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RESUMO 

O seguinte trabalho objetivou investigar, dentro do contexto escolar das redes municipais 

públicas e privadas de Vitória (ES), com alunos do ensino fundamental II e professores 

regentes da área, analisar as práticas de dois professores de Educação Física e as 

apropriações dos alunos em relação a essas práticas, identificando os debates presentes 

na área, e investigar, dentro do campo curricular da Educação Básica, as identidade(s) da 

Educação Física, nas redes municipal e privada do município de Vitória (ES). Por meio 

de uma pesquisa de caráter qualitativo, fundamentada na perspectiva metodológica de 

estudo de caso, direcionando análise a dois casos. Como resultados da pesquisa, foi 

possível identificar que, para os professores, o que fica evidente é uma forte presença da 

esportividade na Educação Física, voltada à promoção da saúde, enquanto que os alunos 

revelam apropriações dessas identidades que caracterizam a disciplina na escola.  

Palavras chave: Educação Física escolar; Identidades; Estudo de caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate, within the school context of the public and 

private municipal networks of Vitória (ES), with elementary school students II and 

teachers regents of the area, to analyze the practices of two Physical Education teachers 

and the appropriations of the students in relation to these practices, identifying the 

present debates in the area, and to investigate, within the curricular field of Basic 

Education, the Physical Education identity (s), in the municipal and private networks of 

the city of Vitória (ES). Through a research of qualitative character, based on the 

methodological perspective of case study, directing analysis to two cases. As a result of 

the research, it was possible to identify that, for teachers, what is evident is a strong 

presence of sportsmanship in Physical Education, aimed at health promotion, while 

students reveal appropriations of these identities that characterize the discipline in the 

school. 

Keywods: School physical education; Identities; Case study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

El siguiente trabajo objetivó investigar, dentro del contexto escolar de las redes 

municipales públicas y privadas de Vitória (ES), con alumnos de la enseñanza 

fundamental II y profesores regentes del área, analizar las prácticas de dos profesores 

de Educación Física y las apropiaciones de los alumnos en relación a estas prácticas, 

identificando los debates presentes en el área, e investigar, dentro del campo curricular 

de la Educación Básica, las identidades (s) de la Educación Física, en las redes 

municipal y privada del municipio de Vitória (ES). Por medio de una investigación de 

carácter cualitativo, fundamentada en la perspectiva metodológica de estudio de caso, 

dirigiendo análisis a dos casos. Como resultados de la investigación, fue posible 

identificar que, para los profesores, lo que queda evidente es una fuerte presencia de la 

deportividad en la Educación Física, volcada a la promoción de la salud, mientras que 

los alumnos revelan apropiaciones de esas identidades que caracterizan la disciplina en 

la escuela. 

Palabras clave: Educación física escolar; identidades; Estudio de caso. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Estudos apontam que a Educação Física brasileira passou a integrar o plano educacional 

no final do século XIX e início do século XX (AZEVEDO, 1960), começando assim a 

busca por uma identidade e sua legitimação como disciplina escolar.  

Segundo Azevedo (1960), no final do século XIX na Europa e início do século XX no 

Brasil, a Educação Física, ainda era denominada pelos métodos ginásticos, em meio a um 

cenário de ascensão do sistema capitalista. Baseado nessa nova sociedade, enxergou-se a 

necessidade de construir e educar um novo homem, que precisava ser ágil, forte e 

produtivo para o mercado que surgia, dessa forma, passou a ser papel da Educação Física 

consolidar esse novo estereótipo. Na tentativa de cumprir com essas necessidades, as 

instituições médicas e militares se juntaram à Educação Física, dando a ela um discurso 

legitimador, voltado para a saúde e vigor físico. 

Surgiu nesse contexto, uma tendência higienista, movimento baseado, principalmente, no 

conhecimento biológico e científico, que passou para a Educação Física a 

responsabilidade pela educação do corpo na escola, que era dada de forma diferente e 

separada para meninos e meninas. A prática dos meninos era voltada para a motivação, 

práticas de liderança, força e competitividade e as atividades destinadas para as meninas 

envolviam teatro e expressão corporal (GHIRALDELLI, 1991). 

Ainda seguindo um estereótipo “saudável”, ou seja, um corpo belo e forte, a Educação 

Física teve transferida a ela, no governo de Getúlio Vargas, a responsabilidade de formar 

jovens dispostos e prontos para defender a Pátria, dando à Educação Física uma 

identidade de adestramento físico juntamente com a Moral e Cívica.  

Nesse contexto, o Estado tinha a escola, como aparelho ideológico, assim carregando 

para dentro dela aulas com intuito de adestrar os corpos, para obter mão-de-obra para as 

indústrias e, junto a isso, as mentes das pessoas, que eram educadas a compreenderem e 

aderiram ao espírito militar de dar a vida pela pátria. 

Dentro da ideia de Educação Física militarista, as pessoas eram dividas por aptidão e 

gênero: os mais aptos eram direcionados aos esportes, enquanto os menos aptos 
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continuavam a praticar a Educação Física da escola, absorvendo suas ideologias. 

Enquanto isso, às meninas eram dirigidas aulas de Educação Física feminina, que tinha 

como objetivo tornar e/ou manter a mulher bela, feminina e maternal, fazendo uso das 

práticas físicas leves que remetessem à delicadeza. Dessa forma, dentro do forte 

nacionalismo presente na época, as mulheres tinham como propósito gerar filhos fortes 

que, futuramente, pudessem colaborar com a Nação (GOELLNER, 2008).  

No decurso do Estado Novo, os desportos coletivos ganharam destaque no cenário 

brasileiro, influenciando a competitividade dentro dos esportes sediados pelas escolas, 

criando um sentimento de honra nos estudantes que poderiam defender suas escolas e/ou 

times. Nesse contexto, o esporte tomou tanto espaço na Educação Física escolar que chega 

ao ponto de suprimir as outras práticas de suas aulas, sendo possível até, confundi-la com 

o esporte. Esse momento ficou conhecido como a esportivização da Educação Física 

escolar e perdurou por muitos anos (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009), sendo 

posto, novamente em questão, na década de 1980, pelo movimento renovador da 

Educação Física brasileira.  

O movimento renovador surgiu quando o país e a educação estavam passando por um 

momento no qual a produção de conhecimento científico (âmbito acadêmico) começou a 

ganhar maiores proporções, trazendo, discussões para/sobre a Educação Física, 

incorporando, a ela, novos sentidos e significados, questionando seu viés, biológico e 

esportivizante. 

Com o propósito de descrever o papel da Educação Física escolar no final do século XX, 

o movimento renovador trouxe algumas propostas pedagógicas, visando esclarecer os 

objetivos e papel da Educação Física no âmbito escolar, fomentando, assim, seu posto de 

componente curricular. 

Para desenvolver as abordagens pedagógicas, diversos autores, tais como Go Tani, João 

Batista Freire, Hugo Lovisolo, Celi Tafarel, Valter Bracht dentre  outros, buscavam 

entender a Educação Física a partir de diferentes lentes, de acordo com a fundamentação 

epistemológica que dava suporte para suas propostas, passando a ser vista menos pelo seu 

ponto de vista biológico e mais como fenômeno cultural, histórico e social.  
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A abordagem desenvolvimentista, representada no Brasil por Tani (1988) está 

fundamentada na Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem, destinada às 

crianças de quatro a quatorze anos. Essa proposta acredita que o desenvolvimento motor, 

psicológico, cognitivo e afetivo segue, na maioria das vezes, uma progressão de acordo 

com o crescimento da criança. O movimento é o foco da abordagem desenvolvimentista 

e o meio ensinado e/ou estimulado a criança para que ela desenvolva habilidades de 

adaptação e de resolução de problemas cotidianos. 

Os pensadores dessa abordagem acreditam que o movimento é o protagonista, sendo o 

meio e o fim a Educação Física, cabendo ao professor propiciar, condições aos alunos 

para que seu comportamento motor seja desenvolvido mediante as práticas que 

relacionem complexidade e diversificação dos movimentos, indo do mais simples para o 

mais complexo, ou seja, partindo das habilidades básicas até chegar às habilidades 

específicas. 

Com um olhar humanista e social sob a Educação Física escolar, as abordagens 

pedagógicas se dispõem cronologicamente como abordagem psicomotora, que insere na 

prática uma ordem psicológica a fim de estimular/desenvolver integralmente o aluno, ou 

seja, seus aspectos motores, afetivos e cognitivos. Seguindo essa mesma lógica da 

aprendizagem integral do aluno, se tem a abordagem construtivista, fundamentada nos 

pressupostos de Piaget (1985). Essa abordagem se baseia na integração do sujeito com o 

mundo e por essa ponte há a construção de conhecimento. Nesse caso, Freire (1989) é 

considerado o responsável por inserir da abordagem construtivista na Educação Física 

escolar brasileira. 

Saindo, um pouco da fundamentação psicológica, tem-se a abordagem crítico-superadora 

que se apresenta como referencial teórico da sociologia, tomando por base o materialismo 

histórico-dialético de Karl Marx que “utiliza o discurso da justiça social como ponto de 

apoio tendo recebido na Educação Física grande influência dos educadores José Libâneo 

e Demerval Saviani” (DARIDO, 2003, p. 8). Dentre as obras que tratam dessa abordagem, 

a mais conhecida, e que para muitos professores se apresentou como material de base 

para o ensino da Educação Física, é o livro com título Metodologia do Ensino da 

Educação Física, elaborado pelo coletivo de autores no ano de 1992. 
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Atualmente, após a inserção da Educação Física como disciplina escolar, a área está entre 

duas problematizações: de um lado se tem uma prática docente questionável e do outro 

uma Educação Física com dificuldades de ser desenvolvida. O mais evidente sinal de 

transição está na ausência de projetos curriculares de Educação Física nas escolas e/ ou 

de falta de interesse dos gestores escolares em nos fornece tais documentos, identificados 

em diferentes momentos do curso de formação em educação física – licenciatura da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) nos quais tentou-se estabelecer contato 

com escolas (ATIFs1 e Estágios Supervisionados), momentos nos quais solicitava-se aos 

gestores escolares o contato com esses documentos. Nesse sentido, pensar a disciplina de 

Educação Física como um espaço pedagógico com sua responsabilidade social, ainda é 

um desafio a ser enfrentado. 

Essa transformação da Educação Física gerou certa desconfiança sobre seu currículo e a 

sua prática no âmbito pedagógico. No entanto, antes da análise sobre tal questionamento 

específico, é necessário compreender que ela se encontra articulada a um campo maior 

que é a Educação (VENTURA, 2001). Isso revela que, da mesma forma que nos últimos 

anos existiram transformações na Educação, essas também acompanharam a própria 

Educação Física como componente curricular.  Desse modo, a Educação possui raízes 

profundas nas lutas sociais, configurando, dessa forma (fundamentado na práxis social), 

o ideal de formação humana. Isso explicaria as constantes mudanças nas definições da 

área. Para explicar também tais “indefinições” (denominando assim as várias alterações 

no campo da Educação Física escolar)  

 
A educação nunca pode ser a mesma em todas as épocas e lugares devido ao 

seu caráter socialmente determinado. [...] A prática educativa intencional 

compreende, assim, todo fato, influência, ação, processo, que intervém na 

configuração da existência humana, individual ou grupal, em suas relações 

mútuas, num determinado contexto histórico-social (LIBÂNEO, 1998, p. 72). 

 

Com isso, temos a Educação como atividade intencional, que se impulsiona por fins dos 

interesses das classes sociais. O processo educacional ocorre em várias dimensões, isso 

faz com que essa Educação possa ser: a) formal; b) não formal; e/ou c) informal 

                                                           
1 ATIFs são disciplinas obrigatórias do curso de educação física – licenciatura da Universidade Federal do 

Espírito Santo, denominadas Atividades Interativas de Formação, que são responsáveis por formaliza o 

tempo institucional para o desenvolvimento do conhecimento construído na e pela experiência de aprender 

a “ser professor”, articulando o conhecimento experiencial com a reflexão sistemática. 
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(VENTURA, 2001). Segundo o autor, a educação “formal” é a que possui objetivos 

educativos claros e intencionais, realizadas e instâncias de formação. A “não formal” é a 

educação realizada em segmentos educativos fora dos muros da instituição escolar, mas 

de forma sintetizada e estruturada. Já a educação “informal”, é quando o processo 

educacional sofre influências e ações do meio sócio-cultural. Além de ser desenvolvida 

pelas relações de ambientes humanos, individuais ou em grupos, das quais se colhem 

conhecimentos, experiências, práticas, mas estas não são vinculadas propriamente a uma 

instituição, muito menos são intencionais ou organizadas. Apesar de todas as 

particularidades, é possível que haja uma interação entre as formas de educação.  

Entendendo um pouco da Educação e suas implicações, pode-se assim compreender 

causas da indefinição da área da Educação Física, visto que o ambiente no qual a 

disciplina está inserida, a escola, sempre refletiu o seu tempo, ou seja, sempre esteve a 

serviço das demandas sociais (VENTURA, 2001).  

Outra questão se dá pelo fato de que a Educação é uma via de mão dupla e não um local 

onde apenas o docente exerce a função de proporcionar conhecimento para o aluno, sem 

levar em consideração todo o seu aprendizado.  

 
[...] é nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos [...]. 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das 

diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro 

[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua produção ou a sua construção (FREIRE, 1997, p. 25). 

 

Para o autor, a Educação Física deve estabelecer uma relação entre o sujeito e o objeto, 

por meio de uma relação que garanta a unidade entre a teoria e a prática. Essa relação 

deve ser mediada pelo professor, que no processo escolar, não pode ficar refém da 

reprodução do saber, mas deve estabelecer tal relação de forma recíproca entre os sujeitos. 

De acordo com Correia (2016), a Educação Física escolar vem buscando, assim como as 

outras áreas de conhecimento que já possuem/assumem sua hegemonia, adquirir seu 

protagonismo, no campo da Educação Básica (currículo escolar). As alterações 

curriculares, principalmente no campo da Educação Física, são resultados de recorrentes 

mudanças sociais e culturais, pois, “[...] o próprio dinamismo da cultura e da sociedade 

em produzir e disseminar (desigualmente) informação e conhecimento impede que os 
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currículos, as didáticas e os conteúdos de ensino permaneçam estáticos e imutáveis” 

(CORREIA, 2016, p. 831). 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996) e o Plano Nacional da Educação (1997) 

classificam a Educação Física como uma das pautas mais relevantes para o sistema 

educacional. Para a LDB (1996), fortalecida pelas ideias modernas, a Educação Física 

tem como finalidade a formação da cidadania, a preparação para o mundo do trabalho e 

as condições para o prosseguimento nos estudos posteriores. Com este “apoio” à 

Educação Física, no âmbito escolar, tem se sustentado na ideia de que a sua identidade 

está na “cultura corporal” ou no “movimentar-se”, contudo é necessário atentar que há 

uma superficialidade em tal definição, considerando a especificidade curricular da área, 

visto que a vulnerabilidade da área vem das negligências das questões didáticas da 

disciplina.  

Em relação à especificidade curricular da Educação Física, temos alguns aspectos que são 

de suma importância para a restauração do atual debate didático da qual ela vem sendo 

alvo, mas estes são esquecidos e/ou negligenciados, dentre eles, dos níveis de ensino e do 

componente curricular. Assim, é reconhecida a necessidade de atentar para essas 

especialidades, de forma a dialogar com elas e entre elas, ou seja, propor que as sonhadas 

transformações didático-pedagógicas dos conteúdos não interfiram na busca pela 

identidade e sustentabilidade curricular da Educação Física.  

O que se tem observado é que a Educação Física passou a ser uma simples reprodução da 

cultura corporal não escolar no ambiente escolar, o que fomentou a seguinte indagação: 

a utilização de culturas marginalizadas como conteúdos da área, podem ser consideradas 

aplicações do conhecimento? Para responder tal questão, é necessário estabelecer laços 

entre os objetos específicos da Educação Física e os objetivos gerais dos níveis de ensino 

onde esses conteúdos serão desenvolvidos. A falta de clareza e de ligação entre esses 

elementos, na definição do conteúdo e no diálogo curricular, apresenta limites ao campo 

de trabalho coletivo, criando assim uma fragilidade disciplinar.  

Para Correia (2016, p. 835), “[...] a educação física escolar tem sua trajetória marcada por 

ensaios propositivos não consistentemente sistematizados do ponto de vista dos 

conteúdos”, e a disciplina vem se apropriando de objetos e temas da cultura, como o 

esporte, a dança, a luta, o jogo, a ginástica e os demais conhecimentos do corpo, ou seja, 
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a área vem historicamente se submetendo e fazendo “recortes” desses 

conteúdos/temas/objetos de ensino para suprir suas necessidades profissionais. Com isso, 

ao trazer para a perspectiva da Educação Física escolar, apresenta-se uma ampliação de 

horizontes devido à riqueza de objetos. Porém, essa grandeza horizontal, quando se trata 

dos conteúdos/objetos da área, traz algumas implicações, visto que faz-se necessário 

pensar quais serão/são os critérios para selecionar o conteúdo que será ensinado, para 

quem ensinar, quando ensinar e como ensinar. 

Tendo em vista os diferentes debates presentes na área, este trabalho de pesquisa tem 

como objetivo analisar as práticas de dois professores de Educação Física e as 

apropriações dos alunos em relação a essas práticas, identificando os debates presentes 

na área, e investigar, dentro do campo curricular da Educação Básica, as identidade(s) da 

Educação Física, nas redes municipal e privada do município de Vitória (ES).  

 

2 METODOLOGIA 

 

 
De caráter qualitativo, o presente trabalho foi desenvolvido por meio do estudo de caso 

(YIN, 2015), direcionando a análise a dois casos em que há o ensino de Educação Física. 

Para tanto, foram investigadas as visões de dois professores atuantes no Ensino 

Fundamental II e as percepções dos alunos do 9º ano de duas escolas (uma rede pública 

e outra da rede privada) abrigadas no município de Vitória- ES. Os dados da pesquisa 

foram coletados por meio de dois questionários, um direcionado para os professores e 

outro para os alunos. Por meio deles, objetivamos mapear qual identidade os participantes 

da pesquisa atribuem à Educação Física escolar, bem como dar visibilidade ao papel e 

espaço da Educação Física como componente curricular da Educação Básica.  

Segundo Yin (2015, p. 29) um estudo de caso é “[...] uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”. Aprofundando no estudo de caso é preciso destacar que se faz necessário um 

plano ou um projeto de pesquisa (não necessariamente tendo um padrão a ser seguido), 

que segundo Yin (2015, p. 29), “[...] é um subconjunto ou uma variante dos projetos de 
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pesquisa usados para outros métodos”, visto que o estudo de caso é um estudo separado 

que tem seus próprios métodos de pesquisa. 

Um projeto de pesquisa nada mais é que um plano para sair de um ponto específico de 

uma observação e chegar a outro, sendo o ponto específico um conjunto de questões a 

serem resolvidas e o ponto que se quer chegar, o conjunto das resoluções. É válido 

ressaltar que, no percurso de um ponto a outro, tem-se importantes passos, incluindo a 

coleta dos dados (que será explicado todo o procedimento mais adiante) e a análise destes 

dados (presente na parte 3 deste artigo).  

Sendo assim, entende-se que o estudo de caso tenta responder questões que partem do 

campo do “como” e/ou do “por quê”, tendo como tarefa inicial, esclarecer a natureza das 

questões (questões estas que tornam o método do estudo de caso, como mais apropriado). 

Tomando como exemplo este artigo, essa metodologia, ajudou a identificação do evento 

das identidades da Educação Física escolar, o “como” e o “por quê” deste acontecimento. 

Como a pesquisa foi realizada em duas instituições de ensino diferentes, porém com o 

mesmo foco, entende-se que são dois casos distintos para serem analisados, sobre os quais 

não havia controle dos eventos, nem do contexto. Dessa forma, como Yin (2015) 

esclarece, o estudo de caso não analisa o fenômeno de forma isolada do seu contexto, 

entendendo a importância do contexto dentro dos casos. Assim, chega-se ao estudo de 

caso como método de pesquisa: pelo desejo de compreender um fenômeno social 

complexo do mundo real. 

A busca pela compreensão do método fez com que, no decorrer da pesquisa, fosse 

encontradas as questões das apropriações (CERTEAU, 1994), sendo essas feitas pelos 

alunos durante as aulas de Educação Física, envolvendo as práticas corporais vivenciadas 

ao longo da vida, as brincadeiras realizadas na infância e tendo como mediador os 

professores. 

Certeau (1994) indica que tais apropriações são construídas por meio de estratégias e 

táticas, sendo as estratégias dos professores e as táticas dos alunos que fazem re-uso 

daquilo que foi produzido pelas estratégias.2 Os alunos taticamente fazem uso daquilo 

                                                           
2   Conforme Certeau (1994) A linguagem produzida pelos professores de Educação Física, no âmbito 

escolar, goza da vantagem de alongar suas “conquistas”, chamando de conquistas as metodologias e 

aulas aplicadas em seu cotidiano escolar, às vastas regiões do seu meio, locais “vazios”, onde parece 
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que já foi construído de uma nova maneira ou agrupam tudo o que foi levado a eles de 

forma que foram construindo um novo sentido, a tudo o que foi “consumindo” 

(CERTEAU, 1994).3  

 

2.1 PROCEDIMENTO COM AS FONTES 

 

 

Trabalhando com os conceitos de apropriações (CERTEAU, 1994) e fundamentados no 

estudo de caso (YIN, 2015), a coleta de dados foi desenvolvida em seis etapas conforme 

exposto na Tabela 1, com início no dia 5 de março de 2018, com discussão e elaboração 

dos questionários dos professores de Educação Física e dos alunos de cada instituição de 

ensino, e finalizando dia 18 de maio de 2018 com o retorno dos questionários dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
não haver algo articulado, com isso, a linguagem toma para sí o espaço, e cria ali procedimentos para 

que o habitante do espaço vazio, possa usufruir ou se apropriar. Ou seja, o professor insere no cotidiano 

do aluno uma prática, uma metodologia, um pensamento, e com isso o aluno faz suas apropriações e 

suas reflexões sobre.  
3   Seguindo a lógica de estratégias e táticas de Certeau (1994), as táticas são flexíveis se fazendo usuários 

daquilo que as estratégias produziram, dessa forma, se apropriam do produto e dão ao mesmo um novo 

significado, um novo uso, fazem um consumo produtivo do que está sendo oferecido e isso é o que gera 

as apropriações. 
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TABELA 1 – Etapas da pesquisa  

PRODUÇÃO 

DAS FONTES 
NATUREZA DAS AÇÕES PERÍODO 

ETAPA 1 
Elaboração, discussão e ajustes dos 

questionários  

5 de março de 

2018 à 16 de 

março de 2018 

ETAPA 2 

Envio do questionário por e-mail para os 

professores de Educação Física do colégio 

Americano Batista e do colégio EMEF 

Orlandina D’Almeida Lucas 

10 de abril de 

2018 

ETAPA 3 

Retorno do questionário por parte do 

professor do colégio EMEF Orlandina 

D’Almeida Lucas 

11 de abril de 

2018 

ETAPA 4 
Retorno do questionário por parte do 

professor do colégio Americano Batista 

13 de abril de 

2018 

ETAPA 5 

Aplicação do questionário com os alunos do 

9º ano do ensino fundamental II do colégio 

Americano Batista, em sala de aula com 

supervisão do professor de Educação Física. 

16 de abril de 

2018 

ETAPA 6 

Aplicação do questionário com os alunos do 

9º ano do ensino fundamental II do colégio 

EMEF Orlandina D’Almeida Lucas, em sala 

de aula com supervisão do professor de 

Educação Física. 

18 de maio de 

2018 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

O movimento de idas às escolas foi facilitado devido ao contato estabelecido por um dos 

autores do presente texto com as equipes pedagógicas, diretores e os professores das 

instituições. De modo particular, em uma das escolas (Americano Batista) um dos 

pesquisadores cursou o Ensino Médio e, posteriormente, trabalhou como estagiário 

voluntário durante um período letivo. Já no colégio EMEF Orlandina D’Almeida Lucas, 

é onde o autor atualmente exerce o cargo de estagiário contratado durante o período de 

produção deste estudo.   

As escolas estão localizadas em zonas de classe média baixa, uma no bairro Consolação 

e a outra no bairro São Cristóvão. As instituições atendem ao público do próprio bairro e 

dos bairros adjacentes, com poucas exceções de alunos de outras áreas da região da 

Grande Vitória- ES como é o caso do colégio Americano Batista. Em relação à estrutura 

física, as duas escolas possuem um espaço adequado e amplo para a prática da Educação 

Física e os demais conteúdos presentes na grade curricular. Ressaltamos que, durante o 
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período de levantamento das fontes, o contato com os professores, alunos e equipe escolar 

de ambas as escolas se deu de forma facilitada e acolhedora.  

Com o objetivo de obter a autorização da direção dos colégios e facilitar a aceitação dos 

alunos (tornando a pesquisa autorizada pela escola), elaborou-se um termo de 

autorização, que foi assinado pelo diretor da escola, pelos orientandos e pelo professor 

orientador deste trabalho (ANEXO I). As escolas solicitaram a retenção de tal documento, 

caso houvesse algum questionamento por parte dos alunos, para que com eles, pudessem 

justificar e comprovar a autenticidade da pesquisa. Após a assinatura do termo, o contato 

posterior foi realizado com os professores, que, por meio de uma conversa informal, 

foram esclarecidos do objetivo e do que se tratava a pesquisa, concordando com os termos 

e respondendo às perguntas do Questionário (ANEXO II).  Devido à carga horária extensa 

dos dois profissionais, ambos solicitaram que o questionário fosse enviado via e-mail, 

alegando maior facilidade e evitar quaisquer problemas posteriores em relação às 

respostas. Com isso, enviamos o questionário aos professores e estabelecemos o prazo de 

resposta para evitar atraso em nosso processo de pesquisa.  

Com retorno dos questionários dos professores, iniciamos as etapas 5 e 6 desta pesquisa: 

aplicação do questionário dos alunos (ANEXO III). Estes foram realizados em sala de 

aula, com a presença do professor de Educação Física. Contudo, é importante salientar 

que neste momento do processo de pesquisa, houve greve dos professores da rede 

municipal de Vitória – ES, causando uma reformulação do cronograma de pesquisa com 

os alunos do EMEF Orlandina D’Almeida Lucas.  Entretanto, é preciso destacar que esse 

atraso não nos prejudicou, já que adiantamos as pesquisas no colégio Americano, da rede 

privada de Vitória- ES. 

O contato com os alunos, como descrito anteriormente, não foi dificultado, visto que estes 

já estavam familiarizados com um dos autores da pesquisa. Tendo em vista todo o 

processo descrito, a aplicação do questionário não foi difícil, por se tratarem de perguntas 

voltadas às experiências dos próprios alunos com a Educação Física. No entanto, alguns 

alunos, tiveram dificuldade de interpretar algumas questões (questões 1, 4 e 6), mas, com 

auxílio dos pesquisadores e do professor, tiveram suas dúvidas sanadas e conseguiram 

responder às perguntas (os alunos não eram obrigados a responder a todas as perguntas 

ou a fazer o questionário. Responderam o questionário por completo apenas aqueles que 



21 
 

se sentiram confortáveis e a fim de ajudar no processo). Vale ressaltar ainda que, nos dias 

da pesquisa de campo, houve alunos faltosos e outros que não se sentiram à vontade em 

responder, reduzindo assim a quantidade total de alunos respondentes do questionário. 

Antes do início da análise dos dados coletados, organizou-se algumas informações na 

Tabela 2. Em seguida, cruzando dados de acordo com as respostas dos professores e 

posteriormente cruzando com as respostas dos alunos. Em específico, para esclarecer e 

apresentar as identidades de Educação Física na visão dos professores e dos alunos, 

reveladas nas respostas aos questionários, também problematizou-se os usos e 

apropriações (CERTEAU, 1994) feitas por ambos nas aulas de Educação Física. 

TABELA 2 – Total geral de professores/alunos e quantitativo de professores/alunos que 

responderam aos questionários.  

 Colégio Americano 

Batista 

EMEF Orlandina 

D’Almeida Lucas 

Nomes dos professores Luiz Otávio Gabriel 

Forma de encaminhamento 

do questionário do 

professor 

Questionário requerido e respondido por e-mail por 

escolha dos professores 

Quantidade de 

questionários do professor 

e número de questões 

Um questionário contendo 16 questões 

Números de alunos 

presentes na pauta da 

turma dos respectivos 

professores 

42 30 

Número de alunos que 

responderam o 

questionário total ou 

parcialmente 

39 26 

Motivos pela não 

participação na pesquisa 

3 alunos não responderam 

ao questionário por não 

estarem presentes na 

escola no dia da pesquisa. 

2 alunos não estavam 

presentes na escola no dia 

da pesquisa e 2 optaram 

por não participar. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O questionário dos professores foi de natureza mista, com perguntas de caráter: aberto; 

de escala; e de múltipla escolha. Já o questionário dos alunos também foi de natureza 

mista, porém este não contou com perguntas de caráter de escala.   
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As perguntas direcionadas aos professores incluíam aspectos sobre suas experiências 

como professores da área de Educação Física ao longo de sua carreira e sobre a visão que 

tinham sobre ela como componente curricular. Já as perguntas direcionadas aos alunos, 

estavam voltadas as suas experiências em aulas de Educação Física ao longo de toda 

trajetória escolar até o 9º ano do Ensino Fundamental e sobre o que compreendem sobre 

essa disciplina escolar. 

Para a realização da pesquisa, foram elaboradas 16 questões – conforme o ANEXO I – 

para os professores e 10 questões – conforme ANEXO II – para os alunos. No entanto, 

em virtude da extensão do trabalho, foi delimitado o processo de apresentação e discussão 

dos resultados, por analisar as questões, 1, 3, 4, 6, 9, 14 e 16 referentes às perguntas 

realizadas com os professores e às questões, 1, 5 e 10 referentes à pesquisa realizada com 

os alunos, tendo como caráter de seleção, as aproximações e os distanciamentos das 

respostas/identidades dos professores e dos alunos. As perguntas com respostas de escala 

e de múltipla escolha foram organizadas em forma de gráficos. 

Optou-se por delimitar o quantitativo de respostas de alunos para análise e discussão de 

dados, buscando manter uma coerência na pesquisa, visto que dentre as respostas, muitas 

se repetiam ou transmitiam a mesma mensagem, por isso foram selecionadas as respostas 

de 11 alunos do EMEF Orlandina D’Almeida e de 16 do colégio Americano, totalizando 

27 alunos. 

Destaca-se ainda que cada professor se baseia em um documento norteador diferente para 

a atuação na área: o professor da EMEF Orlandina, tem suas aulas fundamentadas pelas 

Diretrizes Curriculares da prefeitura municipal de Vitória, já o professor do Colégio 

Americano Batista tem suas aulas direcionadas pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC, 2017), porém as Diretrizes Curriculares da prefeitura de Vitória, tem seu 

conteúdo pautado em cima da BNCC. 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Visando, assim, ter um amparo na busca pelas formas de apropriações (CERTEAU, 

1994) da disciplina e, a partir disso, evidenciar as identidades da Educação Física 
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presentes no contexto de duas escolas do município de Vitória, escolheu-se a BNCC, pois 

este é o documento norteador dos professores, participantes da pesquisa, auxiliando para 

o planejamento das aulas e, especificamente, servindo de diretriz curricular da prefeitura 

de Vitória.  

Para essa parte do estudo, dedicou-se análise das respostas dos professores e, por meio 

delas, discutiu-se as identidades da Educação Física, na perspectiva dos docentes, ao 

mesmo tempo em que também evidenciou-seamos as apropriações na perspectiva dos 

alunos, que são ocasionadas pelo ensino dos conteúdos desse componente curricular. Esse 

movimento permitiu revelar pontos de encontro com aquilo que vem sendo debatido na 

atualidade, no campo acadêmico e nas práticas dos sujeitos da pesquisa. Na visão dos 

professores foi possível obter as seguintes definições da Educação Física,  

 
A Educação Física tem várias vertentes, fica difícil dar uma identidade. 

Achando uma definição em todos os âmbitos a promoção da qualidade de 

vida/saúde é o que a Educação Física faz (LUIZ FILIPE, questionário do 

professor). 

 

Acredito que por muito tempo a Educação Física não tinha uma identidade, 

mas hoje em dia somos os professores preferidos dos alunos e isso diz que 

temos um papel importante nas escolas e também em outros seguimentos 

(GUSTAVO, questionário do professor). 

 

O discurso do primeiro professor traz uma Educação Física com vários 

propósitos/vertentes, sendo que em todo o amplo campo educacional desse componente 

curricular, em sua perspectiva, resulta em uma disciplina voltada à promoção da 

qualidade de vida/saúde assim, o que se aproxima da definição de Ghiraldelli (1991, p. 

17) “[...] Educação Física como atividade capaz de garantir a aquisição e manutenção da 

saúde individual”. Compreende-se que este modo de conceber a Educação Física faz 

referência à perspectiva da saúde ou até mesmo aquela que, por algum tempo, foi 

considerada como uma perspectiva higienista.  

Para evidenciar as apropriações feitas pelos alunos, é possível perceber como a 

identidade acreditada pelo professor é incorporada pelos seus discentes, como exposto 

nas ponderações dos alunos, que definem:  
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A Educação Física tem sido importante nas escolas para a conquista do bem 

estar físico e mental dos alunos (GABRYEL, questionário do aluno). 

 
Educação física é bastante importante. A importância da educação física está 

no bem-estar físico e mental nas pessoas, que praticam tais exercícios, pois, ao 

mexer com todo o organismo proporciona um bem estar geral, contribuindo 

para uma boa saúde, pois ao mexermos com o corpo estamos desenvolvendo 

os movimentos que geralmente não fazemos no nosso dia a dia (MANUELLA 

CARONE, questionário dos alunos).  
 

 

Já o professor Gustavo não consegue definir uma visão clara para a disciplina, enquanto 

seus alunos apresentam uma visão direcionada à prática de esportes como sendo o 

principal foco da Educação Física no contexto escolar, o que pode ser oriundo de 

experiências em outros anos de escolarização, com outros profissionais, visto que a 

instituição Orlandina, não possui um professor da área que seja efetivo, contando com 

professores por determinação temporária, ocasionando uma mudança frequente de 

profissionais anualmente. Há um acordo entre as respostas, dos alunos, que possuem 

como maioria o: “Fazer esportes” (EVA, questionário do aluno) “É esportes” (ESTRELA, 

questionário do aluno) ou até mesmo algo que seja voltado ao estímulo esportivo, como 

considera Guilherme ao afirmar que a Educação Física é “uma aula que estimula o 

esporte” (GUILHERME, questionário do aluno.) 

Ao analisar essas narrativas dos alunos, identifica-se um discurso recorrente na história 

da Educação Física escolar, na qual ela, por sua vez, já foi regida pelos esportes coletivos, 

podendo ser facilmente aceitos como sinônimos. Bertini (2012) entende que a relação 

entre Educação Física e esportes é algo a longo prazo e, mesmo que hoje essa relação não 

seja totalitária, o esporte ainda está marcando forte presença nas aulas de Educação Física 

e, por diversas vezes, toma para si o protagonismo, como é percebido no decorrer dos 

anos, conforme sinalizado pelos alunos, quando questionados sobre quais conteúdos eles 

mais têm tido contato durante sua trajetória escolar, nos diferentes colégios, identifica-se 

uma ampla variedade, conforme gráficos 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

GRÁFICO 1 – Conteúdos vivenciados nas aulas de Educação Física ao longo dos anos 

de ensino do colégio Americano Batista 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

O gráfico 1 refere-se à escola Americano Batista e os conteúdos abordados pelos 

professores de Educação Física em suas aulas no contexto de todos os anos de ensino 

conforme resposta dos alunos ao questionário. Os dados revelam uma diferença na 

aplicação dos esportes quando comparada às outras práticas, sendo que 37 dos 40 alunos 

(92,5%) evidenciaram os esportes como conteúdo presente em todos os anos do seu 

Ensino Fundamental II. Em segundo lugar são destacados os jogos e brincadeiras (25 

alunos). 

Nesse sentido, é possível inferir que o processo de esportivização ainda está muito 

presente nas aulas de Educação Física, devido à grande importância dada aos esportes 

dentre uma vasta gama de conteúdos pertencentes a essa área. Já os conteúdos como 

ginástica, atividades de aventura e lutas, conforme Gráfico 1, todos juntos não conseguem 

representar metade da porcentagem dos conteúdos vivenciados nas aulas em comparação 

aos esportes.  

A mesma valorização dos esportes nas aulas de Educação Física também se fez presente, 

na escola municipal Orlandina D’Almeida Lucas, como exposto no Gráfico 2. 
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GRÁFICO 2 – Conteúdos vivenciados nas aulas de Educação Física ao longo dos anos 

de ensino do colégio Orlandina D’Almeida Lucas 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

O Gráfico 2 explicita as respostas dos alunos do colégio Orlandina D’Almeida Lucas, em 

relação às experiências ao longo da escolarização. Os dados reafirmam a ideia de que a 

Educação Física, na instituição, tem, como principal característica, a prática esportiva, 

visto que, 25 alunos (83%) responderam ser a prática esportiva como algo presente nas 

aulas ao longo dos anos de Ensino Fundamental II. Quando comparada aos relatos dos 

alunos do colégio Americano Batista observa-se uma pequena diferença, na qual mais de 

90% dos seus alunos assinalaram essa prática. Conforme Bertini (2012, p. 34), 

 
[...] a educação física escolar estabeleceu uma relação íntima com o esporte. 

Fato pelo qual esse fenômeno, em sua forma institucionalizada, acabou 

praticamente sendo referência nas aulas como o caminho, a ser seguido, a tal 

ponto de, no senso comum, ser totalmente compreensível que se associe a 

educação física escolar com a pratica esportiva. 

 

Com isso, é possível compreender o porquê da Educação Física escolar ter, como 

centralidade, nesse contexto: o esporte. Conforme notado, também no Gráfico 2, aparece 

como segundo conteúdo mais vivenciado: os jogos e as brincadeiras (18), seguido de 

outras práticas que compõem a área, como ginásticas (16% dos alunos) e atividades de 

aventura (20% dos alunos).  
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Já quando questionados se há uma possível diferença de identidade da Educação Física, 

presente no cotidiano escolar, em relação a que ambos os professores 

presenciaram/aprenderam em seu processo de formação, obtém-se os seguintes relatos, 

 
Sim, a diferença é que hoje os alunos estão mais focados em atividades com: 

jogos online, telefone celular, com isso você tem que mudar sua didática para 

beneficiar todos os alunos sem exclusão (LUIZ FILIPE, questionário do 

professor).  

 

Sim, percebo que na área escolar a Educação Física é vista como uma simples 

matéria, dando menos importância do que as outras. Na faculdade estudamos 

e percebemos a importância da Educação Física na escola (GUSTAVO, 

questionário do professor).  

 

Nota-se que, nas ponderações dos professores, a Educação Física perdeu sua identidade, 

quando esta é comparada à formação inicial deles. Percebe-se, também, que quando 

relacionadas às respostas anteriores, tanto Luiz Felipe, como Gustavo apresentam a 

definição do documento norteador da instituição de ensino (BNCC). A partir disso, é 

possível perceber uma diferença entre o que é indicado no documento, aquilo que é 

trabalhado pelos professores e o que os alunos se apropriam. Soares (2009, p. 173), vem 

“reforçando a ideia de que a educação física deve se desvincular dos rótulos tecnicistas a 

ela imputados, ir além do saber fazer, o indivíduo deve saber pensar o que fazer 

demonstrando assim que a área ‘tem o que ensinar’”.  

Identificamos, também, que o tempo de atuação dos professores na área pode ser um dos 

fatores que influencia no modo de conceber a Educação Física escolar. Vimos que um 

atua há 13 e o outro há 5 anos, respectivamente; decorrente disso, há diferenças na forma 

de pensar/trabalhar os conteúdos. Com base na pergunta feita aos professores sobre a sua 

opinião em relação a atual Educação Física escolar, eles responderam:  

Depende, se no local onde trabalha lhe dar condições com material você 

consegue desenvolver um bom trabalho na área, agora se não tem condições 

de trabalho com irá fazer, vai ficar inventando sempre (LUIZ FILIPE, 

questionário do professor). 

 

Não, a educação física é muita ampla é uma matéria que sempre se atualiza por 

ter aulas, mas que por vezes temos menos importância e aí nos falta materiais, 

mas que por fim nos fazem os mais criativos (GUSTAVO, questionário do 

professor).  
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Quando questionados sobre a identidade da Educação Física presente na escola, os 

professores relataram como se a importância destinada à disciplina fosse a identidade que 

lhe é dada. De certa forma, a importância e visão da escola sob a Educação Física como 

componente curricular pode afetar a identidade que a disciplina assume na perspectiva 

dos professores, refletindo, com isso, na forma como os alunos a concebem, como se pode 

observar na resposta do aluno Douglas do colégio Americano Batista, quando perguntado 

sobre a valorização da Educação Física. 

 
Em todas as aulas, percebo que a direção das escolas não leva a disciplina a 

sério e isso leva a um desperdício de tempo e capacidades dos estudantes 

(DOUGLAS, questionário do aluno).  
 

 

A partir desse relato, é possível perceber que as apropriações dos alunos sobre a 

Educação Física não partem somente do que o professor proporciona como conhecimento 

da área, mas também de uma visão geral de como a disciplina é reconhecida dentro do 

projeto de escola enquanto componente curricular, o que tem ligação com a postura dos 

professores e de outros membros da equipe pedagógica.   

Por fim, os professores revelam que há, nas aulas de Educação Física, uma série de 

desafios que deslocam para a necessidade de compreender a realidade que se apresenta 

nas escolas e que, de alguma forma, influenciam no andamento das aulas e na progressão 

dos conteúdos conforme relatado pelos dois professores,  

 
Depende vai desde a falta de material ao interesse do aluno (LUIZ FILIPE, 

questionário do professor). 

Pra mim, os maiores desafios é lidar com problemas de falta de materiais nas 

escolas, a falta de estrutura é muito grande nas escolas e isso faz ter dificuldade 

em planejar e criar aulas inovadoras (GUSTAVO, questionário do professor). 

 

Quando questionados sobre quais autores, livros, utilizam para a elaboração do 

planejamento de suas aulas, os professores citaram obras de autores das abordagens 

críticas, oriundas do movimento renovador, como: “Coletivo de autores. Metodologia do 

ensino de Educação Física.” (LUIZ FELIPE, questionário dos professores); “Li alguns 

como BRACHT, V, COLETIVO DE AUTORES, FRIEDMANN [...].” (GUSTAVO, 

questionário dos professores).  

Mesmo diante da leitura que fundamenta suas aulas e o referencial de base, identifica-se, 

a partir das respostas dos professores ao questionário, que ambos classificam como 
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“muito importante” o desenvolvimento das habilidades motoras e cognitivas 

(questionário dos professores) e, dessa forma, pressupõe uma aproximação das suas 

práticas com a abordagem desenvolvimentista, que tem o movimento como meio e fim 

da Educação Física.  

Todo esse cenário revela um conflito entre a identidade da Educação Física presente nos 

currículos, bem como dos documentos norteadores das escolas em relação às práticas de 

ambos os professores. Ou seja, o que se percebe é um distanciamento em relação à 

identidade presente nas práticas dos professores e à proposta dos documentos das duas 

escolas. Compreende-se que esse caminhar em outra direção, pode ser o responsável por 

direcionar olhares pré-conceituosos sob a Educação Física dentro da escola, por parte dos 

demais professores e corpo pedagógico, que seguem um viés crítico em suas aulas, a partir 

dos documentos norteadores de cada instituição.  

Esse distanciar da teoria crítica dos documentos norteadores, pode ser resultado da 

formação inicial e continuada desses professores ou, até mesmo, por conta de uma 

cobrança existente na escola em relação à disputa de competições como os jogos na rede 

(competição destinada as escolas públicas do Espírito Santo, em âmbito municipal e 

estadual) e os jogos internos do colégio Americano Batista, sendo assim, a cobrança 

realizada pelas escolas faz com que as práticas dos professores apresentem bases 

epistemológicas que caminhem em sentido oposto àquelas dos próprios currículos de 

ambas escolas, assumindo assim, outra perspectiva que não a adotada pelos documentos 

norteadores.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Objetivou-se, neste estudo, analisar as práticas de dois professores de Educação Física e 

as apropriações dos alunos em relação a essas práticas, identificando os debates presentes 

na área, e investigar, dentro do campo curricular da Educação Básica, as identidade(s) da 

Educação Física, nas redes municipal e privada do município de Vitória (ES). 

A pesquisa se constituiu a partir de um estudo de caso, que foi realizado por meio da 

aplicação de dois questionários: um para os professores e outro para os alunos, e com 

base nas respostas estabeleceu-se as análises.  
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Os dados evidenciaram que o professor e os alunos do Colégio Americano Batista, não 

apresentam uma identidade única da área, mas sim, uma influência da Educação Física 

como promoção de saúde e como prática esportiva por parte do professor regente. Ao 

mesmo tempo, foi possível identificar que os alunos têm se apropriado do discurso de que 

a prática esportiva, nas aulas de Educação Física, promovem uma vida mais saudável.  

Já no EMEF Orlandina, o professor optou por não dar apenas uma identidade para a área, 

pois acredita na amplitude no campo de atuação da disciplina como componente 

curricular. Contudo, a partir das respostas dos alunos, identificou-se a maior valorização 

dos esportes e a noção de que a Educação Física é uma disciplina voltada ao conteúdo 

esportivo. Esse modo de compreender o componente curricular em questão indica que 

esse discurso tem sido apropriado pelos alunos devido às experiências anteriores (tanto 

na atual escola, quanto em escolas anteriormente frequentadas), revelando uma identidade 

da Educação Física que foi questionada nos anos 80, em relação à esportivização da área.  

Mesmo diante desses resultados, é preciso considerar que essas identidades não são 

generalizáveis, mas que se apresentam em dois contextos específicos de escolas da rede 

de Vitória. Acredita-se que esses resultados ajudam a compreender as realidades e os 

desafios que se fazem presentes nas escolas, principalmente, em relação à disciplina de 

Educação Física, nesses espaços, como componente curricular.  

Compreende-se, nesse caso que, se faz necessário novos estudos que objetivem investigar 

o modo como esse cenário se apresenta em contexto mais amplo no Estado do Espírito 

Santo, nas diferentes redes de ensino e em que medida a perspectiva da área tem dialogado 

com a fundamentação teórica dos currículos. Desse modo, será possível traçar um perfil 

amplo da(s) identidade(s) da Educação Física escolar e quais seus impactos na vida dos 

professores e alunos.  

Ressalta-se, ainda, a necessidade de estudos futuros que se dediquem a explorar outros 

casos, podendo assim, contribuir para pensar a formação inicial e continuada de 

professores de Educação Física voltados ao contexto escolar.  
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ANEXO I – Termo de autorização da pesquisa. 

 

 

 

Prezado(a) Senhor (a), 

Dirigimo-nos a Vossa Senhoria para sondar a possibilidade de realização de pesquisa para 

investigar as diferentes identidades e a possível perda da identidade da Educação Física 

como disciplina escolar nas escolas da rede municipal de Vitória, ES. Pretende-se realizar 

com os alunos da turma do 9º ano do Ensino Fundamental um questionário a respeito das 

práticas da Educação Física no cotidiano escolar e a partir disso analisar como os alunos 

se apropriam dos conteúdos da Educação Física, estudando a contribuição das abordagens 

pedagógicas do campo para os processos de aprendizagem das práticas corporais 

realizadas nas aulas de Educação Física. 

Nossa hipótese é que há diferentes identidades de Educação Física presentes nas escolas 

que são expressas na forma como os alunos e os professores dão sentido aos conteúdos a 

serem tematizados nesses anos de escolarização. Além disso, o ensino de práticas 

corporais diversificadas é revelador dos interesses e/ou apatia dos alunos nas aulas de 

Educação Física.  

A pesquisa constitui-se como um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) desenvolvido 

pelos alunos: Raniery Lucas Ganda Louzada, portador da matrícula 2015100515 e Brenda 

Reis Bonadiman, portadora da matrícula 2015100517 do Curso de Licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo, cujo orientador é o professor 

Me. Ronildo Stieg. 

Para o processo de pesquisa estabelecemos o seguinte cronograma: DATA – Realização 

do questionário com os alunos da instituição; 

DATA- Análise dos dados coletados por meio do questionário; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 
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Ao detectar os processos de aprendizagens desencadeados pelo ensino das práticas 

corporais nas aulas de Educação Física e avaliar os sentidos que os alunos e professores 

atribuem a elas, acredita-se que esteja legitimada a pesquisa sobre os impactos das aulas 

de Educação Física no processo de ensino-aprendizagem na Educação Básica. Dessa 

forma, a Educação Física poderá obter dados significativos dispondo aos profissionais da 

área, possibilidades de práticas a serem promovidas com alunos de diferentes contextos 

da Educação Básica.    

Atenciosamente,  

Ronildo Stieg 

Siape:2380668 

Docente do Departamento de Ginástica 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Membro do Instituto de Pesquisa em Educação e Educação Física (PROTEORIA) 

 

 

 

RONILDO STIEG (Orientador) 

 

 

BRENDA REIS BONADIMAN 

 

 

RANIERY LUCAS GANDA LOUZADA 

 

 

DIRETOR DA INSTITUIÇÃO 
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ANEXO II – Questões direcionadas aos professores da rede municipal e particular de 

Vitória- ES 

1) Você atua como professor de Educação Física na Educação Básica há quantos 

anos? 

2) Você mobiliza os conhecimentos teóricos e práticos fornecidos na sua formação 

inicial e/ou continuada? Explique. 

3) Você consegue perceber uma identidade de Educação Física presente no cotidiano 

escolar diferente daquela que você aprendeu no seu curso de formação inicial? Se 

sim qual a diferença? 

4) Em sua opinião a atual Educação Física presente na escola condiz com a sua 

definição sobre a área? Como você a descreveria? 

5) No final da década de 1980 surgiram várias abordagens pedagógicas para a 

Educação Física. Qual(is) delas fundamenta sua prática pedagógica? Por que? 

6) Quais livros e/ou autores você lê/leu para montar o plano de ensino e de suas 

aulas? 

7) De que forma a Educação Física consegue cumprir o seu papel na escola? 

8) Qual sua opinião a respeito do questionamento da presença ou não da Educação 

Física no Ensino Médio? 

9) Muito se tem falado nos últimos anos sobre a identidade da Educação Física. Qual 

definição você tem sobre ela? 

10) Você utiliza algum método de progressão de conteúdos ao planejar suas aulas? Se 

sim, em que medida os objetivos propostos são alcançados? 

11) Dentro da proposta da escola você tem conseguido trabalhar temas transversais 

em sua disciplina? Quais? 

12) Em sua prática pedagógica, você tem trabalhado a interdisciplinaridade? Com 

quais disciplinas? Explique. 

13) Quais conteúdo(s) da Educação Física você considera imprescindível(is) para o 

processo de ensino-aprendizado dos alunos? a) Atividades de aventura; b) Danças; 

c) Esportes; d) Ginásticas; e) Jogos e Brincadeiras; f) Jogos de Tabuleiro; g) Lutas; 

h) Recreação; i) Outros. 

14) Numere em níveis de importância, sendo 1 para menos importante e 5 para muito 

importante, os itens a seguir relacionados à Educação Física escolar: ( ) 
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Esportivização; ( ) Desenvolvimento das Habilidades Motoras; (  ) 

Desenvolvimento Habilidades cognitivas; ( ) Domínio das Regras; ( ) 

Cooperatividade; ( ) Raciocínio lógico; ( ) Tempo de reação; ( ) Outros. 

15) A partir da sua experiência como professor da Educação Básica, qual o nível de 

envolvimento dos seus alunos em relação a sua proposta de ensino? a) 

Insuficiente; b) Regular; c) Satisfatório; d) Excelente. 

16) Em sua opinião, quais os desafios enfrentados pelos professores(as) de Educação 

Física nas escolas? 
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ANEXO III – Perguntas direcionadas aos alunos da rede municipal e particular de 

Vitória- ES 

1) Quais conteúdos abaixo você já vivenciou em suas aulas de educação física ao 

longo dos anos de ensino: a) Atividades de aventura; b) Danças; c) Esportes; d) 

Ginásticas; e) Jogos e Brincadeiras; f) Jogos de Tabuleiro; g) Lutas; h) 

Recreação. 

2) Como você se avalia nas aulas de educação física? Caso não participe, diga o 

porquê isso ocorre. a) Muito participativo; b) Participativo; c) Pouco 

participativo; d) Não participa.  

3) Como você classifica as suas aulas de educação física: a) Ótimas; b) Boas; c) 

Regulares; d) Ruins; Justifique.  

4) As aulas de educação física que são realizadas em sua escola, correspondem com 

o que você pensa ser Educação Física? Justifique.  

5) Para você o que é Educação Física? 

6) Como são desenvolvidas as aulas de Educação Física em sua escola? 

7) Quais atividades, em sua opinião, deveriam ser realizadas nas aulas de Educação 

Física? 

8) Como são as aulas de Educação Física que você mais gosta, ou gostaria de fazer? 

O que é feito durante a aula? 

9) Os espaços onde as aulas são realizadas são adequados para as práticas da 

disciplina? 

10) Faça um breve comentário a respeito da disciplina (Educação Física), ou que ache 

relevante para a pesquisa.  


