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RESUMO 
 
Esta pesquisa tem por finalidade investigar o sentido/significado das aulas de 

Educação Física para os alunos das escolas rurais jataiense. Para o desenvolvimento 

desta pesquisa traçamos alguns objetivos específicos para que norteassem o estudo, 

são eles: compreender a Educação Rural; compreender a Educação Física na escola 

rural; investigar a importância/benefício da Educação Física para esses alunos; e, 

apreender o que significa a Educação Física para os alunos residentes no campo. De 

acordo com esses objetivos estabelecidos, fizemos alguns percursos metodológicos, 

como a pesquisa bibliográfica em que fizemos um levantamento e análise de 

produções sobre o tema utilizado na pesquisa, e concomitantemente uma pesquisa 

documental onde usamos o Projeto Político Pedagógico (PPP) de algumas escolas 

rurais jataiense, fornecidos pelas próprias escolas, para colhermos informações a 

respeito do histórico destas e seus objetivos relacionados à disciplina de Educação 

Física. Após estas etapas, iniciamos a fase de coleta de dados em campo a partir de 

um estudo exploratório em que tivemos conversas informais com os sujeitos e 

conseqüentemente a escolha destes. Feito a escolha dos sujeitos iniciamos a coleta 

de informações utilizando uma entrevista não estruturada. Com as informações 

coletadas no decorrer da pesquisa de campo, organizamos e sistematizamos os dados 

de modo que fossem expostos em categorias para serem analisados com coerência. 

Analisamos: o conceito, função e importância da Educação Física para os alunos na 

escola rural; as aprendizagens significativas na aula de Educação Física e, por fim, o 

sentido/significado da Educação Física para os alunos da escola rural. Evidenciamos 

que o conceito de Educação Física que os alunos da escola rural tem se relaciona ao 

lazer, diversão, prazer, recreação, esporte e sua prática (jogo), e conhecimento sobre 

o corpo; como função dizem ser ensinar esporte, jogar e dança; e a importância da 

Educação Física para o aprendizado e futuro refere-se ao ‘saber alongar’ relacionado 

aos conhecimentos sobre o corpo e, formação profissional. As aprendizagens 

significativas estão relacionadas à prática de jogos e aplicação das regras durante sua 

realização fora da escola. Isso nos faz perceber que os alunos têm certa autonomia 

em relação à Cultura Corporal, o que significa que após o período formal de aulas os 

alunos têm a capacidade de manter um programa de atividade física regular, apreciar 

um jogo e posicionar criticamente em determinadas situações como, por exemplo, a 

violência. Enfim, após as respostas dos sujeitos durante a pesquisa, as 

fundamentações teóricas e as análises feitas, chegamos a conclusão que o sentido 

das aulas para estes alunos estão relacionados a brincadeiras, diversão, alegria, 

prazer, lazer, liberdade, entre outros aspectos presentes entrelinhas. Nesta 

perspectiva, compreende-se que a disciplina de Educação Física na Escola Campo 

Belo desenvolve postura crítica dos alunos perante as atividades da Cultura Corporal, 

ao levarmos em consideração a aquisição de autonomia de conhecimentos e/ou 

habilidades dos alunos, ao se considerar o lúdico e os processos sóciocomunicativos 

no sentido do prazer, lazer, da qualidade coletiva de vida, entre outros. 


