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Resumo 

Esta pesquisa objetivou verificar o clima de 
aprendizagem e sua possível relação com o nível 
socioeconômico de estudantes do ensino médio nas 
aulas de Educação Física (EF) de um Colégio Estadual 
de Maringá-PR. Participaram 33 estudantes, de ambos 
os sexos, com idade entre 14 e 18 anos. Utilizou-se 
como instrumento dois questionários: de clima de 
aprendizagem e de nível socioeconômico. Para a análise 
dos dados, foi utilizado a estatística descritiva e 
inferencial com auxílio do software SPSS 22.0. Em 
relação ao clima de aprendizagem, observou-se médias 
altas em ambos os sexos, indicando que os estudantes 
se sentem motivados durante as aulas de EF. Sobre o 
nível socioeconômico, percebeu-se que a maioria dos 
estudantes que participaram da pesquisa se encontram 
na classe B2 ou superior. Diante disso, pode-se afirmar 
que os estudantes, independentemente de seu nível 
socioeconômico, sentem-se motivados nas aulas de EF.  

Introdução  

O clima de aprendizagem é considerado uma atmosfera 
apropriada para que os estudantes possam criar 
vínculos afetivos no ambiente escolar, influenciando em 
sua motivação, o clima de aprendizagem pode ser 
influenciado pelo comportamento e forma de ensinar dos 
professores (COSTA et al., 2016). Os autores reiteram 
que para além desse fato, fatores extrínsecos e externos 
à aula podem contribuir e influenciar a percepção dos 
estudantes quanto a compreensão positiva ou fragilizada 
acerca de como o clima de aprendizagem ocorre. Tendo 
essa compreensão, a presente pesquisa objetivou 
verificar o clima de aprendizagem e sua possível relação 
com o nível socioeconômico dos estudantes do ensino 
médio nas aulas de Educação Física. 

Material e Métodos 

Esta pesquisa possui caráter quantitativo, descritivo com 
delineamento transversal. Participaram da pesquisa 33 
estudantes, de ambos os sexos, com idades entre 14 e 
18 anos, regularmente matriculadas no Ensino Médio de 
um Colégio Estadual de Maringá-PR, os quais 
responderam os instrumentos (via Google Forms) no 
primeiro semestre de 2020. Para avaliar o clima de 
aprendizagem, foi utilizado o Questionário de Clima de 
Aprendizagem (LCQ) validado para o contexto brasileiro 
por Costa et al. (2016); e para classificação do nível 
socioeconômico da família das crianças, utilizou-se o 
Critério de Classificação Econômica Brasil da 
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – 
ABEP. Os dados foram analisados no pacote estatístico 

SPSS versão 22.0. Para verificação da distribuição dos 
dados foi utilizado o teste Shapiro-Wilk, verificando-se 
distribuição normal. Para comparar as médias dos testes 
de acordo com a série foi utilizado o Teste T-Student 
para amostras independentes, adotando-se p<0,05. 
Ressalta-se que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética da Universidade Estadual de Maringá, sob o 
parecer n. 1.715.040. Todos assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.  

Resultados e Discussão 

Referente ao nível socioeconômico dos escolares em 
função do sexo, destaca-se que a maioria dos 
estudantes do sexo feminino (41%) são classificados 
como classe B2, já a maioria dos escolares do sexo 
masculino (33%) foram classificados na classe B1. Com 
relação aos resultados sobre o clima de aprendizagem e 
nível socioeconômico (Tabela 1), as comparações não 
apontaram diferença significativa entre as médias do 
LCQ e ABEP em ambos os sexos. 
 
Tabela 1. Comparação das médias do clima de aprendizagem e 
nível socioeconômico dos estudantes do ensino médio em função 
do sexo.   

 FEMININO (n=24) MASCULINO (n=9) P 

LCQ 5,31±1,24 4,89±1,11 0,248 
ABEP 35,00±0,28 38,00±2,11 0,791 

 

No entanto, os escores médios foram elevados 
representando um ambiente favorável ao clima de 
aprendizagem e um maior nível de apoio à autonomia 
realizada pelo professor. Ao analisar as questões do 
LCQ em relação ao sexo, fica evidente que as 
estudantes, em sua maioria, sentem que seus 
professores tentam compreender como elas percebem 
as coisas antes de sugerir uma nova maneira de fazer. 

Conclusão  

Os resultados indicam que independente da 
classificação do nível socioeconômico da família (ABEP), 
todos os estudantes do ensino médio pesquisados 
apresentaram valores significativos no clima de 
aprendizagem, indicando que os mesmos se sentem 
motivados para com as práticas didático-pedagógicas e 
demais ações realizadas pelos professores nas aulas de 
Educação Física. 
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