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Introdução: A Educação Física do ensino médio no sistema educacional brasileiro é o tema desta 
pesquisa. Mais especificamente, trataremos aqui da Educação Física terceirizada empregada em muitas 
escolas particulares brasileiras, que ao invés de realizar esta disciplina dentro da própria instituição de 
ensino, faz com que a Educação Física seja minimizada a aulas de ginástica, de musculação e de várias 
outras, fornecidas em academias. Objetivos: Gostaríamos de saber como que estas aulas constroem nos 
jovens um conceito sobre a Educação Física e como influenciam seu pensar sobre os acontecimentos na 
área. Assim estudando o pensamento que é formado nos jovens através desta nova forma de Educação 
Física, podemos analisar alguns dos problemas que esta vem sofrendo dentro do sistema educacional. 
Um deles seria a importância da Educação Física no currículo do ensino médio, a definição de qual é a 
função específica desta disciplina em determinada fase e sua contribuição para a Educação de seus 
estudantes. Metodologia: Foram feitas dez entrevistas com diferentes alunos do terceiro ano do ensino 
médio de uma escola particular da cidade de Campinas, seguindo a metodologia de entrevista semi-
estruturada proposta por Triviños (1992). Resultados: Percebeu-se que todos os alunos versam quando 
falam sobre a Educação Física se pautando em três eixos centrais: como meio de saúde, diversão e 
esporte. Eles atrelam seus significados de acordo com um momento de sua própria história, ou um local 
onde é desenvolvida Conclusões: Conclui-se que, mesmo com aulas tradicionais e de poucos 
significados, os estudantes valorizam a Educação Física escolar e defendem sua permanência no ensino 
médio. Com esta aceitação, a teoria “crítico-superadora”, defendida neste trabalho, faria com que os 
mesmos vissem mais sentido desta disciplina em suas vidas,  os tornariam mais críticos e preparados 
para mudarem a dura realidade que encontramos em nosso país. 
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