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RESUMO:  
 
Esta é uma pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica e de campo que tem por objetivo 
identificar e discutir a relevância das aulas de Educação Física na formação dos discentes do 
3º ano do ensino médio no Colégio Estadual Murilo Braga, Itabaiana, SE, a fim de buscar 
estratégias e possibilidades para o desenvolvimento do papel da mesma na sociedade. 
Constata-se a partir do questionário aberto, que as aulas de Educação Física tornam-se apenas 
oportunidades de divertimento ou condicionamento físico. Embora sejam utilizadas as 
sugestões dos Parâmetros Curriculares Nacionais e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, os alunos não tem clareza dos propósitos desta disciplina na Escola. Percebe-se nas 
aulas, mudança no sentido de abordar outros conteúdos além do Esporte, mas de forma 
tradicional. 
  
PALAVRAS CHAVE: Discentes, Formação, Educação Física escolar. 

This is a qualitative research of the bibliographical and field type that has for objective to 
identify and to argue the relevance of the lessons of Physical Education in the formation of 
the learning of 3º year of average education in the State College Murilo Braga, Itabaiana, SE, 
to seek strategies and possibilities for the development of the same role in society. It is 
evidenced from the opened questionnaire, that the lessons of Physical Education become only 
chances of amusement or physical conditioning. Although the suggestions of the National 
Curricular Parameters and the Law of Lines of direction and Bases of the National Education 
are used, the students do not have clarity of the intentions of this discipline in the School. It 
can be seen in classes, change in the direction to approach other contents beyond the Sport, 
but of traditional form. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Vivemos um momento de busca pela felicidade, embora a educação, em sua maioria, 

esteja marcada pela dicotomia entre corpo, mente e espírito. A supervalorização do racional 

em detrimento dos sentimentos, emoções, energia ainda permanecem no cotidiano das 

pessoas. Este é o efeito da globalização. Formam-se pessoas que buscam a competição, a 

quantidade, o ter ao invés do ser. Temos uma sociedade em que se constroem sujeitos 

excluídos, estressados, deprimidos, enfim, encontramos uma educação preocupada em 

quantidades ao invés de formar o cidadão de dentro para fora, a partir da sua subjetividade, 

particularidade, interesse, realidade. Principalmente nas escolas, há repetições de movimentos 

corporais embutidas através do esporte de rendimento, sem reflexões a cerca da sua 

contextualização. O autoconhecimento, o pensar e agir a partir do movimento corporal torna-

se imperceptível e insignificante. Há um aumento da desistência, evasão de alunos nas 

escolas, pois, estamos vivendo um momento em que a tecnologia avança contra o tempo e as 

informações sem questionamento ganham espaço na vida das pessoas por conta do poder de 

convencimento de facetas atrativas e emocionantes. Para Gonçalves (2004), a escola no 

contexto atual tem reproduzido as características da visão dualista e mecanicista ao 

privilegiar, sobretudo, as capacidades cognitivas do aluno e perpetuar a cisão entre o mundo 

da razão e o mundo da sensibilidade, provocando a castração do corpo, do movimento e da 

capacidade de o indivíduo expressar-se com liberdade e autonomia. 

De um modo em geral, esta é a nossa realidade educacional. Apenas a presença do 

aluno na escola, a repetição, o assimilar de conhecimentos sem a mínima reflexão não é o 

suficiente para a mudança interna e externa da nossa realidade social.  

O refletir sobre práticas corporais inconscientes estimuladas por professores de 

Educação Física em minha atuação discente no Colégio Estadual Murilo Braga despertou-me 

o interesse em estudar sobre o presente tema “Contribuição da Educação Física na formação 

escolar: o entendimento dos discentes do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Murilo 

Braga, Itabaiana-SE.” e buscar estratégias e possibilidades para o desenvolvimento do papel 

da Educação Física na sociedade.  

A partir não apenas dos conteúdos abordados pela Educação Física, mas também da 

forma que os mesmos são tratados, o professor pode contribuir para um olhar crítico em torno 

do exercício da cidadania e buscar possíveis caminhos para a transformação dos modelos 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 
 

3 

tradicionais que engloba modalidades esportivas e aptidão física incentivadas pelo movimento 

corporal inconsciente, pois somos responsáveis pela formação de pessoas reflexivas.   

Assim foi realizado o levantamento, leitura e sistematização de dados que possam 

levantar e orientar a discussão sobre o papel da Educação Física no Ensino Médio, buscando 

apontar as possibilidades de desenvolvimento do indivíduo como ser completo e integrado, 

tentando, como diz Moreira (1990), “favorecer o surgimento de uma cultura corporal, na qual 

se tem respeitadas e analisadas as questões das necessidades e dos desejos do corpo (...) 

 

1. Reflexões e proposições para a superação do modelo tradicional de ensino. 

 

Para balizar nossas reflexões a respeito da contribuição da educação física na 

formação escolar, será necessário adentramos no surgimento da Educação Física e assim 

entendermos a sua trajetória histórica de algumas décadas atrás até hoje e a partir daí 

entendermos por que existiu e ainda existem profissionais de Educação Física voltados para 

o modelo tradicional de ensino. A partir daí destacarei algumas possibilidades e estratégias 

de superação do mesmo a partir de diálogos e reflexões baseadas nas reais necessidades 

educacionais.  

A Educação Física vem sofrendo um processo intenso de transformações ao longo 

dos anos. Segundo os PCNs (1998) no século passado, esta disciplina recebeu influências 

higienista e militar sendo voltada para a educação do corpo apenas para adquirir um físico 

saudável e um organismo equilibrado, além disso, havia uma forte preocupação em manter a 

raça branca. 

Com o passar do tempo, a Educação Física ganhou outras atribuições: era importante 

para se ter um corpo saudável e sustentar a atividade intelectual. Logo após, o esporte 

passou a ocupar cada vez mais espaço nas aulas de Educação Física, começa o processo de 

esportivização, ou seja, o esporte de rendimento ganha espaço na escola trazendo consigo 

movimentos corporais inconscientes. Até hoje, a forma de utilização do esporte tradicional 

está presente nas escolas. 

Alguns estudioso preocupados com a formação integral dos alunos, destacaram 

alguns problemas na intervenção e preparação de professores. De acordo com Menezes et al 

2009 “a partir da década de 80, um processo intenso de reflexão sobre a área deu origem a 

uma crise acadêmico conceitual. Esta crise gerou inúmeras críticas a todos os objetivos e 

propostas historicamente produzidos”. A partir daí cresceram os estudos a fim de buscar 

novas organizações do componente curricular. Até hoje, o quê e como ensinar são as 
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dúvidas mais freqüentes entre os profissionais de Educação Física em sua atuação escolar. O 

que leva os professores de Educação Física a apenas transmitir conhecimento sem reflexões, 

contextualizações deixando de lado o seu verdadeiro papel como educador, ou seja, ser 

agente contaminador , transferidor ,e dinamizador de conhecimentos?  

 

Os professores de Educação Física, ainda influenciados, sobretudo pela 
concepção esportivista, continuam restringindo os conteúdos das aulas aos 
esportes mais tradicionais, como, por exemplo, basquete, vôlei e futebol. Em 
muitos casos também, estes conteúdos são distribuídos sem nenhuma 
sistematização e são apresentados de forma desordenada ou aleatória, ou 
seja, estes são organizados ou seqüenciados sem critérios mais consistentes. 
(DARIDO, 2005, pag. 170). 
 

Segundo esta mesma autora, além da restrição de conteúdos formados pelas diversas 

manifestações corporais há também a transmissão superficial, “apenas na ótica do saber fazer. 

O que acaba ocasionando a falta de aprofundamento dos conteúdos propostos para a Educação 

Física na escola”. Partindo dos Parâmetros Curriculares Nacionais, (1998), temos algumas 

sugestões de ensino que podemos utilizar nas aulas como apoio, discussões, reflexão sobre a 

prática pedagógica e atingir os objetivos da educação básica. “Os conteúdos estão organizados 

em três blocos: o primeiro trata-se dos conhecimentos sobre o corpo, o segundo volta-se ao 

campo dos esportes, jogos, lutas, ginástica e o terceiro às atividades rítmicas e expressivas.” 

Para tanto, Menezes (2008), destaca as dimensões dos saberem que orientam as ações 

pedagógicas de acordo com a LDB/96 e os PCNs: "saber fazer" (procedimental), o "porque 

fazer" (conceitual) e "como se relacionar dentro desse fazer" (atitudinal). 

De acordo com as palavras de Freire (1996), “saber fazer pode ser o ponto inicial do 

ensino da Educação Física, que como tal deve ser valorizado. Entretanto, junto com esse saber 

é preciso que o aluno aprenda como, quando e porque se utilizar desse potencial”. Ayoub 

apud Rodrigues & Darido (2006), expressa quais são os desafios da Educação Física escolar 

no século XXI e identifica a importância da superação do meramente saber fazer nas aulas.  

Seus objetivos (Educação Física escolar) na escola não estarão mais 
focalizados no desenvolvimento de habilidades e capacidades físicas ou de 
condutas motoras tidas como universais ou, ainda na busca do rendimento 
esportivo. A organização do conhecimento estará centrada no estudo de 
diferentes temas da cultura corporal, objetivando aprofundar o entendimento 
de que a configuração dos gestos humanos é histórica e que cada sociedade 
cria suas técnicas corporais (AYOUB, 2003, p.113).  

 Neste momento percebe-se a importância de relacionar os conteúdos da Educação 

Física com a realidade do aluno, ou seja, tratar sobre a cultura corporal de movimento de 
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acordo com as experiências adquiridas pelos alunos e relacioná-los com os novos 

conhecimentos de forma que os indivíduos sejam construtores, questionadores, 

transformadores do processo ensino aprendizagem. Vale lembrar que o alunos trazem consigo 

uma bagagem de conhecimentos, sentimentos que não devem ser desconsiderados no 

processo de ensino aprendizagem como afirma Freire (1996), “nas condições de verdadeira 

aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da 

reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo”. 

Corroborando com esta afirmação, Almeida et al (2007) reforça esta idéia ao 

mencionar que “educar o corpo sujeito para uma vivência autônoma e integrada no mundo 

não deve ser negligenciado pelo professor de Educação Física que atua na educação básica”. 

Ainda participando desta mesmo entendimento, Nanni (2008) cita uma maneira de abordar os 

conteúdos, sendo que os mesmos podem ser abordados com a posição do diálogo da 

facilitadora visando desencadear a participação dos alunos e mantê-los em atitude reflexiva, 

criativa e autônoma. A metodologia trata não só a “aquisição de habilidades básicas, dos 

padrões fundamentais de movimento, mas também do desenvolvimento de potencialidades 

humanas e sua relação com o mundo.” É de fundamental importância que os alunos 

compreendam não só o contexto cultural, social, mas também perceba que eles não só fazem 

parte dos mesmos como também podem e devem ser agentes deste mesmo mundo. 

 Como lembra Freire (1996), “o educador democrático não pode negar-se o dever de, 

na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 

insubmissão”. É relevante destacarmos duas concepções que cabem muito bem no processo 

ensino aprendizagem no ensino médio.  

 
A concepção Crítico-Superadora tem seu embasamento no discurso da 
justiça social no contexto da sua prática, onde se busca levantar questões de 
poder, interesse e contestação, fazendo-se uma leitura à luz da crítica social 
dos conteúdos. Ao professor cabe o papel de orientar a leitura da realidade e, 
onde o aluno, de forma crítica, pode constatar, interpretar, compreender e 
explicar a mesma. (BARNI & SCHNEIDER) 

 
Esta forma de trabalho trata o jogo, a ginástica, o esporte, a dança, a capoeira como 

integrantes da cultura corporal compreendida como o conjunto de atividades culturalmente 

produzidas pelo homem e historicamente situadas. 

Já a concepção Crítico-Emancipatória, este mesmo autor afirma ser centrada na 

possibilidade de ensinar os esportes pela sua transformação didático-pedagógica, de tal modo 

que a Educação contribua para a reflexão crítica e emancipatória das crianças e jovens. “É 
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pelo questionamento crítico que se chega a compreender a estrutura autoritária dos processos 

institucionalizados da sociedade que formam as convicções, interesses e desejos”. Nesta 

mesma linha de raciocínio temos a afirmação de Kunz (1994) em que destaca importância no 

processo de ensino direcionando não apenas ao “aprendizado da capacidade funcional, mas a 

capacidade de conhecer, reconhecer e problematizar sentidos e significados nesta vida através 

da reflexão crítica” (KUNZ, 1994), ou seja, o aluno deve ter oportunidades de desenvolver 

sua capacidade de questionar, argumentar de forma consciente sobre os assuntos abordados 

em sala de aula. 

De acordo com as palavras de Zago & Galante, pode-se perceber que todas as concepções 

atuais da Educação Física (Desenvolvimentista, Construtivista,Sistêmica, Crítico-

Superadora), apesar de se apresentarem, muitas vezes, até antagônicas entre si, possuem em 

comum um pensamento filosófico total de homem, ou seja, o indivíduo é visto como uma 

unidade, numa preocupação com o ser humano. 

Pode-se considerar que nós não somos apenas um corpo biológico. Somos um corpo 

muito mais complexo. Somos um corpo que se manifesta, expressa, se identifica, comunica, 

cria. Um corpo no mundo capaz de tomar suas próprias decisões diante da vida, capaz de ser 

consciente. Um corpo repleto de significado, cultura, ideologia. O corpo não age por si só. É 

através dos movimentos vitais que surge o sujeito e as suas intenções. As suas ações revelam 

seus significados e constrói o seu comportamento, criando a sua história, a sua cultura perante 

a sociedade em que vive, ou seja, além de atender as suas necessidades vitais, o movimento 

corporal atende também as suas necessidades sociais, cria-se então, movimentos simbólicos, 

ou seja, uma linguagem corporal. 

Nas palavras de Nóbrega (2005), o uso que o ser humano faz do seu corpo ultrapassa o 

nível biológico, o nível dos instintos, ele cria um mundo simbólico, de significações. O 

homem cria cultura, neste processo, há uma organização corporal, uma maneira própria de 

aprender. O movimento humano, não é simplesmente mecânico, possui um sentido, uma 

significação, uma direção. 

Direcionando a disciplina Educação Física para o ensino médio, o qual está sendo tratado 

este artigo, tem-se as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1999), o qual afirma 

que esta etapa, deve esta afinado com a construção de competências que situem os 

educandos“como sujeitos produtores de conhecimento e participantes do mundo do trabalho”. 

Os profissionais devem ser orientados para que trabalhem de forma lúdica e educativa, 

permitindo que o aluno aprenda diferentes conteúdos, tornando-se um cidadão capaz de 

resolver diferentes situações da vida cotidiana. 
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3.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

O estudo realizado foi do tipo descritivo com uma abordagem qualitativa. Como 

afirma Neves neste tipo de pesquisa “é freqüente que o pesquisador procure entender os 

fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes, da situação estudada e a partir daí situe 

sua interpretação dos fenômenos estudados”. Ela não busca enumerar ou medir eventos e 

geralmente não emprega instrumental estatístico para a análise dos dados. 

 A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Murilo Braga, Itabaiana-SE, cujos 

sujeitos da foram quarenta e dois alunos, os quais fazem parte de uma turma do 3º ano do 

ensino médio. Utilizamos como coleta de dados a aplicação de um questionário aberto, com 

cinco questões subjetivas relacionadas com a importância da Educação Física para a formação 

escolar. A análise dos dados foi realizada de forma descritiva através das perguntas 

subjetivas. Foram estudadas não as aparências dos fenômenos e sim a sua essência, 

investigando assim, o sentido que os indivíduos constrói em suas relações cotidianas com as 

aulas de Educação Física. 

A partir daí, esta pesquisa buscou observar de que forma as aulas de Educação Física 

do Ensino Médio no Colégio Estadual Murilo Braga, em Itabaiana-SE, contribuem para a 

formação de cidadãos. 

Vale lembrar que as categorias de análise utilizadas foram às seguintes com relação às 

aulas de Educação Física: Gosto pelas aulas, Conteúdos abordados, sugestões de como 

melhorar as aulas, importância para a vida, implantação no vestibular. 

 
 
4. RESULTADOS E DISCURSÕES 
 
 

Sobre o gosto pelas aulas de Educação Física, pode-se constatar que há uma aceitação 

da disciplina, afirmando ser “uma aula diferente, que “diverte”, é reconhecida como uma 

disciplina que “estimula os alunos a se exercitarem, embora alguns não gostem por ser uma 

disciplina que está voltada para atividades físicas e por considerar a professora arrogante. 

Neste ponto, deve-se deixar claro o papel da Educação Física no Ensino Médio:  
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Tem como objetivo acrescentar e aprofundar conhecimentos, e não aplicar 
fundamentos já conhecidos sobre esportes e jogos. Sendo assim, é inevitável 
a comparação entre as demais áreas de estudos que se dedicam a aprofundar 
outros conhecimentos: utilizando metodologias diversificadas, vídeos, leitura 
de textos, discussões em grupos de temas atuais, fazendo com que o aluno 
saiba solucionar o problema durante as aulas, tornando-as mais atraentes no 
seu dia-dia escolar, e as aulas de Educação Física, que tornam-se para o 
educando repetitivas e cansativas, visto que continuam reproduzindo os 
conteúdos e modelos já vivenciados no ensino fundamental, fazendo com 
que os alunos deixe progressivamente de praticar aulas nas quadras, no pátio 
e nos espaços escolares para freqüentar clubes, academias, parques, festas, 
entre outros lugares. (ZAGO & GALANTE) 
 

 

Partindo para o que os alunos menos gostam nas aulas, muitos relatam que não gostam 

das aulas práticas, pois têm dança ou esportes, enquanto outros reclamam que não gostam da 

professora. Mais uma vez, podemos perceber que há uma antipatia pessoal, o que torna o 

aprendizado difícil. Será que a professora está trabalhando os conteúdos de acordo com as 

necessidades dos alunos? Ou será que os conteúdos estão sendo abordados de forma separada 

do contexto do aluno? Ou existe outro fator predominante? Esta será mais uma hipótese que 

poderá ser estudada mais adiante.  

 
[...] as aulas de Educação Física não fogem às características gerais das 
outras disciplinas, em relação ao controle do corpo. Não se constituem, em 
geral, como se deveria esperar, em momentos de autênticas experiências de 
movimento, que expressam a totalidade do ser humano, mas, sim, 
desenrolam-se com o objetivo primordial de disciplinar o corpo. Esse 
objetivo é alcançado pela realização de movimentos mecânicos, repetitivos, 
isolados, sem sentido para o aluno, dissociados de afetos e lembranças, 
presos a padrões e transmitidos por comando pelo professor. O tempo e o 
espaço são determinados pelo professor, bem como as ações motoras a 
serem realizadas. Essas em geral são guiadas por um plano, elaborado 
unicamente pelo professor, distante das experiências de movimentos livres 
que o aluno tem fora da escola. Desta forma, não permitindo que os alunos 
formem os seus próprios significados de movimentos, as aulas de Educação 
Física conduzem-nos à passividade e à submissão, desencorajando a 
criatividade. (GONÇALVES, 1997, p. 36) 

 
 

Quanto aos conteúdos abordados nas aulas de Educação Física, foi possível observar 

que estão sendo utilizadas as sugestões dos Parâmetros Curriculares Nacionais e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os quais são os jogos, lutas, ginástica, dança, 

embora os alunos ou até mesmo a professora, ainda não tenham clareza dos propósitos da 

Educação Física quando se utiliza estes temas. Este poderá ser também mais uma hipótese 

para estudo mais adiante. 
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A Educação Física possui um vasto conteúdo formado pelas diversas 
manifestações corporais criadas pelo ser humano ao longo dos anos. São eles 
jogos, brincadeiras, danças, esportes, ginásticas, lutas, etc. Este conjunto de 
práticas tem sido chamado de cultura corporal de movimento, cultura 
corporal, cultura de movimento, etc. (Rosário & Darido, 2005, p. 1) 
 

 
 É gratificante saber que a Educação Física avançou mais um passo ao introduzir os 

conteúdos da cultura corporal de movimento nas aulas. Cabe mencionar neste momento, as 

conseqüências das aulas de Educação Física, pois ao questionarmos os alunos sobre a 

importância da mesma em suas vidas, relacionam esta disciplina em sua maioria à melhora no 

condicionamento físico, prevenção de doenças, embora alguns reconheçam como disciplina 

que ajuda a ter uma vida saudável fisicamente, psicologicamente e socialmente. É importante 

deixar claro o professor tem o dever de desenvolver um processo educativo de qualidade, 

proporcionando aos alunos o aprendizado não somente do movimento ou gesto esportivo, mas 

desenvolvendo também aspectos sociais e cognitivos, além da qualidade de vida. 

Ao propor sugestões de como melhorar as aulas de Educação Física, muitos alunos 

reclamam que as aulas deveriam enfatizar ainda mais o desenvolvimento do esporte 

competitivo para se ter mais saúde, pois reclamam por terem que ficar na sala de aula apenas 

ouvindo. A partir daí, podemos perceber que a Educação Física mudou no sentido de abordar 

outras dimensões de saberes, mas ainda está presa a apenas transmissão dos mesmos sem dar 

espaço para opiniões, necessidades dos alunos, o que contrapõe a abordagens críticas citadas 

anteriormente. 

Com relação ao grau de importância da Educação Física e as outras disciplinas, muitos 

alegam ser mais fácil para passar de ano, por isso, não é dado o valor necessário para ser 

considerada uma disciplina igual às outras, ou seja os alunos só reconhecem o valor da 

disciplina a partir do grau de dificuldade da mesma, ou seja não relacionam com a mudança 

de comportamento em suas vidas. Mattos & Neira (2000) destaca em sua fala como mudar 

esta realidade: 

 
[...] para inserir a Educação Física dentro do currículo escolar e coloca-la no 
mesmo grau de importância das outras áreas conhecimento é através da 
fundamentação teórica, da vinculação das aulas com os objetivos do 
trabalho, da não improvisação e, principalmente, da elaboração de um plano 
que atenda às necessidades, interesses e motivação dos alunos. (MATTOS 
& NEIRA,2000, pg.94) 

 
 

No que se refere à importância da implantação da Educação Física no vestibular, 

muitos não concordam, pois “já existem disciplinas demais para o vestibular”, “porque é uma 
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disciplina que trata de questões prática e não de raciocínio”, “é necessária apenas para os 

alunos que opinassem em ser professor de Educação Física”, Seria bom, pois iríamos dar mais 

valor a esta disciplina”. Nota-se mais uma vez a distorção sobre o verdadeiro sentido da 

Educação Física na Escola, ou seja, colaborar na construção do ser humano em 

desenvolvimento. Este aluno que freqüenta o Ensino Médio necessita de uma Educação Física 

que possa através de seus conteúdos, das atividades desenvolvidas, colaborar na formação de 

sua personalidade e de sua participação ativa na sociedade. 

 
 
6. CONCLUSÃO 
 

O que pode-se destacar neste estudo a partir da concepção da amostra de  alunos, é que a 

Educação Física ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar os propósitos da 

educação no ensino médio que é a consolidação e o aprimoramento dos conhecimentos 

adquiridos no Ensino Fundamental, além da preparação para a vida e para os primeiros passos 

no mercado de trabalho.  

Os professores de Educação Física devem planejar o seu trabalho de forma que busque 

atender as necessidades dos educandos de forma que tenha interação com a proposta 

pedagógica da escola, mostrando aos seus alunos que esta disciplina tem papel fundamental 

para a formação de cidadãos críticos e integrados.  

Como já comentamos anteriormente, as práticas pedagógicas adotadas pela Educação 

Física são decorrentes do processo histórico que esta disciplina passou para se firmar como 

componente curricular. No ensino médio, as práticas pedagógicas mais observadas nas aulas 

de Educação Física, ainda são aquelas em que a aptidão física e o rendimento são enaltecidos 

através da grande utilização do ensino do desporto. Esta é uma concepção distorcida da 

Educação Física em que o esporte passa a ser o único conteúdo utilizado e pior, sendo 

abordado a favor do treinamento ou adestramento do movimento corporal ao invés de formar 

cidadãos críticos capazes de pensar por si só.  

Sendo assim, o movimento deve ter um significado, caso contrário, o corpo passa a 

condição de objeto, de coisa, sem sentido e assim, perde o seu valor. O movimento não trata-

se de repetir gestos padronizados, mas transcender, manter-se no mundo como um ser ativo 

capaz de tomar decisões e evitar a banalização do corpo e do movimento, perceber os limites 

e potencialidades a partir de uma vivência própria no mundo cultural. É através da 

corporeidade e da motricidade que o corpo expressa a unidade do ser humano, pois, o engloba 

de sentido e significado, diferenciando-o do corpo-máquina. 
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È importante ressaltar que o ser humano possui capacidade de pensar, sentir e agir de 

maneira reflexiva, consciente e crítica e estas características não podem ser ignoradas no 

processo educacional. Além disso, o ser humano é um ser cultural, pois expressa significados 

por meio de movimentos significantes, representando a existência humana. 

Portanto, a subjetividade deve ser o ponto de partida para o aprendizado, pois somos todos 

seres humanos, cada um com suas necessidades, desejos, emoções, energia. Cada um 

manifestando de maneira diferente e particular. Nós, professores, estamos diante de um 

grande desafio que é combater a erotização, mecanização, banalização do corpo e levar nossos 

alunos a reflexão crítica sobre o sentido e significado de atitudes, valores que o envolve na 

sociedade. Os conteúdos em geral, devem ser veículos de transmissão bastante interessante 

para despertar a sensibilidade, criatividade, espontaneidade, autonomia já que somos seres 

pensantes, sensíveis e passamos por constantes transformações ao longo do tempo, 

transformações estas construídas por nós mesmos. É de fundamental importância que os 

alunos compreendam não só o contexto cultural, social, mas também perceba que ele faz parte 

do mesmo. É claro, que em várias turmas com mais ou menos quarenta ou cinqüenta alunos, é 

mais difícil de ter uma relação mais próxima e planejar aulas de acordo com as necessidades 

individuais, mas é importante levantar diagnósticos gerais possibilitando assim, o 

desenvolvimento cognitivo, físico e psicossocial do aluno do Ensino Médio. 

Mudanças já podem ser sentidas. Novas concepções de Educação Física vêm sendo utilizada 

através de novas práticas pedagógicas ao abordar outros conteúdos da cultura corporal de 

movimento a fim de garantir a formação integral do adolescente que freqüenta o Ensino Médio. 

Mas há que se pensar também, para a melhoria da qualidade da Educação Física, na formação do 

profissional através dos Cursos Superiores. Que os mesmos, durante a capacitação para a 

formação do profissional contemplem estas novas práticas pedagógicas, para que se possa ter uma 

visão mais holística do ser humano.  
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