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Introdução 

Este artigo traz uma perspectiva (auto)biográfica e autoral, baseada em reflexões de uma 

licencianda em educação física (EF) durante o estágio supervisionado no ensino fundamental II. O 

tema do pertencimento dos(as) alunos(as) às aulas de EF veio de uma reflexão em meio ao processo de 

transição como estudante de licenciatura em EF, pois já havia concluído o bacharelado. Antes da 

licenciatura, a estudante costumava observar relações íntimas dos(as) atletas ou de praticantes de 

exercícios físicos como plenas de significados. Via nos(as) atletas um desejo de superação e nos(as) 

praticantes de exercícios físicos via a importância da prática para a saúde. 

Algo era nítido: estar ali era muito importante, gratificante e isso tornava a EF fascinante. Por 

isso, mesmo durante o bacharelado, a estudante acreditava que a EF escolar era fundamental nesse 

processo de construção de significados. Entendia o componente curricular como fundamental, pois por 

meio da EF as crianças entrariam em contato com os vários elementos da “cultura corporal” ou “de 

movimento”.  

Porém, chegando à licenciatura, a estudante viu que os significados que aqueles(as) 

adultos(as) apresentavam em suas experiências com o movimento não eram tão presentes dentro da 

escola. As principais inquietações se referiam em entender se as crianças gostavam das aulas de EF e 

que significados elas identificavam. Porém, ao escutá-las, ouvia algumas respostas desconcertantes.  

 

As vozes dos(as) alunos(as) de educação física 

Segundo Paiano (2006), em um estudo realizado com alunos(as) do ensino médio na cidade de 

Barueri-SP foi verificado que a maioria praticava algum tipo de atividade física fora da escola, 

optando por esportes individuais. Aparentemente, como uma fuga aos conflitos com outros(as) 

alunos(as) e também a existência na escola de poucas atividades individuais. Isso demonstra que não 

há desprezo à pratica de exercícios físicos e que o movimento está cada vez mais em evidência na 

sociedade moderna, porém há algo que lhes afasta das aulas de EF dentro da escola (PAIANO, 2006). 

A questão que norteia este artigo é: “porque alguns(as) alunos(as) não encontram significados 
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nas aulas de EF como encontram em outros espaços?”. Alguns pontos importantes para confrontar 

esse questionamento foram vislumbrados no trabalho de uma professora de EF escolar (VENÂNCIO, 

2014). As aulas de EF precisam de um planejamento adequado, onde a ênfase não é dada apenas para 

alguns elementos da cultura corporal, predominantemente esportivos. Isso pode indicar dos 

professores um possível desconhecimento e falta de reflexão sobre a própria prática pedagógica. Em 

casos assim, é possível identificar que não há uma preocupação em desenvolver aulas significativas 

para os(as) alunos(as) que, por fim, não “tomam posse” das aulas de Educação Física (VENÂNCIO, 

2014).  

Segundo Venâncio (2014), a posse dos(as) alunos(as) nas aulas tem relação com a 

aprendizagem, com a intencionalidade, com a criticidade e com o sentido do desejo. Se os(as) 

alunos(as) compreendem, criam relações e os conteúdos passam a ter sentido, aprender é significante. 

O processo de aprendizagem vai além dos conhecimentos sobre os elementos da cultura corporal, 

existe uma intencionalidade em criar significados para os(as) alunos(as) tanto dentro de sala de aula, 

como fora dela.  

Venâncio (2014) menciona que alguns(as) alunos(as) relataram arrependimento por não terem 

participado mais ativamente das aulas de EF, por uma crença construída anteriormente sobre a 

irrelevância dos conteúdos. Na escola, as questões corporais nem sempre foram valorizadas. Na 

pesquisa de Venâncio (2014), contudo, os(as) alunos(as) relataram que por meio das aulas de EF foi 

possível perceber a importância de alguns conteúdos para sua formação como sujeito. 

 

Considerações 

Segundo Paiano (2006), a EF com enfoque esportivo cria nos(as) alunos(as) que não alcançam 

a perfeição do gesto técnico uma percepção negativa sobre si. As diferenças de desempenho afastam 

os(as) alunos(as) das aulas. Por outro lado, outra proposta seria trazer modalidades nunca praticadas 

pela maioria, colocando-os(as) em posição de igualdade. Ainda, no planejamento participativo podem 

ser encontrados conteúdos que incluam a maioria. Segundo Venâncio (2014), um aluno em uma aula 

de tango citou: “eu não sei dançar, o outro também não sabe, então vamos todos ter que aprender”. 

Consideramos que essas são possibilidades para ampliar o pertencimento às aulas e aumentar a 

participação.   
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