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A pesquisa foi realizada com alunos do Estado do Rio de Janeiro, no período de 02/03 a 10/03, 

contando com a colaboração de alunos do ensino fundamental e médio (de ambos os sexos) da rede 

Pública e Privada de Ensino. Foram levantadas questões sobre o paradigma profissional do professor 

de Educação Física (EF), onde os alunos respondiam através de questionários. Os resultados nos 

mostram que todos acham primordial a participação ativa de um profissional com as qualidades de 

um educador físico, pois, o fato de ser considerado “prático” o faz ter o maior índice de aceitação nas 

escolas, na opinião dos discentes. No entanto, apesar de se achar necessário à participação do 

professor, alguns dizem que não gostam de realizar as aulas práticas: reclamam do cansaço físico que, 

devido ao acúmulo de funções e tarefas de outras disciplinas escolares, ocasionam uma falta de ânimo 

onde, segundo eles, atribui-se pelo fato de terem de se exercitar durante todo o dia, nas tarefas diárias, 

como ir às compras, brincar com amigos, cursos e etc. Alguns se queixam de não haver em suas 

escolas, professores que ensinassem valores morais e cívicos de integração. E houve alguns que 

citaram que aprenderam assuntos relacionados a sexo, medidas preventivas, e os possíveis riscos de 

uma relação, com seus professores de EF. Disseram que são aulas mais aguardadas (principalmente 

os meninos) dentre as demais disciplinas; adoram as competições esportivas entre as turmas, as 

manifestações festivas às datas importantes como danças e teatro (principalmente meninas). As aulas 

de EF escolar objetivam o desenvolvimento pessoal do aluno. Por meio do movimento, são ensinados 

valores múltiplos que vão desde o desenvolvimento físico, passando pelo caráter lúdico - através dos 

jogos e brincadeiras -, e atingindo até a conscientização de valores morais, como o respeito e o 

trabalho em grupo. Entretanto, a principal função das aulas de EF é propiciar condições de saúde e 

qualidade de vidas melhores. As crianças demonstraram conhecer algumas dessas importâncias, 

principalmente o fato da promoção da saúde e do lazer. No entanto, a freqüência dessas aulas varia de 

uma a três vezes por semana, dependendo da escola, assim, o professor de EF precisa da colaboração 

do aluno, que deve agir em benefício de sua própria saúde. Entendemos que a EF escolar ajuda 

bastante na obtenção de saúde, mas ela não é a solução para todos os problemas. Assim, mesmo que o 

dia-a-dia esteja bastante ocupado, é importante encontrar um "tempinho" para prática de alguma 

atividade física, o que garante uma vida mais saudável e, conseqüentemente, mais ativa e produtiva, 
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eliminando também o tempo livre para promiscuidades. As ações interdisciplinares podem 

complementar o desenvolvimento físico e garantir ao aluno/educando um incentivo, não só a prática 

desportiva, como também favorecer a construção de uma sociedade ética, consciente, criteriosa e 

solidária. 
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