educação Física precisa acompanhar este dinamismo para estimular o 

interesse desses alunos que hoje possuem uma demanda diferente de anos atrás. O 

que os estudantes estão querendo dizer ao pedirem dispensas das aulas de 

Educação Física? O que eles querem expressar ao mostrarem desinteresse nas 

aulas Educação Física? 

 

 

1.4. O ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

O entendimento de representação social, como será aqui descrito, foi 

introduzido por Moscovici em 1961, em suas pesquisas sobre a representação social 

na Psicanálise. Segundo Retondar (2008), seu propósito era redefinir o campo da 

Psicologia Social evidenciando sua função simbólica e seu poder de construção do 

real. Para este mesmo autor: 
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Moscovici inicia esse processo de elaboração teórica 
retomando o conceito de representação coletiva, 
proposto por Durkheim. Mostra que este se referia a 
uma classe muito genérica de fenômenos psíquicos e 
sociais, englobando entre eles os referentes à 
ciência, aos mitos e à ideologia, sem a preocupação 
de explicar os processos que dariam origem a essa 
pluralidade de modos de organização do 
pensamento. Além disso, a concepção de 
representação coletiva era bastante estática - o que 
correspondia à permanência dos fenômenos em cujo 
estudo se baseou - e, portanto, não adequada ao 
estudo das sociedades contemporâneas, que se 
caracterizam pela multiplicidade de sistemas políticos, 
religiosos, filosóficos e artísticos e pela rapidez na 
circulação das representações (pag. 62). 

 

Contudo, o que Moscovici procura evidenciar é que as representações sociais 

não são apenas opiniões e imagens subjetivas, mas teorias coletivas sobre o real, 

possuidoras de lógicas e linguagens particulares, e que "determinam o campo das 

comunicações possíveis, dos valores ou das idéias compartilhadas pelos grupos e 

regem, subseqüentemente, as condutas desejáveis ou admitidas" (MOSCOVICI, 

1978, p.51). 

Principal colaboradora dos estudos de Moscovici, Jodelet sistematiza este 

campo de estudo e contribui para o aprofundamento teórico esclarecendo o conceito 

e os processos formadores das representações sociais, que para ela são definidos 

como: 

[...] uma forma específica de conhecimento, o saber 
do senso comum, cujos conteúdos manifestam a 
operação de processos generativos e funcionais 
socialmente marcados. De uma maneira mais ampla, 
ele designa uma forma de pensamento social. (p.361-
362) 

 

Os estudos das representações sociais analisam como são formados e como 

funcionam os sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e 

grupos e para interpretar os acontecimentos do cotidiano (ALVES-MAZZOTTI, 

2008). Sendo assim, atuam [os referidos estudos] na dinâmica entre o conhecimento 

do senso comum e o conhecimento científico. 

A Teoria das Representações Sociais consiste em revelar como são 

construídas as representações, como o novo é incorporado aos universos 

consensuais. Para Moscovici (1978) essa construção é constituída por dois 

processos formadores: a ancoragem - que torna familiar o conceito ou objeto 
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representado - e a objetivação - construção formal de um conhecimento em nível 

de senso comum. 

 

Em nosso estudo, procuramos conhecer o que pensam os estudantes do 

oitavo ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública estadual da cidade de 

Niterói, sobre a disciplina Educação Física, a fim de investigar os possíveis 

caminhos que os levaram a ter um comportamento de falta de interesse pelas aulas 

deste componente curricular. A investigação consiste em entender, mesmo que de 

forma exploratória e inicial, como foi a relação deles com a disciplina Educação 

Física em suas trajetórias escolares. 

 

Outro nome importante que nos auxiliou na operacionalização com a Teoria 

das Representações Sociais foi o de Jean-Claude Abric (1994) que irá dizer que: “a 

representação é, pois, constituída por um conjunto de informações, de crenças, de 

opiniões e de atitudes sobre um objeto dado” (1994, p. 19). Para Abric, as atitudes e 

comportamentos dos sujeitos não são determinados pelas características objetivas 

das situações, mas pelas representações dessas situações. 

 

Abric irá complementar a Teoria das Representações Sociais com um eixo 

teórico denominado Teoria do Núcleo Central, preocupando-se com a estrutura 

interna e a dinâmica das representações, para ele, é o núcleo central que irá 

determinar a significação e a organização das representações (CRUSOÉ, 2004). 

Alves -Mazzotti (2000) pondera e nos esclarece que: 

A idéia essencial de Abric (1994) é a de que toda a 

representação está organizada em torno de um núcleo 

central (NC) que determina, ao mesmo tempo, sua 

significação e sua organização interna. Os outros 

elementos que entram na composição são chamados 

elementos periféricos (EP), e constituem a parte 

operatória da representação, desempenhando um papel 

essencial no funcionamento e na dinâmica das 

representações. Sendo mais sensível às características 

do contexto imediato, o sistema periférico constitui a 

interface entre a realidade concreta e o NC. (p. 62) 

 

Assim, o fato da Teoria das Representações Sociais julgar o conhecimento de 

senso comum como conhecimento verdadeiro, permite a análise de determinadas 
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práticas na escola, através do olhar dos professores e alunos à um dado objeto. 

Maia (2001), problematiza a importância da apropriação desta teoria no âmbito 

escolar e diz: 

[...] Durante um certo tempo, o conhecimento popular foi 

silenciado na escola. Ora, toda sociedade, segundo 

Moscovici está permeada por esse conhecimento que ele 

denominou de representação social. Será que a escola é 

um espaço de puro saber científico? Estamos certos que 

não. O professor, o aluno como atores de uma sociedade 

em movimento, carregam consigo um saber que se 

constrói no dia a dia, tanto social, familiar, quanto 

profissional. E este conhecimento eles trazem para a 

escola. Identificar elementos desse conhecimento e 

estabelecer relações com o conhecimento científico, 

objeto específico de “transmissão” escolar, nos parece ser 

um importante passo para a compreensão de entraves e 

desvios que observamos no dia a dia escolar. (p. 85) 
 

Desta forma, compreendemos que a representação social permite o indivíduo 

interpretar o mundo, auxiliando na comunicação e orientando ações e 

comportamentos e, nesse sentido, temos a percepção de que o ato pedagógico não 

está imune a este conhecimento oriundo da comunicação, interpretação dos 

indivíduos. É uma característica humana representar um objeto, logo, se faz 

interessante como elemento que possibilita a explicação do comportamento humano 

(CRUSOÉ, 2004). 

Procurando entender o comportamento atual dos alunos de uma turma de 

oitavo ano do Ensino Fundamental frente as aulas de Educação Física, utilizamos 

como inspiração alguns conceitos da Teoria das Representações Sociais de 

Moscovici (1961) almejando o entendimento do comportamento desinteressado 

desses alunos, à priori, nas aulas de Educação Física. 

Para tal, empregamos alguns procedimentos e métodos que serão 

explicitados no próximo capítulo. 
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Capítulo 2 – METODOLOGIA 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo de caso, amparado no referencial teórico das 

representações sociais, que fez uso de uma abordagem mista – quantitativa e 

qualitativa – por intermédio da qual procurou identificar as vivências dos indivíduos, 

em seus próprios contextos sociais, na tentativa, segundo Moscovici (1961), de se 

conhecer dados subjetivos que nos levassem ao entendimento de como a Educação 

Física, como disciplina do currículo escolar, vem sendo entendida no imaginário de 

estudantes do oitavo ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública estadual 

da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. 

A escolha por uma abordagem quantiquali se deu pela necessidade de 

análise de todas as instâncias com o objetivo de pormenorizar os dados. O interesse 

não se concentrou em, apenas, interpretar os dados através de explicações 

dedutivas através de números, mas, principalmente, procurar entender o fenômeno 

social estudado em um processo dialético indutivo-dedutivo8. 

Utilizamos um questionário semiaberto - embora a maioria dos estudos que 

utilizam a Teoria das Representações Sociais sejam feitos através de grupos focais9 

- devido ao curto prazo para o trabalho de Monografia e por especificidades do 

grupo de escolares, no qual a interferência do pesquisador poderia inibir as 

respostas.  

O questionário (encontra-se nos Anexos) foi composto por dez (10) questões 

julgadas e validadas por três professores doutores da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

 

 

                                                           
8  Conceitos de métodos de ciência. Raciocínio indutivo, que parte do particular para o geral, e 

raciocínio dedutivo que parte de geral para o particular.  

9  Os grupos focais podem ser descritos, basicamente, como entrevistas que se fundamentam na 

interação desenvolvida dentro do grupo. Ler mais em: Descrição, explicação e método em pesquisa das 

Representações Sociais (1995, pag. 49-185). 
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2.2 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

Os estudantes foram convidados, previamente, para a participação na 

pesquisa, sendo esclarecidos sobre a intenção e a importância do estudo para o 

qual iriam contribuir com suas respostas. Não houve objeções nem questionamentos 

relacionados a dúvidas sobre a pesquisa.  

Como já mencionado, a aproximação com a turma se deu através da nossa 

vivência durante o período da disciplina PPE III, criando um vínculo com esses 

estudantes que oportunizou e facilitou, entre outras coisas, a aplicação do 

instrumento de coleta de dados. 

Uma semana antes da aplicação dos questionários foi feita uma visita aos 

alunos e à professora de Educação Física regente para relembrar e firmar o 

compromisso com os mesmos.  

Um fato interessante ocorreu quando os alunos se manifestaram a favor das 

aulas de Educação Física no período da PPE III, da aproximação estagiário-aluno 

que tivemos e indagaram quando retomaria as aulas. Ao serem informados que não 

seria possível houve um descontentamento. 

Desta forma, a coleta de dados foi realizada durante a aula de Educação 

Física da turma escolhida, com a permissão da direção e da professora regente e 

após a assinatura dos alunos de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(encontra-se nos Anexos), que explicitava a finalidade do estudo.  

A aplicação do questionário foi feita pelo próprio pesquisador o que 

possibilitou a realização de explicações aos alunos que, porventura, pudessem 

apresentar alguma dúvida no preenchimento.  

Os questionários foram recolhidos, imediatamente, após o preenchimento dos 

mesmos. 

Importante destacar que foi necessária uma segunda visita para a aplicação 

do questionário a diversos alunos que não haviam comparecido à escola no primeiro 

dia da aplicação. Após uma reunião com a coordenadora pedagógica da instituição, 

nos foi permitido um horário, durante a aula do professor de Matemática, para que 

os alunos que não participaram da primeira “rodada” pudessem ter uma segunda 

oportunidade. 
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2.3. SUJEITOS E LOCAL DA PESQUISA 

 

A turma oficialmente, segundo o diário de classe10, tem trinta e sete (37) 

alunos matriculados, entretanto, apenas vinte e quatro (24) têm presença nas aulas. 

Desses vinte e quatro (24), dezoito (18) participam das aulas assiduamente. A 

amostra de nosso estudo se constitui de dezesseis (16) estudantes de uma turma de 

oitavo ano do Ensino Fundamental, de um colégio estadual do município de 

Niterói/RJ. São estudantes de ambos os sexos e de idade entre treze (13) e 

dezessete (17) anos.  

A instituição de ensino teve sua origem com a denominação de “Escola 

Normal”, a primeira do Brasil e da América, instituída através do Ato n. º 10 de 1º de 

abril de 1835, fica localizada em uma área nobre de Niterói, bem próxima do centro 

da cidade. A população escolar vem de bairros periféricos, do entorno do colégio e 

de municípios vizinhos. 

A escola possui duas quadras poliesportivas (uma coberta e outra 

descoberta) amplas e um ginásio esportivo. Há um número razoável de material 

pedagógico para a Educação Física e para as práticas desportivas11 e pouco 

material alternativo12. 

 

2.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para organização dos dados foi utilizado o método da estatística descritiva13 e 

sua posterior análise foi feita por meio da frequência e cálculo do percentual, sendo 

demonstrado através de tabelas, gráficos e quadros. 

                                                           
10  O diário é um documento que comprova a presença de um aluno e mantém registrado o conteúdo 
que o professor apresentou nas suas aulas. 
11  São materiais que auxiliam as aulas com a temática do esporte. Exemplo: bolas de basquetebol, 
bolas de handebol, cones e etc. 
12  São materiais que irão auxiliar as aulas com a temática diferente do esporte que os alunos estejam 
acostumados (futebol, voleibol, basquetebol e handebol). Exemplo: colchonetes, petecas, elásticos, 
cabos de vassouras e etc. 
13  Permite-nos resumir, compreender e descrever os dados de uma distribuição utilizando, entre 
outros métodos, medidas de tendência central (média, mediana e moda). Saiba mais em: Estatística 
Básica (2003, pag. 78-82). 
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Optamos pelo uso do método avaliativo das Representações Sociais, através 

do qual o resultante será uma representação prototípica14 individualmente distribuída 

de elementos comuns que são frequentemente denominadas de Núcleo Central 

(WAGNER, 1995, pag. 164), com dimensão metodológica de análise de dados 

formal envolvendo os modelos estatísticos e as análises estruturais. "A 

representação global resultante é a representação coletiva completa com elementos 

que não são comuns a todos os grupos, mas que são típicos ou relevantes para um 

ou outro grupo social." (BELLINI, 2011, pag. 153)  

Sendo assim, revela a tendência de pensamentos e ideias de um grupo 

específico sobre uma temática. O que não encerra ou define as proposições, mas 

nos apresenta um olhar diferenciado auxiliando o entendimento da hipótese 

levantada na investigação. 

Através da análise dos resultados obtidos nessa investigação pretendemos 

encontrar as possibilidades de compreensão do comportamento atual que uma 

turma de oitavo ano apresenta nas aulas de Educação Física.

                                                           
14  Entende-se por um padrão de Representação, ou seja, que se repete, sendo uma tendência de 
resposta do grupo pesquisado. Ler mais em: Descrição, explicação e método em pesquisa das 
Representações Sociais (1995, pag. 149-185). 
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CAPÍTULO 3 - RESULTADOS 

 

 

3.1 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O grupo de estudantes que participou da pesquisa era composto por um 

número superior de meninas (56,25%), com média de idade de quinze (15) anos.  

Podemos observar na Tabela 1 que apenas 18,75% dos estudantes 

apresentavam a faixa etária de treze (13) anos, como orienta o Ministério da 

Educação (MEC), em acordo com o ano escolar15. Tratava-se de uma turma que não 

apresentava uma diferença grande de idade entre seus integrantes. 

 

Tabela 1: Faixa etária e sexo dos alunos participantes 

IDADE FEMININO MASCULINO % 

13 1 2 18,75 

14 2 1 18,75 

15 2 - 12,5 

16 1 4 31,25 

17 3 - 18,75 

TOTAL 9 7                              100 

Fonte: Base de dados da pesquisa: Representações de escolares sobre as aulas de Educação 

Física: um estudo de caso. 

 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Através de um esforço teórico-metodológico para operarmos com a Teoria 

das Representações Sociais, entendemos como necessário a realização de um 

resgate histórico da questão que queríamos analisar para, em seguida, tentarmos 

entender a conjuntura atual. Dentro desta perspectiva, procuramos caracterizar as 

aulas de Educação Física por intermédio de um viés histórico, a partir das respostas 

dos estudantes. 
                                                           
15  As Concepções e Orientações Curriculares para a Educação Básica do MEC orientam que o 
acesso das crianças ao Ensino Fundamental seja a partir dos seis (6) anos de idade, portando ao 
chegar ao oitavo ano do Ensino Fundamental o aluno teria idade correspondente a idade de treze 
(13) anos. 
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A tabela 2 corresponde a questão número um (1) do instrumento de coleta de 

dados: Em quais anos do Ensino Fundamental você teve a disciplina Educação 

Física? A referida questão teve, como intenção, captar em quais anos do Ensino 

Fundamental os estudantes tiveram a disciplina Educação Física. 

 

Tabela 2: Ano escolar que o componente curricular Educação Física esteve presente. 

Ano Escolar Nº de alunos  % 

1º ano 7 43,75 

2º ano 9 56,25 

3º ano 13 81,25 

4º ano 11 68,75 

5º ano 13 81,25 

6º ano 14 87,5 

7º ano  13 81,25 

Todos os anos 6 37,5 

Fonte: Base de dados da pesquisa: Representações de escolares sobre as aulas de Educação 

Física: um estudo de caso 

 

Observamos que apenas 37,5% dos alunos tiveram acesso à disciplina 

Educação Física em toda sua trajetória, no Ensino Fundamental, e que a maioria só 

teve o primeiro contato com este componente curricular no sexto ano. 

Por conseguinte, a Tabela 3 (que trata dos resultados obtidos por intermédio 

da questão Número 2 do questionário: Quantas aulas de Educação Física você 

teve por semana?) apresenta os dados que nos revelam, segundo as declarações 

dos alunos, qual a quantidade média de aulas por semana de Educação Física que 

eles tiveram durante seus anos de escolarização no Ensino Fundamental, até o 

período da pesquisa. 

Entre as opções estavam: a) uma aula dupla por semana (dois tempos 

“geminados” de cinquenta minutos), b) duas aulas por semana (um tempo de 

cinquenta minutos em um dia e outro tempo de cinquenta minutos em outro dia) e c) 

três ou mais aulas por semana (não havendo nenhuma marcação nesta opção). 

Os resultados obtidos por intermédio desta questão revelaram outra 

característica muito marcante na realidade das aulas de Educação Física, 
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atualmente, nas redes públicas e privadas de ensino. Segundo os relatos, as aulas 

se concentravam, na maioria dos casos, em apenas um dia na semana, com dois 

tempos geminados de cinquenta minutos.  

A organização do quadro de horários de escolas que optam por distribuir as 

aulas de Educação Física desta forma [duas aulas geminadas por semana] não 

encontra consenso entre os professores deste componente curricular. Em geral, há 

um grande número de opiniões favoráveis e, ao mesmo tempo, um grande número 

de opiniões que não enxergam benefícios neste formato. 

 

Tabela 3: Número de aulas por semana em cada ano escolar. 

Ano Escolar 

Nº de alunos que tiveram 

aulas uma vez na semana 

(dois tempos consecutivos) 

Nº de alunos que tiveram 

aulas duas vezes na semana 

(dois tempos separados) 

1º ano 11 1 

2º ano 7 2 

3º ano 11 3 

4º ano 11 3 

5º ano 12 2 

6º ano 13 2 

7º ano 11 2 

Fonte: Base de dados da pesquisa: Representações de escolares sobre as aulas de Educação 

Física: um estudo de caso 

 

Outro aspecto verificado na pesquisa e, também, relacionado à trajetória 

escolar daqueles alunos, diz respeito aos conteúdos abordados nas aulas. Foram 

listados vários conteúdos que compõem a chamada Cultura Corporal do Movimento 

que, para melhor análise, foram divididos em três grupos: Esportes (Futebol, 

Voleibol, Handebol, Basquete e Corrida e Saltos), Jogos e Brincadeiras Populares 

(Queimado, Bandeirinha, Pular Corda, Cantigas de Roda, Rodar Bambolê e Pique 

Cola) e Outros (Ginástica, Brincadeiras na Piscina, Lutas, Natação, Dança e 

Capoeira). Esta questão era aberta, ou seja, propiciava um espaço para que os 

alunos colocassem outra atividade que não estivesse prevista na lista, mas que, de 

alguma forma, eles recordassem que tiveram em aula (caso que não ocorreu). 

Desta forma, observando as respostas dos estudantes à questão Número 3 

do questionário - Qual (is) conteúdo (s) da Educação Física você teve do 1º ao 5º 

ano? - é possível afirmar que, nos anos iniciais do Ensino Fundamental (primeiro ao 

quinto ano), houve uma predominância de aulas que tematizaram, na sua essência, 
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Jogos e Brincadeiras Populares (Figura 1). Todavia, foi possível detectar que, 

também, houve a presença dos Esportes e de outros conteúdos que compõem o 

espectro da Cultura Corporal do Movimento (SOARES et al, 1992). 

 

Figura 1: Conteúdos de Educação Física abordado nas aulas. 

 

Fonte: Base de dados da pesquisa: Representações de escolares sobre as aulas de Educação 

Física: um estudo de caso 

 

No que se refere aos anos finais do Ensino Fundamental (sexto ao nono ano), 

há uma predominância do conteúdo Esporte em relação aos outros dois grupos de 

conteúdo, como podemos observar na Figura 2, que diz respeito à questão Número 

4 do questionário: Qual (is) conteúdo (s) da Educação Física você teve do 5º ao 

7º ano? 
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Figura 2: Conteúdos de Educação Física abordado nas aulas. 

 

Fonte: Base de dados da pesquisa: Representações de escolares sobre as aulas de Educação 

Física: um estudo de caso 

 

As aulas aconteciam, majoritariamente, em quadras esportivas das escolas - 

questão Número 5 do questionário: Em quais locais aconteciam as aulas de 

Educação Física? - mas a sala de aula e o ginásio esportivo também figuraram 

como ambientes nos quais aqueles conteúdos eram trabalhados (Figura 3). Entre 

outras opções havia, ainda, sala de vídeo e pátio da escola que, segundo os relatos, 

não foram utilizados nas aulas de Educação Física. 

Todos os informantes responderam que frequentavam as aulas nos períodos 

em que tiveram a disciplina Educação Física em suas grades de horários - em 

resposta à questão Número 6 do questionário: Você frequentava as aulas de 

Educação Física - e que essa frequência era motivada pelo fato de gostarem da 

referida disciplina. Neste caso, foi prevista no questionário a opção do "não" e, se 

caso respondessem "sim", os informantes deveriam revelar o porquê, através das 

seguintes opções: "porque gosto das aulas", "por causa da presença” (na no diário 

de classe) e "por causa da nota" (Figura 4). 
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Figura 3: Ambientes no qual aconteciam as aulas de Educação Física. 

 

Fonte: Base de dados da pesquisa: Representações de escolares sobre as aulas de Educação 

Física: um estudo de caso 

 

Figura 4: Razão pela qual os escolares frequentavam as aulas de Educação Física. 

 

Fonte: Base de dados da pesquisa: Representações de escolares sobre as aulas de Educação 

Física: um estudo de caso 
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3.3. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

As respostas captadas nas questões discursivas do questionário estão 

expostas em quadros para melhor visualização. Estas respostas foram classificadas 

de acordo com a recorrência de suas aparições, fato que nos revelaram indícios do 

pensamento, das ideias, que esses alunos têm em relação às aulas de Educação 

Física. 

Verificamos, no Quadro 1 (que nos expõe os resultados da questão Número 

7: O que você mais gostava de fazer nas aulas de Educação Física?), que as 

atividades que os estudantes mais gostavam e que apareceram com extrema 

recorrência em suas respostas foram o Queimado, o Futebol, o Voleibol e a 

Bandeirinha. 

No que se refere às atividades que eles revelaram não gostar (questão 

Número 8 (8) do questionário: O que você não gostava de fazer nas aulas de 

Educação Física) aparecem, novamente, os conteúdos Futebol e Voleibol com 

grande frequência, da mesma forma que apareceu o elemento Corrida. Não 

conseguimos captar, com precisão, qual o significado atribuído pelos informantes à 

palavra Corrida, porque muitos a utilizaram sem contextualizá-la na resposta. 

Entretanto, pela experiência vivida com esses estudantes na PPE III, podemos inferir 

que há uma grande possibilidade de eles estarem se referindo a corrida como 

atividade física vigorosa que requer o recrutamento de toda musculatura do corpo 

com maior ênfase nos membros inferiores (GALLAHUE, 1982).  

Não podemos nos esquecer que estamos falando de corpos que estão 

condicionados a estar em repouso relativo na sala de aula, na maior parte do tempo. 
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Quadro 1: Distribuição das expressões mais reveladas nas questões abertas. 

QUESTÃO 7 - o 

que MAIS gostava 

nas aulas de 

Educação Física 

Frequência das 

respostas 

QUESTÃO 8 - o 

que NÃO gostava 

nas aulas de 

Educação Física 

Frequência das 

respostas 

"Jogar queimado" 7 "Correr muito" 5 

"Jogar futebol" 4 "Futebol" 3 

"Volei" 5 "Jogar volei" 2 

"Jogar bandeirinha" 2 "Palestras" 2 

Fonte: Base de dados da pesquisa: Representações de escolares sobre as aulas de Educação 

Física: um estudo de caso 

 

A questão Número 9 do questionário (Na sua opinião, para que serve a 

Educação Física na escola?) tem importância central para os objetivos deste 

estudo, inclusive, para nos auxiliar na interpretação das respostas dadas às demais 

questões da pesquisa. Ela nos revela, de acordo com a opinião dos alunos, qual 

seria o papel da Educação Física no âmbito escolar (Quadro 2) e o que, em última 

instância, legitimaria esta disciplina para os estudantes de uma turma de oitavo ano. 

Considerando as respostas, tivemos uma grande maioria relacionando a 

Educação Física ao Preparo Físico (aparecendo em seis questionários). Os temas 

da Saúde e dos Esportes também obtiveram um bom número de respostas. Em 

contrapartida, tivemos duas respostas (que chamaremos de A e B) que destoaram 

das demais e foram um pouco mais elaboradas, merecendo, portanto, nosso 

destaque. Para o informante A as aulas de Educação Física seriam importantes para 

"Melhorar o trabalho em equipe e para introduzir os alunos em novos esportes." Para 

o informante B, a Educação Física tinha serventia "Para aprender os conteúdos das 

aulas e ser e aprender as expressões da aula". 
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Quadro 2: Distribuição das respostas obtidas na questão nove (9) do questionário. 

 

 

 

 

 

Questão 9: Na sua 

opinião, para que 

serve a Educação 

Física na escola? 

Respostas 

"Pra ter muita saúde" 

"Para ajudar na saúde" 

"Para incentivar os jovens a fazer esportes" 

"Preparo físico" 

"Melhorar o trabalho em equipe e introduzir os alunos em novos 

esportes" 

"Para nos exercitar mais" 

"Exercitar o nosso corpo, aprender outros esportes" 

"Para aprender outros esportes e não ficar na rotina de sempre" 

"Para aprender os conteúdos das aulas e ser e aprender as 

expressões" 

"Ensinar mais sobre esportes" 

"Para melhorar o rendimento do esporte" 

Fonte: Base de dados da pesquisa: Representações de escolares sobre as aulas de Educação 

Física: um estudo de caso 

 

Na questão Número 10 (Você gostaria de sugerir alguma mudança para 

as aulas de Educação Física?) do questionário (que, também, era uma questão 

aberta) tentamos captar dos estudantes o que eles poderiam propor de mudanças 

para as aulas de Educação Física, visando uma melhoria. Segundo a maioria dos 

informantes (Quadro 3), a Educação Física não deve mudar. Aqueles que se 

arriscaram a propor mudanças nas aulas apontaram propostas de ampliação dos 

ambientes que acontecem as aulas de Educação Física das aulas (desvencilhando 

da normatização do espaço da quadra e sala de aula) e a forma como os conteúdos 

deveriam ser trabalhados. 
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Quadro 3: Distribuição das respostas obtidas na questão dez (10) do questionário 

 

 

Questão 10: Você gostaria 

de sugerir alguma mudança 

para as aulas de Educação 

Física? 

Não Sim 

 

 

12 

"Ter mais futebol" 

"Passar futsal para os meninos e queimado para 

as meninas." 

"Dar todos os esportes sem esquecer as 

brincadeiras." 

"Atividades na praia" 

Fonte: Base de dados da pesquisa: Representações de escolares sobre as aulas de Educação 

Física: um estudo de caso 

 

Os resultados obtidos nessa investigação e, aqui, exposto, apontam 

características importantes sobre o componente curricular Educação Física na 

trajetória dos estudantes pesquisados, durante o Ensino Fundamental. Nos informa, 

entre outros fatores, sobre o que foi trabalhado, em matéria de conteúdos, nas aulas 

de Educação Física. No entanto, há algumas informações que possuem potência 

maior para nos ajudar a analisar o conjunto do material coletado, à luz de nossos 

objetivos e do suporte teórico adotado nesta pesquisa.  

Falamos, por exemplo, do fato dos alunos apontarem a disciplina Educação 

Física como aquela que mais os agradam, quando justificam a frequência nas aulas, 

pelo fato de gostarem dela. Esta revelação do estudo encontra eco nas respostas 

que expressaram o fato da grande maioria não achar que a Educação Física tenha 

que passar por mudanças. 

Apesar deste cenário, acreditamos ser importante não desconsiderarmos os 

desafios a serem superados e que foram revelados através dos resultados deste 

estudo, como, por exemplo, a repetição dos conteúdos tradicionais da Educação 

Física (esportes, jogos e brincadeiras) e a limitação do componente curricular 

Educação Física à temática da saúde do corpo. 

Cabe destacar que, embora, o presente estudo tenha seus próprios limites 

(em virtude de ser um trabalho de conclusão de curso), ele nos apresentou um sem 

número de especulações para pensarmos sobre a relevância, ou não, da Educação 

Física para alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental.  

Nos dirigimos, então, para as nossas Discussões impulsionados pela seguinte 

questão: Será que há, verdadeiramente, um desinteresse dos escolares do oitavo 

ano do Ensino Fundamental em relação às aulas de Educação Física?  
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DISCUSSÃO 

 

  Por intermédio das respostas obtidas com a aplicação do questionário 

buscou-se descobrir as representações dos estudantes de uma turma de oitavo ano 

sobre as aulas de Educação Física. Para tanto precisaríamos conhecer, mesmo que 

minimamente, como foi a Educação Física desses estudantes, desde o primeiro ano 

do Ensino Fundamental, para tentarmos compreender o que acontece atualmente.  

Para investigarmos determinada representação social “precisamos sempre 

retornar a este elemento de desconhecimento (não familiaridade) que a motivou e 

que ela absorveu” (Moscovici, 1981, pag. 16). Portanto, inspirados por este princípio 

foi que lançamos mão das questões do questionário que tencionaram fazer um 

resgate do passado das aulas de Educação Física dos estudantes envolvidos. 

Foi possível observar, através das respostas à Questão 1, que a maioria dos 

estudantes não teve a disciplina Educação Física nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Nos perguntamos, então, o quanto essa informação seria importante 

para o estudo?  

Segundo os estágios de desenvolvimento motor, no modelo de Gallahue e 

Ozmun (2001), os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental estariam na fase 

motora fundamental onde os movimentos vão ganhando formas mais variadas e 

complexas, e a mediação do professor de Educação Física é de suma importância, 

pois o não acompanhamento desse processo poderá gerar dificuldades futuras, 

nesses indivíduos, em realizar movimentos que, no geral, seriam movimentos 

simples como: correr, andar, saltar, chutar, lançar. 

Na segunda questão buscou-se identificar quantas aulas de Educação 

Física, por semana, os alunos tinham. A grande maioria informou ter em torno de 

duas (2) aulas de cinquenta minutos em um dia na semana. O que ilustra a realidade 

da carga horária da Educação Física no sistema educacional.  

Comparando com outras disciplinas como Português, Matemática, Geografia 

etc., podemos afirmar que há uma discrepância em relação à carga horária semanal. 

Uma possível interpretação desta realidade seria "que há um certo temor de que a 

Educação Física na escola, talvez, retire tempo de outras disciplinas consideradas 
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como mais importantes" (LOVISOLO, 1995, pag. 63). Seria, então, a Educação 

Física menos importante do que essas disciplinas? 

Lovisolo (1995) ao investigar as representações de escolares da rede 

Municipal do Rio de Janeiro obteve uma conclusão que nos ajuda a pensar essa 

tendência sobre a “utilidade” da Educação Física escolar: 

A educação física obtém o primeiro lugar entre as 
disciplinas que os alunos mais gostam, entretanto cai 
para sétimo lugar em importância. Os alunos 
distinguem, portanto, entre o gostar, o prazer, que 
uma disciplina pode lhes proporcionar e a utilidade 
que as outras disciplinas podem ter para suas vidas 
no mundo do trabalho (pag. 56). 

 

Esta forma de representação pode estar ligada aos conteúdos específicos da 

disciplina, como são aplicados, não ficando claro para os alunos, talvez, a finalidade 

da Educação Física para as suas vidas.  

As Questões três (3) e quatro (4) do questionário nos mostram, justamente, 

os conteúdos abordados no primeiro e segundo segmento do Ensino Fundamental, 

respectivamente, que ficaram registrados em seu imaginário. Os resultados apontam 

os esportes coletivos, os jogos e as brincadeiras populares como a essência da 

Educação Física para os investigados. 

Segundo Libâneo (1985, pag. 39) "... os conteúdos são realidades exteriores 

ao aluno que devem ser assimilados e não simplesmente reinventados, eles não são 

fechados e refratários às realidades sociais", portanto, mesmo que bem ensinados, 

os conteúdos precisam ter uma significação humana e social, precisam estar 

contextualizados (LIBÂNEO, 1985). Soares et al (1992) nos orienta quanto à 

importância da seleção dos conteúdos e nos revela que um dos seus princípios é o 

confronto entre os saberes: 
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Os princípios da seleção do conteúdo remetem à 
necessidade de organizá-los e sistematizá-los 
fundamentados em alguns princípios metodológicos, 
vinculados à forma como serão tratados no currículo, 
bem como à lógica com que serão apresentados aos 
alunos. Inicialmente ressalta-se o princípio do 
confronto e contraposição de saberes, ou seja, 
compartilhar significados construídos no pensamento 
do aluno através de diferentes referências: o 
conhecimento científico ou saber escolar é o saber 
construído enquanto resposta às exigências do seu 
meio cultural informado pelo senso comum (p. 20). 

 

Daí a importância de entender as representações dos alunos. A repetição 

sistemática de conteúdos que são culturalmente do "gosto popular" é importante, e 

faz com que entendamos o resultado da Questão seis (6) do questionário onde os 

estudantes afirmaram frequentarem as aulas de Educação Física porque gostavam 

das aulas, entretanto, pode ser prejudicial no que diz respeito à pluralidade de 

conteúdos que a cultura corporal do movimento apresenta e que, de certa forma, foi 

ou pode estar sendo negligenciada. 

Sobre esse pensamento Lovisolo (1995) nos auxilia: 

[...] o currículo da educação física caracteriza-se por 
assumir a função de ensinar e socializar os alunos 
nas atividades corporais culturalmente valorizadas e, 
talvez, na maioria das vezes, apenas reproduzam na 
escola aquilo que já é socialmente disseminado. 
(pag. 75) 

Nota-se que os grupos de atividades (esportes coletivos e jogos e 

brincadeiras populares), que apareceram nas respostas ao questionário, como 

conteúdos predominantes nas aulas de Educação Física, reproduzem o senso 

comum, pois os informantes quando sondados sobre o que desejariam mudar nas 

aulas de Educação Física - Questão dez (10) - responderam (75% dos investigados) 

que não havia o que mudar nas aulas.  

O que nos faz lembrar o processo de ancoragem defendido por Moscovici 

sobre as Representações Sociais, que "diz respeito ao enraizamento social da 

representação à integração cognitiva do objeto representado no sistema de 

pensamento preexistente e às transformações que, em consequência, ocorrem num 

e outro" (ALVES-MAZZOTTI, 2008, pag. 29). 
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Este fenômeno pode fazer prevalecer casos de pensamentos antigos, 

procedimentos predeterminados, valendo-se de classificação, rotulação ou 

categorização. E comparar, classificar, rotular supõe, quase que sempre, "um 

julgamento que revela algo da teoria que temos sobre o objeto classificado" (ALVES-

MAZZOTTI, 2008, pag. 30).  

Dentro desta perspectiva, 87,5% dos alunos informaram que as aulas de 

Educação Física aconteciam na quadra, 37,5% respondeu ter tido aula na sala de 

aula e não houve nenhuma resposta para a opção "sala de vídeo". O que talvez nos 

indique o porquê desses conteúdos (esportes coletivos, jogos e brincadeiras 

populares) estarem tão presentes nas suas representações. As aulas de Educação 

Física estão, geralmente, condicionadas ao ambiente da quadra, não que seja de 

todo ruim, porém, as aulas de Educação Física não podem ficar limitadas a este 

espaço. 

As atividades corporais que foram mais vezes mencionadas como as que os 

alunos mais gostavam e que davam sentido ao valor atribuído por eles foram o 

Queimado e o Futebol. Atividades que fazem parte de seus universos fora da escola 

e que estão presentes nas representações tradicionais do contexto cultural da nossa 

sociedade. 

Mas como esse conteúdo foi ou estaria sendo tratado nas aulas?  

Soares et al (1992) nos indicam que o conhecimento deve possibilitar ao aluno 

uma visão de historicidade, para que o mesmo se identifique como sujeito histórico, 

capaz de interferir e/ou modificar padrões da sua vida privada e da atividade social 

que produz, assim: 

O conteúdo do ensino, obviamente, é configurado 
pelas atividades corporais institucionalizadas. No 
entanto, essa visão de historicidade tem um objetivo: 
a compreensão de que a produção humana é 
histórica, inesgotável e provisória. Essa 
compreensão deve instigar o aluno a assumir a 
postura de produtor de outras atividades corporais 
que, no decorrer da história, poderão ser 
institucionalizadas. (pag. 27) 

 

Possivelmente, o fato de o conteúdo futebol aparecer em grande escala, tanto 

na Questão sete (7) "O que você mais gostava de fazer nas aulas de Educação 
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Física?”, quanto na Questão oito (8) "O que você não gostava de fazer nas 

aulas de Educação Física?" possa representar a não atribuição da visão de 

historicidade aos conhecimentos específicos da Educação Física, tornando o futebol 

interessante somente para aqueles que possuem familiaridade com esse esporte, 

sugerindo o discurso hegemônico de que futebol "é coisa de homem". 

A Questão oito (8) apresenta outra particularidade que diz respeito ao fato de 

que os alunos, dessa turma de oitavo ano, não gostavam de correr, tanto a corrida 

como elemento do conteúdo Atletismo, quanto a corrida como componente de outro 

conteúdo (Piques, Jogos Coletivos etc.). Talvez tenha relação com o fato de que 

aqueles alunos não tiveram a disciplina Educação Física nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Dentre os movimentos de locomoção, o correr é um dos padrões mais 

característicos, e para Gallahue e Ozmun (2001) este movimento está inserido no 

estágio de habilidades motoras fundamentais. O professor de Educação Física 

atuaria na mediação, auxiliando em cada fase, dando suporte para o 

desenvolvimento motor do aluno. 

Outra possibilidade que poderia estar explicando a recusa dos alunos ao que 

eles chamaram de Corrida, tem a ver com o estilo atual de vida de muitos jovens, 

desde o advento da internet.  

Pesquisas revelam números cada vez maiores de crianças e jovens 

sedentários e acima do peso. Existem fatores no nosso estilo de vida que podem 

ganhar formas negativas dependendo do tamanho e da importância que damos a 

eles. A ocupação do tempo livre com o uso excessivo de telefone celular, com jogos 

eletrônicos e com televisão acaba reduzindo o tempo e o prazer para outras formas 

de ocupação deste tempo, como são os casos dos/as: esportes, danças, 

caminhadas e jogos ao ar livre.  

Um desenvolvimento motor amparado em um estilo de vida mais saudável 

são indicativos para uma criança ter prazer em praticar atividades físicas.  

Essa discussão nos leva diretamente para a Questão nove (9) do 

questionário que se refere à opinião dos investigados sobre a utilidade da Educação 

Física no âmbito escolar.  
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Parte expressiva dos estudantes atribuiu valor à Educação Física naquilo que 

se refere à saúde e ao bem-estar físico. Segundo Lovisolo (1995), "[...] pode-se dizer 

que os valores biomédicos e estéticos vinculados ao corpo, aparecem na maioria 

das vezes, unidos nas representações corporais em nossa sociedade" (1995, p. 71). 

Estariam os estudantes, então, reproduzindo esse senso comum? 

Outra possibilidade para que esse tipo de representação tenha se revelado foi 

o fato de termos trabalhado, no semestre anterior à pesquisa, o conteúdo Ginástica 

de Condicionamento Físico - durante toda a PPE III - e termos desenvolvido durante 

este período temas como: preparo físico, sedentarismo, obesidade entre outros. 

Neste sentido, a presença da pesquisadora que, também, assumiu o papel de 

estagiária responsável pela turma no semestre anterior, pode ter remetido os 

informantes a esta lembrança. 

Outro caráter atribuído à Educação Física na escola, segundo os estudantes, 

se vincula ao desenvolvimento das práticas esportivas. O esporte, se encarado 

como fenômeno social, tem muito a contribuir para a formação integral do aluno, 

assim como, para a sociedade em geral. Uma fala que chamou a atenção para a 

importância do esporte na formação do indivíduo, foi feita pelo Informante 1 que 

revelou que a Educação Física serve para "[...] melhorar o trabalho em equipe e para 

introduzir os alunos em novos esportes".  

Soares et al (1992) justifica a presença do conteúdo esporte na escola 

dizendo que:  

Na escola, é preciso resgatar os valores que 
privilegiam o coletivo sobre o individual, defendem o 
compromisso da solidariedade e respeito humano, a 
compreensão de que jogo se faz "a dois", e de que é 
diferente jogar "com" o companheiro e jogar "contra" 
o adversário." (pag. 49) 

 

Como dito anteriormente sobre a Questão dez (10), a grande maioria dos 

estudantes não faria mudanças nas aulas de Educação Física, entretanto, houve 

algumas sugestões deles que denotaram certa carga emocional: ''ter mais futebol" e 

"passar futsal para os meninos e queimado para as meninas". Sugestões que 

revelaram a preferência por aquele conteúdo que eles [os meninos] mais gostavam 

e, ao mesmo tempo, excluindo as meninas da referida prática.  
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Este tipo de representação possui uma carga psicológica própria da nossa 

sociedade e cultura, que define normas para aquilo que é tido como masculino e 

feminino. Desta forma, segundo Strey et al. (1998), esses alunos estariam em meio 

aos “universos consensuais” que são as teorias do senso comum, onde predomina o 

familiar. 

Por outro lado, outras sugestões tiveram, aparentemente, uma elaboração 

com maior reflexão acerca da disciplina e do seu papel dentro da escola: "Dar todos 

os esportes, mas sem esquecer as brincadeiras". Este tipo de relato é muito 

interessante pois nos faz pensar sobre a prática docente e sobre os conteúdos que 

são (ou deveriam ser) ministrados nas aulas de Educação Física. Além disto, sugere 

que esse aluno anseia por algo que vai além do esporte, mas não o desconsidera. 

Neste mesmo espectro de respostas tivemos outra sugestão: "Atividades na 

praia", que nos dá pistas de que a Educação Física deveria levar em consideração o 

contexto no qual a escola e os alunos estão inseridos. Sendo assim, ao 

expressarem um pensamento diferente daqueles citados anteriormente, esses 

alunos estariam em contato com os "universos reificados", onde circulam as ciências 

e a objetividade, e onde é gerado o não-familiar (STREY et al, 1998). 

Podemos, então, inferir que, talvez, a prática pedagógica do professor de 

Educação Física, para esses alunos, tenha deixado lacunas no processo de 

aprendizagem no que se refere à pluralidade de conteúdos da cultura corporal de 

movimento. Estas lacunas se materializaram em uma repetição de conteúdos sem 

serem sistematizados e/ou contextualizados, o que pode ter contribuído para o 

quadro de desinteresse dos alunos de uma turma do oitavo ano. 
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CONCLUSÃO  

 

Este estudo procurou conhecer as representações sociais dos alunos de uma 

turma de oitavo ano do Ensino Fundamental, sobre as aulas de Educação Física, 

partindo de impressões constatadas durante a realização de nosso estágio 

supervisionado, impressões que revelavam desinteresse desses alunos nas 

respectivas aulas 

Por intermédio do uso de elementos interpretativos da teoria das 

Representações Sociais, foi possível observarmos que, talvez, a disciplina Educação 

Física tenha deixado lacunas importantes no processo de ensino e aprendizagem 

destes escolares, principalmente no que diz respeito aos conteúdos deste 

componente curricular. 

A ausência desta disciplina nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

daqueles alunos pode ter influenciado na falta de disponibilidade corporal dos 

mesmos para as atividades que requeriam movimentos mais elaborados e 

complexos.   

Os conteúdos trabalhados nas aulas de Educação Física, durante os anos de 

vivência escolar dos informantes, ao que tudo indica, se resumiram às repetições 

das práticas esportivas, jogos e brincadeiras populares que são comuns ao contexto 

cultural, não havendo uma diversificação destes conhecimentos e nem uma reflexão 

sobre a prática. O repertório cultural-motor desses alunos acabou se tornando muito 

limitado. 

Apesar disto, os escolares afirmaram gostar das aulas de Educação Física e, 

na sua maioria, sustentaram que a disciplina não deveria mudar.  

Este dado acima, por si só, exige de nós, estudantes, professores, intelectuais 

etc., estudos mais aprofundados sobre o significado da presença da disciplina 

Educação Física na escola e de sua representação junto aos estudantes. 

Muitos intelectuais têm defendido que a disciplina Educação Física precisa se 

reinventar e acabam generalizando esta ideia, porém, ao darmos voz aos alunos os 

resultados que aparecem, algumas vezes, não caminham nesta mesma direção, ou 

melhor, os alunos revelam que gostam da disciplina Educação Física. 
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Cabe dar destaque ao fato de que, neste estudo, a pesquisadora havia, no 

semestre anterior, feito estágio supervisionado na turma dos alunos investigados e 

desenvolvido o conteúdo Ginástica de Condicionamento Físico, tendo como tema 

transversal a Promoção da Saúde. É possível que este fator tenha rebatido nas 

respostas dos alunos, mas não temos como mensurar se rebateu e o quanto 

rebateu. 

Por fim, embora o estudo tenha contado com limitações, como: o número 

pequeno de informantes e o pouco tempo disponível para uma análise mais 

profunda dos dados, podemos entender que o desinteresse dos alunos pelas aulas 

de Educação Física, possivelmente, estaria associado um conjunto de fatores que 

não conseguimos captar nesta investigação. 

Nosso estudo não se dedicou a estudar, por exemplo, o comportamento e o 

tipo do consumo cultural dos adolescentes e jovens da região onde se situava a 

escola. Esta variável, certamente, impacta as demandas de alunos deste segmento 

etário e, invariavelmente, vão aparecer na escola e nas aulas de Educação Física. 

No entanto, a Educação Física é um componente curricular obrigatório por lei 

(Lei N.º 9394/96), do Ensino Básico, e, portanto, os conhecimentos sobre os quais 

ela [a Educação Física] tem responsabilidade de socializar, devem ser apropriados 

pelos alunos. Afinal de contas, isto é, em última instância, um direito social!  

Neste sentido, caberia ao professor de Educação Física estar preparado para 

lidar com este contexto, ou seja, não ignorar as especificidades do público para o 

qual leciona, mas, ao mesmo tempo, estar, também, preparado para cumprir o seu 

papel primordial que é o de socializar os conhecimentos que compõem o currículo 

de sua disciplina. 

Por fim, embora o estudo tenha contado com limitações, como: o número 

pequeno de informantes e o pouco tempo disponível para uma análise mais 

profunda dos dados, podemos entender que o desinteresse dos alunos pelas aulas 

de Educação Física, possivelmente, estaria associado um conjunto de fatores que 

não conseguimos captar nesta investigação. 

Nosso estudo não se dedicou a estudar, por exemplo, o comportamento e o 

tipo do consumo cultural dos adolescentes e jovens da região onde se situava a 

escola. Esta variável, certamente, impacta as demandas de alunos deste segmento 

etário e, invariavelmente, vão aparecer na escola e nas aulas de Educação Física. 
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No entanto, a Educação Física é um componente curricular obrigatório por lei 

(Lei N.º 9394/96), do Ensino Básico, e, portanto, os conhecimentos sobre os quais 

ela [a Educação Física] tem responsabilidade de socializar, devem ser apropriados 

pelos alunos. Afinal de contas, isto é, em última instância, um direito social! 

Neste sentido, caberia ao professor de Educação Física estar preparado para 

lidar com este contexto, ou seja, não ignorar as especificidades do público para o 

qual leciona, mas, ao mesmo tempo, estar, também, preparado para cumprir o seu 

papel primordial que é o de socializar os conhecimentos que compõem o currículo 

de sua disciplina. 
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ANEXO A - Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Ministério da Educação 

Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Educação Física 

Depto. Educação Física e Desportos 

Curso de Licenciatura em Educação Física 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado(a) participante, 

 

Sou estudante do curso de Licenciatura em Educação Física do Instituto de Educação Física da 

Universidade Federal Fluminense – UFF (Niterói). Realizo uma pesquisa sob a orientação do Prof. Dr. 

Luiz Otavio Neves Mattos, cujo objetivo é identificar se/como/por quê o componente curricular 

Educação Física tem deixado lacunas acerca do seu aprendizado, em alunos de uma turma de oitavo 

ano, de uma escola pública de Niterói/RJ. 

Sua contribuição envolve o preenchimento de um questionário com dez (10) perguntas sobre a 

sua trajetória escolar em relação a disciplina Educação Física.  

Importante destacar que a participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não 

continuar em qualquer momento terá absoluta liberdade para fazê-lo. 

Na escrita do relatório final e na publicação dos resultados desta pesquisa sua identidade será 

mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que, porventura, possam 

identificá-lo(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente, você irá contribuir para a 

compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelos pesquisadores: Marcia 

de Sousa Costa e Prof. Dr. Luiz Otavio Neves Mattos ou pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF 

(contatos abaixo). 

Atenciosamente, 

________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Otavio Neves Mattos 
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       Matrícula: 

________________________________ 

Pesquisador: Marcia de Sousa Costa 

Matrícula:  

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de consentimento e 

autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 

______________________________________ 

Nome do/a Participante da Pesquisa 

 

______________________________________ 

Assinatura do/a Participante da Pesquisa 

 

______________________________________ 

Assinatura do/a Pesquisador/a 

 

______________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

Contatos: 

1. Orientador: Prof. Dr. Luiz Otavio Neves Mattos: 21 97915-3079 / 

nevesmattos@hotmail.com. 

2. Pesquisador/a: Marcia de Sousa Costa: 21 99188-3632 /  marciasc@id.uff.br 

3. Comitê de Ética em Pesquisa da UFF: 21 2629-9189 / Rua Marquês do Paraná 303, 4° 

andar, prédio anexo ao HUAP. 
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ANEXO B - Instrumento de coleta de dados 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

Idade:                                    

Sexo: feminino ( )  masculino ( ) 

 

Questionário 

 

1. Em quais anos do Ensino Fundamental você teve a disciplina Educação Física? 

( ) 1º ano ( ) 2º ano ( ) 3º ano ( ) 4º ano ( ) 5º ano ( ) 6º ano ( ) 7º ano 

 

2. Quantas aulas de Educação Física por semana você teve? 

1º ano 

( ) uma aula por semana ( ) duas aulas por semana ( ) três ou mais aulas por 

semana 

2º ano 

( ) uma aula por semana ( ) duas aulas por semana ( ) três ou mais aulas por 

semana 

3º ano 

( ) uma aula por semana ( ) duas aulas por semana ( ) três ou mais aulas por 

semana 

4º ano 

( ) uma aula por semana ( ) duas aulas por semana ( ) três ou mais aulas por 

semana 

5º ano 

( ) uma aula por semana ( ) duas aulas por semana ( ) três ou mais aulas por 

semana 
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6º ano 

( ) uma aula por semana ( ) duas aulas por semana ( ) três ou mais aulas por 

semana 

7º ano 

( ) uma aula por semana ( ) duas aulas por semana ( ) três ou mais aulas por 

semana 

 

3. Qual(is) conteúdo(s) da Educação Física você teve do 1º ao 4º ano? 

( ) Ginástica          ( ) Voleibol               ( ) Pular corda 

( ) Dança             ( ) Basquetebol           ( ) Bandeirinha 

( ) Capoeira          ( ) Handebol              ( ) Rodar bambolê 

( ) Queimado         ( ) Corrida e saltos        ( ) Brincadeiras na piscina 

( ) Futebol            ( ) Cantigas de roda       ( ) Pique cola 

Outros: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Qual(is) conteúdo(s) da Educação Física você teve do 5º ao 7º ano? 

( ) Ginástica          ( ) Voleibol               ( ) Pular corda 

( ) Dança             ( ) Basquetebol           ( ) Bandeirinha 

( ) Capoeira          ( ) Handebol              ( ) Rodar bambolê 

( ) Queimado         ( ) Corrida e saltos        ( ) Brincadeiras na piscina 

( ) Futebol            ( ) Cantigas de roda       ( ) Pique cola 

Outros: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Em quais locais aconteciam as aulas de Educação Física? 

( ) Quadra  ( ) Sala de aula  ( ) Pátio da escola  ( ) Sala de vídeo 

Outros: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. O que você mais gostava de fazer nas aulas de Educação Física? 

Resposta:___________________________________________________________ 
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7. O que você menos gostava de fazer nas aulas de Educação Física? 

Resposta:___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____ 

 

8. Você frequenta as aulas de Educação Física? 

Sim: ( ) por causa da presença ( ) por causa da nota ( ) porque gosto das aulas 

Não:________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Na sua opinião, para que serve a Educação Física na escola? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. Você acha que as aulas de Educação Física deveriam ser diferentes? Explique 

como. 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


