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 Resumo: 
 
 A Educação Física Escolar muitas vezes não é vista com o mesmo valor 

e importância das demais grades curriculares. Só que a Educação Física tem 

os seus papéis fundamentais na formação dos alunos e na formação de 

cidadãos. Este presente estudo tem o objetivo de demonstrar a importância da 

Educação Física nas escolas, para que assim ela seja vista, tratada e 

trabalhada como se deve. Essa pesquisa se caracteriza como pesquisa de 

campo de caráter descritivo e de entrevista por meio de um questionário com 

questões formuladas, que serão aplicadas a professores da rede pública e 

particular da área, e também a professores de outras disciplinas. 

 
Introdução:  

A disciplina de Educação Física não é bem vista no âmbito escolar, seja 

por professores, alunos ou até diretores, tanto nas escolas particulares quanto 

nas públicas. Muitas vezes a mesma é vista como um momento de “rola-bola”, 

onde o professor nem sempre se preocupa em transmitir conhecimentos e 

experiências diferentes ao aluno, e acaba simplesmente trabalhando atividades 

tradicionais.  

Devemos pensar que a Educação Física no âmbito escolar não deve 

visar apenas conteúdos tradicionais, mas sim que ela aborda outros conteúdos 

e aspectos além da prática de esportes. Sendo assim, devemos mostrar a 

todos que a Educação Física não é apenas um momento de descontração, e 

sim uma matéria tão importante quanto às outras, abrangente, e que engloba 

seus aspectos diferenciais.  

Um dos seus principais objetivos na educação é integrar os alunos no 

dia a dia através também do movimento, formando assim, cidadãos que irão 

usar dos benefícios para sua vida. Além de outros aspectos como a saúde, 

onde ela, por exemplo, deve ser abordada através da Cultura Corporal de 

Movimento, a importância da prática de atividades físicas, a importância de 

uma alimentação saudável, entre outras. E assim os professores e as escolas 

devem conduzir aulas e maneiras para que contribuam com os alunos para o 

entendimento a cerca desses conceitos e assim uma melhor qualidade de vida. 



Objetivo:  

Investigar qual a representação que a disciplina (Educação Física) tem 

na visão de docentes de outras áreas do conhecimento e da própria área. 

Metodologia: 

Em busca por agregar conteúdos e novas idéias ao trabalho, o processo 

metodológico será feito através de uma pesquisa de campo, onde será 

abordado um questionário, com questões optativas e dissertativas a 

professores de diversas áreas do conhecimento, sendo feito pessoalmente, 

através de escolas públicas e particulares, em três cidades da região de 

Campinas-SP. 

Desenvolvimento:  

Nosso trabalho se constitui em estudos bibliográficos, através de artigos 

e pesquisa de campo, onde mostramos o ponto de vista de professores sobre a 

Educação Física como disciplina escolar e sua “desvalorização” e quais 

benefícios a disciplina traz para os alunos. 

Resultados preliminares: 

          Através de pesquisas bibliográficas, podemos perceber alguns “motivos” 

que levam a desvalorização da Educação Física escolar perante outras 

disciplinas curriculares. Buscamos descobrir através de um questionário, tal 

qual ainda encontrasse em andamento, quais pensamentos professores de 

outras áreas e diretores têm sobre a disciplina. Mostramos também alguns 

benefícios que a matéria traz para os alunos que a praticam ao decorrer de sua 

formação como cidadão. 
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