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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar as relações dos alunos/as do Ensino Médio com a 

Cultura Escolar, em especial, nas aulas de Educação Física. Trabalha metodologicamente com o 

aporte da pesquisa exploratória-descritiva e, nesse sentido, tende a familiarizar-se com o assunto 

pesquisado e ao final da pesquisa, conhecer mais sobre, afim de estar apto a construir questões 

sobre a temática proposta. Os atores escolares são jovens, com idades entre 16 e 20 anos, de uma 

turma do Ensino Médio de uma escola pública da Grande Vitória. O trabalho de campo 

desenvolveu-se com a mesma turma com a qual passamos o Estágio Supervisionado de Educação 

Física no Ensino Médio, com visitas posteriores à escola e aplicação de questionário. Embasa-se 

teoricamente no conceito de Cultura Escolar adotado por Julia (2001), na qual compreende essa 

cultura como um conjunto de normas que definem os conhecimentos e condutas a ensinar e um 

conjunto de práticas que permitem a transmissão e incorporação desses conhecimentos e, nos 

conceitos de Cultura Jovem adotado por Pais (1996), Dayrell (2003), Goedert (2005) e Carrano 

(2010). Esses autores entendem que os sujeitos atribuem diferentes valores e significados à escola. 

As diferentes definições de juventude, visam propor um olhar diferenciado para os jovens, para seu 

modo de ser, buscando compreende-los como sujeitos sociais que, como tais, constroem um 

determinado modo de ser jovem. Diante dessa pluralidade de culturas jovem, considerando a 

relação dos conteúdos desenvolvidos na escola e nas aulas de educação física, observa-se a 

necessidade de ressignificação dos espaços escolares pela e para a juventude e suas culturas. 

Palavras-chave: Cultura Jovem; Cultura Escolar; Ensino Médio; Juventudes; Educação Física.  

  



ABSTRACT 

This work has the objective of analyze the relationship of students from high school with 

the school culture, especially in the physical education classes. Work methodologically with 

contribution of Exploratory-descriptive research, and, in this sense, tends to become familiar with 

the research subject and in the end of research, know more about, in order to be able to construct 

questions about the proposed theme. The school actors are young, in the ages between 16 and 20 

years old, they are from a high school class in Metropolitan Region Big Victory- Espirito Santo. 

The fieldwork developed with the same class with which we passed during the Supervised 

Internship of Physical Education in Secondary School, with subsequent visits to the school and 

application of questionnaire.It is based theoretically on the concept of School Culture adopted by 

Julia (2001), in which it understands this culture as a set of norms that define the knowledge and 

conducts to teach and a set of practices that allow the transition and incorporation of this 

knowledge, and in concepts of young culture adopted by Pais (1996) and Dayrell (2003), Goedert 

(2005) and Carrano (2010). This authors understand that the subject attribute different values and 

meanings to school. The different definitions of youth aim to purpose a differentiated look for 

young people, for your way of being, seeking to understand them as social individual that, as such, 

built a determinant way to be young. Against this plurality of young culture, considering the 

relationship of developed contents on school and in the Physical Education classes, it is observed 

the need for redefinition of school spaces by and for the youth and their cultures. 

Keywords : Young culture; School culture; High school; Youth; Physical Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

  “Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério 
O jovem no Brasil nunca é levado a sério (...) 

Sempre quis falar, nunca tive chance 
Tudo o que eu queria estava fora do meu alcance (...)1” 

Charlie Brown Jr 
 

No trecho da música "Não é sério", da Banda Charlie Brown Jr, "(...)o jovem no Brasil não 

é levado a sério (...)", observamos que a questão de desconsiderar a opinião do jovem é uma 

tendência muito forte atualmente, tanto na escola quanto na sociedade como um todo. Diante dessa 

questão nos perguntamos: Qual o papel da escola? A resposta para essa pergunta seria, talvez dizer 

que o papel da escola é educar, compreendendo que educar não é somente “formar” o indivíduo 

para a sociedade posta, mas sim a contribuição para que esse sujeito realize a transformação da 

realidade, tendo o homem como um ser histórico e social.  

De acordo com Dayrell (2003), entender a juventude como construção social remete a 

percebe-la como categoria heterogênea formada por uma diversidade no que tange o universo 

social dos jovens que a compõe, principalmente, quando se trata de diferentes contextos. 

O que se pretende investigar são as relações/tensões da Cultura Jovem com a Cultura 

Escolar, com ênfase nas relações com as aulas de Educação Física, como forma de compreender 

como se dão essas relações no seu dia-a-dia.  

 O § 2º do art. 15, das novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (CNE, 

2013), que trata sobre o projeto político-pedagógico e dos sistemas de ensino, versa que: “o projeto 

político-pedagógico, na sua concepção e implementação, deve considerar os estudantes e 

professores como sujeitos históricos e de direitos, participantes ativos e protagonistas na sua 

diversidade e singularidade”. (Grifo nosso) 

 O ponto de partida para essa pesquisa é a tentativa de compreender: quem é esse jovem 

estudante que chega à escola? O que esse jovem traz consigo e tem a oferecer à escola? Que espaços 

e locais costuma frequentar? Que ensino médio ele espera? Que ensino médio se tem para lhe 

oferecer? Como a escola pode apoiar esse jovem para que ele possa buscar fazer do mundo um 

                                                 
1 Trecho da música Não é Sério, segundo single do álbum Nadando com Tubarões do ano 2000, da banda brasileira 
de rock Charlie Brown Jr. A música traz uma forte crítica a maneira que a mídia retrata os jovens. 
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lugar melhor para se viver? Como ele ocupa seu tempo na e fora da escola? Mesmo sendo nosso 

ponto de partida, nossa intenção não é responder à todas essas questões, mas com base em Forquin 

(1993), devemos nos preocupar com o que a escola deve ensinar a esse jovem, que cultura ela deve 

transmitir, quais conteúdos devem fazer parte do currículo da escola. 

 Na tentativa de analisar as relações/tensões da Cultura Jovem com a Cultura Escolar, 

necessitamos encontrar possíveis, ou prováveis, definições para o que é Cultura Escolar e Cultura 

Jovem. Segundo Barroso (2005), o conceito de Cultura Escolar tem sido utilizado para pôr em 

evidência a função da escola como transmissora de uma cultura específica no quadro do processo 

de socialização e integração nacional das crianças e dos jovens. A definição que usaremos e 

achamos mais apropriada foi a adotada por Julia (2001) onde, a Cultura Escolar é descrita como 

um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto 

de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos, normas e práticas que são subordinadas a finalidades que podem variar segundo 

as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). Sobre essa 

definição de Cultura Escolar, Certeau (1995, p.33) leva-nos ao entendimento que: 

 

A cultura escolar supõe necessariamente uma relação entre os materiais 
culturais disponíveis num determinado momento histórico e social. Além 
disso, ela realiza um trabalho de reorganização, reestruturação e 
“transposição didática” para tornar os conteúdos curriculares assimiláveis 
pelos alunos. Nesse contexto, vale destacar ainda que outro elemento 
constitutivo da cultura escolar é a interiorização, pois se trata de saber de 
modo que o saber se incorpore ao indivíduo sob forma de esquema de 
operatórios ou habitus2.  

 

 Dessa forma, não podemos analisar a Cultura Escolar sem levar em conta os profissionais 

ali presentes (professores, educadores e demais). Forquin (1993) alerta para não confundirmos o 

conceito de Cultura Escolar com Cultura da Escola que ele define como [...] “conjunto de conteúdos 

cognitivos e simbólicos que, selecionados, organizados, “normalizados” e “rotinizados’, sob o 

efeito dos imperativos de didatização, constituem habitualmente o objeto de uma transmissão 

deliberada no contexto das escolas”. 

                                                 
2 Conceito desenvolvido pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, relaciona-se à capacidade de uma determinada 
estrutura social ser incorporada pelos agentes por meio de disposições para sentir, pensar e agir. 
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 A Cultura da Escola é denominada ethos3 cultural de um estabelecimento de ensino, sua 

marca, sua identidade cultural. De acordo com Forquin (1993), “[...] a escola é também um “mundo 

social”, que tem suas características de vida próprias, seus ritmos e ritos, sua linguagem, seu 

imaginário, seus modos próprios de regulação e transgressão, e seu regime próprio de produção e 

gestão de símbolos”, ou seja, a Escola reproduz e é produtora de cultura. 

Para compreender a Cultura Jovem ou juvenil, devemos primeiro procurar uma definição 

para jovem. A Lei nº 12.852, de 05 de agosto de 2013, institui o Estatuto da Juventude e dispõe 

sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o 

Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE4 – no capítulo I, art. 1º no §1º, diz que: “Para os 

efeitos desta Lei, são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e 

nove) anos de idade”. No dicionário encontramos a definição que jovem é aquele que se encontra 

na juventude, e ainda segundo o dicionário, juventude é o período da vida do ser humano 

compreendido entre a infância e o desenvolvimento pleno de seu organismo. Mas não se deve 

reduzir a compreensão de jovem e/ou juventude, a uma definição etária ou à uma idade cronológica. 

Carrano (2010) diz que a definição de jovem pela idade é uma maneira de definir o universo de 

sujeitos que habitariam a juventude. Essa definição, por idade, possui elementos objetivos que se 

revertem a políticas públicas, quando se referem a contagem populacional, recursos orçamentários, 

entre outros. Seria simplificar uma realidade que, segundo Dayrell (2003), se concretiza com base 

nas condições sociais (classes sociais), culturais (etnias, identidades religiosas, valores) e de 

gênero, e também das regiões geográficas, dentre outros aspectos. Deixando clara a noção de 

juventudes, dada a pluralidade de modos existentes aos quais todo indivíduo pode constituir-se 

jovem. 

Goedert (2005) indica que a juventude é um conceito heterogêneo, uma construção 

histórica, social e cultural e não mera condição de idade. Desse modo, percebemos o quão dinâmico 

é este conceito, pois é pautado na diversidade. Diante deste panorama, direcionando nosso olhar 

sobre juventude valorizando e acreditando nessa diversidade, Pais (1996) afirma que:  

 

[...] não há de fato, um conceito único de juventude que possa 
abranger os diferentes campos semânticos que lhe aparecem 
associados. As diferentes juventudes e as diferentes maneiras de 

                                                 
3 Conjunto de costumes e hábitos fundamentais, no âmbito do comportamento e da cultura, característicos de uma 
determinada coletividade, época ou região. 
4 Conjunto de ações que visam o desenvolvimento de políticas públicas para a juventude. 
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olhar essas juventudes corresponderão, pois, necessariamente, 
diferentes teorias (p. 36). 
 

Com base nesses conceitos que dizem que a juventude está alicerçada na diversidade, sendo 

uma construção histórica, social e cultural desvinculada de questões etárias e, no conceito de 

cultura escolar adotado por Julia (2001), compreender o mundo do aluno é muito importante, para, 

assim, elencar pontos de interseção entre a cultura jovem e a cultura escolar, interseções que nos 

apontem como são as relações/tensões que os jovens sentem e/ou atribuem à escola. Buscando 

delimitar o campo de análise, trataremos da Cultura Jovem sob a ótica dos tempos e espaços e suas 

relações com a Cultura Escolar, sobretudo nas aulas de Educação Física, que trataremos sob a 

perspectiva da Cultura Corporal do Movimento, na qual “o movimentar-se é entendido como forma 

de comunicação como o mundo que é constituinte e construtora de Cultura, mas também 

possibilitado por ela” (BRACHT. 1999, p.45). Compreendemos que não existe uma receita, mas 

sim que a ressignificação se faz necessária. De acordo com Zientarski et al (2009), o que nos parece 

ser possível é que a educação e a sociedade possam assumir uma postura desconstrutora, mas 

também transformadora da escola, mas para que isso aconteça vão depender dos sujeitos (agentes), 

políticas educacionais, de governos, projetos e ações que visam mudanças. 
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METODOLOGIA 

O desenho metodológico adotado para este estudo é a pesquisa de caráter exploratória-

descritiva que, conforme Gil (2008, p. 27), “[...] têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos 

ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.”  

Esse método de pesquisa se mostra como o que tem a menor sistematização em seu 

planejamento, e seu objetivo tende a familiarizar-se com o assunto pesquisado e, ao final da 

pesquisa, conhecerá mais sobre e estará apto a construir hipóteses. A pesquisa descritiva possui, 

como objetivo, a descrição das características de uma população, fenômeno ou experiência. Ao 

final de uma pesquisa descritiva, é comum termos muitas informações sobre o assunto pesquisado, 

proporcionando novas visões sobre uma realidade já conhecida. 

Quanto aos procedimentos técnicos, foi realizada produção de dados em um só momento. 

Segundo Thomas e Nelson (2007) a “[...] técnica de pesquisa descritiva que procura determinar 

praticas ou opiniões presentes em uma população especifica pode tomar a forma de questionário 

ou survey normativo5”. Diante disso, utilizamo-nos de questionário com perguntas abertas e 

fechadas (APÊNDICE A), garantindo o anonimato e a preservação da identidade dos participantes. 

Também foi construída uma carta de apresentação à escola (APÊNDICE B), que continha 

informações, tais como: objetivos da pesquisa; informações sobre as condições para a realização 

deste estudo e o comprometimento dos pesquisadores em possibilitar aos alunos participantes dessa 

pesquisa e, principalmente à escola, um retorno dos resultados desse trabalho. Solicitamos, ainda, 

a permissão para a divulgação desses resultados e suas respectivas conclusões, em forma de 

pesquisa de acordo com os preceitos éticos.  

Para a construção do questionário o orientador foi consultado, bem como o grupo de 

participantes dos seminários de conclusão de curso. O questionário foi exposto ao grupo e debatido. 

Ocorreram diversas alterações antes da aplicação propriamente dita. Após a conclusão do 

questionário, a fim de validá-lo, foi realizada uma aplicação do teste-piloto, feito com alunos/as da 

mesma faixa etária, idades entre 16 e 20 anos (também alunos/as do ensino médio) em uma escola 

diferente da que foi realizada a pesquisa. O principal objetivo do teste foi o de avaliar a 

aceitabilidade, clareza e entendimento dos alunos/as em relação às questões levantadas. A 

                                                 
5 Survey normativo é o tipo de pesquisa descritiva que procura estabelecer normas, para amostras de idade e gênero 
diferentes, com relação às habilidades, desempenhos, convicções ou atitudes. 
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validação representa quanto o teste mede aquilo que se dispôs a medir, facilitando ao pesquisador 

a observação sobre a aplicação do questionário e antecipando a correção de possíveis erros. 

Realizado o teste piloto, observamos algumas dúvidas quanto a perguntas e opções de respostas, 

sendo necessário pequenas alterações no questionário para melhor compreensão dos alunos/as. Ao 

final, os questionários possuíam 15 questões, divididas em 3 blocos: Cultura Jovem; Cultura 

Escolar e Educação Física. De modo que levantassem dados significativos para a pesquisa. A 

aplicação do questionário se deu numa turma de 3º ano do ensino médio que dispõe de 43 alunos/as, 

porém, no dia da aplicação, estavam presentes apenas 32 alunos, sendo, coincidentemente, 16 

meninas e 16 meninos. Vale ressaltar que a escola na qual nos propomos a fazer a pesquisa foi à 

escola em que estivemos presentes no Estágio Supervisionado do Ensino Médio, a turma em 

questão é a mesma turma que realizamos nosso estágio que, na ocasião, estavam ainda no 2º do 

Ensino Médio. Isso se deu por conta da facilidade de adentrar à escola, pela experiência do Estágio, 

e também da aproximação com a turma, com o professor de Educação Física e com a Direção da 

escola. 

Quanto à delimitação dos sujeitos, por meio de um recorte dentro dessa temática, a pesquisa 

foi realizada em uma escola de Ensino Médio da Rede Pública, que fica situada num bairro de 

classe média, na região da Grande Vitória, a partir de uma única turma. Socialmente falando, o 

bairro onde fica localizada faz divisa com diversos bairros de periferia. Assim, o atendimento na 

escola é para um público variado, uma vez que não atende somente os moradores do bairro em que 

está localizada, mas também recebe alunos/as que residem em bairros vizinhos. 

A base teórica que fundamenta essa investigação e a revisão por nos realizada encontra-se 

nas contribuições dos estudos de Julia (2001), especialmente, no que diz respeito aos conceitos de 

Cultura escolar, com estudo intitulado “A cultura escolar como objeto histórico. ” E para 

compreensão da Cultura Jovem, utilizamo-nos dos estudos de Pais (1996), Dayrell (2003), Goedert 

(2005) e Carrano (2010), dentre os quais destacamos o estudo de Pais (1996) intitulado “As 

correntes teóricas da sociologia da juventude. ” No que diz respeito a essas temáticas, são muitos 

os autores que discorrem a respeito, contudo exploramos algumas referências que trabalham a 

temática e nos atemos aos autores anteriormente citados. Destacamos também Willians (1992), 

Certeau (1995), Abramo (1997), Charlot (2001), Forquin (2003), Goellner (2003), Spósito (2004) 

e Barroso (2005)  
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Para a produção de dados que envolveram os alunos/as, foi adotado o seguinte 

procedimento: na data previamente agendada junto à direção da escola e professora, fomos 

conduzidos até a sala de aula, a professora fez uma breve apresentação sobre nós e em seguida nos 

deixou à vontade com a turma para que pudéssemos, de fato, nos apresentar. Em seguida, 

explicamos o porquê da realização da pesquisa e como seria o procedimento da aplicação do 

questionário. Todos que estavam presentes na sala receberam o questionário em mãos, que logo 

em seguida foi lido, todas as possíveis dúvidas foram sanadas e respondidas. Os alunos/as gastaram 

em média 40 minutos para responder as perguntas, sendo que o primeiro aluno a entregar o 

questionário levou em torno de 15 minutos. 

Essa fase de produção de dados junto aos atores escolares serviu para mostrar os 

conhecimentos que possam fundamentar nosso debate e estudo. Com esses dados, buscamos 

compreender e problematizar, visto que o campo literário é amplo na discussão da juventude e da 

cultura escolar, mas limitado quando se pretende estudar as relações/tensões dos jovens com essa 

cultura. 

A análise descritiva dos dados se deu por meio de gráficos, com dados gerais e também 

com dados separados por gênero. Como citado anteriormente, a análise dos dados se deu com base 

nas três categorias do questionário: Cultura Jovem, Cultura Escolar e Educação Física. 

Na categoria Cultura Jovem, encontram-se dados relacionados ao dia-a-dia dos jovens, o 

que costumam fazer, o que gostam de fazer, onde gostam de fazer, locais que frequentam, entre 

outros. Na categoria Cultura Escolar, são dados relacionados ao cotidiano escolar, informações 

sobre o que gostam de fazer na escola, locais que mais gostam de ficar quando estão na escola, 

atividades que gostam de fazer na escola, entre outras. E, por fim, a categoria Educação Física, que 

trata sobre a relação que tem com as aulas de educação física, quais atividades gostam, as 

influências ou não influências decorrentes das aulas de educação física. 

No segundo e terceiro bloco de perguntas, algo que nos chamou atenção foi a forma com 

que as respostas foram nos conduzindo a um debate que aborda a temática transversal “gênero" na 

escola e nas aulas de Educação Física. Entendemos que aqui esteja uma problemática que necessita 

ser discutida. 

No que tange aos resultados descritivos e discussões, apresentaremos algumas questões e 

iremos relacionar os dados coletados com a literatura, a fim de obter perguntas para a problemática 

em questão.  
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PRÁTICAS, TEMPOS E ESPAÇOS DOS JOVENS E DAS JUVENTUDES 

As reflexões desse capítulo se iniciam do pressuposto de que as imagens de juventude são 

uma herança sociocultural. Nesse sentido, as “juventudes” são constituídas de diversos grupos 

sociais, elaborados no contexto histórico e ideológico de uma sociedade. 

A cultura, como afirma Williams (1992), é um modo de vida global e um sistema de 

significações comuns a determinados sujeitos em determinadas épocas, ela engloba não só as 

atividades intelectuais e artísticas, mas também as práticas significativas. Isso possibilita uma 

distinção entre os diferentes grupos que compõem a sociedade. Compondo o todo da sociedade, 

esses grupos promovem a partilha de aspectos do seu modo de vida e sentidos que a ela atribuem. 

Diante do contexto histórico e de uma perspectiva antropológica da cultura, a identificação 

do jovem e sua inserção em um sistema de práticas significativas tornaram-se visíveis emoldurados 

pela dimensão sociológica da cultura, reafirmando a necessidade de um olhar sobre o jovem a partir 

da forma como, quando e onde ele vivencia as suas experiências. 

Spósito (2004) diz que, para encontrarmos definições e delimitarmos um campo de estudo, 

devemos superar a visão da juventude restrita ao ciclo de vida que a represente biologicamente 

(tais como: transformações e desenvolvimento do organismo humano) e ao seu caráter 

demográfico, pois já é sabido que estes caminhos são imprecisos e insuficientes.  

Nessa direção, o jovem deve ser considerado um ser inserido na estrutura global, ou seja, 

não falar de juventude, mas sim de "juventudes", o que significa que, de grupo para grupo, as 

formas de se viver a condição jovem vão sofrer ou passar por diversas variações. Nesse sentido, 

buscamos compreender quem é esse jovem? Quem é esse jovem que chega à escola? O que faz na 

escola? O que faz na vida fora? Com quem faz? Quando faz? Precisamos ressaltar que, em sua 

grande maioria, os estudos voltados ao tema jovem destinam-se a discutir sistemas e/ou instituições 

presentes em suas vidas (instituições como escolas, a própria família, os sistemas jurídicos e penais, 

nos casos de situações de risco ou conflito com a lei) ou mesmo "[...] as estruturas sociais que 

conformam situações 'problemáticas' para os jovens, poucas delas enfocando o modo como os 

próprios jovens vivem e elaboram essas situações" (ABRAMO, 1997, p.25). 

O jovem não deve ser visto como figura abstrata, um indivíduo que não se insere no 

universo econômico e sociocultural da sociedade em que se encontra, ao contrário, seu 

comportamento pode encontrar uma explicação considerando-o inserido em uma determinada 

sociedade. Nesse sentido, situamos o jovem aluno como um indivíduo que também tem uma vida 
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fora da escola. Estudos de Charlot (2000, p.33) contribuem significativamente para a discussão do 

jovem aluno como sujeito histórico-social, afirmando que este também deve ser considerado no 

contexto social mais amplo, ou seja, o aluno é "[...] um sujeito confrontado com a necessidade de 

aprender e com a presença, em seu mundo, de conhecimentos de diversos tipos." 

Ainda no contexto de aprendizagem, Charlot (2001) afirma que o jovem já aprende muitas 

coisas antes mesmo de entrar na escola e que este aprendizado “extraclasse” continua acontecendo, 

ainda que o jovem frequente a escola. Porém, para este jovem, a escola representa um universo 

novo, isto é, ele não vai à escola para aprender da mesma forma que aprendeu fora dela. 

Spósito (2004), ao discorrer sobre conceitos defendidos por Charlot (2001), nos mostra que, 

para ele, existiriam três caminhos na relação entre os saberes da vida e os saberes escolares. Um 

deles seria a completa desconexão entre os saberes escolares e os saberes da vida, privilegiando 

apenas um deles, de maneira tal que, o outro fique totalmente secundarizado ou, até mesmo, não 

seja, se quer levado em consideração. Segundo ele, é comum entre os alunos/as, que encontram 

sentido apenas nos saberes da vida. Outro caminho sugerido por Charlot (2001) seria a plena 

continuidade, ou seja, o aprendizado surgiria a partir dos saberes escolares e os alunos/as fariam 

apenas aquilo que fosse para ser feito. Nesse prisma, os sujeitos envolvidos no processo de 

ensino/aprendizagem, na escola, assumiriam papéis inflexíveis e específicos: o professor pensa que 

ensina e o aluno finge que aprende. Um terceiro caminho está na capacidade de gerir uma dinâmica 

de “continuidade/descontinuidade/especificidade” (CHARLOT 2001, p.150), isto consiste em 

aproveitar as questões que surgem a partir da heterogeneidade, das especificidades, das tensões e 

dos conflitos que surgirem, para dialogar, problematizar e aprender, ao mesmo tempo, fora da 

escola e dentro dela. 

Os sujeitos "[...] são heterogêneos entre si, ainda que pertençam ao mesmo grupo social e 

se considere que estão determinados pelas mesmas estruturas” (EDWARDS, 1997, p.15). Isso 

significa dizer que, mesmo pertencendo a mesma classe social, esses sujeitos expressam seus 

desejos, ambições, vontades e expectativas de formas diferentes. 

Com a intenção de abordar temas relacionados ao dia-a-dia escolar e não escolar dos jovens, 

para assim tentar analisar as questões das diferentes culturas que perpassam pelo seu cotidiano, 

aplicamos um questionário que levou os jovens a responderem questões sobre o que gostam de 

fazer na escola e fora dela, se gostam de estar na escola, entre outras. Analisadas as respostas, foi 

possível encontrar resultados significativos que ora evidenciavam diferentes motivações para 
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estarem na escola e realizarem as atividades. Sendo observado por parte dos meninos, uma 

expectativa maior quando se falava em aulas de Educação Física, enquanto as meninas 

demonstravam certo receio para as práticas corporais. 

Uma das questões que fizemos foi: “o que você curte fazer em seu tempo livre?” A intenção 

foi buscar compreender como é o dia-a-dia desse jovem, o que faz em seu “tempo livre” fora da 

escola. Observemos o gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 1 – O QUE VOCÊ CURTE FAZER EM SEU TEMPO LIVRE 

 

 

 Concordando com Dayrell (2007) quando afirma que “[...] a juventude é uma 

categoria socialmente construída, [..] é marcada pela diversidade nas condições sociais [...], 

culturais [...], de gênero e até mesmo geográficas, dentre outros aspectos. ”, o cotidiano desses 

jovens é marcado por essas condições, tornando suas vivências bastante heterogêneas. 

Diante dos dados produzidos, é possível observar as vivências heterogêneas dos jovens, 

conforme gráfico acima, onde observamos as diferentes opções de ocupação do tempo livre dos 

jovens. A maior parte dos jovens (20,9%) dedica grande parte do seu tempo livre às práticas 

esportivas e outras atividades físicas. Em seguida, outra porção dos jovens (15,2%) afirma investir 

parte do seu tempo livre em atividades como assistir filmes, desenhos e séries. Observamos, 

também, que a terceira maior porção dos jovens (14,3%) dedica parte seu tempo livre a dormir. 
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Não desconsiderando as demais opções sobre o que gostam de fazer no tempo livre, mas a princípio 

iremos nos ater as porções que mais afirmaram realizar. 

Nessa perspectiva, percebemos a importância de a Escola ser um espaço de sociabilidade, 

buscando dialogar com as culturas juvenis, suas vivências e experiências, muitas vezes ignoradas 

no espaço educativo. É fundamental redimensionar o olhar sobre os jovens, levando em 

consideração suas trajetórias de vida, percebendo que estão incluídas no seu dia-a-dia. Daí a 

necessidade de a Escola dialogar com essas experiências e vivências dos jovens. Dayrell (2006, p. 

295-296) afirma que: 

A existência das redes de sociabilidade configura a formação de 
interdependências, de alianças, de laços de solidariedade, de espaços de 
lazer e de encontro, e possibilita trocas de experiências entre eles, 
respondendo as suas necessidades de comunicação, de solidariedade, de 
democracia, de autonomia, de afetividade e, principalmente, de construção 
e afirmação identitária. Nesse sentido, pode-se entender os grupos culturais 
como produtores de sociabilidades. 

A Escola, muitas vezes, não consegue compreender quem são esses jovens, 

desconsiderando os contextos em que estão inseridos, suas expectativas, sonhos e visões do mundo. 

Muitas vezes não consegue estabelecer esse diálogo com os jovens. Ressaltamos que os jovens não 

apenas aprendem na Escola, mas carregam uma potente contribuição cultural aos processos 

pedagógicos e formativos escolares. Essa riqueza das culturas jovens pode ser visualizada, segundo 

Pais (2003, p.76) porque: 

Existe uma diversidade de comportamentos entre os jovens. Os jovens se 
movem em diferentes contextos sociais, partilham linguagens diferentes, 
valores diferentes, vestem de maneiras diferentes, comportam-se de 
maneiras diferentes. As suas diferentes maneiras de pensar, de sentir e de 
agir resultam de diferentes mapas de significação que orientam as suas 
condutas, as suas relações interindividuais, as suas trajetórias.  

Essa diversidade destacada por Pais (2003) reflete diretamente dentro do ambiente escolar, 

quando os jovens estabelecem relações com o meio baseados nas culturas que se apropriaram no 

decorrer de sua vida e acabam criando mecanismos que favorecem a promoção de seus de valores, 

práticas, linguagens, modo de vestir e norteiam seu comportamento, suas práticas e buscam 

reafirmar suas identidades juvenis. A tentativa dessa reafirmação também está presente nos 

critérios de sociabilização dos jovens na escola, isso se dá por meio da identificação de elementos 

culturais que os aproximem ou os afastem, criando grupos compostos por indivíduos que 
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compartilham dos mesmos pensamentos, vestes, atitudes e gostos sendo a essência das relações 

interpessoais dentro da escola. 

O gráfico a seguir trata de alguns dos meios de socialização dos jovens e sobre o que os 

jovens “curtem” fazer na escola. Traz, também dados interessantes que evidenciam a influência 

que as diferentes culturas juvenis exercem dentro do ambiente escolar, direcionando as escolhas 

das práticas, das atividades e, até mesmo, dos esportes em detrimento da manutenção de suas 

identidades. Observemos o gráfico: 

GRÁFICO 2 – O QUE MAIS CURTEM FAZER NA ESCOLA 

 

Conforme os dados apresentados acima, 28,1% dos jovens dizem que o que mais gostam 

de fazer na escola é conversar com os amigos, seguido de 22% que dizem gostar de praticar 

esportes/atividades. Outros dados que se mostram com um percentual alto são os que tratam das 

porções sobre comer e estudar com 15,6% cada. Percebemos uma grande variedade de gostos em 

relação ao que mais gostam de fazer na escola, onde também observamos questões como jogar 

baralho (9,4%), namorar (6,2%) e dormir (3,1%). Porém, esses dados são de uma visão geral, 

abrangem todas as respostas (incluindo os meninos e meninas). Com base nas respostas, a 

problemática do gênero mostrou-se um importante analisador. Diante disso, quando separamos as 

repostas sobre o que mais gostam de fazer na escola em grupos de meninos e meninas, observamos 

a existência de uma grande diferença em relação às escolhas das ocupações do tempo livre na 

escola. Vejamos os gráficos abaixo:  
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GRÁFICO 3 – O QUE MENINAS E MENINOS CURTEM FAZER NA ESCOLA 

    

 

Estudar ainda é o que as meninas e meninos mais curtem fazer na escola, representando 

51,9% para as meninas e 33,3% para os meninos. No que diz respeito aos “esportes/atividades 

físicas”, obtivemos uma porcentagem de 22% no gráfico geral (gráfico 2) sobre o que meninas e 

meninos curtem fazer na escola. Contudo, ao separarmos os dados por gênero, percebemos que 

apenas 7,4% do total de respostas das meninas (gráfico 3), se refere a preferência por prática de 

esportes/atividades, enquanto 23,8% do total de respostas dos meninos, refere-se à prática de 

esportes e atividades físicas.  

Essa preferência dos meninos reforça a continuidade da herança histórica do investimento 

pesado do Governo Militar na Educação Física Escolar, onde, nos períodos da ditadura, a Escola 

foi utilizada como base de sustentação e espaço para preparação inicial dos homens, futuros 

soldados que iriam defender o País, com práticas de exercícios relacionados à preparação física, à 

defesa pessoal, aos jogos e aos esportes. Esse investimento pode ter sido um dos responsáveis pela 

presença hegemônica dos esportes como conteúdo das aulas de educação física.  

É notável a diferença entre o que os meninos e as meninas apresentaram em relação às 

práticas esportivas e atividades físicas. Se esse conteúdo foi um dos mais citados entre os que mais 

gostam de fazer pelos meninos, por outro lado, ele não é o preferido das meninas. Isto nos permite 

pensar que atividades físicas e esportes, mesmo estando presentes, devido às questões biológicas, 
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fatores culturais, sociais e outros fatores, as meninas estão construindo gostos distintos dos meninos 

se apropriando de maneiras distintas. Além disso, as vivências desse conteúdo em grupos mistos, 

na escola ou não, pode gerar comparações e conflitos diante das diferenças socialmente construídas 

em relação às habilidades motoras e físicas e aos conhecimentos acerca do conteúdo, podendo levar 

as meninas a desenvolverem, até mesmo, aversão a esta modalidade, caso não haja adequada 

mediação pedagógica. 

O item “estudar/ler” no gráfico geral (gráfico 2) aparece como opção de 15,6% dos jovens. 

Quando organizado por gênero (gráfico 3), esse dado constitui a preferência de 51,9% acerca do 

que as meninas fazem na Escola e, 33,3% daquilo que os meninos gostam de fazer na Escola. 

Segundo Freire (1996, p. 24), “[...] aprender precedeu ensinou, em outras palavras, ensinar se diluía 

na experiência realmente fundante de aprender.” Nesse sentido, torna-se fundamental que a Escola 

se proponha a reconhecer os jovens como coautores do processo educativo, é necessário escutá-

los, a fim de compreender os sentidos e significados em seus diferentes contextos, buscando 

caminhos para o enriquecimento de construção do conhecimento e autoafirmação da identidade 

juvenil. 

Nos dias atuais, em que as informações estão ao alcance de todos e de diferentes maneiras, 

não cabe à Escola somente a função de repassá-las, mas, de mediar a organização para que façam 

sentido para os alunos/as. As inovações no mercado tecnológico, o uso de redes sociais e demais 

atrativos da internet, televisão e tantos outros, podem tornar as opções de lazer ativo6 menos 

praticadas e interessantes. Fatores como a insegurança das cidades, a falta de estruturas dos espaços 

públicos destinados aos esportes, atividades e lazer ao ar livre e tantas outras barreiras encontradas, 

estão fragmentando os espaços urbanos em inúmeros territórios com características próprias e 

excludentes da cidadania, favorecendo a instalação da criminalidade e o enfraquecimento da 

sociedade, as transformações urbanas aprofundam o processo de segregação socioespacial 

(GOMES, 2005), fatores estes que podem influenciar diretamente nas escolhas das atividades do 

tempo livre dos jovens. Observe gráficos abaixo: 

  

                                                 
6 Lazer corresponde ao tempo de folga, de passatempo, de ócio, de descanso, distração ou entretenimento de uma 
pessoa. Lazer Ativo é o que o participante é receptor e emissor de estímulos, ou seja, possibilita uma nova enunciação 
das múltiplas vivências, uma conversão das atividades em conhecimento, em expressão criadora e em novos olhares e 
potencialidades. Neste campo, é permitida uma maior convivência social e uma melhor qualidade de vida. 
Simultaneamente o ser encontra o desejado deleite e o imprescindível repouso. 



21 
 

GRÁFICO 4 – O QUE AS MENINAS E MENINOS CURTEM FAZER FORA DA ESCOLA 

    

Conforme o relato dos jovens nas respostas dos questionários, as meninas investem as 

maiores porções do seu tempo livre a dormir, comer, assistir televisão e sair com os amigos, 

enquanto os meninos investem em atividades físicas e esportes, assistir televisão, estudar e jogos 

eletrônicos. Os dados dos gráficos nos sugerem uma pouca ou baixa diversificação no uso do tempo 

livre por parte dos jovens. Não há indicativos de que sejam privados de atividades de lazer – não 

que as citadas por eles não sejam necessariamente atividades de lazer – em razão do trabalho e 

afazeres domésticos, uma vez que esses itens não aparecem nas respostas dadas pelos jovens.  

 Os dados contidos nos gráficos acima ainda nos mostram que as escolhas das ocupações no 

tempo livre e das atividades na escola estão permeadas por uma discussão transversal relacionada 

ao gênero. Entendemos que a questão de gênero é uma construção histórico-social, que pode ser 

transformada por meio de uma prática da cultura corporal desmistificada. No decorrer da história, 

as meninas, mais do que os meninos, seguiram regras impostas por uma construção histórica, na 

qual a livre movimentação das mulheres foi restrita com base em valores morais – meninas são 

mais frágeis e devem ser recatadas, devem ser “boas moças”. Nesse sentido, Goellner (2003), relata 

que, durante muito tempo, atividades corporais consideradas mais pesadas, tais como as lutas e os 

esportes, não eram recomendadas às mulheres em virtude de sua natureza frágil comparada ao 

homem. Essa perspectiva era baseada em explicações biológicas, mas especificamente na 

fragilidade dos órgãos femininos e na necessidade de se preservar para uma maternidade segura e 
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sadia. Desse modo, o “lar” era considerado local seguro para a mulher, onde ela “poderia exercer, 

na sua plenitude, as virtudes consideradas como próprias do seu sexo, tais como a paciência, a 

intuição, a benevolência, entre outras” (GOELLNER, 2003, p.31) 

 Meninos e meninas apresentam maneiras diferentes de se comportar diante algumas 

situações, talvez em virtude das expectativas das pessoas que compõem a escola e, até mesmo, a 

sociedade, pois os jovens carregam consigo uma bagagem cultural adquirida através das relações 

no seu dia-a-dia. Conforme Finco (2008), em pesquisa realizada com alunos de uma escola de 

educação infantil, atitudes esperadas de meninos e meninas são reforçadas por meio de gestos e 

palavras dos adultos que com elas convivem: 

A forma como a professora conversa com a menina, elogiando sua 
meiguice, ou quando justifica a atividade sem capricho do menino; o fato 
de pedir para uma menina a tarefa de ajudar na limpeza e ao menino para 
carregar algo torna possível perceber como as expectativas são 
diferenciadas para as meninas e os meninos. O que é valorizado para a 
menina não é, muitas vezes, apreciado para o menino e vice-versa (FINCO, 
2008, p.4). 

 Dessa forma, não podemos deixar de considerar que, mesmo a questão de gênero não sendo 

o único ponto decisivo no desenvolvimento das habilidades, a educação física escolar, ao longo do 

tempo, pode oferecer oportunidades distintas para eles e elas, fomentando o desenvolvimento de 

habilidades, interesses e gostos diversos.  

 Outro dado importante é sobre o tempo que os jovens passam assistindo séries, filmes e Tv, 

o que representa 13,8% das meninas e 17,5% dos meninos. De acordo com Betti (2003), a mídia, 

como fenômeno importante na Cultura Jovem, ganha forte influência no campo pedagógico, 

tornando-se uma grande problemática para a Educação, em especial para a Educação Física. Sendo 

de grande importância no mundo atual, torna-se evidente sua influência na Cultura Corporal do 

Movimento, sugerindo diversas práticas corporais, reproduzindo-as, mas também as transformando 

e constituindo novos modelos de consumo. 

Se cabe à Educação Física introduzir e integrar o aluno na Cultura Corporal 
do Movimento, há que considerar que: i) a integração há de ser do aluno 
concebido como uma totalidade humana, com suas dimensões físico-
motora, afetiva, social e cognitiva, e ii) o consumo de informações e 
imagens provenientes das mídias faz parte da Cultura Corporal 
Contemporânea, e portanto, não pode ser ignorada; pelo contrário, deve ser 
objeto e meio de educação, visando instrumentalizar o aluno para manter 
uma relação crítica e criativa com as mídias (BETTI, 2003, p. 97-98). 
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 Ferrés (1996) propõe que a Escola deve educar “para o meio e com o meio’, oferecendo 

recursos para uma análise crítica dos programas, filmes, séries, desenhos, entre outros presentes 

nas mídias, incorporando o audiovisual à sala de aula, otimizando o processo de ensino-

aprendizagem. Nessa perspectiva, Freire (1996) afirma que “[...] como educadores e educadoras 

progressistas não apenas não podemos desconhecer a televisão, mas devemos usá-la, sobretudo, 

discuti-la”. 

Nessa perspectiva, Betti (2004), relata que a mídia transforma o esporte em texto 

predominantemente imagético e relativamente autônomo face a prática real do esporte, 

descontextualizando de seu contexto histórico, sociológico e antropológico. Portanto, devemos 

considerar que a mídia oferece, em um primeiro momento, “[...] um grande mosaico sem estrutura 

lógica aparente, composto de informações desconexas, em geral descontextualizadas e recebidas 

individualmente” (BETTI, 2003, p.93). Privilegiando um espetáculo de sons e imagens, 

distanciando das preocupações educativas-escolares. Diante disso, se faz necessário uma 

associação dos conteúdos midiáticos à Escola, e no que se trata da Cultura Corporal do Movimento 

às aulas de Educação Física, como denominado por Ferrés (1996), “para o meio como o meio”. 

Buscando mapear o quanto à educação física escolar influencia em suas decisões sobre 

as escolhas do que praticar no seu tempo livre, obtivemos respostas divididas sobre sua 

influência:  

 

GRÁFICO 5 – COMO A ED.FÍSCA INFLUENCIA SUAS ESCOLHA DAS ATIVIDADES 

QUE PRATICA NO TEMPO LIVRE 

 

Os resultados podem indicar que na Educação Física vivenciada pelos jovens participantes 

da pesquisa, eles/as aprendem valores e atitudes, indicando a incorporação desta dimensão nas 
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Sim Não
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atitudes e atividades do seu dia-a-dia. Com isso, observamos que metade dos jovens pesquisados 

responderam que “sim”, a educação física escolar influencia em suas escolhas das práticas, e a 

outra metade disse “não” ter influência da educação física escolar nas suas escolhas fora da escola. 

Partimos do pressuposto de que um dos grandes desafios para a escola é propiciar o “diálogo” 

entre as experiências dos jovens e os saberes escolares. Essa concepção de diálogo se aproxima da 

descrita por Freire (1987) quando afirma que “[...] somente o diálogo, que implica um pensar 

crítico, é capaz também de gerá-lo. Sem ele não há comunicação e sem esta não há verdadeira 

educação.” Nesse sentido, apontamos a importância de os professores valorizarem os diversos 

conteúdos da Educação Física escolar, enfatizando a bagagem de experiências de seus alunos. 

O universo de saber dos jovens está centrado nas aprendizagens relacionais e afetivas ou 

ligadas ao desenvolvimento pessoal: 

[...] aprender é, para eles, fundamentalmente, aprender a vida. [...] 
na escola, aprender significa ouvir o professor e memorizar o que 
ele explica [...]. Aprender através da vida, na vida, é fazer dela 
experiência, observá-la e refletir (CHARLOT 2009, p. 264).  

Nota-se que, para os jovens, as aprendizagens adquiridas nas aulas de Educação Física são 

de natureza variada, visualiza-se um dos maiores desafios do ensino da Educação Física, que é o 

de construir um ensino no qual o jovem possa participar como elemento efetivo da Cultura Escolar. 

Nesse sentido, segundo Vago (1999), a Educação Física pode participar do cotidiano dos jovens 

“[...] como um tempo e um espaço de conhecer, de provar, de criar e recriar as práticas corporais 

produzidas pelos seres humanos ao longo de sua história cultural.” Assim, quando verificamos de 

forma separada os dados sobre as influências das aulas de Educação Física na escolha das 

atividades do tempo livre fora da escola, observamos que: 
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GRÁFICO 6 – COMO A ED. FÍSICA INFLEUNCIA SUAS ESCOLHAS DAS 

ATIVIDADES QUE PRATICA NO TEMPO LIVRE 

    

 

 Embora no quantitativo geral de respostas tenhamos resultados iguais sobre a influência da 

educação física escolar na escolha das práticas no tempo livre dos alunos/as, uma análise dessas 

respostas separadas nos mostra que, das 16 respostas dos meninos, 11 (68,8%), responderam sofrer 

influência da educação física escolar nas suas escolhas de práticas fora da escola, e apenas 5 

(31,2%), disseram não sofrer influência. Pela contramão caminham as respostas das meninas, pois 

a proporção das respostas é exatamente o inverso das respostas dos meninos, onde apenas 5 

(31,2%) disseram sofrer influência da educação física escolar e 11 (68,8%) disseram não sofrer 

influência alguma dessa disciplina nas suas escolhas fora da escola. 

 Podemos observar em algumas respostas do questionário, falas de meninas, que disseram 

não sofrer influência da educação física escolar nas suas escolhas, justificando o motivo:  

Aluna A1 - “Não gosto das atividades da escola porque são diferentes das que faço 
quando estou em casa.”. 
Aluna A2 - “Eu acho que não influencia porque eu gosto de dormir quando não 
tenho nada pra fazer.” 
Aluna A3 – “Eu prefiro ficar em casa assistindo Netflix, do que ir para rua.” 

Observamos também falas das que dizem ter influência da educação física escolar em suas 

escolhas fora da escola: 

Aluna A4 – “É um estímulo para ter uma vida saudável.” 
Aluna A5 – “Isso é algo pessoal, depende de cada um, eu gosto e acho que me 
ajuda muito.” 
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 Da mesma forma, quando voltando o olhar para o gráfico dos meninos, verificamos 

respostas positivas à influência da educação física escolar em suas escolhas: 

Aluno B1 – “Ajuda na prática dos esportes, principalmente futebol.” 
Aluno B2 – “Faço aqui as mesmas atividades que faço quando estou em casa.” 

 Porém, assim como as meninas, outros não sofrem essa influência em suas escolhas: 

Aluno B3 – “Prefiro ficar jogando videogame ou assistir Netflix.” 
Aluno B4 – “Porque não gosto de esportes.”.   

A Educação Física está em constante transformação, é um conteúdo pedagógico que 

compõe o currículo educacional e participa da formação do aluno, sempre levando em conta que o 

aluno já traz consigo uma bagagem de informações e aprendizados, principalmente os jovens do 

Ensino Médio. Assim, as aulas inovadoras, criativas e atraentes podem inserir os alunos/as no 

mundo da Cultura Corporal de Movimento, visto que, muitas vezes, esse aluno já perdeu o gosto 

pelas práticas corporais em detrimento de assuntos e outras atividades oferecidas pelo mercado e 

mídia, os quais passam a ter maior interesse para eles.  

A Educação Física como componente curricular tem, como pressuposto básico, o diálogo 

com o conhecimento sobre a Cultura Corporal do Movimento, promover o hibridismo cultural, 

capacitando o jovem para a interação e transformação em relação ao meio em que vive, 

contribuindo para a formação de sentidos. 

Nessa formação humana de sentidos, o objetivo principal do professor é ensinar o aluno a 

questionar valores injustos e excludentes – considerando que tem o desafio de atender a todos os 

alunos/as em suas necessidades e estimular suas habilidades –, isso deve ser realizado através de 

atividades que possibilitem a cooperação, a responsabilidade, o convívio com os seus pares, 

podendo realizar atividades que façam com que os alunos/as possam discutir e modificar, fazendo 

com que comecem a conhecer suas limitações e passem a desenvolvê-las.  

Tradicionalmente, nossa cultura oferece aos meninos mais oportunidades de explorar suas 

habilidades de uma maneira geral. Histórica e culturalmente, o processo de socialização em 

sociedades patriarcais como a brasileira permite aos meninos “irem para rua brincar” enquanto as 

meninas, em sua maioria, tendem a “ficar em casa quietinhas”. As experimentações oferecidas ao 

corpo são diversas e distintas, desde as vestimentas, calçados, brinquedos, formas de expor o corpo 

e a própria construção do feminino e do masculino nos meios de comunicação, entre outros e, 

inevitavelmente, esse rio desagua nas aulas de Educação Física. 
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 Diante dessa temática, apresentamos uma questão que trata das expectativas dos alunos/as 

em relação às aulas de educação física.  

GRÁFICO 7 – EXPECTATIVA GERAL DOS ALUNOS E ALUNAS PARA AS AULAS 

DE ED. FÍSICA 

 

 

Analisando as respostas, no âmbito geral, concluímos que, em sua maioria, os alunos/as se 

sentem empolgados com as aulas, gerando boas expectativas para elas, porém observamos também 

que o número referente a expectativas negativas e não gostar das aulas de educação física são 

relativamente consideráveis, pois somam um total de 40,6% das respostas. Partimos do pressuposto 

de que os conteúdos, o professor, as próprias características físicas dos jovens e o convívio com os 

demais, no seu dia-a-dia, são fatores que podem ser determinantes para a motivação pessoal. 

De acordo com Betti (1997), as motivações para as aulas de educação física vão depender 

da maneira como são ministradas essas aulas, os conteúdos terão ou não valor educativo para as 

pessoas que os praticam. Nessa perspectiva, Betti (1992) acrescenta que a Educação Física Escolar 

possui objetivos de desenvolvimento pessoal, social e cultural, e que nos leva a propor que não seja 

encarada como algo que leve ao desprazer, pois, dessa forma, ela seria dispensável. Ainda nesse 

sentido, acrescenta que as atividades devem ser realizadas com prazer e que, ao final da 

escolarização, possam fazer parte do dia-a-dia dos indivíduos.  

O professor de Educação Física precisa conhecer e compreender os diversos fatores que 

levam os jovens às práticas de atividades físicas, assim como, segundo Andrews (1990), buscar 

incentivar, a todo momento, seus alunos/as para que não percam a satisfação e o prazer que surgem 

com o envolvimento nas atividades. 
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Para melhor compreender esses dados, verificamos como se dão as expectativas para os 

meninos e meninas, indicando que é necessário levar em conta estes resultados na preparação das 

aulas.  

GRÁFICO 8 – EXPECTATIVAS DAS MENINAS E DOS MENINOS PARA AS AULAS 

DE ED. FÍSICA 

    

 

 Ao analisar as respostas de maneira separada, é possível visualizar um reforço na ideia de 

que os meninos se sentem favorecidos em relação às práticas realizadas nas aulas de Educação 

Física, pois apresentam melhores expectativas quando comparadas às expectativas das meninas. 

Nos dados que mostram as respostas dos meninos, 73,4% responderam que tem as melhores 

expectativas ou ficam contentes nos dias que tem aula de educação física, enquanto apenas 13,3% 

não esperam nada, não criando expectativas em relação à aula, o mesmo número de respostas, 

13,3%, é observado para os que disseram não gostar das aulas de Educação Física. Esses dados 

reforçam os dados contidos no gráfico 3 (O que curtem fazer na Escola), onde fica evidenciado 

que, apesar de 33,3% dos meninos curtirem “estudar/ler”, 23,8% prefere praticar 

“esportes/atividades”.  

As respostas das meninas mostram que apenas 43,8% têm boas expectativas das aulas de 

educação física, em contrapartida, o número de respostas de que não tem expectativa é de 43,7%, 

e que responderam não gostar corresponde a 12,5%. Ou seja, isso significa dizer que 56,2% das 

meninas afirmam não ter expectativas ou não gostar das aulas de Educação Física na escola. Os 
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dados desse gráfico reforçam os dados dos gráficos 3, onde 51,9% das meninas curtem estudar, 

enquanto apenas 7,4% curte “esportes/atividades físicas”  

Em outra questão, com objetivo de resposta semelhante à questão anteriormente 

apresentada nos gráficos, buscamos mapear como se daria a participação dos alunos/as caso um 

novo conteúdo fosse apresentado. Vejamos os gráficos abaixo: 

GRÁFICO 9 – PARTICIPAÇÃO NAS AULAS DE ED. FÍSICA COM NOVOS 

CONTEÚDOS 

 

 

 Os resultados desse gráfico foram na contramão das respostas obtidas na questão das 

expectativas para as aulas de educação física (gráfico 8). Pois no universo de 32 respostas, 

obtivemos uma quantidade elevada de respostas positivas à participação nas aulas, equivalente a 

71,9%, enquanto apenas 6,2%, afirmaram não participar mesmo com a apresentação de um novo 

conteúdo. 

Quando falamos da participação nas aulas com a apresentação de um novo conteúdo, ficou 

evidenciado que conteúdos que se proponham a quebrar com o tradicionalismo nas aulas de 

educação física – futebol, vôlei, basquete, handebol – são bem recebidos pelos alunos e alunas, 

tendo um número muito grande de participação, como nos mostra o gráfico acima. Porém é possível 

observar que um número elevado de respostas, 21,9%, também nos mostra que a participação nas 

aulas pode depender de vários fatores, incluindo o conteúdo que será apresentado. De acordo com 

Marzinek (2004), a participação nas aulas pode ser considerada de origem intrínseca ou extrínseca, 

onde a intrínseca se dá de modo que o jovem realiza a atividade por vontade própria, surgindo em 
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decorrência de sua própria aprendizagem e gostos. Já a extrínseca ocorre quando o aluno é 

envolvido pelos colegas, professores e conteúdos. Miranda (2008, p. 03) afirma que: 

O aprender se torna mais interessante quando o aluno se sente competente 
pelas atitudes e métodos de motivação em sala de aula. O prazer pelo 
aprender não é uma atividade que surge espontaneamente nos alunos, pois, 
não é uma tarefa que cumprem com satisfação, sendo em alguns casos 
encarada como obrigação. Para que isto possa ser mais bem desenvolvido, 
o professor deve despertar a curiosidade dos alunos, acompanhando suas 
ações no desenrolar das atividades em sala de aula. 

Nesse sentido, é necessário que o aprendizado tenha significado para o aluno, que seja útil 

no seu dia-a-dia. Diante disso, observamos que a motivação para a participação demonstra-se de 

formas e intensidades diferentes, pois os interesses são diferenciados, principalmente quando 

trabalhamos com meninos e meninas:  

GRÁFICO 10 – PARTICIPAÇÃO DAS MENINAS E MENINOS NAS AULAS DE ED. 

FÍSICA 

    

 

  Nesse sentido, analisando e comparando a participação sob a ótica de meninos e meninas, 

percebemos que novos conteúdos tendem a minimizar problemas ocultos nos esportes tradicionais, 

problemas relacionados a unilateralização de um desenvolvimento que deveria ser plural, formação 

escolar deficiente e questões transversais relacionadas à temática gênero, que acabam favorecendo, 

geralmente, aos meninos. Dessa forma, observamos que conteúdos esportivos considerados 

tradicionais podem estar favorecendo aos meninos em relação as práticas corporais, e o conteúdo 
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novo pode, de certo modo, interferir nas relações de poder que existem dentro da escola, uma delas 

é a entre alunos/as mais e menos habilidosos, onde aqueles que executam melhor determinada 

atividade, tendem a se sentir superiores aos demais, e as meninas pelo histórico, se desenvolvem 

em termos maturacionais, sociais, históricos e culturais de maneiras distintas dos meninos. Kunz 

(1994), em estudo sobre a construção histórico-cultural dos estereótipos sexuais no ambiente 

escolar, afirma que a educação física constitui o campo onde, por excelência, acentuam-se, de 

forma hierarquizada, as diferenças entre homens e mulheres. Ainda podemos relacionar com 

estudos de Martinelli et al (2006) e Melo e Ferraz (2007) quando dizemos que a Educação Física 

escolar vem se baseando em uma prática excludente, muitas vezes voltada para formar equipes 

esportivas para a escola, tornando as aulas, muitas vezes, demasiadas competitivas, beneficiando 

aqueles que têm maior aptidão física e desmotivando aqueles que possuem menor aptidão física 

para determinadas tarefas. Dessa forma, o professor como mediador durante o processo de ensino-

aprendizagem, pode repensar, levantar, apontar e discutir quais são os fatores que excluem os 

alunos/as e propor aulas mais acessíveis, sabemos que isso está relacionado a um conjunto de 

fatores. O desafio é buscar compreender alunos/as na sua condição de jovens, nas suas diferenças 

como sujeitos que se constituem como tal a partir de uma trajetória histórica. 

E é dessa forma que as aulas com novos conteúdos, conteúdos diferenciados dos 

tradicionais, podem ser o ponto chave para romper com essas barreiras. As aulas devem ter uma 

variação de experimentação de sensações e movimentos que levem todos os alunos/as, sem 

distinção de qualidades, a praticarem, durante as aulas, a exploração do corpo e do ambiente. 

Os números demostram que os alunos/as estabelecem uma relação entre o conteúdo e sua 

participação nas aulas e isto representa um ponto que merece atenção, uma vez que, apenas 12,5% 

dos meninos responderam que sua participação está condicionada ao conteúdo novo trazido pelo 

professor, porém esta relação está muito mais presente entre as meninas, onde 31,3%, número que 

representa praticamente o triplo das respostas dos meninos, disseram que participam da aula se o 

conteúdo lhes agradar. Isto fica evidenciado nas falas de alguns alunos/as: 

Aluna A6 – “Depende do conteúdo que é apresentado, se eu gostar eu participo. ” 
Aluna A7 – “Depende do conteúdo, mas na maioria das vezes participo porque 
inovar é bom. ” 
Aluno B5 – “Participo, desde que saia da rotina de apenas futsal. ” 
Aluno B6 – “Depende do conteúdo, tem que ser interessante para participar. “ 

 Ao mesmo tempo que os alunos/as reivindicam novos conteúdos, eles não querem abrir 

mão de fazer o que querem nas aulas, pois, para alguns, a Educação Física é o “lazer da escola”. 
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Essas contradições são frequentes. Segundo Martinelli et al (2006), o profissional de Educação 

Física muitas vezes contribui para o desinteresse dos alunos/as, pois os métodos utilizados para 

desenvolvimento das aulas, os conteúdos pouco relevantes, o relacionamento com os alunos/as, 

entre outros fatores, determina o participar ou não das aulas e o professor precisa estar apto para 

usar sua criatividade e conhecimentos adquiridos para diversificá-los. Não podendo deixar de fora 

a inclusão de alunos menos habilidosos e de meninas nas diversas atividades que, na maioria das 

vezes, não participam das aulas por saberem pouco do conteúdo ou por não apresentarem nenhum 

tipo de habilidade nas atividades propostas. Darido (2001, p. 21) afirma que "uma Educação Física 

integrada à proposta pedagógica da escola, com perspectivas educacionais realmente voltadas para 

a formação do cidadão precisa ter um olhar direcionado para a inclusão". A autora ainda enfatiza 

que "é preciso urgente uma Educação Física para todos, sem distinção de nenhuma ordem". 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa investida nesta pesquisa nos revela a complexidade envolvida na empreitada de mais 

bem compreendermos as concepções, vontades e sentimentos dos jovens e suas culturas nas 

relações com a cultura escolar, indicando a necessidade de uma imersão no imaginário desses 

jovens. Este estudo nos trouxe resultados merecedores de reflexões e novos estudos. Reflexões 

sobre quando, muitas das vezes, nos deparamos com jovens em ambientes que não possuem 

mediação pedagógica, a primeira impressão que temos é de que, naquele espaço, só existe bagunça 

e desorganização, pois, em primeira instância, só vemos gritarias, confusões, grupinhos 

organizados, outros isolados e assim por diante. Porém, o que não compreendemos num primeiro 

momento é que, por trás dessa “desordem”, existe uma organização, existe uma ou mais culturas 

envolvidas. Podemos dizer que é importante sabermos e buscarmos compreender os sentidos e 

significados particulares que os jovens atribuem a esses tempos e espaços. 

A escola é um local onde, inevitavelmente, estas culturas irão se manifestar de forma clara. 

É necessário que a Escola constitua-se em lócus7 de dialogicidade, buscando conceber os jovens 

como sujeitos que possuem experiências culturais, as quais devem ser reconhecidas, ampliadas e 

problematizadas, contribuindo, assim, para a formação e transformação das subjetividades. Estas 

Culturas nascem fora dos muros da instituição, ou seja, os sujeitos já chegam lá com a sua bagagem 

sociocultural, construída ao longo de sua vida, seja na família, seja sob influência da mídia, 

amizades e outros elementos capazes de serem propulsores de cultura que estejam disponíveis para 

o acesso por estes jovens. Abramo (1994) concorda quando aborda este assunto e sustenta que a 

Cultura Jovem que emana das ruas possui códigos que estão intimamente ligados à sociabilidade 

juvenil que ocorre nestes ambientes e isto fomenta e favorece a criação e expansão de grupos de 

estilo ou galeras e gangues. Por isto, não podemos dizer que a vida escolar não sofre influências 

destas tribos que se formam fora de seus muros e, como afirma Spósito (2004), que estas questões 

não se relacionam intimamente com o processo de ensino e aprendizagem dos alunos/as e nas suas 

interações com os professores. 

Sem dúvidas, podemos destacar que os alunos/as entendem a Escola ao seu modo e também 

as aulas de Educação Física, tendo como base seus conhecimentos adquiridos durante seu constante 

processo de formação como sujeito inserido na sociedade até o momento da pesquisa. Percebemos 

                                                 
7 Lócus é uma palavra do latim, que significa literalmente “lugar”, “posição” ou “local” 
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a importância de preparar as aulas de uma forma que abranja todas as áreas de seu conhecimento 

possível, uma vez que a Educação Física é dotada de uma gama de conteúdos que podem 

proporcionar essa diversidade. Percebemos que as aulas de Educação Física, para alguns, é um 

tempo e espaço de descanso, porém não é essa visão que queremos que os jovens possuam em 

relação às aulas de Educação Física e as demais. 

Nesse sentido, a pesquisa nos permitiu dar visibilidade a alguns pontos invisíveis no 

contexto escolar. O ponto de partida foi compreender o jovem como uma construção sociocultural 

e como sujeito do universo escolar. Buscamos entender a categoria "juventude”, compreendendo 

que essa categoria compartilha modos de vida e sistemas de significações próprios que constituem 

culturas. Outro ponto importante refere-se à forma como a Escola vem acolhendo a Cultura juvenil, 

muitas vezes, o jovem e suas experiências não são levados em conta quando vão ser escolhidos 

conteúdos das aulas e a própria organização dos espaços e tempos escolares 

É notório que as Juventudes que permeiam a nossa sociedade se apresentam de formas 

diferentes de acordo com a análise ao qual são submetidas, ou seja, as Culturas Juvenis estão 

presentes e em plena atividade em todos os ambientes da nossa sociedade e sua análise apresentará 

conclusões diferentes de acordo com o ponto de partida, do olhar do pesquisador e pela grande 

diversidade de situações existenciais ao qual os sujeitos que fazem parte destas categorias são/estão 

submetidos a todo tempo. Isto se dá pelas relações que esses movimentos tão dinâmicos 

estabelecem com o meio em que estão inseridos. Por isto, estudar ou delimitar as Juventudes por 

meio de pesquisas voltadas somente às questões biológicas ou demográficas se fazem 

extremamente imprecisas e insuficientes. Por esta razão, consideramos que o melhor caminho para 

analisar estas questões e estabelecer uma compreensão mais abrangente sobre esses temas é 

considerar, primeiramente, os aportes histórico-culturais que contribuíram essencialmente para a 

constituição dessas categorias. 

 Candido (1973), ao estudar a vida escolar, concluiu que as relações sociais que lhes são 

externas interferem diretamente na sociabilização dos jovens, porém não são apenas transpostas, 

ou refletidas dentro do ambiente escolar, mas existe uma recriação, transformação e novas relações 

sociais são estabelecidas nesse espaço. Isto resulta em várias modalidades de interação entre a 

Cultura cultivada fora da escola e a Cultura vivida pelos menos jovens dentro da escola.  Nesse 

sentido, a escola passa a ser o local onde estas práticas irão se manifestar, pelo fato de ser um 



35 
 

espaço que propicia uma interação contínua entre estes jovens e por ser um local ainda seguro para 

a realização de práticas que o mundo da rua não emana mais segurança para tal. 

Podemos concluir que se faz necessário o diálogo entre a Cultura Escolar e as Culturas 

Juvenis, pois quanto mais esse processo é ignorado, perdas ocorrem em ambos os lados. Nesse 

sentido, torna-se fundamental que a Escola seja um espaço que se proponha a reconhecer os jovens 

como parceiros no processo educativo, potencializando suas experiências, ou seja, é necessário 

escutá-los, trabalhar com as suas culturas, buscando compreender seus sentidos e significados, 

instaurando um processo dialógico e significativo para todos os sujeitos envolvidos. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Questionário 

Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador sobre os procedimentos da pesquisa. 
Me foi garantido que o caráter ético desta pesquisa assegura a preservação da minha identidade 
como participante e dados referentes a minha identificação. 
 

Idade:______ anos 

Sexo: (  )Masculino   (  )Feminino 

1. O que você curte fazer em seu tempo livre? 
2. Quanto tempo, do seu tempo livre, você dedica diariamente as atividades que curte? 
3. Quais os locais que você mais gosta de frequentar no seu tempo livre? Por quê? 
4. Você pratica alguma atividade física no seu tempo livre? Se sim, quais? 
5. Quanto tempo você dedica às atividades físicas? (Se praticar) 

5.1. Diariamente: __________horas; 

5.2. Quantas vezes na semana: ________dias; 

5.3. Em quantas semanas no mês: _________semanas. 

6. O que você mais curte fazer na Escola? 
7. Quais as atividades você gosta de fazer na Escola? 
8. Quando tempo você tem para fazer as coisas que gosta na Escola? 
9. Quais são os locais que mais curte ficar na Escola? Por quê? 
10. Você pratica atividade física na Escola? Se sim, quando pratica? Se não, por que não pratica? 
11. Você considera que as aulas de Educação Física na escola influenciam na escolha das atividades 

que pratica no seu tempo livre? Caso a resposta seja sim, como se dá essa influência? Caso seja 
não, por que acha que não influencia na sua escolha? 

12. Quais são suas expectativas quando vai para a escola, sabendo que, neste dia, haverá aula de 
Educação Física? Por quê? 

13. Quando o professor traz um conteúdo novo para a aula de Educação Física, como você reage? 
Participa ou não participa? Por quê? 

14. Dos conteúdos apresentados a você nas aulas de Educação Física na escola, qual/quais você, 
mesmo estando presente na aula, não quis participar? Por quê? 

15.  Dos conteúdos já apresentados a você nas aulas de Educação Física, quais gostaria de vivenciar 
novamente? Por quê? 
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APÊNDICE B – Carta de Apresentação 

À Direção da EEEFM - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Belmiro Teixeira 
Pimenta. 

Senhor (a) Diretor (a),  

Por meio desta Eu, Prof. Dr. Ueberson Ribeiro Almeida, matrícula UFES 109737, apresento 
os acadêmicos Fernando Carlos da Silva Ramos, Matrícula 2013100867 e Samuel de Oliveira 
Ferreira, Matrícula 2013100459 ambos do 8º semestre do Curso de Licenciatura em Educação 
Física, da Universidade Federal do Espírito Santo. Sob minha orientação, os referidos alunos estão 
realizando a pesquisa intitulada “A cultura dos alunos e das alunas do ensino médio e suas 
relações com a cultura escolar e as aulas de educação física”. Tal estudo faz parte da produção 
de uma monografia, a qual será apresentada como Trabalho de Conclusão de Curso. O objetivo do 
estudo é analisar as relações/tensões dos alunos/as do ensino médio com a cultura escolar, em 
especial nas aulas de educação física.  

Na oportunidade, solicito autorização para que os discentes acima arrolados possam realizar 
a pesquisa através da produção de dados por meio de um questionário com os alunos/as de uma 
turma de 3º ano. 

Queremos informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a preservação da identidade 
das pessoas participantes. Nesse sentido, Fernando Carlos e Samuel Ferreira assinam um Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido onde o anonimato e outras medidas éticas estão mais 
detalhadas.  

Uma das metas para a realização deste estudo é o comprometimento dos pesquisadores em 
possibilitar aos participantes e, principalmente, à escola um retorno dos resultados da pesquisa. 
Solicitamos ainda a permissão para a divulgação desses resultados e suas respectivas conclusões, 
em forma de pesquisa, preservando sigilo e ética. 
 

Com votos de estima, agradeço vossa colaboração no processo de formação dos futuros 
professores de Educação Física do nosso Estado.  

Para maiores esclarecimentos, deixo meus contatos de E-mail: 
uebersonribeiro@hotmail.com e o número do meu telefone celular: 99914-1600 

    Cordialmente,                              

 

_____________________________ 
Ueberson Ribeiro Almeida 
Professor Adjunto do CEFD/UFES 

Coordenador Adjunto do Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia 

Institucional/UFES 
 



 
 

 

 
 
 


