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Aspectos presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) (2013) ressaltam a importância de dar atenção 

aos estudantes do Ensino Médio, a juventude e sua produção de significados neste contexto. 

Compartilhando desse entendimento, o objetivo de nosso estudo foi analisar como a temática juventude 

está sendo abordada pelos pesquisadores do campo da Educação Física (EF) escolar em periódicos 

nacionais das áreas de EF e da Educação (EDU). 

Empreendendo um esforço de avançar das considerações produzidas no estudo de Dias e Correia 

(2013), iniciamos a revisão elencando os seguintes critérios para a seleção dos periódicos: periódicos 

nacionais, disponíveis de forma online e com buscador, da Área da EF classificados no Qualis da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) de A2 à B5 e com escopos 

referentes à EF, multi/interdisciplinar, ciências humanas e sociais; periódicos da área da EDU 

classificados de nível A1 a B1 com escopos referentes as mesmas áreas acima, além de Filosofia e 

Psicologia. De um universo de 2307 periódicos, foram selecionados 148 que atendiam a tais critérios. 

Os descritores utilizados para a busca nos periódicos foram: juventude, EF escolar e EM. Para 

fins de refinamento, estes foram combinados de forma a privilegiar o termo juventude por ser central ao 

estudo. Como resultado, foram compilados 90 artigos que abordavam os três descritores combinados. 

Destes, foi feita a leitura dos resumos resultando em 25 artigos cuja temática fazia referencia à EF 

escolar no EM e 52 relacionados à juventude, totalizando 77 artigos. 

Identificamos que há maior produção sobre juventude na área da EDU, sendo que apenas 03 

artigos (COSTA; PIRES, 2007; LIMA; LIMA, 2012; ZYLBERBERG; BEZERRA, 2013) de 52 faziam 

referência à EF escolar. O aspecto comum a estes estudos é a cultura juvenil, pois a partir dela é feita a 

convergência entre EF escolar e juventude. Parece-nos que as interpretações sobre ou a partir da 

focalização sobre as culturas juvenis podem ser reveladoras de um interesse pelo que é compartilhado 

pelos jovens na escola, pela produção de sentidos e significados que configuram suas relações com a 
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mesma, com o EM e com a EF, talvez pelo fato de posicionar estes atores sociais na condição de sujeitos 

históricos - elemento identificado nas DCNEM (2013). Entendemos que o protagonismo, a formação de 

identidade e o pertencimento estão presentes nos três estudos de maneira expressiva, uma vez que 

afirmam a importância de levar em consideração a experiência dos jovens estudantes e de seus contextos 

estimulando o diálogo como método para desenvolver tais questões. 

Interpretamos que a baixa produção sobre o tema pode ser reveladora da problematização 

insuficiente sobre juventude, principalmente no que diz respeito às aulas de EF, e também de uma 

assimetria entre a produção acadêmica-cientifica e os marcos legais da educação nacional que destacam 

a relevância da cultura juvenil presente no EM. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. República Federativa do Brasil. Lei nº 9.394: Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Brasília, 1996. 

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 2, de 30 de Janeiro 2012: Define Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio. In: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Brasília, 2013. 

COSTA, ANTONIO GALDINO; PIRES, GIOVANI DE LORENZI. Moda/indumentária em culturas 

juvenis: símbolos de comunicação e formação de provisórias em jovens do Ensino Médio identidades 

corporais. Conexões: revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP, Campinas, v. 5, n.1, p. 

51-66, 2007.  

DIAS, DIOGO INÁCIO; CORREIA, WALTER ROBERTO. A Educação Física no Ensino Médio como 

objeto de estudo da produção acadêmico-científica nos periódicos nacionais. Revista Brasileira de 

Educação Física e Esporte, São Paulo, v. 27, n. 2,p. 277- 287, abr,/jun. 2013. 

LIMA, MARCIA REGINA CANHOTO DE; LIMA, JOSÉ MILTON. As culturas juvenis e a cultura 

corporal de movimento: em busca de interlocução. Revista Teias, Rio de Janeiro, v. 13, n. 27, p. 219-

241, jan./abr., 2012. 

ZYLBERBERG, TATIANA PASSOS; BEZERRA, FABRÍCIO LEOMAR LIMA. Juventude e internet: 

possibilidades de “criar” Educação Física. Atos de Pesquisa em Educação, Blumenau, v. 8, n. 1, p. 

182-208, jan./abr. 2013. 

 


