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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi identificar e analisar as significações que constituem o pedido 

de dispensa das aulas de Educação Física, pelos alunos que cursam o Ensino Médio no 

período noturno em uma escola localizada na periferia da grande São Paulo. Para atingi-lo, 

utilizamos o referencial teórico e metodológico da psicologia Sócio-Histórica que permitiu 

entendermos que o homem é um ser que constrói sua existência por meio de ações sobre a 

realidade sendo constituído através de suas relações dialéticas. Este entendimento 

proporcionou nos livrarmos de análises naturalizantes e dicotômicas sobre os sujeitos que, 

nesta pesquisa, eram todos adolescentes. O instrumento utilizado para atingirmos o objetivo 

da pesquisa foi um questionário aplicado durante um dia letivo no horário regular de aula dos 

sujeitos. Esse questionário contém 13 perguntas divididas entre 8 questões de múltipla 

escolha sendo que as questões 3, 4, 6 e 7 permitiram aos alunos respostas dissertativas 

(dependendo da alternativa que assinalaram), e 5 questões  dissertativas. Obtivemos um total 

de 235 questionários respondidos pelos alunos e a análise das questões de múltipla escolha foi 

realizada a partir da relação entre as alternativas assinaladas, frequência com que apareceram 

e relacionadas com a teoria. Para a análise das questões dissertativas utilizamos a palavra com 

significado por permitir melhor entendimento sobre as significações que constituem os 

pedidos de dispensa. As respostas que continham palavras ou significados semelhantes foram 

agrupadas em quadros diferentes formando os conteúdos. Com o agrupamento dos 

conteúdos, foram formadas as categorias podendo o mesmo conteúdo ser inserido em 

categorias diferentes. As categorias formadas foram colocadas em tabelas junto com a 

frequência permitindo ao pesquisador articulá-las com a teoria e consequentemente alcançar o 

objetivo da pesquisa. Após a análise de todas as questões do questionário, concluímos que o 

horário em que a aula de educação física é disponibilizada na escola pesquisada, é um fator 

determinante para o elevado pedido de dispensas. Caso as aulas de educação física fossem 

realizadas dentro do horário regular de aula, estes alunos poderiam frequentar normalmente a 

disciplina e a facultatividade garantida pela LDB 9394/96 perderia totalmente o sentido. 

Enquanto não ocorrem mudanças nas políticas públicas com relação aos horários das aulas de 

educação física para o ensino médio noturno, entendemos que, para o aluno retornar a escola 

fora do seu período regular de aula, é necessário melhorias na qualidade das aulas. 

Percebemos a necessidade e importância da qualificação dos cursos de formação de 

professores de educação física escolar que devem fornecer subsídios para que os futuros 

professores não levem para suas aulas uma concepção naturalizada dos seus alunos e que 

forneçam conhecimentos para que os futuros professores possam romper com o vínculo 

educação física/esporte evidenciado pela resposta dos alunos. Concluímos que o modelo de 

aula, conteúdo a ser trabalhada, motivação do professor, atividades práticas significativas, 

bem como os horários em que a disciplina é ofertada atuam diretamente na decisão do aluno 

em requerer a dispensa das aulas.  

 

 

Palavras-chave: Educação física escolar, ensino médio noturno, significações. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This research aimed at identifying and analyzing the significations which constitute the 

requisitions of a permit to drop the physical education classes by high school students who 

attend the night classes at a school in the suburb of São Paulo. To do so, theoretical and 

methodological references of the Sociohistorical Psychology were used, which allowed us to 

understand that human beings construct the existence through actions, related to the reality 

and are constituted through their dialectical relations. This understanding prevented us from 

taking into account the naturalizing and dichotomic analysis about the subjects who, in this 

research, were all adolescents. The instrument used to achieve the aim of this research was a 

questionnaire applied in a school day during the subjects’ regular class time. This 

questionnaire contains 13 questions divided into 8 multiple choice questions, out of which 4 

(questions 3, 4, 6 and 7) allowed the students to write open answers (depending on the 

alternative that they checked), and 5 open questions. A total of 235 questionnaires were 

answered by the students and the multiple choice questions were first analyzed considering 

the relation among the checked alternatives, the frequency that they were checked and the 

relation to the theory. For the analysis of the open questions, the word with significance was 

used since it allowed better understanding about the significations which constitute the 

requisitions of a permit to drop the P. E. classes. The answers that contained similar words or 

significances were grouped in different tables forming contents. By grouping the contents, 

categories were formed. The same content could be inserted in different categories. The 

categories were inserted in tables together with the frequency so that the researcher could 

articulate them to the theory and, consequently, achieve the aim of the research. After the 

analysis of all the questions, we’ve come to the conclusion that the time when the P.E. classes 

are offered in the researched school is a determining factor for the high number of requisitions 

of permit to drop the classes. Whether the P.E. classes were offered during the regular class 

time, the students could attend the classes regularly and the character of facultative subject 

granted by the Federal Education Law (LDB 9394/96) would make no sense. While these 

changes in the public policies concerning when the P.E. classes are offered in night high 

school do not happen, it will be necessary to improve the quality of the classes so that the 

students may wish to return to the P. E. classes.  It was observed the need and importance of 

improving the quality of Physical Education Licenses, which should provide subsidies to 

prevent those future teachers to take to their classes a naturalized concept of their students, 

and which can provide the knowledge for the future teachers to interrupt the association 

between physical education/sport, evidenced by the students’ answers.  The conclusion was 

that the class model, the content to be taught, the teachers’ motivation and significant 

practical activities, as well as the time when the classes are offered reinforce the students’ 

decision to require the permit to drop the classes. 

 

Keywords: School Physical Education, Night High School, Significations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde quando comecei a ministrar aulas de Educação Física em uma escola da rede 

pública estadual de São Paulo, em 2008, observei que os alunos que cursam o ensino médio 

no período noturno não costumam frequentar as aulas dessa disciplina. Essa ausência é 

evidenciada quando se compara o número de alunos matriculados no ensino médio nesse 

período ao índice de frequência nas aulas.  

 Os alunos que escolhem cursar o ensino médio no período noturno são, em sua grande 

maioria, “alunos trabalhadores”. Segundo Oliveira (2004), fatores de ordem econômica 

influenciaram na escolha do período noturno por esses alunos, seja diretamente, pela busca de 

emprego ou, indiretamente, pela necessidade de auxiliar em trabalhos domésticos. Isso nos 

traz elementos importantes para entendermos um dos fatores que podem influenciar a 

solicitação de dispensa pelos alunos das aulas de Educação Física. 

 Por isso, como forma de enfrentar essa realidade, as escolas utilizam a organização 

curricular e a disposição de espaço, entre outros fatores, para definir horários alternativos em 

que o aluno do curso noturno poderá frequentar as aulas, ofertando a disciplina de Educação 

Física em contraperíodos ou até mesmo aos sábados. 

Porém, alguns estudos têm demonstrado que essa nem sempre é a melhor solução, 

pois, como Carvalho (1986) apresenta, os alunos do ensino médio matriculados no período 

noturno são caracterizados pelo trabalho e é este que fixa os limites do estudo, do lazer e do 

descanso. Nesse sentido, de acordo Darido (2004), ir à escola, que muitas vezes é distante da 

sua residência, constitui uma dificuldade extra para o aluno trabalhador, o que gera, 

consequentemente, um aumento do número de alunos afastados da prática da Educação 

Física. Além disso, segundo pesquisa realizada por Gambini (1995), 93% dos alunos 

dispensados afirmaram que retornariam às aulas caso elas fossem realizadas no mesmo 

período das demais disciplinas. Dessa forma, o horário que a escola estabelece para a prática 

da disciplina pode interferir diretamente nos pedidos de dispensa pelos alunos.  

A expressiva evasão dos alunos do noturno nas aulas de Educação Física, de acordo 

Darido et al. (1999), é consequência do amparo das leis federais (LDB 9394/96) ao estudante 

trabalhador, pois, baseadas no princípio de adequar estudo e trabalho, permitiram a dispensa 

das aulas.  
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  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – 9394/96) trouxe no texto 

referente à Educação Física, que esta, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular obrigatório da Educação Básica, sendo sua prática facultativa ao aluno 

que, dentre outros aspectos, cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas. 

Essa facultatividade, que em alguns casos é garantida por lei, pode ser uma hipótese 

para a ausência dos alunos nas aulas de educação física. Zago e Galante (2008) relatam que o 

único ponto negativo presente na LDB/96 seja o fato da Educação Física ser facultativa nos 

cursos noturnos, fazendo com que as pessoas que menos têm acesso ao universo da Cultura 

Corporal de Movimento sejam privadas destes conteúdos. 

Outra hipótese para a ausência desses alunos pode estar relacionada com um fenômeno 

mais expressivo no Ensino Médio, ou seja, os próprios alunos, não vendo significado em 

cursar a disciplina, desinteressam-se e forçam situações de dispensa.  Ainda, fatores como 

falta de material e de interesse dos professores, além da dispensa por atestado de trabalho, 

aparecem na pesquisa de Gambini (1995), que verificou a opinião dos alunos dispensados do 

Ensino Médio sobre a prática da Educação Física na escola. Dentre os fatores, o afastamento 

por problemas de saúde apareceram minoritariamente em comparação aos outros citados.  

Pontuo ser de extrema importância reconhecer quais fatores motivam o número de 

ausências dos alunos de ensino médio do período noturno na prática de educação física 

escolar, uma vez que, de acordo Darido et al. (1999), o objetivo da disciplina é proporcionar 

ao aluno conhecimento sobre a Cultura Corporal de Movimento, fazendo com que o educando 

adquira compreensão, reflexão, autonomia no usufruto das formas culturais do movimento, 

dentro e fora da instituição escolar. 

A cultura corporal de movimento, de acordo o PCN (2000), é um dos objetivos da 

educação física e deve proporcionar ao aluno, apresentação corporal de diversos aspectos da 

cultura humana através de objetos de ação e reflexão como os jogos, brincadeiras, esportes, 

danças, ginásticas e lutas com um caráter mais lúdico. 

É importante considerar que os alunos que cursam o ensino médio regular encontram-

se em um período conhecido como adolescência. De acordo a Psicologia Sócio-Histórica, a 

representação do que venha a ser adolescência foi constituída historicamente por meio das 

relações sociais que, através dos significados da cultura e da linguagem, constituem o 

indivíduo. A adolescência é vivenciada e significada de diversas formas pelos diferentes 
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jovens e suas formas de expressão na sociedade se modificam ao longo da história, assim 

como as particularidades da realidade de cada jovem. (AGUIAR; OZELLA, 2008).  

Portanto, a adolescência não pode entendida como um período natural do 

desenvolvimento: 

 

 [...] o jovem não é algo “por natureza”. Como parceiro social, está ali, 

com suas características, que são interpretadas nessas relações; tem, 

então, o modelo para sua construção pessoal. Construídas as 

significações sociais, os jovens têm a referência para a construção de 

sua identidade e os elementos para a conversão do social em 

individual (Aguiar, Bock, Ozella, 2001, p.168). 

 

Considerando as características historicamente construídas do adolescente, Daólio 

(1996) procurou levantar a importância da Educação Física para esse público e, mesmo não 

tendo se referido ao Ensino Médio especificamente, traz considerações importantes sobre o 

objetivo da disciplina para o aluno trabalhador que está inserido nessa faixa etária.  

 Em sua pesquisa, o autor propõe que a Educação Física permita ao adolescente 

conhecer o seu corpo, podendo controlá-lo e utilizá-lo em contrapartida ao automatismo que, 

muitas vezes, seu trabalho exige e que possibilite atividades prazerosas em oposição às 

possíveis atividades rígidas e opressivas presentes em seu trabalho. Outro fator importante é 

que as aulas dessa disciplina deem oportunidades para esse aluno conviver e relacionar-se em 

grupo, permitindo também uma aprendizagem não só cognitiva, mas afetivo-vivencial. 

Diante do contexto apresentado, o objetivo desta pesquisa é identificar e analisar as 

significações que constituem o pedido de dispensas das aulas de Educação Física pelos alunos 

que cursam o Ensino Médio no período noturno em uma escola localizada na periferia de São 

Paulo. Para isso, serão utilizadas algumas das categorias presentes na psicologia sócio-

histórica, com ênfase nas significações expressas pelo sujeito com relação à prática da 

disciplina. 
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1.  O DESENVOLVIMENTO DO HUMANO 

 

 

1.1 A concepção de homem 

 

 

Para que seja possível a apreensão do nosso sujeito, é necessário explicitarmos a 

concepção de homem adotada, ou seja, aquela apontada pela Psicologia Sócio-Histórica. O 

homem constrói sua existência por meio de ações sobre a realidade resultando em um mundo 

sociocultural. Ele atua interferindo (atividade) no mundo coletivo, social e cultural ao mesmo 

tempo em que é afetado por essa mesma realidade. É por meio dessas relações que são 

construídos seus registros psicológicos (AGUIAR, 2009). 

Como o desenvolvimento do homem depende das suas relações com o mundo, seus 

registros psicológicos não ocorrem em uma ordem estritamente biológica determinada pelas 

leis naturais. O tornar-se humano surge através das relações históricas, culturais e com os 

outros. 

De acordo a psicologia sócio-histórica, o homem é constituído através da sua relação 

com o mundo: 

 

[...] cada indivíduo aprende a ser homem. O que a natureza fornece ao 

homem quando nasce, não é o suficiente para que o mesmo possa 

viver em sociedade. É preciso que o homem adquira o que foi 

alcançado no decurso do desenvolvimento histórico da sociedade 

humana (Leontiev, 1978, p. 273). 

 

Partindo desses pressupostos, temos que o homem se constitui por meio do trabalho, 

processo em que produz objetos culturais pela transformação da natureza que resulta na 

passagem do ser biológico ao social e do ser natural ao humano cultural.  

 

A prática, enquanto fundamento do homem como ser histórico-social, 

capaz de transformar a natureza e criar assim um mundo à sua medida 

humana, é também o fundamento de sua relação estética com a 

realidade (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1978, p. 53). 
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A sociedade e a natureza formam uma unidade responsável pelo processo de 

humanização e dá ao homem, que é singular e detentor de uma dimensão denominada 

subjetividade, caráter de ser único, mas ao mesmo tempo social e histórico.  

Gonzalez Rey (2003) afirma que a subjetividade é um fenômeno individual, complexo 

e produzido de forma simultânea no nível social e individual. Ainda segundo o autor, esse 

fenômeno não se restringe somente às experiências atuais de um sujeito, mas à forma em que 

uma experiência atual adquire sentido e significação dentro da constituição subjetiva da 

história do agente de significação. 

 A constituição do homem é um processo dialético no qual a natureza é transformada e 

integrada na história de cada indivíduo através da atividade significada. Isso só é possível por 

meio de instrumentos e sistemas simbólicos que possibilitam ao homem transformar a 

natureza em cultura e transformar-se a si mesmo em ser cultural ou humano. (PINO, 2002).  

Essa concepção acerca da constituição do homem está relacionada com as ideias de 

Marx quando afirma que o homem não é apenas um ser natural, é genérico e deve atuar e 

confirmar-se tanto em seu ser quanto em seu saber (MARX, 1978). 

 

 

1.2 Atividade, trabalho e mediação 

 

 

 Para precisarmos a concepção de homem aqui defendida, trazemos a categoria 

atividade. Entendemos ser esta a categoria que melhor explicita o processo em que o homem 

produz e revela sua forma humana de existência. Para Luria (1999), é através da atividade que 

o homem vai adaptando-se à natureza e transformando-a para satisfazer suas necessidades, 

resultando em sua própria transformação, processo este que se dá numa relação dialética com 

a realidade social. Ainda de acordo com o autor, a atividade consciente do homem é formada 

pela assimilação das experiências histórico-socialmente acumuladas por gerações. 

Wertsch (1988) expõe que, para Vygotski, com o desenvolvimento “social” (cultural) 

do homem, ocorre a transformação dos processos elementares em superiores, resultando nas 

funções psicológicas superiores, como imaginação, pensamento, emoções, linguagem, etc., 

que são produtos do meio sociocultural em que vivem os homens.  
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De acordo a Psicologia Sócio-Histórica, podemos afirmar que o homem é um ser 

ativo, social e histórico, condição humana que permite constituir suas formas de pensar, agir e 

sentir, ou seja, constituir sua consciência. Para Bock e Gonçalves (1996), ao nascer, o homem 

é candidato à humanidade e a adquire no processo de apropriação do mundo. Durante esse 

processo, converte o mundo externo em um mundo interno e desenvolve sua individualidade. 

A atividade humana é, portanto, determinada pelas transformações históricas, sem 

deixar de lado atividades automáticas como as sensoriais e os reflexos. Segundo Zanella 

(2004), a atividade é sempre orientada por um objetivo e só se efetiva por meio de 

instrumentos. 

A construção da atividade interna só é possível através da atividade externa, fazendo 

com que a atividade de cada indivíduo seja determinada pela forma como a sociedade se 

organiza para o trabalho. Esse processo de internalização é assinalado por Vygotski (1991) 

como a transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal, resultado de 

uma longa série de eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento. 

No mundo, um importante instrumento de ação do homem é o trabalho. Este é 

considerado como a principal atividade por produzir a possibilidade de colocá-lo no social, 

criando novas relações consigo mesmo, com os objetos e com os outros. Para Marx “o 

trabalho é um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 

metabolismo com a natureza e que pertence exclusivamente ao homem” (1983, p.149). 

 

O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo 

em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 

metabolismo com a natureza. [...] pressupomos o trabalho numa forma 

em que pertence exclusivamente ao homem. Uma aranha executa 

operações semelhantes às do tecelão e a abelha envergonha mais de 

um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colméias. 

Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da abelha é que ele 

construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim 

do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início deste 

existiu na imaginação do trabalhador, e por tanto idealmente. Ele não 

apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural; 

idealiza, ao mesmo tempo, na matéria natural, o seu objetivo. [...] os 

elementos simples do processo de trabalho são a atividade orientada a 

um fim ou o trabalho mesmo, seu objeto e seus meios (MARX apud 

NETTO; BRAZ, 2009, p. 31-32). 
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O trabalho é, portanto, um processo entre homem e natureza, uma categoria que, para 

Bertoldo (2009), funda a nova realidade a exemplo da ciência, da religião, da educação, da 

política e etc. Essa relação de ações entre o homem e a natureza ocorre de forma dialética e 

mediada e não de forma direta e linear.  

 

Assim, o trabalho, como categoria que funda a nova realidade, fez 

derivar outras categorias, a exemplo da ciência, da religião, da 

educação, da política etc. Mas isto não significa dizer que, pelo fato de 

ser uma categoria originária e central, as atividades dos homens, ante 

toda complexidade adquirida no mundo atual, possam se reduzir ao 

trabalho ( BERTOLDO, 2009, P.96) 

 

O homem não nasce homem, ele é humanizado com o tempo de acordo sua relação 

com a humanidade. Como essa relação é mediada, cabe aqui explicar uma categoria da 

Psicologia Sócio-Histórica que é a mediação. 

Para compreensão dessa categoria, começamos com uma explicação de Aguiar et al. 

(2009, p.58): “[...] na relação mediada, homem e mundo estão contidos um no outro e, desse 

modo, não se limitam em ser reflexo um do outro.  Homem e mundo não existem de forma 

isolada; estão em permanente relação constitutiva [...]”.  

Nessa relação mediada, homem e mundo não existem de forma isolada um do outro, é 

por meio da ação significada no mundo que o homem vai, não só transformar a realidade 

objetiva em realidade humana, como também criar suas próprias condições de existência, 

transformando-se a si próprio (AGUIAR, 2000). 

É uma categoria dialética que permite apreensão do real, rompendo com dicotomias 

interno-externo, objetivo-subjetivo, significado-sentido e afastando qualquer concepção 

naturalizante da realidade (AGUIAR, 2009). Junto com as demais categorias, proporciona a 

compreensão de um fenômeno em sua totalidade. Através da categoria mediação, é construída 

a possibilidade para se apreender o singular sem perder a totalidade e, assim, os sentidos e 

significados dos sujeitos. 
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1.3 Sentidos e significados 

 

 

Os sentidos e significados são categorias que não podem ser apreendidas 

dicotomicamente, pois, como já apontamos, estabelecem entre si uma relação de mediação. 

Assim, podemos afirmar que, ao mesmo tempo que possuem qualidades diferentes que 

asseguram a singularidade das mesmas, não se diluem uma na outra. São momentos do 

processo de transformação do mundo e constituição dos humanos que resultam na construção 

do real e do sujeito. O significado é considerado a zona mais estável da palavra, mas como se 

desenvolve de acordo com o movimento histórico, pode sofrer transformações e 

consequentemente uma modificação em sua relação com o processo de pensamento 

(AGUIAR; OZELLA, 2006). 

Ainda de acordo com Aguiar e Ozella (2006), o significado é considerado o ponto de 

partida para a compreensão do sujeito por conter mais do que aparenta, tornando possível 

caminhar para zona de sentidos mais fluida, profunda e instável. 

Para compreensão do significado existente em uma palavra, frase ou agregado de 

palavras isoladas, não basta apenas analisá-la de forma isolada, é preciso conhecer o que elas 

significam num determinado espaço e tempo para uma pessoa ou grupo de pessoas. Vygotski 

(2001) afirma que é possível exprimir todos os pensamentos, sensações e até reflexões 

profundas com uma palavra, mas para isso é preciso que seja transmitido o contexto 

psicológico interior do falante, o único no qual a palavra conscientizada seja entendida. 

Em relação ao aspecto interno (pensamento), Vygotski (2001, p. 398) considera 

generalização e significação da palavra como sinônimos, o significado é a “unidade da 

palavra com o pensamento” e o aspecto externo (linguagem) é que possibilita a comunicação 

entre as pessoas. Já no campo semântico, ainda de acordo com Vygotski (2001), o sentido 

depende da situação em que a palavra é pronunciada e pode revelar diversas formas de 

pensamento e afeto do sujeito. 

Para Vygotski (1995), a significação é a atividade mais geral e fundamental do ser 

humano, o que diferencia em primeiro lugar o homem dos animais do ponto de vista 

psicológico. O significado é uma generalização, um conceito, que permite a comunicação 

entre os homens e o seu convívio em sociedade. 
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O sentido, por sua vez, é mais amplo do que o significado e está submetido a uma 

lógica psicológica de um determinado sujeito, sem perder sua essência sócio-histórica, sendo 

constituído a partir do confronto entre as significações sociais vigentes e a vivência pessoal. É 

menos dependente da palavra do que o significado, além de ser mediado socialmente e estar 

associado às necessidades de quem o produz.    

Diferentemente dos significados que são estáveis, os sentidos possuem zonas de 

estabilidade variáveis. O sentido é a soma de todos os fatos psicológicos despertados pela 

palavra em nossa consciência. Vygotski (2001, p.465) nos ajuda a compreender os sentidos 

quando explica: “Assim o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa que 

tem várias zonas de estabilidade variada.”. 

Ainda segundo o autor, sentido seria um agregado de todos os fatos psicológicos que 

surgem em nossa consciência como resultado da palavra e esses sentidos podem conter 

elementos contraditórios gerando sentidos subjetivos contraditórios que incluem emoções e 

afetos, como: prazer e desprazer, gostar e não gostar. (AGUIAR et al, 2009b).  

Gonzalez Rey (2005) revela que a dialética interna na constituição dos sentidos 

possibilita o surgimento do novo, conservando elementos do antigo, na forma de superação: 

 

Durante seu desenvolvimento, o sentido subjetivo torna-se 

relativamente independente dos processos simbólicos e das emoções 

originais que o definiram, e se desdobra de inúmeras formas 

irreconhecíveis, tanto para o sujeito como para os que com ele 

convivem. (GONZALEZ REY, 2005, p.44). 

 

Os sentidos são constituídos ao longo da história do sujeito, contendo apelos 

cognitivos e afetivos e é objetivado na palavra. Para finalizar nossa compreensão de sentidos, 

precisamos saber que falar deles é falar de subjetividade, da dialética afeto/cognição e de um 

sujeito histórico e singular ao mesmo tempo, não diluído. Precisamos levar em consideração 

que as zonas de sentido constituem o plano mais próximo da dimensão subjetiva e que com 

mais exatidão expressa o sujeito (AGUIAR; OZELLA, 2006). Também é importante nos 

atentarmos à argumentação de Gonzalez Rey (2005), segundo a qual o pesquisador pode 

entrar em contato com atributos da realidade e conhecer uma determinada peça teórica, mas 

isso não significa que essa peça teórica corresponda diretamente ao que se busca conhecer e, 

sim, a uma interpretação. 
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2. COMPREENDENDO O ADOLESCENTE E A DISCIPLINA DO ESTUDO  

 

 

2.1 O Adolescente numa perspectiva sócio-histórica 

 

 

De acordo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (1999), espera-se 

que os alunos matriculados no ensino regular estejam inseridos na faixa etária de 15 a 17 

anos.  

Então, passaremos a assumir que os sujeitos desta pesquisa são os adolescentes, pois, 

segundo o ECA (1990), a adolescência compreende a faixa etária entre 12 e 18 anos de idade. 

Assim, há a necessidade de melhor compreendê-los para atingirmos o objetivo desta pesquisa. 

Iniciamos reafirmando que é comum a representação de que a adolescência é uma fase 

muito temida pelos pais e professores, sendo, geralmente, a justificativa para isso a 

dificuldade de se compreender as alterações físicas e psicológicas que ocorrem no indivíduo. 

Barni & Schneider (2003) caracterizam essa fase como um período repleto de contestações, 

rebeldias e indignações que são muitas vezes constatadas nos estabelecimentos de ensino. 

O que podemos afirmar, apoiados na literatura, é que no aspecto físico, esse período é 

caracterizado pelo “surto de crescimento”, ocorrendo aumento de peso nos meninos devido ao 

ganho da massa muscular e, nas meninas, com ganho de massa adiposa em lugares específicos 

do corpo. Porém, em alguns casos, a hereditariedade, dietas e fatores gerais do estilo de vida, 

influenciam diretamente para que não ocorra esse aumento de peso (GALLAHUE, 2001). 

Ainda de acordo o autor, ocorre nesse período aumento na produção e liberação de hormônios 

do crescimento e sexuais. 

Saito (1993) traz em seus estudos que o ganho de altura na adolescência ocorre 

principalmente na fase conhecida como estirão, que pode variar entre 24 a 36 meses (sendo 

esse ganho de aproximadamente 10 centímetros por ano) e que nessa fase o indivíduo adquire 

aproximadamente 50% do seu peso final. Após o ganho de peso e altura, Weineck (2000) 

afirma que o adolescente passará para a fase de reorganização e/ou realinhamento das formas 

corporais resultando em uma harmonização das proporções favorecendo a melhora das 

capacidades coordenativas. 
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Além de o adolescente passar por diversas transformações físicas, precisa, ainda, 

conviver com a crítica da sociedade que o desvaloriza, significando esse indivíduo como 

incompleto e imaturo, caracterizando a adolescência como período de conflitos, rebeldia e 

crises de identidade. 

 

[...] mesmo em condições de vida extremamente diversas, desde que 

assegurada a satisfação das necessidades básicas de alimentação e 

agasalho, podemos encontrar a sequência dos eventos psicodinâmicos 

que configuram o processo adolescente e a crise de identidade que o 

caracteriza. (Osório, 1992, p. 21). 

 

 

  Bock (2007) realizou uma pesquisa na qual foram analisados livros escritos para pais 

e professores sobre o adolescente e a conclusão foi de que a sociedade concebe a adolescência 

de forma naturalizada e também negativa.  

Com relação à discussão dos dados e esboçando uma conclusão sobre como os livros 

estudados caracterizavam a adolescência, o autor escreveu: 

 

As características desta fase, tanto biológicas quanto psicológicas são 

naturais. Rebeldia, desenvolvimento do corpo, instabilidade 

emocional, tendência à bagunça, hormônios, tendência à oposição, 

crescimento, desenvolvimento do raciocínio lógico, busca da 

identidade, busca de independência, enfim todas as características são 

equiparadas e tratadas da mesma forma, porque são da natureza 

humana. (BOCK, 2007, p.72). 

 

 Corroborando tal posição, temos Erikson (1976, p.129) que institucionaliza a 

adolescência e apresenta a moratória ou período de espera como necessário para o 

desenvolvimento do adolescente devido às características diferenciadas que essa fase possui, 

como a dificuldade em estabelecer uma identidade própria. Segundo o autor, “eles precisam, 

sobretudo, de uma moratória para integração dos elementos de identidade atribuídos nas 

páginas precedentes às fases da infância”. 

Esta concepção, entendida por nós como naturalizada, ou seja, a de que o mesmo 

necessita da moratória para o seu desenvolvimento, não leva em consideração a diversidade 

de adolescências presentes na sociedade nem as distintas condições de vida que os mesmos 

possuem, além de omitirem a realidade na qual estão inseridos.  
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Em suas pesquisas, Margaret Mead (1951) aponta que a adolescência é um fenômeno 

cultural produzido pelas práticas sociais em determinados momentos históricos e que pode 

manifestar-se de diversas formas. Entretanto, não estamos negando a existência de um 

período reconhecido socialmente como adolescência, pois, segundo Ozella (2003),: 

 

A abordagem sócio-histórica não nega a existência da adolescência 

enquanto um conceito importante para a Psicologia. Entretanto, não a 

considera como uma fase natural do desenvolvimento, mas sim como 

uma criação histórica da humanidade. Um fato que passou a fazer 

parte da cultura enquanto significado, isto é, um momento 

interpretado e construído pelos homens, um período constituído 

historicamente. (OZELLA, 2003, p.09). 

 

 

Diferentemente da concepção naturalizada, a Psicologia Sócio-Histórica permite uma 

compreensão da adolescência como sendo um fenômeno social e subjetivo constituído 

historicamente nas e pelas relações humanas. Deste modo, para que ocorra uma análise do 

adolescente é necessário levar em consideração sua história e suas relações sociais. 

Aquela significação da sociedade que considera o adolescente como sendo incompleto 

e imaturo é contraposta por Aguiar, Bock e Ozella (2009), que apresentam a adolescência 

como sendo constituída por indivíduos que já apresentam possibilidades de se inserir na 

sociedade adulta. Essa inserção pode ocorrer em termos cognitivos, afetivos, de capacidade de 

trabalho e reprodução, mas é a sociedade capitalista que coloca impedimentos a isso. 

Portanto, para analisar o sujeito em uma perspectiva sócio-histórica, devemos 

esclarecer que o adolescente é um ser constituído historicamente através de significações 

(interpretando a realidade) a partir de realidades sociais. Precisamos, em nossa análise, 

apreender as circunstâncias sociais e históricas constitutivas do adolescente, para assim 

avançarmos para além das aparências e compreendermos os porquês dos alunos matriculados 

no ensino médio regular do período noturno dessa escola solicitarem a dispensa das aulas de 

Educação Física.   
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2.2 Uma breve história da Educação Física 

 

 

 Para atingirmos o objetivo desta pesquisa, precisamos analisar, além do sujeito, a 

disciplina em que ocorre o fenômeno. Para isso, devemos apresentar uma breve história da 

Educação Física no Brasil, seus objetivos com os alunos do Ensino Médio regular e, em 

especial, os que cursam o período noturno.  

A Educação Física é uma disciplina cujos objetivos estiveram, na sua história, ligados 

diretamente aos interesses das classes dominantes brasileiras, fazendo com que obtivesse 

diversas tendências higienistas, militaristas, biologicistas e pedagogicistas. (GONÇALVES, 

1997). 

Com a forte ligação existente entre as instituições militares e a classe médica, surgiu a 

tendência higienista, segundo a qual era importante que o indivíduo mostrasse ser “forte e 

saudável”. Nessa tendência, construía-se um modo de vida por meio de uma educação do 

físico e da saúde corporal, formando para a sociedade um modelo de conduta física, moral e 

intelectual da “nova família brasileira”. (CASTELLANI FILHO, 1994). 

Em 1851, a reforma Couto Ferraz, fez com que fosse obrigatória a disciplina Educação 

Física nas escolas do município da Corte. Houve grande contrariedade por parte dos pais, na 

época, em ver seus filhos envolvidos em atividades que não tinham caráter intelectual. Em 

relação aos meninos, a tolerância era um pouco maior, já que a ideia de ginástica associava-se 

às instituições militares; mas, em relação às meninas, houve pais que proibiram a participação 

de suas filhas. 

Em 1882, Rui Barbosa deu seu parecer sobre a importância da ginástica (forma como 

era conhecida a disciplina educação física) na formação de um corpo saudável que sustentasse 

a atividade intelectual do indivíduo e a equiparação dos professores de ginástica aos das 

outras disciplinas, recebendo o título de “Paladino na Educação Física no Brasil” (ZAGO E 

GALANTE, 2008).  

Para ajudar a criar esse corpo “forte e saudável”, os educadores passaram a defender 

nas escolas a prática da ginástica. No entanto, mesmo contando com o apoio dos higienistas, a 

proposta sofreu preconceito de pais de alunos, pois a prática dessa nova modalidade era vista 

com maus olhos, pelo fato de se assemelhar a uma atividade que resultava em esforço físico, 

que era associado a trabalho físico e trabalho escravo pela sociedade da época. 
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Com o passar dos anos, as aulas passaram a ser caracterizadas pelas práticas de 

ginástica, jogos, esportes, recreação, etc., com as turmas divididas por sexo e faixa etária, 

sendo destinados para os meninos exercícios que deveriam motivar e desenvolver atitudes de 

liderança, coragem, força e competitividade. Para isso, praticavam corridas, esgrima e 

modalidades esportivas que estavam nascendo, como futebol, basquete e vôlei. Para as 

meninas, as práticas eram voltadas para a dança, expressão corporal, teatro e poesia, visando 

desenvolver a docilidade, sensibilidade e a flexibilidade (GHIRALDELLI JUNIOR, 1994).  

Na década de 1930 (trinta), as normas e valores eram literalmente “incorporados” pela 

vivência corporal concreta, a obediência aos superiores precisava ser vivenciada 

corporalmente para ser plenamente atingida. Ainda nessa década, de acordo a constituição de 

1937, a Educação Física passa a ser obrigatória em todas as escolas primárias e secundárias e 

o Estado funda instituições ou dá o seu auxílio e proteção às fundadas por associações civis, 

tendo umas e outras por fim organizar para a juventude períodos de trabalho anual nos 

campos e oficinas, assim como promover-lhes a disciplina moral e o adestramento físico, de 

maneira a prepará-la para o cumprimento dos seus deveres para com a economia e a defesa da 

nação. (BRASIL, 1999).  

A partir daí, percebemos que a Educação Física escolar foi fortemente influenciada 

pelas instituições militares (tendência militarista) com a realização de exercícios 

sistematizados que foram ressignificados para uma perspectiva pedagógica. (ZAGO e 

GALANTE, 2008). Essas características deixaram uma imagem de que a Educação Física 

escolar seria a aula em que o aluno realizaria exercícios seriados com o objetivo de melhorar 

seu condicionamento físico para obter um corpo saudável, o que consequentemente, 

contribuiria para o aumento de suas atividades intelectuais.  

Nos séculos XVIII e XIX, o corpo passou a ser igualado a uma estrutura mecânica e 

passou a ser alvo de estudos principalmente pelas ciências biológicas (tendência biologicista) 

e melhorar o funcionamento dessa máquina depende dos conhecimentos sobre as técnicas 

corporais que são construídas com base no conhecimento.  

 

O corpo não pensa, é pensado, o que é igual a analisado (literalmente, 

“lise”) pela racionalidade científica. Ciência é controle da natureza e, 

portanto, da nossa natureza corporal. A ciência fornece os elementos 

que permitirão um controle eficiente sobre o corpo e um aumento de 

sua eficiência mecânica. (BRACH, 1999, p.73). 
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As ciências biológicas passaram a influenciar as aulas de Educação Física devido à 

perda de espaço que a ginástica teve para o esporte que passou a ser hegemônico no Brasil 

logo após a II Guerra Mundial (1939-1945). O aumento do rendimento atlético-esportivo, 

com o registro de recordes, é alcançado com uma intervenção científico-racional sobre o 

corpo, que envolve tanto aspectos imediatamente biológicos, como aumento da resistência e 

da força, quanto comportamentais, como hábitos regrados de vida, respeito às regras e normas 

das competições etc. (BRACH, 1999). 

  Os contextos político, social, econômico e histórico do país nas décadas posteriores à 

guerra conduziram a uma tendência chamada de Educação Física Pedagogicista. 

(GHIRALDELLI JUNIOR, 1994). 

 Ainda de acordo com o mesmo autor, a Educação Física Pedagogicista tinha como 

fins: promover saúde física e mental, desenvolver caráter e qualidades de um bom cidadão, 

preparar para certos tipos de atividades físicas, principalmente as competições desportivas, e 

usar continuamente as horas livres e de folga com o intuito de ir contra o mau aproveitamento 

desse tempo.  

 Darido (2003) destaca em sua pesquisa que o início da década de 1980 foi marcado 

pela criação dos primeiros cursos de pós-graduação em Educação Física, pelo retorno de 

professores que cursaram doutorado fora do país e pelo aumento do número de livros, revistas 

e congressos sobre a natureza da área, seus objetivos e conteúdos. Logo, após a década de 

1980, a Educação Física passou a ter enfoque no desenvolvimento psicomotor do aluno, 

tirando da escola a função de desenvolver o desporto de alto rendimento. 

Betti (1992) traz em seus estudos que, atualmente, a Educação Física tem como 

finalidade introduzir o aluno na cultura corporal, ou seja, é objetivo da disciplina formar um 

aluno capaz de produzir um movimento, reproduzi-lo e transformá-lo tendo como instrumento 

os jogos, esportes, danças, lutas e ginástica proporcionando-o melhoria em sua qualidade de 

vida. Para Darido (2004), essa proposta propicia ao aluno conhecimentos sobre atividades 

corporais produzidas pela cultura e o reconhecimento do seu corpo justificando a importância 

da Educação Física na escola. 

A despeito dessa disciplina ter finalidades de extrema importância para os alunos, 

como os citados por Betti (1992) e Darido (2004), a LDB 9394/1996 tornou a disciplina 

facultativa: 
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A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas 

etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos 

cursos noturnos. (BRASIL, 1996). 

 

 

Isso resultou em expressiva evasão dos alunos trabalhadores que, amparados pelas leis 

federais, solicitam a dispensa das aulas. (DARIDO et al., 1999).    

Em 01 de dezembro de 2003, a Lei nº 10793, determinou que as aulas de Educação 

Física passassem a ser facultativas não apenas a todas as pessoas que estudassem no turno da 

noite, mas, sim, a todas que, independente do período em que estudassem, se enquadrassem 

em algumas condições previstas na lei: 

 

 

A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua 

prática facultativa ao aluno: I – que cumpra jornada de trabalho igual 

ou superior a seis horas; II – maior de trinta anos de idade; III – que 

estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, 

estiver obrigado à prática da educação física; IV – amparado pelo 

Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969; V – (VETADO) VI 

– que tenha prole. (BRASIL, 2003). 

  

Com base na LDB (9.394/96), foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) para o Ensino Médio, com o objetivo de orientar os professores em seu planejamento e 

prática pedagógica, sistematizando discussões e reflexões. De acordo com esse documento, as 

Diretrizes Curriculares do Ensino Médio propõem que os currículos estejam organizados em 

três áreas: Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas 

tecnologias; e Linguagens, Códigos e suas tecnologias. (BRASIL, 2000). 

 A Educação Física está inserida como disciplina na área de Linguagens, Códigos e 

suas tecnologias e tem como proposta fazer com que os alunos do Ensino Médio tenham a 

oportunidade de vivenciar o maior número de práticas corporais possíveis, propiciando uma 

maior autonomia na vivência, criação, elaboração e organização dessas práticas corporais, 

assim como uma postura crítica quando esses estiverem no papel de espectadores das 

mesmas. (BRASIL, 2006). 

 Essa proposta, juntamente com pesquisas realizadas por professores como Darido et al 

(1999), Betti (1992) e Nahas (1997), demonstra que a Educação Física para o Ensino Médio 
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deve proporcionar ao aluno conhecimento sobre a cultura corporal de movimentos, que devem 

ser adquiridos permitindo plena autonomia no seu usufruto, educar para um estilo de vida 

mais ativo e promover discussões sobre as manifestações das práticas corporais pensando 

criticamente em seus valores e que resultem na melhoria da qualidade de vida dos alunos. 

 

 

2.3 A “evolução” do ensino médio ao longo da história 

 

No Brasil, o ensino médio teve origem a partir do ensino secundário. O ensino 

secundário foi instalado pelas províncias à medida que as mesmas sentiam a necessidade de 

preencher os quadros da burocracia oficial, e teve como base o ensino do Imperial Colégio 

Pedro II, fundado em 1837, que inaugurou no Brasil um ensino gradual e orgânico 

enfatizando a função propedêutica para exames preparatórios para bacharéis e médicos.  

Os alunos do ensino secundário eram caracterizados por serem da elite de uma 

sociedade agrária, hierarquizada e preferencialmente do sexo masculino. Em 1931, com a 

instituição do decreto nº 19.890, o ingresso do aluno no curso secundário passou a ser 

possível apenas após aprovação em um exame de admissão composto por provas escritas, 

uma de português, (redação e ditado) e outra de aritmética (cálculo elementar), e de provas 

orais sobre elementos dessas disciplinas e mais sobre rudimentos de Geografia, História do 

Brasil e Ciências naturais. 

Foi a partir desse decreto que o ensino secundário tornou-se oficialmente reconhecido 

possuindo dois cursos seriados; o fundamental com duração de 5 anos, e o complementar 

com duração de 2 anos: 

 

Art. 4º O curso complementar, obrigatório para os candidatos à 

matrícula em determinados institutos de ensino superior, será feito em 

dois anos de estudo intensivo, com exercícios e trabalhos práticos 

individuais, e compreenderá as seguintes matérias: Alemão ou Inglês, 

Latim, Literatura, Geografia, Geofísica ou Cosmografia, História da 

Civilização, Matemática, Física, Química, História natural, Biologia 

geral, Higiene, Psicologia e Lógica, Sociologia, Noções de Economia 

e Estatística, História da Filosofia e Desenho. (DECRETO 19890 – 

1931). 
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  Posteriormente, esse decreto foi complementado pela lei orgânica do ensino 

secundário (Decreto/Lei nº4.244 de abril de 1942), dividindo-o em ginásio, com duração de 

quatro anos destinados ao ensino dos elementos fundamentais do ensino secundário; e 

colegial, que possuía dois cursos em paralelo; o clássico, que tinha como objetivo maior 

conhecimento de filosofia e um acentuado estudo das letras antigas; e o científico, com um 

estudo maior de ciências. Cada curso tinha duração de 3 anos. 

Esse formato durou até 1971, quando foi decretada a lei de diretrizes e bases da 

educação nacional que alterou a estrutura de ensino unificando o ginásio e o primário, 

denominando-os como primeiro grau (8 anos de duração) e o colegial, que passou a ser 

identificado como segundo grau (3 anos de duração). 

Outras características da lei 5692/71, criada em pleno período militar, foi a Inclusão da 

educação moral e cívica, educação física, educação artística, programas de saúde como 

matérias obrigatórias do currículo e o ensino religioso, que passou a ser facultativo. Essa lei 

também prevê um núcleo comum para o currículo de 1º e 2º graus, mas tem o cuidado de 

garantir que o mesmo tenha uma parte diversificada em função das peculiaridades locais.  

As bases legais do PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) trazem em seu 

documento que o ensino médio no Brasil foi o que mais se expandiu tendo como partida a 

década de 80. Entre os anos de 1988 e 1997, o crescimento da demanda superou 90% e ainda 

de acordo o mesmo documento, as matrículas são concentradas nas redes públicas estaduais e 

no período noturno. 

Esses dados estão diretamente ligados com a constituição federal de 1988, que tem em 

sua redação a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio e que foi 

posteriormente alterada pela lei de diretrizes e bases de 1996 para progressiva universalização 

do ensino médio gratuito. Com relação a essa alteração, o ensino médio deixa de ser 

obrigatório, mas sua oferta é um dever do Estado para todos aqueles que decidem cursá-lo. 

A lei nº9394/96, além de alterar essa parte da constituição com relação ao ensino 

médio, proporcionou oferta do mesmo no período noturno com facultatividade aos alunos de 

educação física que cursam esse período, como já foi descrito nessa pesquisa.  Ainda na atual 

LDB, o ensino médio “deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (Art.1º § 

2º da Lei nº 9.394/96). O artigo 35 expressa a finalidade do ensino médio: 
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Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 

mínima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

 

 A Seção IV-A da lei 9394/96 relata sobre a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio: 

 

Parágrafo único.  A preparação geral para o trabalho e, 

facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas 

nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação 

com instituições especializadas em educação profissional. Art. 36-B.  

A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas 

seguintes formas: I - articulada com o ensino médio; II - subsequente, 

em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. 

 

Para facilitar a constituição e habilidades das competências trazidas pela LDB, a 

Resolução CEB nº 3, de 26 de junho de 1998, instituiu as Diretrizes curriculares nacionais 

para o ensino médio (DCNEM), que trouxe em seu documento o “novo ensino médio” 

visando proporcionar à sociedade brasileira um ensino que prepare para a vida, qualificando 

para a cidadania e capacitando o aprendizado permanente para aqueles que prosseguirão seus 

estudos ou que serão inseridos diretamente no mercado de trabalho.  Com sua 

regulamentação, o ensino médio deixa de ser estritamente profissionalizante ou simplesmente 

preparatório para o ensino superior. 

As disciplinas passam a ser articuladas e organizadas com o cuidado de não serem 

eliminadas ou diluídas nas seguintes áreas de conhecimento; ciências da Natureza e da 

Matemática, Ciências Humanas, Linguagens, Códigos e suas tecnologias. 
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Para a área de conhecimento Ciências da Natureza e Matemática, as disciplinas 

envolvidas são Biologia, Física, Química e Matemática e a área de conhecimento Ciências 

Humanas e suas tecnologias as disciplinas são: História, Geografia, Filosofia, Sociologia, 

Antropologia e política. 

O PCN+ (parâmetros curriculares nacionais) é um documento dirigido ao professor, 

coordenador ou dirigente escolar do ensino médio e aos responsáveis pelas redes de educação 

básica e pela formação profissional permanente de seus professores. Esse documento orienta 

que, para a formação da área do conhecimento linguagens, códigos e sua tecnologias, devem 

ocorrer articulações dos conceitos presentes nas disciplinas de língua portuguesa, língua 

estrangeira moderna, Educação Física, Arte e conhecimentos de informática. De acordo o 

documento, com relação à educação física, a proposta é aproximar o aluno do ensino médio 

com a educação física de forma lúdica, educativa e contributiva para o processo de 

aprofundamento dos conhecimentos, proporcionando desenvolvimento da totalidade dos 

alunos e não apenas dos mais habilidosos.  

Com relação à prática de educação física ao ensino médio no período noturno, o 

documento orienta que o professor poderá reunir os alunos por grupos de interesse e 

necessidade, desenvolvendo projetos e atividades físicas especiais e integradas com o trabalho 

desenvolvido na escola. Essa orientação é um critério que o professor poderá seguir para 

divisão das turmas quando for organizar o dia e horário, juntamente com a escola, para 

frequência dos alunos na disciplina durante o ano. 
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3. MÉTODO 

 

 

3.1 Objetivo e sujeito da pesquisa 

 

 

Para identificar e analisar as significações que constituem os pedidos de dispensas dos 

alunos que cursam o ensino médio regular no período noturno nessa escola pública estadual 

localizada na Grande São Paulo, foi necessário realizar a análise e interpretação das 

informações dadas pelos sujeitos no questionário aplicado. Assim, via o esforço analítico 

empreendido, foi possível ir além da aparência, aproximando-nos dos sentidos desses sujeitos. 

Os sujeitos da pesquisa são alunos que cursam o Ensino Médio regular no período 

noturno da escola mencionada. O ponto de partida para alcançarmos o objetivo da pesquisa 

foi a análise das respostas fornecidas pelos sujeitos ao questionário. Deste modo, tomamos a 

palavra do sujeito, mais precisamente a palavra com significado.  

A compreensão das palavras com significados é de fundamental importância para 

analisarmos o sujeito da pesquisa, pois, como afirma Gonzalez Rey (2005), a palavra é um 

instrumento de comunicação e constituição do pensamento. O autor afirma que a 

comunicação é uma via privilegiada para conhecermos as configurações e os processos de 

sentido subjetivo que caracterizam os sujeitos individuais e ainda permitem o conhecimento 

do modo como os fatos da vida social afetam o homem.   

Nesta pesquisa qualitativa, a comunicação entre os sujeitos e o pesquisador ocorreu 

através de um questionário, que foi aplicado durante um dia letivo no horário regular de aula 

dos sujeitos. Esse questionário contém 13 perguntas divididas entre 8 questões de múltipla 

escolha sendo que as questões 3, 4, 6 e 7 permitiram aos alunos respostas dissertativas 

(dependendo da alternativa que assinalaram), e as questões 9, 10, 11, 12 e 13 são dissertativas.  

As 8 primeiras questões tiveram como objetivo fornecer informações gerais para 

caracterizar o sujeito (vide questionário anexo). As 5 questões dissertativas, por sua vez, 

tiveram como objetivo a caracterização da aula de educação física dos sujeitos e o significado 

que o mesmo possui sobre a educação física escolar.   
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Ressalta-se que, na elaboração das questões dissertativas, foram tomados alguns 

cuidados para que essas apresentassem de forma clara o questionamento do pesquisador com 

relação ao tema proposto.  

 

 

3.2 A Escola  

 

A escola em que foi realizada a pesquisa é denominada pela população local como 

“escola central”, pois está localizada no “centro” de um bairro, e possui ao seu redor uma 

ampla infraestrutura com relação ao transporte público, localizando-se a três quarteirões de 

uma estação de trem e a um quarteirão de um ponto de ônibus no qual passam coletivos que 

atendem a todo o bairro da escola. Essa localização viabiliza tanto o acesso dos alunos que 

residem no próprio bairro como o dos que vêm de outros bairros mais distantes.  

Tendo em vista esse contexto, a secretaria da escola fornece toda assessoria necessária 

para que os alunos consigam, junto com a empresa de ônibus local, o documento que dá o 

direito ao pagamento de meia passagem.  

Com relação aos alunos do período noturno que trabalham, a escola permite que, 

mediante apresentação de declaração, façam uma carteirinha especial para que tenham o 

direito de entrar na segunda aula, levando em consideração possíveis atrasos no transporte 

público utilizado. 

O espaço físico da escola é divido em dois corredores, sendo um com oito salas no 

piso superior e outro com quatro salas no piso inferior, além de contar com um pátio, uma 

quadra, um laboratório para experimentos químicos, uma sala de informática e outra para que 

sejam guardados apenas os materiais de educação física (bolas, cordas, jogos de tabuleiros, 

bastões e etc.).  

A escola está sempre com pinturas novas e alguns desenhos na parede (grafites) que 

demonstram alguma paisagem. A direção não é conivente com qualquer tipo de pichação ou 

vandalismo nas dependências do prédio da escola e, quando ocorre alguma ação desse tipo, 

logo são realizados os reparos para que a escola mantenha sua pintura original. 

São oferecidos Ensino Fundamental e Ensino Médio para o período da manhã e tarde e 

apenas Ensino Médio para o período noturno. Nesse último, os alunos estão divididos em 10 

salas contendo em média 30 alunos por sala. As aulas de Educação Física são ofertadas para 
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todos os alunos no horário regular de aula, exceto para os alunos do período noturno, cujas 

aulas ocorrem às quartas-feiras das 08h às 10h para os meninos e das 10h às 12h para as 

meninas.  

 

 

3.3 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

A aplicação do questionário ocorreu em todas as salas da escola pesquisada. O 

pesquisador, com a ajuda do professor que estivesse na sala naquele momento, entregava um 

questionário para cada aluno, que o devolvia à medida que terminavam de responder.  

Os sujeitos tiveram o tempo que julgaram necessário para responder ao questionário e 

o pesquisador permaneceu na sala durante esse tempo. Foi esclarecido aos alunos que o 

questionário tem como único objetivo a realização da pesquisa e que o mesmo não será 

divulgado para a coordenação da escola ou direção.  Com a realização destes procedimentos, 

o pesquisador obteve um total de 235 questionários respondidos pelos alunos. 
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4. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Após a leitura dos 235 questionários respondidos, o pesquisador ordenou esse material 

por questão, analisando uma por vez e, em alguns momentos, foram estabelecidas relações 

entre respostas de perguntas diferentes, com o objetivo de entender o significado do pedido de 

dispensas dos alunos dessa escola com relação às aulas de educação física.  

A análise das questões de múltipla escolha foi realizada a partir da relação entre as 

alternativas assinaladas pelos alunos e a frequência com que apareceram e a teoria. 

Para a análise das questões dissertativas, todas as respostas dos alunos e a frequência 

com que apareceram foram colocadas em uma tabela de forma que as respostas que 

continham palavras ou significados semelhantes foram agrupadas em quadros diferentes 

formando os conteúdos. Cada resposta foi separada por aspas e inserida no quadro do seu 

respectivo conteúdo e, para melhor visualização do leitor sobre os significados contidos em 

cada resposta, algumas palavras ou expressões foram destacadas em negrito. As respostas 

iguais só foram escritas uma vez, mas a quantidade de vezes que apareceram, foi acrescentada 

na frequência que foi calculada de acordo a quantidade de vezes que as respostas apareceram. 

Com o agrupamento dos conteúdos que continham semelhanças de significados, foram 

formadas as categorias, podendo o mesmo conteúdo ser inserido em categorias diferentes. O 

significado da palavra é mais estável enquanto que seu sentido pode ser modificado de acordo 

o contexto em que é inserido, em alguns casos, para entendermos a palavra com significado 

presente em uma resposta de um aluno, tivemos que articulá-la com outra resposta desse 

mesmo aluno para que pudéssemos entender o sujeito em sua totalidade. 

As categorias formadas foram colocadas em tabelas junto com a frequência (que foi 

calculada a partir da soma da frequência de cada conteúdo em uma mesma categoria) 

permitindo ao pesquisador articulá-las com a teoria e consequentemente alcançar o objetivo 

da pesquisa. 
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4.1. Análise das questões “fechadas” (questões 1 a 8) 

 

1 – Sexo :  (  ) Masculino       (  )Feminino    

 

Gráfico 1.1 – Gênero e porcentagem dos alunos que responderam a pesquisa 
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2 - Qual é a sua idade?  ______________ 

 

Gráfico 2.1 – Faixa etária dos alunos 

 

 As duas primeiras perguntas do questionário forneceram algumas informações 

importantes para conhecimento dos sujeitos da pesquisa. Analisando o gráfico 1.1, notamos 

que a quantidade de alunos do sexo masculino e feminino é muito próxima. Tal dado já indica 

um cuidado especial que o professor de educação física deve ter ao desenvolver atividades, 

qual seja, criar condições para que os dois gêneros participem, sem realizar privilégios que 

possam desestimular algum gênero. Cremos que a existência de tal cuidado pode resultar 

numa maior participação no curso.   

 No caso da escola pesquisada, alguns professores preferem separar meninos e meninas 

das aulas de educação física, proporcionando-lhes horários diferentes para a prática da 

disciplina. Esse modelo de aula acaba sendo excludente por reforçar a ideia de que alguns 

esportes são só para homens e outros só para mulheres, gerando preconceitos e compreensões 

erradas de que, alunos de gêneros diferentes não possam participar de atividades em comum. 

Por conta desta separação dos alunos de acordo o gênero, as aulas de educação física 

para o período noturno ocorrem toda quarta-feira sendo dividido das 08:00h às 10:00h para os 

meninos e das 10:00h às 12:00h para as meninas. 

 Essa concepção de separar meninos e meninas não é exclusiva da escola em que foi 

realizada a pesquisa. Darido et al. (2002) realizaram um estudo com alunas de 7.a série do 
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ensino fundamental de escolas da rede pública estadual da cidade de Rio Claro, SP, e 

detectaram que os professores dividem as aulas ao meio para desenvolver atividades 

diferenciadas com os dois gêneros separadamente. 

 Essa forma de constituição e divisão das turmas para a prática das aulas está em 

desacordo com o PCN+, que traz em seu texto uma orientação para divisão das turmas, o  que 

poderá ser feito de acordo com o interesse e necessidades dos alunos e de modo integrado ao 

trabalho desenvolvido na escola.  

 Separar meninos e meninas, de acordo Altmann (1998), não é só devido a uma questão 

de gênero, mas é consequência de um critério de exclusão que considera as meninas mais 

fracas e menos habilidosas comparadas aos meninos na prática da educação física escolar.  

Kunz (1993) revela que no contexto escolar, a educação física constitui o campo onde, 

por excelência, acentuam-se as diferenças entre homens e mulheres. Daólio (1995) ressalta 

que o que torna um sexo mais hábil do que o outro, com relação aos termos motores, são os 

hábitos corporais masculinos e femininos que são constituídos ao longo do tempo e das 

condições históricas e sociais dos sujeitos.   

Corroborando com o autor, Romero (1994) entende que há diferenciação efetiva em 

termos de experiências de movimentos vivenciados por meninos e meninas. Segundo o autor, 

enquanto a sociedade permite aos meninos brincadeiras mais agressivas e mais livres: eles 

jogam bola nas ruas, soltam pipas andam de bicicletas, rolam no chão em brigas 

intermináveis, escalam muros e realizam muitas outras atividades que envolvem riscos e 

desafios; as meninas, por seu lado, são desencorajadas e até mesmo proibidas, de praticarem 

essas brincadeiras e atividades, resultando em um quadro de desempenho motor igualmente 

diferenciado. 

Considerando a realidade trazida pelos autores, percebemos o quanto é importante a 

realização de aulas mistas na educação física escolar, pois, nesse formato de aula, o professor 

pode ministrar atividades que contemplem a todos os alunos, permitindo a vivência de 

conteúdos que promovam experiências com a cultura corporal do movimento que não 

discriminem os gêneros, que não reforcem os preconceitos existentes, através da prática de 

atividades físicas corretas respeitando a individualidade de cada um.  

Com relação aos dados obtidos no gráfico 2.1 referente à resposta dos alunos a 

pergunta 2 (Qual é a sua idade?) temos que, de acordo o estatuto da criança e do adolescente 

(1990), todos os sujeitos da pesquisa são compreendidos como adolescentes. Com relação a 
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essa faixa etária, Daólio (1996) relata que é possível ampliar os objetivos das aulas de 

educação física trabalhando com a cultura corporal, não apenas vivenciando-a, mas também 

fazendo com que os alunos a compreendem, sendo capaz de criticá-la e transformá-la, 

proporcionando a educação física, um conhecimento a respeito das expressões corporais e não 

apenas de movimentos esportivos.  

  

3 - Você entregou para a escola algum atestado que justifica a não participação das aulas de 

Educação Física?  

 (  )Sim, porque?  ____________________________________________________________ 

 (  )Não 

 

Gráfico 3.1 – Quantidade de alunos que entregaram ou não atestados: 
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Gráfico 3.2 – Motivos alegados dos alunos que responderam “sim” 

 

 Analisando os dois gráficos que correspondem à resposta da pergunta 3 do 

questionário, temos que 59% dos alunos, que equivalem a 139 de um total de 235 alunos que 

responderam a pesquisa, entregaram para a escola um atestado que justifique a sua ausência 

nas aulas de educação física. 

 Esses dados corroboram com os estudos realizados pela Darido et al. (1999), Zago e 

Galante (1998) os quais afirmam que um dos motivos para a evasão nas aulas de educação 

física do ensino médio no período noturno é o texto da LDB 9394/96, mais precisamente ao 

parágrafo primeiro que tornou facultativa a prática para alunos que cumpram jornada de 

trabalho igual ou superior a seis horas. 

 Em 2003, a lei 10.793 ampliou essa facultatividade, ou seja, os alunos que cursam o 

ensino médio em outro período que não fosse o noturno, também poderiam justificar suas 

ausências nas aulas de educação física caso estivessem inseridos nas condições colocadas pela 

LDB 9394/96 que são: alunos trabalhadores, mulheres com filhos, militares e alunos com 

mais de trinta anos de idade. 

 Essa facultatividade garantida por lei acaba afastando grande parte dos alunos das 

aulas de educação física à medida que permite ao aluno que trabalha (mesmo se o horário de 

trabalho for diferente do horário de aula) ausentar-se das aulas. Oliveira (2004) coloca em 

seus estudos que fatores de ordem econômica direta - como a busca por emprego - e indireta - 

como a necessidade de auxiliar os trabalhos domésticos em casa - caracterizam os motivos 

dos alunos que buscam cursar o ensino médio no período noturno. 
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 Corroborando com a pesquisa do autor, temos os dados trazidos na realização da 

pesquisa dessa escola expressos no gráfico 3.2 (Motivos alegados dos alunos que 

responderam “sim”) em que 80% dos alunos justificaram a entrega de atestados para a escola 

devido a motivos relacionados com o trabalho. Para que esses alunos possam trabalhar, é 

necessário muitas vezes que o mesmo se ausente das aulas de educação física devido aos 

horários que a escola disponibiliza para a prática da disciplina. O fato da disciplina não ser 

dentro do período regular de aulas, pode resultar em situações como a aula de educação física 

ser concomitante ao horário que o aluno esteja trabalhando e, como sua prática é facultativa, o 

mesmo opta por frequentar o trabalho ou outro curso profissionalizante que julgue ser mais 

significativo.  

 A Seção IV-A da lei 9394/96 sobre o ensino técnico profissionalizante traz em seu 

texto que a educação profissional técnica de nível médio será articulada com o ensino médio. 

Esse fator garante a dispensa das aulas de educação física ao aluno que cursa o ensino médio 

regular no período noturno, e que no período diurno, realiza outra escola com ensino médio 

profissionalizante. Esse tópico, na escola pesquisada, assegurou com a lei a dispensa de 17% 

dos alunos que entregaram na escola atestados justificando suas ausências.  

 Fatores médicos que garantiram aos alunos ausências para todo o ano letivo da prática 

de educação física, ou de apenas algumas aulas, foram responsáveis por 3% de todos os 

pedidos de dispensa.  

 

4 – Entre detestar e adorar, como você considera o seu “gostar” pelas aulas de educação 

física? 

(  ) Gosto muito 

(   ) Gosto apenas de algumas atividades, quais?:    ___________________________ 

(  ) Algumas coisas gosto e outras não. Justifique: ___________________________ 

(  ) detesto 
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Gráfico 4.1 – O gostar dos alunos com relação às aulas de educação física 

 

 

 

 

Gráfico 4.2 – Resposta dos alunos referentes às atividades das quais gostam 
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Tabela 4.1 – Atividades das quais os alunos gostam 

Algumas coisas gosto e outras não. Justifique: 

Não gosto Gosto 

Correr Ginástica 

Aulas práticas na escola Aulas práticas 

Frequência baixa de alunos Esportes 

Passar por constrangimento por não ter 

prática no que estão jogando 

Interação 

Horário das aulas  

Sempre é futebol ou vôlei 

Quadra pequena 

Sol 

Não tenho habilidade necessária para um 

bom desempenho em algumas atividades 

Quem sabe o esporte joga, quem não sabe 

fica olhando 

Metodologia do professor que apenas 

libera a bola e não diversifica as aulas 

 

 

 O gráfico 4.1 passa a informação que 40% dos alunos gostam muito das aulas de 

educação física. Essa porcentagem equivale a 94 alunos de um total de 235 que responderam 

a pesquisa. Para entendermos como acontecem as aulas de educação física nessa escola, temos 

que olhar mais atentamente para a quantidade de alunos que responderam gostar apenas de 

algumas atividades que acontecem nas aulas. Esses alunos equivalem a 35% (82 alunos) do 

total que responderam a pesquisa. Na justificativa para a escolha dessa resposta por esses 

alunos percebemos que, de acordo o segundo gráfico, as 4 atividades citadas nas respostas 

como sendo as que eles mais gostam são esportes e nessa ordem: 

 



40 

 

1º: Vôlei: (citado aproximadamente 35% das vezes na resposta) 

2º: Futebol: (citado aproximadamente 23% das vezes na resposta) 

3º: Basquete: (citado aproximadamente 10% das vezes na resposta) 

4º: Handebol: (citado aproximadamente 7% das vezes na resposta) 

 

 A prática de esportes foi a que os alunos assinalaram mais gostar nas aulas de 

educação física. Entre as modalidades, o futebol e o vôlei foram as que obtiveram maior 

destaque. Esse fato pode ser consequência de que, nessa escola, a maioria das atividades 

desenvolvidas nas aulas de educação física está relacionada com a prática de esportes, que 

resulta na não vivência dos alunos de outras atividades e consequentemente, a não 

significação dos mesmos sobre atividades que não sejam práticas esportivas.  

Os esportes nas aulas de educação física podem ser praticados desde que seja de cunho 

educativo e não apenas “jogar por jogar”, ou seja, sem nenhum objetivo específico. A prática 

de esportes nas aulas deve ocorrer de forma que o aluno seja estimulado para maior 

conhecimento de si e de suas potencialidades com a intervenção pedagógica necessária do 

professor, não ficando restrito apenas ao aprendizado de regras, técnicas ou táticas (DARIDO 

& RANGEL, 2005).  

 O fato das aulas de educação física, na escola pesquisada, apresentar em sua maioria a 

prática de esportes como vôlei e futebol, é evidenciado com as informações fornecidas pelos 

alunos quando responderam quais são as atividades das quais não gostam nas aulas. Entre as 

respostas dos alunos, foram citadas algumas frases como: “Sempre é futebol ou vôlei”, “Quem 

sabe o esporte joga, quem não sabe fica olhando”, “Passar por constrangimento por não ter 

prática no que estão jogando” e “Não tenho habilidade necessária para um bom desempenho 

em algumas atividades”, frases que justificam o descontentamento dos alunos com relação às 

aulas de educação física, mais precisamente, a prática de esportes. 

 Outras atividades citadas como queimada, pular corda, aulas teóricas, esportes radicais 

e lutas, esta última inclusive está inserida na LDB96 como conteúdo da disciplina educação 

física, tiveram no máximo 5% da preferência dos alunos, mostrando que a prática de 

atividades diversificadas não deve ocorrer nas aulas de educação física dessa escola ou, se 

ocorrem, não são frequentes, haja vista que é uma porcentagem extremamente baixa de alunos 

que citaram esses tipos de atividades, o que revela que as mesmas não são significativas para 

a grande maioria dos alunos.  
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 Algumas frases dos alunos como “Não tenho habilidade necessária para um bom 

desempenho em algumas atividades” e “Quem sabe o esporte joga, quem não sabe fica 

olhando”, mostram que somente a prática de esportes nas aulas sem a intervenção devida do 

professor pode resultar na exclusão de alguns alunos. Vale lembrar que a educação física é 

para todos os alunos seja baixinho, de óculos, gordinhos, robustos ou habilidosos (DAOLIO, 

1995b). 

 O PCN (BRASIL, 1999) traz em seu texto as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas nas aulas de educação física no ensino médio, entre as quais destacamos:  

 

•Assumir uma postura ativa, na prática das atividades físicas, e 

consciente da importância delas na vida do cidadão; 

• Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, 

reconhecendo e valorizando as diferenças de desempenho, linguagem 

e expressão; 

• Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, 

compreendendo as diferenças individuais e procurando colaborar para 

que o grupo possa atingir os objetivos a que se propôs. 

 

Segundo a proposta apresentada, o professor de Educação Física deve desenvolver 

atividades que possam contribuir na formação dos alunos, mostrando o universo de 

conhecimentos que envolvem o movimento humano, deixando de lado a visão de que as aulas 

são exclusivamente a prática de esportes. (GUEDES, 1999). 

  

5 – Com que frequência você participa das aulas de educação física:  

 

(  ) nunca     (  ) 1 dia por mês    (  ) 2 dias por mês   (  ) 3 dias por mês   (  ) 4 dias por mês 
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Tabela 5.1 – Frequência, alunos e porcentagem 

Frequência Alunos Porcentagem 

Nunca 174         74% 

1 dia por mês 27 11,5% 

2 dias por mês 11         4,7% 

3 dias por mês 9 3,8% 

4 dias por mês 14 6% 

  

Essa questão é muito importante porque permite identificarmos a evasão que acontece 

nas aulas de educação física nessa escola. Analisando a segunda coluna da tabela, temos que 

174 alunos (74%) de um total de 235 nunca frequentaram as aulas, naquele ano, até o 

momento da aplicação do questionário. 

Analisando o questionário desses 174 alunos, temos que 86 não apresentaram 

atestado justificando suas ausências, ou seja, esses alunos passaram o ano quase inteiro 

(questionário aplicado na primeira semana de outubro) sem frequentar a disciplina que 

proporciona aos educandos experiências na cultura corporal e que tem como objetivo o 

desenvolvimento integral do indivíduo a partir da vivência em diversas áreas: dança, 

ginástica, jogos, esportes e lutas. (NASCIMENTO, 1998).  

De acordo a LDB 9394/96 para um aluno ser aprovado em qualquer disciplina, precisa obter 

75% de frequência durante o ano letivo. Um aluno com frequência abaixo ou igual a 2 dias 

por semana não conseguirá atingir a porcentagem exigida para aprovação na disciplina 

Educação Física.  

O cálculo da frequência dos alunos que cursam o ensino médio noturno e diurno é 

feito de acordo com a hora aula em cada disciplina na qual o mesmo tem que atingir os 75% 

de frequência exigidos pela LDB 9394/96 para aprovação. Caso a porcentagem mínima não 

seja alcançada, o aluno terá que realizar o trabalho de compensação de ausência que são 

atividades em que os alunos realizam com o objetivo de suprir as faltas e preencher possíveis 

lacunas em sua aprendizagem causadas pelas mesmas. 

A facilidade dos alunos de educação física em compensar algumas faltas  com a 

realização de apenas trabalhos que podem ser entregues ao professor no final de cada 
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bimestre, semestre ou ano, de acordo organização de cada escola, possibilita aos alunos que 

não gostam não frequentarem as aulas.  

Analisando a tabela 5.1 (Frequência, alunos e porcentagem) e levando em 

consideração que a pesquisa foi realizada na primeira semana de outubro temos: 

 

 86 dos 174 alunos que responderam “nunca” frequentam as aulas de educação física e 

não apresentaram atestados justificando suas ausências até o momento de aplicação do 

questionário, precisarão realizar um trabalho de compensação de ausência. 

 

 Somando a quantidade de alunos da terceira e quarta linha, temos que 38 alunos 

frequentam as aulas de educação física apenas 1 ou 2 vezes por mês. Analisando o 

questionário desses 38 alunos, temos que 32 não entregaram atestados justificando suas 

ausências. Como a pesquisa foi realizada em outubro e frequentando 1 ou 2 aulas por mês os 

alunos não conseguem atingir a porcentagem de 75% de frequência mínima exigidos pela 

LDB/96, temos que 32 alunos, para não serem reprovados, necessitariam fazer o trabalho 

de compensação de ausência. 

 

 Somando a quantidade de alunos da 5º e 6º linha, temos que apenas 23 alunos 

atingiram, até o momento, a porcentagem mínima exigida de frequência para aprovação 

na disciplina. Desses 23 alunos, 2 entregaram atestados justificando as ausências, ou seja, 

fazendo uma comparação com os dados fornecidos pelas respostas da questão 3, temos que de 

139 alunos que não apresentaram atestados justificando suas ausências, apenas 21 possuem 

a frequência mínima exigida pela lei.  

 

 

Somando a quantidade de alunos (que não entregaram atestados) que responderam 

nunca terem frequentado as aulas de educação física, até o momento de aplicação do 

questionário aos alunos que responderam frequentar apenas 1 ou 2 vezes por semana, temos 

118 alunos de um total de 139 que de acordo sua frequência para serem aprovados, 

necessitariam realizar o trabalho de compensação de ausência devido as suas faltas não 

justificadas e apenas 21 alunos que mesmo não entregando atestados, estariam aprovados 

na disciplina. 



44 

 

Tendo como referência a questão 3, temos que dos 235 alunos que responderam o 

questionário, as aulas de educação física são frequentadas constantemente por 23 alunos (2 

que entregaram atestados e não precisariam frequentar) e 38 alunos (6 que entregaram 

atestados e não precisariam frequentar) que frequentam 1 ou 2 vezes por semana restando 174 

alunos que não frequentam as aulas dos quais 118 alunos estariam reprovados por falta. 

Outro dado interessante fornecido pela questão é que alguns alunos que trouxeram o 

atestado, participam de algumas aulas de educação física, mais precisamente 6 alunos que 

frequentam as aulas 1 ou 2 vezes por semana e 2 alunos que frequentam as aulas 3 ou 4 vezes 

por semana. 

 

6 – Você frequenta as aulas de Educação Física por que...  (pode marcar mais de uma 

alternativa) 

 (  ) não posso faltar e nem quero fazer o trabalho de compensação de ausência; 

 (  ) gosto das atividades realizadas em sala de aula ou pátio referentes a disciplina;   

 (  ) gosto das atividades práticas que são realizadas durante as aulas; 

 (  ) gosto da forma que o professor organiza as aulas;  

 (  ) os horários das aulas favorecem a minha frequência;  

 (  ) outro: _______________________________________________________ 
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Gráfico 6.1 – Porcentagem dos alunos que responderam se frequentam ou não as aulas de 

educação física e por que  

 

 

 

O primeiro gráfico fornece informações sobre os alunos que frequentam as aulas de educação 

física e o que mais gostam nessas aulas. A opção que mais foi assinalada, desconsiderando a 

opção “outros”, foi a de que os alunos frequentam as aulas de educação física por que gostam 

das atividades práticas que são realizadas durante a aula, marcada por 28% dos alunos.  

 As atividades práticas são de extrema importância nas aulas de educação física por 

proporcionar movimentos que objetivam o desenvolvimento por inteiro do indivíduo com a 

conjugação de fenômenos motores, intelectuais e afetivos (MATTOS, 1999). 

 Para Freire (1992) a educação pelo movimento proporciona aquisição e 

desenvolvimento de conhecimento desde que os objetivos educacionais possam relacionar a 

psicomotricidade, a cognição, a afetividade e principalmente a corporeidade. 

 Continuando com a análise do gráfico 6.1 (Porcentagem dos alunos que responderam 

se frequentam ou não as aulas de educação física e por que) temos que 9% do número total 

de alunos preferem que as atividades referentes à educação física sejam realizadas dentro de 

ambientes como a sala de aula e o pátio. 

  Aulas de educação física que são realizadas na sala de aula, em sua maioria, são 

caracterizadas por serem teóricas. Na escola em que foi realizada a pesquisa, o pátio é o lugar 



46 

 

destinado, ao professor da disciplina, caso queira ministrar aulas teóricas em outro lugar que 

não seja a quadra. No momento em que ocorrem as aulas de educação física, para o período 

noturno, as salas de aulas estão ocupadas com as aulas regulares dos alunos que cursam o 

ensino fundamental ou médio no período da manhã. 

A preferência desses alunos com relação às aulas que sejam em sala de aula, ou no pátio dessa 

escola, demonstra a importância de atividades que não sejam exclusivamente práticas nas 

aulas de educação física. Atividades realizadas dentro da sala de aula referentes a disciplina, 

devem fornecer aos alunos, conteúdos teóricos que posteriormente podem ser trabalhados na 

quadra. Apesar de ser uma disciplina em que a educação pelo movimento é importante, aulas 

teóricas são de fundamental importância para que os alunos possam desenvolver a prática. 

 Com o objetivo de verificar se aulas teóricas são importantes para alunos de educação 

física do ensino médio, Lorenz e Tibeau (2003) realizaram um estudo com 60 alunos do 

Ensino Médio de escola publica e particular. As autoras se preocuparam em verificar se os 

conteúdos teóricos são importantes para os alunos e como eles são desenvolvidos nas aulas.  

Na parte do estudo em que os alunos foram questionados sobre os conteúdos teóricos 

que aprendem nas aulas de Educação Física, a resposta foi a de que não aprendem nada na 

teoria, mas conhecem a importância desta, pois compreendem que é necessário um 

embasamento teórico para que se desenvolva a prática. Ainda com relação a este ponto, as 

autoras colocam que os alunos foram contraditórios pelo fato de que ao mesmo tempo em que 

colocaram não aprender nada na teoria, 83% dos alunos afirmam que o professor explica os 

jogos e as regras, que também são considerados conteúdos teóricos.  

Praticamente empatados com 6% cada, ficaram os alunos que justificaram frequentar 

as aulas de educação física por gostarem da forma que o professor organiza as aulas e os 

alunos que justificaram frequentar as aulas devido ao horário da disciplina que favorecem a 

sua frequência. Esses dados fornecem a informação que, a porcentagem de alunos que 

demonstraram satisfação com o formato e horário em que as aulas são realizadas, é 

extremamente baixa, ou seja, apenas a minoria está satisfeita com as aulas de educação física 

dessa escola.  

Na alternativa “outro” que foi assinalada por 44,20% dos alunos, foram colocados os 

motivos que os alunos alegaram para não frequentarem as aulas de educação física. 

Esses dados estão expressos no gráfico abaixo: 

 



47 

 

Gráfico 6.2 – Referente a justificativa dos 44,20% dos alunos que assinalaram a opção 

“outros” na resposta: 

 
 

Analisando as respostas dessa pergunta, temos que 44% dos alunos assinalaram a 

opção “outros” e cerca de 55 % dos alunos que assinalaram essa opção, justificaram sua 

escolha colocando que não frequentam as aulas devido ao horário em que elas são 

disponibilizadas.  

Independentemente se esses 55% dos alunos gostam ou não da disciplina, são 

impossibilitados de frequentar a mesma devido aos horários que a escola disponibilizou para a 

prática da educação física. O horário estabelecido pela escola para a prática da disciplina tem 

que estar de acordo com sua organização curricular e, na escola em que foi realizada a 

pesquisa, ficou estabelecido que as aulas fossem as quartas-feiras das 8:00h até as 12:00h.  

Esse horário acaba excluindo por completo os alunos que trabalham diariamente 

durante a semana no período diurno que, amparados pela facultatividade garantida na LDB 

9394/96, não precisam frequentar as aulas mediante apresentação de atestado para a escola.  

 Ainda de acordo análise do segundo gráfico, 40% dos alunos que assinalaram a opção 

“Outros”, disseram que não frequentam as aulas de educação física, mas não justificaram o 

porquê. Os 5% restantes dos alunos justificaram não praticar as aulas de educação física 

devido à preguiça, questões relacionadas à saúde e por não gostarem do professor ou de como 

as aulas são realizadas. 

Fazendo um comparativo entre os alunos que disseram não frequentar as aulas devido 

a problemas com os horários e os alunos que disseram frequentar devido ao horário favorecer 

a prática, temos que o horário estipulado pela escola é desfavorável para grande maioria dos 
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alunos, já que esses representam 25% do total de alunos que responderam o questionário e 

apenas 6 % responderam que esse horário é favorável para a prática. 

 

7 – Quando você frequenta a aula de educação física, participa das atividades?  

(  ) sim, participo de todas   

(  ) só de algumas, quais? 

_______________________________________________________ 

(  ) nenhuma, Porque?:  ________________________________________________________ 

 

 

 

Gráfico 7.1 – Porcentagem dos alunos referente à resposta se participam das aulas 
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Gráfico 7.2 – Atividades que os alunos participam 

 

As atividades diferenciadas citadas pelos alunos são: Queimada, pular corda, tênis de 

mesa, jogos de tabuleiros e etc... 

 

Gráfico 7.3 – Motivos alegados pelos alunos por não participarem das atividades 
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 Analisando o primeiro gráfico que corresponde à resposta dessa questão, temos que 

38% dos alunos assinalaram que não participam de nenhuma atividade. Quando fazemos uma 

relação do primeiro gráfico com o terceiro, temos que um pouco mais de 50% dos alunos que 

assinalaram essa alternativa, fizeram isso por não frequentarem as aulas de educação física e 

justificaram essa não frequência devido a problemas com horários. 

 Como o objetivo dessa questão é de identificar as atividades que acontecem nas aulas 

e as que os alunos participam ou deixam de participar, vamos desconsiderar os alunos que não 

frequentam as aulas. Fazendo isso e analisando o gráfico 3, temos que, 19% dos alunos 

frequentam as aulas, mas não participam de nenhuma atividade e, justificaram essa não 

participação, devido ao fato de não acharem as aulas interessantes. 

 Esse motivo alegado pelos alunos mostra que os mesmos não estão vendo significados 

nas atividades que são realizadas nas aulas. Isso nos faz concluir que as aulas não estão de 

acordo com uma das finalidades da educação física que é de levar ao aluno a descobrir 

motivos e sentidos nas práticas corporais, favorecendo atitudes positivas para com elas 

fazendo com que o aluno dirija sua vontade e emoção para a prática e a apreciação do corpo 

em movimento (Betti, 1992).  

 Ainda analisando o mesmo gráfico, temos que 10% dos alunos responderam que não 

participam das atividades por não gostarem de educação física. Com base nesse “não gostar” 

das aulas pelos alunos, Costa (1997) acredita que os alunos do ensino médio possuem uma 

opinião formada sobre educação física baseada em suas experiências pessoais anteriores, ou 

seja, caso os alunos tenham vivenciado nas aulas situações de sucesso e prazer, terá, 

consequentemente, uma opinião favorável quanto às aulas, mas se o mesmo registrou alguma 

situação de insucesso e de alguma forma excluiu ou foi excluído, o aluno poderá até pedir 

dispensa das aulas. 

 Mudar uma opinião previamente formada pelos alunos do ensino médio sobre as aulas 

de educação física é um grande desafio para o professor da disciplina, mas que não deve ser 

ignorado.  Além de encarar esse desafio o professor deve proporcionar atividades 

significativas sobre a cultura corporal de movimento, respeitando a individualidade de cada 

aluno para que o mesmo possa entender, criticar e vivenciar todos as atividades  que fazem 

parte do aprendizado da disciplina. 

 Nesse terceiro gráfico (7.3), um dado interessante ajuda a compreendermos o porquê 

alguns alunos não acham as aulas interessantes. Analisando os dados fornecidos por ele temos 
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que 8% dos alunos disseram que não participam de nenhuma atividade na aula de educação 

física porque a mesma só tem futebol.  

Esse formato de aula em que é proporcionado ao aluno apenas a prática de uma modalidade 

esportiva, acaba sendo excludente aos alunos que não gostam do esporte ou que acham não ter 

habilidade o suficiente para praticá-lo.  

 Outra consequência desse formato de aula é que os alunos que não se identificam com 

a prática apenas dessa modalidade esportiva acabam não gostando do professor devido a sua 

falta de atitude em diversificar as atividades que podem ser trabalhadas nas aulas. De acordo 

Paiano (1998) o professor deve ser mais flexível, aceitar as diferentes opiniões, não somente 

para lidar com alunos mais críticos, mas também para lidar com a falta de motivação pelos 

alunos.  

A postura do professor atua diretamente na posição do aluno que decide participar da 

aula ou não, como mostra o gráfico 7.3 ( Motivos alegados pelos alunos por não participarem 

das atividades, em que 3% dos alunos  assinalaram não participar de nenhuma atividade 

porque não gostam do professor e que 2 % alegam não participar da aula por não praticarem 

seus esporte favorito.   

 Analisando agora o gráfico 7.1 (Porcentagem dos alunos referente a resposta se 

participam das aulas), temos que 36% dos alunos assinalaram participar de todas as 

atividades que acontecem nas aulas de educação física. Para sabermos quais são essas 

atividades precisamos olhar com mais atenção a justificativa dos 26% dos alunos que 

assinalaram participar apenas de algumas atividades e que estão representadas no gráfico 7.2. 

 No gráfico 7.2 (Atividades que os alunos participam) os alunos marcaram participar 

em sua maioria de atividades esportivas enquanto que atividades diferenciadas apareceram em 

apenas 5% das respostas.  

 Somando a quantidade de vezes em que os esportes foram citados pelos alunos, temos 

que cerca de 80% foram esportes com um destaque para o voleibol que foi citado cerca de 

40% das vezes pelos alunos e para o futebol citado em 25% das oportunidades. 

 Com essas informações podemos perceber que as aulas de educação física nessa 

escola, são constituídas em sua maioria pela prática de esportes e com destaque para o vôlei e 

futebol. Para MATTOS e NEIRA (2000), deve-se olhar criticamente as escolas em que 

ocorrem a predominância de técnicas e táticas esportivas, pois só quem domina os 

fundamentos do jogo pode "jogar taticamente", resultando deste modo em baixa contribuição 
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para a compreensão dos fundamentos, para o desenvolvimento da habilidade de aprender ou 

para a formação ética.  

Aulas de educação física ministradas dessa forma têm que ter o cuidado para não 

serem apenas uma simples repetição dos processos de iniciação esportiva vivenciados pelos 

alunos durante o Ensino Fundamental e, muito menos, tornar-se uma aula em que o professor 

“rola bola” sem praticar nenhum tipo de intervenção, postura criticada por diversos autores 

como Darido e Sanches Neto (2005), Darido e Souza Júnior (2007), entre outros. 

 

 

  8 – Quando você não frequenta as aulas de educação física é por que...  (pode marcar mais 

de uma alternativa) 

 

(  )  prefiro fazer o trabalho de compensação de ausência do que participar das aulas 

(  ) não gosto da forma que o professor organiza as aulas 

(  ) nunca gostei de Educação Física 

(  ) os horários das aulas prejudicam a minha frequência 

(  ) outro: ___________________________________________________________ 

Gráfico 8.1- Motivos alegados pelos alunos por não participarem das atividades 
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 Na opção “outros”, os motivos alegados pelos alunos foram: trabalho, saúde, falta de 

contingente para a prática de um esporte. 

 Analisando o gráfico referente às respostas dessa questão, temos que a grande maioria 

dos alunos, mais precisamente 55%, não frequentam as aulas de educação física devido ao 

horário em que ela é disponibilizada. Vinte por cento dos alunos assinalaram “outro” para 

justificarem a sua ausência nas aulas de educação física. Entre os motivos citados temos: 

trabalho que, no caso, está vinculado ao fato de serem alunos trabalhadores e, deste modo, 

enquadrados na dispensa mediante entrega de atestados, de acordo a LDB 9394/96; saúde, que 

também faz parte da facultatividade garantida pela lei quando ocorre a apresentação de 

atestado médico; e, a falta de contingente para a prática de um esporte. 

 Esse último fator citado está ligado diretamente com a análise da questão anterior, 

mais precisamente com relação aos alunos, que disseram não praticar das atividades devido a 

não gostarem das atividades, da educação física e do professor.  

 Essa quantidade de alunos que não participam das atividades das aulas, acrescentados 

pelos alunos que apresentaram atestados e dos alunos que não frequentam as aulas, fazem 

com o que o número de alunos presentes no horário estipulado seja bastante reduzido e isso 

acaba influenciando os que já estão presentes para realização de alguma atividade. Nesse 

caso, cabe ao professor adaptar a atividade e proporcionar uma aula de qualidade para todos 

os presentes, mesmo que em número reduzidos, para que os mesmo possam adquirir o 

propósito e vivenciar as finalidades da disciplina.  

  Continuando a análise do gráfico temos 15% dos alunos que preferem fazer o trabalho 

de compensação de ausência, somado aos 6 % que marcaram não gostar da forma que o 

professor organiza as aulas mais os 5% que citaram não gostarem do professor, temos um 

total de 26% dos alunos que não frequentam as aulas por estarem descontentes com sua 

organização, professor ou com a disciplina. 

 Como já foi dito em análise da questão anterior, reverter essa situação é função do 

professor e pode fazer isso proporcionando aos alunos uma educação física que permita ao 

aluno a prática de atividades prazerosas, significativas e que respeitem a individualidade de 

cada indivíduo. 
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4.2. Análise das questões abertas (9 a 13) 

 

Pergunta 9 – Como é a sua aula de educação física? 

Para analisarmos esta questão utilizamos o procedimento já anunciado, ou seja, todas 

as respostas foram organizadas, agrupadas e colocadas na tabela abaixo.  

 

 

Tabela 9.1 – Conteúdos e frequência dos alunos que responderam a questão: Como é a sua 

aula de educação física? 

Conteúdos formados a partir das respostas com significados 

semelhantes 
Frequência 

“Chatas, não é passado nada, cada um faz o que quer“; “Chata, não tem 

ninguém e nem organização”; “desorganizada”. 
7,5% 

“É separado meninos de meninas”; “Não tinha ninguém na educação 

física das meninas eram separadas e elas não vinham”; “a maioria das 

meninas não vem e quando vem nem participam”; “As pessoas não 

tem ânimo só vem umas 4 pessoas”. 

6,25% 

“Legal,  pois pratico todas as atividades quando vou”; “muito boa”; 

“divertida”;” Muito boa pois praticamos o esporte mais firmeza de 

todos o futsal” 

26,25% 

“Só futebol o dia todo”; “Não é muito produtiva só tem futebol”; 

“Exaustante, toda aula no caso dos meninos a única atividade era futebol 

e nunca mudava, então eu nunca participava”;  “Só jogamos futebol e 

vôlei e não aprendemos nada”; “Sempre futebol e as vezes vôlei”.  

23,75% 

“Livre, cada um faz o que quer”; “Livre na quadra para jogar”; 

“Atividades eram elaboradas pelos alunos”; “Livre, quem quiser fica 

parado, só venho para responder chamada e não tem teoria”; 

“Péssimo, só venho por obrigação o professor nem vontade de 

trabalhar tem”; “Sinceramente não é boa, as atividades são escolhidas 

pela maioria”. 

12,5% 

“Parada e muito chata, não venho porque prefiro ficar dormindo do 

que acordar cedo e vir e não fazer nada”; “Parado e muito chata e 

muito repetitiva”. 

3,75 

“Regular”; “mais ou menos”; “Normal, faço as atividades como os 3,75 
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professores pedem”. 

“Gosto pouco, gostaria mais se tivesse outras habilidades”; “Gosto um 

pouco mais poderia ser mais se tivesse mais atividades”; “Quando 

participava era legal apesar de ser a mesma atividade de sempre”. 

6,25% 

“Aulas práticas com bastante esportes e exercícios”; “Aula dinâmica, 

exercita nosso corpo”; “Práticas: futebol, vôlei, exercícios”. 
10% 

 

 

Formação das categorias: 

 

Tabela 9.2 – Conteúdos, categorias e frequência  

Conteúdos Categorias Frequência 

“Chatas, não é passado nada, cada um faz o 

que quer“; “Chata, não tem ninguém e nem 

organização”; “desorganizada”. 

 

 

 

 

 

Aulas chatas: cada um 

faz o que quer 

 

15% 

“Livre, cada um faz o que quer”; “Livre na 

quadra para jogar”; “Atividades eram 

elaboradas pelos alunos”; “Livre, quem 

quiser fica parado, só venho para responder 

chamada e não tem teoria”; “Péssimo, só 

venho por obrigação o professor nem 

vontade de trabalhar tem”; “Sinceramente 

não é boa, as atividades são escolhidas pela 

maioria” 

“Só futebol o dia todo”; “Não é muito 

produtiva só tem futebol”; “Exaustante, toda 

aula no caso dos meninos a única atividade era 

futebol e nunca mudava, então eu nunca 

participava”;  “Só jogamos futebol e vôlei e 

não aprendemos nada”; “Sempre futebol e as 

vezes vôlei” 

 

 

 

 

 

 

Aulas chatas:  

24,5% 

“Parada e muito chata, não venho porque 

prefiro ficar dormindo do que acordar cedo 

e vir e não fazer nada”; “Parado e muito 
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chata e muito repetitiva”;“As pessoas não tem 

ânimo só vem umas 4 pessoas” 

monótonas e paradas 

“É separado meninos de meninas”; “Não 

tinha ninguém na educação física das meninas 

eram separadas e elas não vinham”; “a 

maioria das meninas não vem e quando vem 

nem participam” 

 

 

Aulas divididas e 

excludentes 

21,5% “Só futebol o dia todo”; “Não é muito 

produtiva só tem futebol”; “Exaustante, toda 

aula no caso dos meninos a única atividade era 

futebol e nunca mudava, então eu nunca 

participava”;  “Só jogamos futebol e vôlei e 

não aprendemos nada”; “Sempre futebol e as 

vezes vôlei” 

“Legal, pois pratico todas as atividades quando 

vou”; “muito boa”; “divertida”;” Muito boa 

pois praticamos o esporte mais firmeza de 

todos o futsal” 

 

 

 

Aula legal: divertida, 

práticas e dinâmica 

 

27% 

“Aulas práticas com bastante esportes e 

exercícios”; “Aula dinâmica, exercita nosso 

corpo”; “Práticas: futebol, vôlei, exercícios” 

“Aulas práticas com bastante esportes e 

exercícios”; “Aula dinâmica, exercita nosso 

corpo”; “Práticas: futebol, vôlei, exercícios” 

 

 

 

Aula legal: Prática, mas 

com pouca diversidade 

 

 

 

12% 

“Gosto pouco, gostaria mais se tivesse outras 

habilidades”; “Gosto um pouco mais poderia 

ser mais se tivesse mais atividades”; 

“Quando participava era legal apesar de ser a 

mesma atividade de sempre”. 
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Categoria 9.2.1: Aulas chatas: cada um faz o que quer 

 

De acordo os dados expressos na tabela 9.2 (Conteúdos, categorias e frequência) 

referentes a resposta dos alunos a questão 9  (Como é a sua aula de educação física?) temos 

que 15% dos alunos que se posicionaram na resposta, classificaram as aulas de educação 

física nessa escola como “chatas” porque são livres, cada um faz o que quer.  

Analisando os conteúdos que foram agrupados para a formação dessa categoria, temos 

que os alunos classificaram essas aulas livres como um espaço em que a maioria escolhe as 

atividades que serão realizadas e que quem não quer realizar essas atividades fica parado, 

faltando teoria e organização em sua elaboração, tendo como resultado que os alunos só vão 

ao dia de aula por obrigação, para responderem a chamada. 

Aulas livres estão em desacordo com a proposta da educação física escolar por 

diminuir a importância do professor nas aulas de educação física. Mattos e Neira (2000) 

colocam que o professor tem a função de ser mediador de conhecimento, com a 

responsabilidade de transmitir informações que serão assimiladas pelos alunos, apresentar 

conhecimentos, indicar caminhos para a solução de problemas surgidos durante as atividades 

e fazer com que o aluno pense. A situação apresentada pode gerar o esvaziamento da função 

docente de uma das mais importantes tarefas, qual seja, a de planejar. 

 

 

Categoria 9.2.2: Aulas chatas: Monótonas e paradas 

 

Analisando os conteúdos para formação dessa categoria, expressos na tabela 9.2 

(Conteúdos, categorias e frequência), temos que para os alunos, as aulas de educação físicas 

são formadas por aulas com a prática somente de futebol e vôlei tornando as repetitivas e 

paradas não motivando os alunos para sua frequência e prática. 

A aplicação de somente essas duas atividades pode ser derivada do fato das aulas 

serem livres, como identificado na categoria “Categoria 9.2.1: Aulas chatas: cada um faz o 

que quer”. Com as “aulas livres”, a escolha das atividades aplicadas fica de acordo a vontade 

dos alunos que, sem intervenção do professor, resulta em aulas com atividades que apenas 

alguns alunos gostam tornando-as repetitivas, sem a preocupação pedagógica necessária. 
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Aulas monótonas em que o professor não apresenta desafios para seus alunos e que 

esses não encontram articulação destes conteúdos com a sua vida cotidiana, além de não os 

estimular, corroboram com o aumento do número de dispensa das aulas, tendo em vista que 

segundo Kupfer (1995, p.79),“...o processo de aprendizagem depende da razão que motiva a 

busca de conhecimento”  e caso o aluno não encontre essa razão que motiva a busca de 

conhecimento ele prefere “...ficar dormindo do que acordar cedo e vir e não fazer nada” 

como escreveu em sua resposta que foi colocada na tabela 9.2 na parte de conteúdos 

para formação dessa categoria. 

 

 

Categoria 9.2.3: Aulas divididas e excludentes 

 

 Continuando com a análise da tabela 9.2 (Conteúdos, categorias e frequência) 

referente à resposta dos alunos com relação à pergunta 9 (Como é sua aula de educação 

física), temos que 21,5% dos alunos escreveram respostas que agrupadas formaram esta 

categoria. 

Analisando os conteúdos que foram agrupados para formação dessa categoria, temos 

que os alunos atribuem a exclusão das meninas nas aulas de educação física ao fato de serem 

aulas divididas de acordo o gênero, o que resulta no não comparecimento das meninas no seu 

horário estipulado para frequência das aulas e, quando comparecem, não participam das 

atividades.  

Outro motivo que gera essa não participação das meninas nas aulas de educação física 

é o fato de a aula ser caracterizada em sua maioria pela prática do futebol e em algumas vezes 

o vôlei que, segundo os próprios alunos “Só jogamos futebol e vôlei e não aprendemos 

nada”; “Sempre futebol e, às vezes, vôlei”. Altmann (1998) evidencia em sua pesquisa que o 

esporte é uma atividade predominantemente masculina e que por isso é importantíssimo que 

os professores ofereçam condições para que os alunos superem essa relação entre os esportes 

e os gêneros e não o contrário, como geralmente acontece. 

Esse modelo de aula com a predominância da prática de esportes como futebol e vôlei 

sem que o professor faça a mediação devida sobre os objetivos pelo qual os alunos estão 

praticando essas atividades, resultam na baixa frequência identificada com relação a 
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participação das meninas nas aulas de educação física que acabam não encontrando 

significado para a prática da disciplina. 

A prática de esportes durante as aulas de educação física tem que ser devidamente 

orientada e mediada pelo professor principalmente aqueles esportes que envolvem 

competição, agressão e violência que, na falta das intervenções do professor, são a 

oportunidade para que, os meninos na adolescência mostrem publicamente seu “status de 

macho” (BADINTER, 1993).  

 

 

Categoria 9.2.4: Aula legal: Divertida, práticas e dinâmicas 

 

Analisando a tabela (Conteúdos, categorias e frequência) mais precisamente os 

conteúdos referentes à formação da categoria 9.2.4 (Aula legal: Divertida, práticas e 

dinâmicas) temos que 27% dos alunos responderam a pergunta 9 (como é sua aula de 

educação física), classificando-a como aula legal, divertida, práticas e dinâmicas. 

Um dos objetivos da educação física escolar é proporcionar prazer ao aluno através da prática 

de atividades diversificadas. Martins (2009) traz que o mais importante é proporcionar aos 

alunos a aprendizagem dos conteúdos de educação física de forma prazerosa, descontraída, 

tendo em vista que isso não os torna menos importante se comparados com os conteúdos de 

qualquer outra disciplina. 

Comparando os dados obtidos nessa questão 9 (Como é sua aula de educação física?), 

de que 27% dos alunos acham as aulas legais, práticas, divertidas e dinâmicas com os dados 

obtidos na questão 4 (Entre detestar e adorar, como você considera o seu “gostar” pelas 

aulas de educação física?) e expressos no gráfico 4.1 (O gostar dos alunos com relação as 

aulas de educação física) no qual 40% dos alunos responderam gostar muito de educação 

física e 35% responderam gostar de algumas atividades e o gráfico 4.2 (Resposta dos alunos 

referentes as atividades que eles gostam) em que os alunos colocaram os esportes (Vôlei, 

Futebol, Basquete, Handebol) como sendo as atividades que eles mais gostam, temos que o 

principal motivo para que os alunos considerem as aulas de educação física legais, práticas e 

dinâmicas são a prática das modalidades esportivas. 

A prática de esportes nas aulas de educação física faz parte dos conteúdos a serem 

trabalhados na disciplina, o professor pode e deve usá-la como instrumento para alcançar 
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determinado objetivo na aprendizagem dos alunos, mas essa prática tem que ser mediada pelo 

professor que não deve apenas “rolar a bola” evitando que ocorra exclusão de alunos, seja 

com relação ao gênero ou por ser menos habilidoso em comparação aos demais alunos.  

 

 

Categoria 9.2.5: Aula legal: Prática, mas com pouca diversidade 

 

Analisando os conteúdos que foram agrupados para a formação dessa categoria, temos 

que 12% dos alunos que responderam a questão 9 (.Como é a sua aula de educação física?) 

consideram as aulas legais mas com pouca diversidade. 

Como foi analisado na categoria 9.2.4, os alunos significaram as aulas de educação física 

como legais devido ao fato de ser o espaço no qual praticam esportes (“pratico vôlei, futebol, 

exercícios), mas somente a prática de esportes não é suficiente para desenvolver todos os 

conteúdos e objetivos da educação física. 

Os alunos utilizaram a capacidade que possuem de analisar e criticar as aulas de 

educação física e perceberam a necessidade de diversificar as atividades propostas em aula (.. 

“gostaria mais se tivesse outras habilidades”; “Gosto um pouco mais poderia ser mais se 

tivesse mais atividades”). 

 Para que não houvesse o problema citado pelos alunos que, apesar de acharem as aulas 

de educação física legais, consideram que a mesma deva possuir uma diversidade com relação 

as suas atividades, o professor poderia ter realizado um planejamento participativo no qual, 

em conjunto com os alunos, estabeleceria atividades que motivassem a participação dos 

mesmos proporcionando a valorização da disciplina (CORREIA, 1996). 

  

10 – Você gosta da forma que seu professor realiza as aulas de educação física? Explique. 
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Gráfico 10.1 – Resposta dos alunos e frequência 

 

 

Para a análise dessa questão e o cálculo da frequência, só foram consideradas as 

respostas que continham posicionamento dos alunos com relação à pergunta (SIM, NÃO ou 

MAIS OU MENOS). As respostas dos alunos que não responderam a essa questão ou que 

escreveram não frequentarem as aulas de educação física, não foram consideradas. 
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Tabela 10.1.– Justificativas e frequência dos alunos que responderam “sim” a pergunta: Você 

gosta da forma que seu professor realiza as aulas de educação física? Explique.  

Sim 

Justificativas Categorias Frequência 

“Sim, porque ele é muito firmeza”; 

“Sim, o professor é legal e do bem com 

todos os alunos”; ”Gosto porque o 

professor é zoeira”; “Sim porque ele é 

uma pessoa alegre e faz com que a 

gente se anime também” 

 

 

 

Qualidade do professor 

16% 

“Sim, gosto do modo que ele dá as 

aulas”; “Sim porque ele sempre 

diversifica em cada aula”;” Sim, pois 

sempre foi bem explicada para a 

realização das aulas na quadra” 

 

 

Aulas diversificadas 

15% 

“Sim, pelo fato de todos quererem 

jogar futebol e ele deixar eu gosto”; 

“Sim porque só passa futebol”; “Sim 

porque nós jogamos futebol”  

 

 

Jogamos futebol 

13% 

“Sim, porque ele deixa a gente a 

vontade”; “Sim, ele deixa livre para 

escolhermos as atividades”; “Sim 

porque na aula prática o professor deixa 

a aula livre para que cada um faça a 

atividade que quiser”; “Sim, pois ele 

sempre passa as atividades que os 

alunos gostam”. 

 

 

 

 

Aula livre para escolher 

8% 

“Sim, porque como qualquer outro, a 

preferência é ser sempre na prática; 

“Sim, é só na prática, mas é legal” 

 

Aulas são práticas 
3% 

 

 

Quando analisamos o gráfico 10.1 que se refere à resposta dos alunos para a pergunta 

“Você gosta da forma que seu professor realiza as aulas de educação física? Explique”, 

temos que 28% dos alunos responderam “Sim” que gostam da forma que o professor de 
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educação física realiza as aulas. Essa porcentagem é superior à quantidade de alunos que 

responderam não gostar da forma com que as aulas são realizadas pelo professor (23%) e dos 

7% referentes aos alunos que responderam gostarem “mais ou menos” da forma que são 

realizadas as aulas. 

Para entendermos por que a maioria dos alunos afirmam gostar da forma que o 

professor realiza as aulas de educação física, analisamos as categorias que foram organizadas 

a partir das articulações e agrupamentos dos conteúdos e sua frequência que estão expressas 

na tabela 10.1. 

 

 

Categoria 10.1.1: Qualidade do professor 

 

Essa categoria foi formada a partir de respostas expressas pelos alunos acerca das 

qualidades que percebem no professor e que justificam a frequência no curso; por exemplo: 

uma pessoa alegre, “zoeira”, “firmeza” e legal. A frequência com que esses conteúdos 

apareceram nas respostas dos alunos foi de 16%, tornando essa categoria a maior em 

porcentagem em comparação às outras, o que justifica o porquê dos alunos gostarem da forma 

como o professor realiza as aulas de educação física. 

A avaliação positiva desses alunos tem relação direta com a sua frequência nas aulas 

de educação física. Rangel-Betti (1995) relata que a participação do aluno nas aulas de 

educação física pode ser determinada pela relação aluno-professor e Salles (1998) 

complementa esse texto trazendo que o principal fator que agrada os alunos na escola é o seu 

relacionamento com o professor pelo fato de quererem ser ouvidos, tratados com dedicação, 

carinho, amizade, paciência e respeito.  

 Para Machado (1995), no desempenho de sua função, o professor pode deixar marcas 

de grande significado nos alunos em formação, sendo responsável por descobrimentos e 

experiências que podem ser boas ou ruins. O professor de educação física deve ter 

conhecimento para trabalhar componentes sociais, psicológicos e culturais além de aspectos 

físicos e motores. 

 Essa boa relação que o aluno tem com o professor favorece a diminuição do pedido de 

dispensa das aulas tendo em vista que os alunos podem frequentar a disciplina, ou realizar 

alguma atividade, pelo fato de gostarem do professor. Para Cunha (2001), a boa relação 
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existente entre professor e aluno motiva os alunos a aprenderem determinada matéria, bem 

como aproxima o aluno do professor. 

  

 

Categoria 10.1.2: Aulas diversificadas 

 

Com a análise da Tabela 10.1 (Justificativas e frequência dos alunos que responderam 

“sim” a pergunta: Você gosta da forma que seu professor realiza as aulas de educação 

física? Explique.), temos que apenas 15% dos alunos gostam da forma como o professor 

realiza a aula de educação física, devido à forma com que ele explica o que vai ser praticado 

em quadra e a diversidade de atividades.  

Essa porcentagem baixa de alunos que consideram as aulas de educação física 

diversificadas pode estar relacionada com os dados obtidos na questão 9 (Como é sua aula de 

educação física?) expressos na tabela 9.2 (Conteúdos, categorias e frequência), em que 27% 

dos alunos responderam acharem  as aulas legais, divertidas e dinâmicas pelo fato de 

praticarem o futebol, vôlei e exercícios físicos (” Muito boa, pois praticamos o esporte mais 

firmeza de todos o futsal”; “Aulas práticas com bastante esportes e exercícios”; Aulas 

“Práticas: futebol, vôlei, exercícios”). 

 Essa relação dos dados das duas questões mostra que essa diversidade, apontada na 

categoria, refere-se à prática de modalidades esportivas e exercícios, mas não de atividades 

como aulas teóricas, jogos, brincadeiras, lutas e etc.  

Para alcançar os objetivos da educação física, que é o aprendizado da cultura corporal 

pelo aluno e consequente conhecimento sobre seu próprio corpo, é necessário que, durante as 

aulas, o professor propicie aos alunos diversas atividades, não somente a prática de esportes. 

O aluno precisa vivenciar diferentes formas de movimentos do seu corpo e, 

consequentemente, significar o aprendizado dos conteúdos propostos pela disciplina. 

 

 

Categoria 10.1.3: Jogamos futebol 

 

Na tabela 10.1. (Justificativas e frequência dos alunos que responderam “sim” a 

pergunta: Você gosta da forma que seu professor realiza as aulas de educação física? 
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Explique.), evidenciou-se que 13% dos alunos estão satisfeitos com a forma com que o 

professor realiza as aulas de educação física, devido ao fato de praticarem o futebol. 

Esses dados mostram o prazer que alguns alunos possuem em praticar essa 

modalidade, mas que não estão preocupados em alcançar os outros objetivos que são 

propostos pela disciplina.  

O professor, aproveitando do interesse dos alunos pela prática dessa modalidade, deve 

explorar ao máximo tudo o que a prática do futebol nas aulas pode oferecer com relação aos 

conteúdos da disciplina. Dessa forma, os alunos podem aprender outras práticas do futebol, ou 

seja, não ficar restrito apenas aos conhecimentos do futebol de quadra, mas elevar esses 

conhecimentos ao futebol de areia, de campo, como se joga o futebol hoje em dia, como era 

jogado no passado, futebol com meninos e meninas juntos, com pessoas portadoras de 

necessidades especiais e, assim, trabalhar todos os tipos de valores e preconceitos que 

aparecerem durante as aulas tornando a aprendizagem bem mais significativa para os alunos. 

 

 

Categoria 10.1.4: Aula livre para escolher 

  

Analisando a tabela Tabela 10.1 (Justificativas e frequência dos alunos que 

responderam “sim” a pergunta: Você gosta da forma que seu professor realiza as aulas de 

educação física? Explique.) temos que apenas 8% dos alunos, responderam gostar do 

professor de educação física pelo fato das aulas serem livres. O fato de apenas poucos alunos 

demonstrarem gostar das aulas por serem livres demonstra que esse formato de aula motiva 

apenas a minoria com relação à frequência e prática da disciplina.  

Nesse formato de aula, o professor perde a sua função de mediador e assume a função 

de espectador não realizando as intervenções pedagógicas necessárias. Dias (2005), 

posiciona-se a favor da aplicação de aulas livres, desde que ocorram apenas em alguns 

momentos, pois considera importante que os alunos tenham esse tempo de lazer.   

   Quando o professor opta somente pelo modelo de “aula livre”, ou seja, quando 

permite aos alunos escolherem as atividades, acaba contribuindo para que ocorra uma 

desvalorização da disciplina, colaborando para que a educação física escolar deixe de ser 

significativa para os alunos com relação aos seus conteúdos. 
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Essa desvalorização é acentuada tendo em vista que a disciplina para o ensino médio 

regular do período noturno é disponibilizada fora do horário de aula e sua facultatividade é 

garantida pela lei. Caso a educação física não seja significativa para o aluno, o mesmo pode 

optar em requerer o atestado de dispensa e realizar outras atividades como, por exemplo, um 

curso profissionalizante. 

 

 

Categoria 10.1.5: Aulas são práticas 

 

Analisando a tabela 10.1. (Justificativas e frequência dos alunos que responderam 

“sim” a pergunta: Você gosta da forma que seu professor realiza as aulas de educação 

física? Explique.), temos que 3 % dos alunos gostam do fato das aulas serem práticas.  

Os dados obtidos com esta resposta demonstram a preferência de alguns alunos pelas 

aulas práticas de educação física. Para Betti e Zulianni (2002), esse formato de aula é 

importante, pois proporciona ao aluno do ensino médio adquirir conhecimentos através da 

vivência de atividades corporais. 

O professor que adota esse formato de aula tem que ter o cuidado de não ficar restrito 

apenas à utilização de aulas práticas. Lorenz e Tibeau (2003) alertam que as aulas de 

educação física não devem atingir extremos, ou seja, ser constituídas apenas de aulas práticas 

ou somente de teorização. De acordo os autores, é preciso que as aulas práticas sejam 

realizadas com embasamento teórico, para que os conteúdos relacionados à disciplina não 

percam suas características. 
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Tabela 10.2 – Justificativas e frequência dos alunos que responderam “mais” ou “menos” a 

pergunta: Você gosta da forma que seu professor realiza as aulas de educação física? 

Explique. 

Mais ou menos 

Justificativas Categorias Frequência 

“Em partes, pois devido os alunos 

elaborarem as atividades, fica sempre 

a mesma coisa”; “    regular”; “Em 

determinado momento sim, mas todas 

as aulas são iguais, sempre futebol, 

acho que as aulas deveriam ser mais 

diferenciadas, com outras atividades, 

outros esportes e mais organizadas” 

 

 

 

 

Em parte: ..Aulas são 

iguais... 

 

7% 

“Um pouco pq ele não interage com 

as meninas que só ficam sentadas 

fazendo nada e ele só passa futebol”; 

“Um pouco, às vezes ele interage com 

os alunos, às vezes não” 

 

 

Um pouco: Às vezes 

interage...outras não... 

5% 

 

 

Categoria 10.2.1: Em parte, aulas são iguais 

 

 Analisando os dados obtidos nesta questão e expressos na tabela 10.2 (“Justificativas 

e frequência dos alunos que responderam “mais” ou “menos” a pergunta: Você gosta da 

forma que seu professor realiza as aulas de educação física? Explique”), temos que 7% dos 

alunos consideram as aulas iguais e, consequentemente, gostam apenas em parte da forma 

com que o professor realiza as aulas de educação física. 

 Quando analisamos a questão 9, mais precisamente a categoria 9.2.5 (Aula legal: 

Prática, mas com pouca diversidade), observa-se que os alunos consideram as aulas de 

educação física dessa escola legais, mas sentem a necessidade de que as atividades sejam 

diversificadas e não apenas a prática de esportes. 
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 Fazendo uma relação dos dados obtidos na categoria 9.2.5 com os dados da categoria 

10.2.1 temos que, de acordo alguns alunos, as aulas de educação física dessa escola são iguais 

com predominância na prática de esportes. 

 Como uma hipótese explicativa para entendermos por que 7% dos alunos gostam 

apenas em parte da forma como o professor realiza suas aulas, trazemos Martinelli et al., 

(2006) ao salientarem o fato de que as alunas se sentem desmotivadas a participar quando as 

aulas de educação física são, em sua maioria, a prática de esportes,. De outro lado, quando as 

aulas oferecem somente modalidades esportivas diferentes para meninos e meninas, como por 

exemplo futebol para os meninos e vôlei para as meninas, os alunos se sentem insatisfeitos, 

sem a possibilidade de diversificar e experimentar outras atividades. 

 

 

Categoria 10.2.2: Um pouco: Às vezes interage...outras não...  

 

Analisando a tabela 10.2 (Justificativas e frequência dos alunos que responderam 

“mais” ou “menos” a pergunta: Você gosta da forma que seu professor realiza as aulas de 

educação física? Explique), que contém as justificativas utilizadas para formação dessa 

categoria, temos que 5% dos alunos gostam “um pouco” da forma com que são realizadas as 

aulas de educação física, devido à postura do professor na realização das atividades. Em 

outras palavras, de acordo com os alunos, falta interação do professor com eles, haja vista que 

deixa as meninas sentadas enquanto realiza o futebol para os meninos. 

  Almeida (2007) coloca em seu estudo que os procedimentos didático-pedagógicos do 

professor influenciam na qualidade das aulas e, consequentemente, na motivação dos alunos. 

O professor que ministra suas aulas proporcionando que o aluno aprenda através do lúdico 

leva vantagem com relação às outras disciplinas.  

Além de propiciar o aprendizado dos alunos com atividades lúdicas, dinâmicas e 

reflexivas, o professor deve interagir com seus alunos durante a realização das mesmas, 

demonstrando seu compromisso em ensinar, motivando-os ainda mais em praticar as aulas, 

tendo em vista que a falta de interação com os alunos, principalmente com as meninas, foi os 

motivo alegado pelos alunos por gostarem apenas um pouco do modo como as aulas são 

realizadas.  
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Tabela 10.3 – Justificativas e frequência dos alunos que responderam “não” a pergunta: Você 

gosta da forma que seu professor realiza as aulas de educação física? Explique. 

Não 

Justificativas Categorias Frequência 

“Não, só tem futebol”; “Não, porque 

ele só passa uma modalidade”; “Não 

muito, ele só passa futebol”; “não, 

porque só jogamos futebol e vôlei”; 

”Não porque só tem futebol, e se é 

para mim assistir futebol vejo em 

casa”. 

“Não, pois só passa as mesmas 

coisas”; “Não, porque ele só passa uma 

modalidade”; “Não, porque ele não 

muda de esporte”; “Não porque 

deveria ter mais atividade e não só 

uma”. 

 

 

 

 

 

 

 

Só tem futebol 

 

16,5% 

“Não, pois não tem organização”; 

“Não porque as aulas são 

desorganizadas”; “Não, pois as 

atividades são mal escolhidas e 

executadas”. 

 

 

Aulas desorganizadas 

8% 

“Não, ele não faz nada”; não, não há 

empolgação e desempenho”; “Não , ele 

não realiza nada, apenas entrega a 

bola e só”. 

 

 

Não faz nada... apenas 

entrega a bola 

5% 

“Não, pois ele não tem autoridade 

sobre os alunos, não dá nota pelo  que 

aluno faz, mas somente por estar 

presente”; “não, porque não tem muita 

autoridade”. 

 

 

O professor não tem muita 

autoridade 

3,5% 
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Categoria 10.3.1: Só tem futebol 

 

 Analisando a tabela 10.3 (Justificativas e frequência dos alunos que responderam 

“não” a pergunta: Você gosta da forma que seu professor realiza as aulas de educação 

física? Explique.), temos que o principal fator responsável por 16,5% dos alunos não 

gostarem da forma com que o professor realiza as aulas de educação física é a prática apenas 

do futebol. 

  Darido (2007) ressalta que é preciso que o professor garanta um ensino de qualidade, 

que vai além de apenas jogar e, caso decida ensinar o futebol, deve abranger seus 

ensinamentos para técnicas, táticas e implicações desse esporte na sociedade, tornando os 

alunos capazes de agir e transformar o seu contexto futuramente caso achem necessário. 

 O fato de ocorrer a prática de apenas uma modalidade esportiva nas aulas de educação 

física tem como um dos determinantes o formato de aulas livres, na qual o professor permite 

que a maioria dos alunos escolham o que deverá ser praticado, como constatado na análise da 

Categoria 10.1.4 (Aula livre para escolher), em que apenas 8% dos alunos escreveram gostar 

desse formato de aula. 

Comparando a porcentagem de alunos das duas categorias temos que 8% dos alunos 

escreveram gostar desse formato de aula e 16,5% alegaram não gostar por esse formato 

resultar apenas na prática do futebol. Esse formato de aula agrada apenas a minoria dos alunos 

em comparação àqueles que o criticam, resultando na desmotivação pela maioria dos alunos 

com relação à frequência da disciplina e, como consequência, o aumento da evasão. 

 

 

Categoria 10.3.2: Aulas desorganizadas 

 

O fato de 8% dos alunos considerarem as aulas de educação física desorganizadas, 

como demonstrado na tabela 10.3 (Justificativas e frequência dos alunos que responderam 

“não” a pergunta: Você gosta da forma que seu professor realiza as aulas de educação 

física? Explique.) está diretamente relacionado com o formato das aulas realizados pelo 

professor. 
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Nas aulas livres, nas quais a maioria dos alunos escolhe as atividades que querem 

realizar, há pouca ou nenhuma mediação por parte do professor, que deveria organizar as 

aulas de acordo com o proposto em seu planejamento.  

 

 

 

Categoria 10.3.3: Ele apenas entrega a bola 

 

Nesta categoria, de acordo os dados obtidos e expressos na tabela 10.3 (Justificativas e 

frequência dos alunos que responderam “não” a pergunta: Você gosta da forma que seu 

professor realiza as aulas de educação física? Explique), temos que 5% dos alunos não 

gostam da forma com que o professor realiza a aula que, segundo eles,  é de apenas entregar a 

bola, atividade  conhecida popularmente como “rolar a bola”. 

O “rolar a bola” é um termo popular utilizado para expressar que, em determinada 

aula, o professor de educação física disponibiliza aos alunos bolas de algumas modalidades 

esportivas para que os mesmos pratiquem alguma atividade sem a interferência do professor. 

Aulas nessas condições acabam desvalorizando a educação física que perde seu objetivo 

enquanto disciplina no ambiente escolar. 

 Com relação aos alunos, o fato da disciplina ser fora do horário regular de aulas, a 

repetição de programas desenvolvidos no ensino fundamental e a falta de características 

próprias e inovadoras contribuem para o aumento da evasão que acontece nas aulas.  

 O professor que adota essa didática em suas aulas acaba colaborando com a evasão 

dos alunos, que se sentem desmotivados a frequentarem a disciplina. As aulas com esse 

formato estão em completo desacordo com os PCNs (BRASIL, 1998), que propõe como 

modelo as necessidades das aulas serem dirigidas a todos os alunos. 

 De acordo com os PCNs:  

 

"A sistematização dos objetivos, conteúdos, processos de ensino e 

aprendizagem e avaliação tem como meta a inclusão do aluno na 

cultura corporal de movimentos, por meio da participação e reflexão 

concretas e efetivas. Busca-se reverter o quadro histórico de seleção 

entre indivíduos aptos e inaptos para as práticas corporais, resultante 

da valorização exacerbada do desempenho e da eficiência" (p.19). 
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Analisando o texto do PCN, constata-se que sua intenção é de que a inclusão na escola 

supere a exclusão não só na educação física, mas nos diferentes segmentos escolares e esse 

modelo de “rolar a bola” vai contra essa proposta, na medida em que exclui alunos, 

privilegiando apenas o grupo que determina as modalidades esportivas a serem praticadas sem 

a preocupação e o conhecimento de incluir e respeitar a diversidade que existe entre todos os 

alunos. 

 

 

Categoria 10.3.4: O professor não tem muita autoridade 

  

Quando analisamos as justificativas que resultaram na formação dessa categoria, 

temos que 3,5% dos alunos responderam que não gostam da forma com que o professor 

realiza as aulas de educação física, já que este não demonstra ter muita autoridade. 

Essa falta de autoridade é identificada em resposta como: “Não, pois ele não tem autoridade 

sobre os alunos, não dá nota pelo o que aluno faz, mas somente por estar presente”. Nessa 

fala identificamos que, além do problema de autoridade, o aluno relata sobre a forma com que 

ele e seus colegas são avaliados na aula de educação física, o que ocorre de acordo com a 

presença ou ausência dos alunos. 

  Para Libâneo (1994), a avaliação é uma tarefa didática que apresenta uma grande 

complexidade de fatores e não pode ser resumida apenas por provas, testes ou aplicação de 

notas.  

Piletti (1987) define avaliação como: 

 

"Avaliação é um processo contínuo de pesquisas que visa interpretar 

os conhecimentos, habilidades e atitudes dos alunos, tendo em vista 

mudanças esperadas no comportamento, propostas nos objetivos 

educacionais, a fim de que haja condições de decidir sobre alternativas 

do planejamento do trabalho do professor e da escola como um todo” 

(p.190). 

 

 

 Analisando essas duas definições, temos que a avaliação é realizada por meio de um 

processo voltado para objetivos educacionais e que não pode ter características resumidas 

como testes, provas, notas e presença. O fato do professor utilizar a presença como método 
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avaliativo, demonstra que não há uma preocupação com relação aos objetivos dos respectivos 

conteúdos referentes a educação física escolar. 

 Os alunos, ao perceberem que só o fato de estarem presentes já é suficiente para serem 

bem avaliados, sentem-se motivados a frequentarem as aulas, mas somente participando das 

atividades que forem do seu interesse. 

 Voltando ao aspecto da autoridade, quando analisamos a questão 9 (como é sua aula 

de educação física), mais precisamente a tabela 9.2 (“Conteúdos, categorias e frequência”), 

tivemos que 15% dos alunos responderam que as aulas são chatas, porque cada aluno acaba 

praticando uma atividade de acordo com sua vontade, ou seja, as aulas de educação física 

dessa escola são livres e as atividades são escolhidas pela maioria dos alunos, o que  resulta 

no descontentamento daqueles que esperam atividades elaboradas e ministradas pelo 

professor. 

 Nesse formato de aula, a importância da presença e autoridade do professor é 

diminuída, tendo em vista que quem organiza o que vai ser praticado são os alunos, resultando 

no descontentamento dos alunos, cujas respostas foram utilizadas para formação dessa 

categoria.  

 

11– Se você fosse o secretário de educação, as aulas de educação física seriam... 

 

  Analisando as respostas dos alunos para essa questão, identificamos que a maioria dos 

alunos escreveu apenas que, caso fossem o secretário da educação, as aulas de educação física 

seriam dentro do horário regular de aula. O gráfico abaixo representa a porcentagem de alunos 

que afirmaram querer as aulas de educação física dentro do horário regular de aula em 

comparação com outras respostas. 
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Gráfico 11.1 – Porcentagem dos alunos que responderam querer as aulas de educação física 

dentro do horário regular de aula em comparação às outras respostas: 

 

 

  Analisando os questionários dos 49% dos alunos que escreveram outras respostas 

diferentes da anterior, ou seja, introduzir as aulas de educação física dentro do horário regular 

de aula, obtivemos a tabela abaixo que contém todas as respostas dos alunos.  

 

 

Tabela 11.1 – Conteúdos, Categorias e frequência de como seriam as aulas de educação física 

caso os alunos fossem secretário educação sem considerar os alunos que escreveram 

querer as aulas de educação física dentro do horário regular de aula 

 

Conteúdos Categorias Frequência 

“Diferenciadas, tendo 1 aula de 

futebol, 1 de vôlei, 1 de basquete, 1 de 

handebol ou queimada, fazendo um 

revezamento dos esportes”;” Cada dia 

um esporte diferente”;” Bem mais 

diferenciada com atletismo e outros 

esportes como handebol, vôlei, 

queimada e não só futebol”;“Criaria 

um esboço para diferenciar as 

atividades, para não torná-las 

repetitivas e agradar a todos”;” Bem 

legal, por causa que teriam bastante 

atividades físicas bem variadas”;” 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,5% 
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Várias atividades em uma aula”Mais 

diversificadas, pois a maioria das 

aulas são sempre os meninos que 

jogam futebol e esquecem que tem 

pessoas que gosta de jogar vôlei”; 

“Passaria atividades diferentes em 

que todos participaram”; 

“Diversificadas, obrigatórias e 

adoradas por todos”; “Bem 

diversificadas”; “atividades mais 

diversificadas”;” “Teria dança, 

alongamento e algo que realmente 

interessasse os alunos”;”! 

Interessante para os alunos”; 

“criativas e interessantes”” As aulas 

poderiam ter mais práticas e jogos 

novos, ter mais exercícios para 

fazermos e aprender jogos de 

tabuleiros”;” Variedade de jogos”;” 

Seria dinâmica, cada pessoa pode 

fazer atividades diversas, correr, 

brincadeiras, jogos, futebol, vôlei”. 

 

Aulas diferenciadas, 

dinâmicas e interessantes 

“Mais aulas práticas do que 

teóricas”;” Mais atividades práticas e 

menos teóricas”;”Muito exercícios 

físicos e esportes”; “Com bastante 

esportes”;” Com muitos esportes e 

jogos”;“Todas seriam práticas e 

seriam mais futsal”;” Voltada para 

aulas práticas”;“Mais atividades de 

educação física e exercícios mais 

praticados como flexão, abdominais e 

etc”;” Com mais exercícios fazendo 

com que incentivassem mais os alunos” 

; Com mais exercícios físicos”. 

 

 

 

 

 

 

Aulas práticas 

16% 

“Atividades controladas onde os alunos 

se divertem e ampliem sua saúde 

sempre trocando vários esportes”; 

“Buscaria alguma alternativa para 

deixar mais divertida as aulas”; 

 

 

 

13% 
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“mais brincadeiras”;” Legais e 

criativas”;” Cheias de atividades 

aleatórias, seriam animadas e eu 

participava com os alunos” 

 

Aulas divertidas 

“Seriam 2 vezes por semana”; “Com 

mais aulas”; “ 3 vezes por semana”;” 

Teria mais aulas”; ”Prolongaria a 

educação física para todos os dias e 

tiraria as aula de artes”. 

 

 

Maior quantidade de aulas 

9,5% 

“50% de aulas teóricas e 50% de 

aulas práticas, aquecimentos, dicas de 

alimentação e muito mais”; “Tipo um 

rodízio, umas duas aulas de prática, 

outra de uma forma diferente, na 

onde todos participem”;” com aulas 

teóricas e práticas”. 

 

 

 

Aulas práticas e teóricas 

5,5% 

“Futebolzinho para os moleques e vôlei 

para as meninas”; ”Separados 

meninos e meninas com atividades 

diferenciadas”;” 1 dia para meninos e 

1 dia para meninas”; ““Da forma que 

está”;” Do mesmo modo que são 

agora”;” Da mesma forma que é”; “Da 

forma que está”;” Do mesmo modo 

que são agora”;” Da mesma forma que 

é”. 

 

 

Aulas sem alteração: 

separadas meninos e 

meninas 
7% 

“Todos devem participar das aulas 

sem a exclusão de nenhuma aluna 

presente na aula”; “participação de 

todos”; ”Mais diversificadas, pois a 

maioria das aulas são sempre os 

meninos que jogam futebol e 

esquecem que tem pessoas que gosta de 

jogar vôlei”; “Passaria atividades 

diferentes em que todos 

participariam”; “Meninos e meninas 

juntos porque só os meninos jogam e 

as meninas ficam sentadas”; “Com 

meninos e meninas juntos, sem 

 

 

 

 

Aulas sem exclusão 
9% 
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diferença de horários”; “participação de 

todos”. 

“Eu deixaria bem mais organizada... 

com outros entretenimentos, usando 

mais a lógica”; “Melhor planejadas; 

não somente “oba oba” na quadra”;” 

Mais elaboradas”. 

 

 

Aulas organizadas 

3% 

“os materiais disponibilizados para a 

prática das aulas de melhor 

qualidade”;” Com mais recursos, mais 

bolas”; “mais materiais aos 

professores”. 

 

Mais recursos e materiais 

para os professores 
2% 

“Facultativas, fazia quem quisesse”; 

“facultativas” 

Aulas facultativas 
1,5% 

“Deixaria que a maioria escolhesse o 

esporte a praticar”; “livre” 

Aula livre 
1% 

 

 

Dividindo a análise dos dados obtidos com a análise das respostas dos alunos em dois 

momentos, temos que, em um primeiro momento, um ponto a ser identificado nessa questão é 

a grande quantidade de alunos (mais precisamente 51%) que responderam que preferem 

colocar as aulas de educação física dentro do horário regular de aula.  

Com relação aos benefícios que essa mudança de horário pode trazer para a escola, 

Darido et al. (1999) trouxeram um resultado interessante em sua pesquisa ao investigarem a 

opinião de alguns professores de educação física com relação à aula ser ministrada dentro do 

horário regular do ensino médio. Com base nessa pesquisa, os autores afirmam que, deste 

modo, ocasiona uma democratização do acesso dos alunos às aulas, diminuindo o número de 

alunos dispensados, possibilitando maior chance de integração da educação física à proposta 

pedagógica da escola, como propõe a LDB/96.  

Com relação à educação física ser dentro do horário regular de aula, Souza & Oliveira 

(2004) escreveram: 
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[...] Recomenda-se a obrigatoriedade da oferta dessa disciplina no 

ensino noturno entendendo sua importância na formação dos jovens, 

no estímulo à maior integração entre alunos e alunos e professores, 

importante procedimento de combate à evasão e, ainda, seu potencial 

estimulador de vida saudável (SOUSA & OLIVEIRA, 2004). 

 

A democratização do acesso dos alunos às aulas de educação física, proporcionado 

pela oferta das aulas dentro do horário regular de aula (DARIDO et. al. 1999), juntamente 

com a recomendação de obrigatoriedade de oferta dessa disciplina (SOUZA e OLIVEIRA, 

2004), bem como os dados obtidos nessa pesquisa, os quais demonstram que a maioria dos 

alunos quer a educação física do período noturno dentro do horário regular de aula, revelam a 

necessidade de se revisar a lei que garante a educação física fora do horário regular de aula e a 

sua facultatividade, já que esses fatores, unidos, são determinantes para o aumento dos 

pedidos de dispensas. 

Em segundo momento, analisamos a tabela 11.1 que traz os Conteúdos, Categorias e 

frequência de como seriam as aulas de educação física, caso os alunos fossem o secretário da 

educação sem considerar os alunos que escreveram querer as aulas de educação física dentro 

do horário regular de aula. 

 

 

Categoria 11.1.1: Aulas diferenciadas 

 

Quando analisamos a Tabela 11.1 (Conteúdos, Categorias e frequência de como 

seriam as aulas de educação física caso os alunos fossem secretário da educação sem 

considerar os alunos que escreveram querer as aulas de educação física dentro do horário 

regular de aula), temos que 38,5% dos alunos sentem a necessidade de aulas diferenciadas. 

Analisando os conteúdos para formação dessa categoria, encontramos respostas de 

alunos que sugerem outras modalidades esportivas para serem trabalhadas em aula e não 

apenas o futebol que na tabela 10.3 (Justificativas e frequência dos alunos que responderam 

“não” a pergunta: Você gosta da forma que seu professor realiza as aulas de educação 

física? Explique.) foi criticado por 16,5% dos alunos. 
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Com relação a praticar atividades diferenciadas nas aulas de educação física, Oliveira 

(2006) alerta para a necessidade de propor atividades físicas alternativas desde o Ensino 

Fundamental, para que ocorram maior adesão e interação dos alunos nas aulas. 

A execução de atividades diferenciadas propicia maiores oportunidades de 

significação das mesmas para os alunos, que, com a mediação do professor, alcançará de 

forma atraente e criativa o aprendizado de conteúdos dessa disciplina. 

Melo (1995) indica em seu trabalho a importância do professor oferecer diversas 

atividades aos alunos além dos esportes tradicionais. Em seu estudo, o autor implementou um 

programa de Educação Física para o ensino médio em uma escola, utilizando jogos, diferentes 

tipos de queimadas, handebol, sabonete, pic-bandeira, quatro cantos e outros. Ao fim do 

programa, os alunos avaliaram positivamente e ressaltaram que estes conteúdos deveriam 

estar disponíveis também nas aulas regulares de Educação Física. 

A utilização de aulas diversificadas na educação física, além de tornar as aulas mais 

dinâmicas, propicia maior interação dos alunos com os conteúdos propostos. A partir do 

momento que o aluno encontre significação em alguma atividade que está sendo realizada, 

tenderá a considerar essa mais interessante. 

 

 

Categoria 11.1.2: Aulas práticas 

 

Com a análise dos dados obtidos e expressos na tabela 11.1 (Conteúdos, Categorias e 

frequência de como seriam as aulas de educação física caso os alunos fossem o secretário da 

educação sem considerar os alunos que escreveram querer as aulas de educação física 

dentro do horário regular de aula), temos que 16% dos alunos, caso fossem o secretário da 

educação, implantariam aulas de educação física que fossem práticas sem preocupação com 

aulas teóricas. 

Essas aulas práticas, de acordo os alunos, seriam compostas, em sua maioria, por 

esportes e prática de exercícios físicos. Dependendo do objetivo que deve ser alcançado, 

avaliamos que algumas aulas teóricas são necessárias. Kunz (2004) aponta que deve haver 

uma relação de unidade formando uma reciprocidade dialética para a forma com que a teoria e 

prática devem ser.   
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O professor, utilizando dessa relação de unidade, deve mediar suas aulas utilizando de 

diversas estratégias para que possa proporcionar a todos os alunos o aprendizado dos 

conteúdos da disciplina. 

 

 

Categoria 11.1.3: Aulas divertidas 

 

Na análise da tabela 11.1 (Conteúdos, Categorias e frequência de como seriam as 

aulas de educação física caso os alunos fossem o secretário da educação sem considerar os 

alunos que escreveram querer as aulas de educação física dentro do horário regular de 

aula), observa-se que 13% dos alunos, caso fossem o secretário da educação, proporcionariam 

aulas de educação física mais legais, criativas, animadas e com brincadeiras. 

Esses alunos demonstram uma preocupação com o lúdico nas aulas; tal aspecto é 

bastante valorizado por Marinho et al. (2008), quando afirmam que o papel do professor é 

formar um aluno motivado e consciente que consegue entender a importância que atividades 

lúdicas trazem para sua vida. 

Ainda de acordo o mesmo autor, o lúdico como ferramenta didática pelo professor, 

deve ser usado de forma que o mesmo planeje e selecione jogos que atendam os objetivos dos 

conteúdos propostos para determinada faixa etária. Em conjunto com o lúdico, recursos como 

materiais, espaço, grau de dificuldade, desafio, interesse do aluno e número de participantes 

são aspectos indispensáveis a serem considerados no planejamento das aulas. 

 

 

Categoria 11.1.4: Maior quantidade de aulas 

 

De acordo a tabela 11.1 (Conteúdos, Categorias e frequência de como seriam as aulas 

de educação física caso os alunos fossem secretário da educação sem considerar os alunos 

que escreveram querer as aulas de educação física dentro do horário regular de aula), temos 

que 9,5% dos alunos aumentariam a quantidade de aulas de educação física caso fossem o 

secretário da educação. 

Alguns alunos responderam que aumentariam a quantidade de aula para 3 vezes por 

semana ou até mesmo substituiriam as aulas de artes pelas aulas de educação física. Essas 
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respostas demonstram o interesse dos alunos com relação às aulas e o conhecimento da 

importância que a disciplina possui dentro do currículo escolar. 

Esses alunos perceberam em algum momento da sua vida escolar a importância em 

frequentar e participar das atividades de educação física, que proporciona ao aluno conhecer 

seu corpo, suas limitações e aprender como superá-las. Além desses objetivos, a educação 

física proporciona conhecimento de valores, considerando que o aluno aprende a conviver e 

interagir socialmente através das vivências corporais. 

 

 

Categoria 11.1.5: Aulas práticas e teóricas 

 

De acordo os dados obtidos na tabela 11.1 (Conteúdos, Categorias e frequência de 

como seriam as aulas de educação física caso os alunos fossem o secretário da educação sem 

considerar os alunos que escreveram querer as aulas de educação física dentro do horário 

regular de aula), temos que 5,5% dos alunos querem aulas teóricas na mesma proporção de 

aulas práticas. 

Barros (1992) considera que o grande problema da Educação Física é a inexistência da 

relação entre a teoria e prática. Para o autor, a falta de conteúdo teórico em uma atividade 

torna sua prática intuitiva, fazendo com que o nível de conhecimento que os alunos adquirem 

nas aulas seja mínimo. 

Nessa questão, obtivemos que 5,5% dos alunos escreveram querer aulas teóricas e 

práticas. Aulas de educação física que tenham o formato teórico-prático proporcionam ao 

aluno um espaço de reflexão com relação à atividade que está sendo realizada, ou seja, não 

praticar uma atividade apenas por praticar, mas adquirir conhecimentos técnicos, táticos e 

objetivos. 

 

 

Categoria 11.1.6: Aulas sem alteração: separadas meninos e meninas 

 

Nessa categoria, 7% dos alunos afirmaram que querem aulas separadas entre meninos 

e meninas. Os conteúdos para formação dessa categoria mostram que esses alunos querem 

atividades diferenciadas entre os gêneros. Alguns deles chegaram a sugerir a prática de 
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futebol para os meninos e vôlei para meninas e que ocorra separação do dia em que as aulas 

são realizadas. 

Esse formato de aula sugerido por esses alunos adotariam, caso fossem o secretário da 

educação, é o mesmo que já ocorre na escola em que foi realizada a pesquisa, ou seja, como já 

foi descrito no capítulo do método, ocorre separação entre os horários da prática dos meninos 

e das meninas e, de acordo os dados obtidos na questão 9 (Como é sua aula de educação 

física?), mais precisamente na tabela 9.2 (Tabela 9.2 – Conteúdos, categorias e frequência nas 

aulas de educação física), 24,5% dos alunos consideraram as aulas monótonas e chatas por 

serem constituídas de apenas futebol e vôlei.  

Esse formato de aula, que já é utilizado pelo professor na escola em que foi realizada a 

pesquisa, estaria em desacordo com o PCN (Brasil, 1997), segundo o qual as aulas mistas 

(meninos e meninas praticando as aulas no mesmo horário e as mesmas atividades) favorecem 

o convívio entre os gêneros, de tal modo que possam aprender a ser tolerantes, a não 

discriminar e a compreender as diferenças, e a não reproduzir, de forma estereotipada, 

relações sociais autoritárias. 

 

 

Categoria 11.1.7: Aulas sem exclusão 

 

Analisando a resposta dos 9% dos alunos, que responderam querer as aulas de 

educação física sem exclusão caso fossem o secretário da educação, temos que essa exclusão 

refere-se ao fato de que as meninas não participam das aulas de educação física dessa escola.  

Esse fato é justificado pelas respostas encontradas na tabela 11.1 (Conteúdos, 

Categorias e frequência de como seriam as aulas de educação física caso os alunos fossem 

secretário da educação), mais precisamente no quadro de conteúdos que foram agrupados 

para a formação desta categoria. 

Apareceram respostas como “Todos devem participar das aulas sem a exclusão de 

nenhuma aluna presente na aula” e “Mais diversificadas, pois a maioria das aulas são 

sempre os meninos que jogam futebol”, o que comprova o desejo dos alunos de quererem 

acabar com essa exclusão que ocorre com as meninas.  
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Os próprios alunos afirmaram querer não apenas aulas de meninos e meninas no 

mesmo horário, mas com atividades que os dois gêneros possam praticar juntos sem algum 

privilégio para meninos ou para meninas. 

O formato de aula em que são separadas atividades para meninos e outras para as 

meninas constitui um empecilho para a aprendizagem, pois, como já foi assinalado, atitudes 

como essas demonstram um preconceito da vida em sociedade que é levado para a sala de 

aula. 

Para Saraiva (2002), na nossa sociedade, os movimentos e a corporeidade são 

impregnados por uma padronização orientada por normas de conduta e representação social. 

Romero (1994) entende que existe diferenciação durante a vida em sociedade de meninos e 

meninas: aos meninos, são permitidas e incentivadas as brincadeiras mais agressivas e livres 

(jogam bola nas ruas, soltam pipas, andam de bicicletas, rolam no chão em brigas 

intermináveis, escalam muros e realizam muitas outras atividades que envolvem riscos e 

desafios); as meninas, por seu lado, são desencorajadas e, até mesmo proibidas, de praticarem 

essas brincadeiras e atividades. 

De acordo com Ferro apud Toledo (2003), 

 

O homem não nasce homem, da mesma maneira que a mulher não 

nasce mulher (...) vão sendo construídos dentro de certas coordenadas 

históricas. Nem estão inseridos no reino da natureza, nem previstos 

por ela. São produtos de um processo histórico. Seu destino está 

inscrito pela sociedade em que nascem. Assim, o homem não é senão 

de suas relações com outros homens e de todos eles com a natureza 

num espaço e momento determinado. (p. 33).  

 

Um exemplo dessa padronização orientada nas aulas de educação física é quando o 

professor separa e ministra atividades como futebol para os meninos e vôlei para as meninas, 

modelo de aula que foi identificado nessa escola quando obtivemos os conteúdos, referentes à 

questão 9 (Como é a sua aula de educação física?), inseridos na tabela 9.1 (Conteúdos e 

frequência dos alunos que responderam a questão: Como é a sua aula de educação física?), 

para a qual 23,75% dos alunos responderam utilizando frases como:  “Exaustiva, toda aula no 

caso dos meninos a única atividade era futebol e nunca mudava, então eu nunca participava” ; 

“Só jogamos futebol e vôlei e não aprendemos nada” e “Sempre futebol e, às vezes, vôlei”. 
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O professor em sala de aula deve ter o cuidado para não ter atitudes que resultem em 

qualquer tipo de preconceito e, caso identifique algum, tem que trabalhá-lo para que o aluno 

possa refletir sobre o mesmo, tornando-se um cidadão crítico. 

 

 

Categoria 11.1.8: Aulas organizadas 

 

Nessa categoria, temos que 3% dos alunos, caso fossem o secretário da educação, 

deixariam as aulas de educação física mais organizadas. Luckesi (1998) reconhece que o 

trabalho organizado é a melhor forma para que os objetivos possam ser alcançados e, para que 

essa organização ocorra, é necessário planejar. 

Não só na educação física, mas em qualquer outra disciplina, é necessário que seja 

feito um bom planejamento. Libâneo (1994) afirma que o planejamento é um processo que 

visa a articular o trabalho da escola com a realidade social e que tudo o que ocorre no interior 

da escola está atravessado de significados políticos, econômicos e culturais característicos da 

sociedade em que vivemos.  

Para a realização de um bom planejamento, é importante que o professor tenha 

conhecimento sobre a comunidade em que a escola está inserida, os recursos, materiais e 

estruturas disponíveis para suas aulas e que o planejamento fique de acordo com o projeto 

político pedagógico da escola que, por sua vez, tem que ser intencional, com um conjunto 

articulado de propostas e programas de ação delimitados, planejados, executados e avaliados 

em função de uma finalidade. (SEVERINO, 1998). 

 

 

Categoria 11.1.9: Mais recursos e materiais para os professores 

 

Essa categoria demonstrou que 2% dos alunos estão preocupados com relação à 

disponibilidade de recursos e materiais para os professores de educação física. Na escola em 

que foi realizada a pesquisa, as aulas de educação física são realizadas em uma quadra coberta 

e o professor tem disponível uma sala de materiais com algumas bolas das modalidades 

esportivas futebol, handebol, basquetebol e voleibol, além de 2 mesas de tênis de mesa e 

alguns tabuleiros de damas e xadrez. 
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Alguns profissionais de educação física encontram dificuldades em aplicar 

determinadas atividades de seu programa de ensino devido à falta de materiais. Como solução 

para esse problema, alguns autores propõem a utilização de materiais alternativos, que podem 

ser confeccionados em ação conjunta com os alunos. 

 Freire (1992) propõe atividades com a utilização de bolas, arcos, bastões, cordas e até 

mesmo materiais feitos com garrafas e copos descartáveis, para proporcionar ao aluno a 

atribuição de novos significados ao brinquedo montado. Batista (2003) descreve algumas 

atividades com a utilização de diversos materiais para trabalhar equilíbrio, habilidades com a 

bola e atividades em grupo.  

Entendemos que as escolas que disponibilizam ao professor uma variedade na 

quantidade e qualidade de materiais, ou de oportunidades para que os mesmos possam ser 

confeccionados, propiciam ao professor condições para que possa desenvolver um trabalho de 

maior qualidade. 

 

 

Categoria 11.1.10: Aulas facultativas 

 

Com a análise da tabela Tabela 11.1 (Conteúdos, Categorias e frequência de como 

seriam as aulas de educação física caso os alunos fossem secretário da educação sem 

considerar os alunos que escreveram querer as aulas de educação física dentro do horário 

regular de aula), temos que 1,5% dos alunos colocariam as aulas de educação física como 

sendo facultativas. 

Esses dados demonstram a desvalorização que a disciplina tem para esses alunos. 

Autores como Lorenz e Tibeau (2003) afirmam que as aulas de educação física estão 

perdendo o significado pela falta de contextualização dos conteúdos transmitidos, resultando 

na errônea visão, por parte dos alunos, de que o objetivo da disciplina é somente a prática de 

modalidades esportivas e sua frequência tem a finalidade apenas de distração e descontração. 

A relação existente entre a afirmação trazida pelos autores e os dados obtidos com a 

formação dessa categoria demonstram que as aulas de educação física que sejam livres, com 

práticas predominantes de esportes, com atividades monótonas e repetitivas, contribuem para 

o incentivo do pedido de dispensa, na medida em que, neste formato, as aulas não 
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proporcionam a contextualização das atividades praticadas e consequentemente, pouca 

significação destas para os alunos.  

 

 

Categoria 11.1.11: Aula livre 

  

Analisando a tabela Tabela 11.1 (Conteúdos, Categorias e frequência de como seriam 

as aulas de educação física caso os alunos fossem o secretário da educação sem considerar 

os alunos que escreveram querer as aulas de educação física dentro do horário regular de 

aula), mais precisamente aos conteúdos para formação dessa categoria, temos que apenas 1% 

dos alunos, caso fossem o secretário da educação, implantaria a “aula livre” como formato das 

aulas de educação física. 

Analisando esses 1% com a frequência obtida na Tabela 10.3 (Justificativas e 

frequência dos alunos que responderam “não” à pergunta: Você gosta da forma com que seu 

professor realiza as aulas de educação física? Explique.), temos que 33% (porcentagem 

referente à soma dos alunos que responderam não gostar do formato que o professor realiza as 

aulas de educação física) escreveram algum ponto negativo com relação ao modelo de aula 

livre. 

Essa categoria mostra que esse formato de aula só conseguiu satisfazer 1% dos alunos 

que, caso fossem o secretário da educação, seria mantido para as aulas de educação física. 

Essa baixa porcentagem de alunos, que são adeptos a esse modelo de aula, demonstra que a 

utilização do mesmo nas aulas de educação física é de fundamental importância para 

aumentar a evasão dos alunos ou a sua recusa em participar das atividades quando estão 

presentes na aula. 

 

12– Você acha importante praticar atividade física? Por quê? Frequenta alguma academia, 

clube ou pratica esportes fora da escola?  

 

Analisando as respostas referentes à primeira parte da pergunta, “Você acha 

importante praticar atividade física?”, obtivemos os seguintes dados: 
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Gráfico 12.1 – Porcentagem dos alunos que responderam “sim” 

  

 

 

Gráfico 12.2 – Justificativa dos alunos sobre por que acham importante praticar atividade 

física 

 

 

Os dados obtidos e expressos no gráfico 12.1 mostram que todos os alunos, inclusive 

aqueles que não frequentam as aulas de educação física, acham importante praticar atividade 

física e 80% desses alunos justificaram sua resposta por considerar a atividade física 
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importante para a saúde e qualidade de vida conforme está expresso no gráfico 12.2. De 

acordo os dados obtidos no questionário, mais precisamente na questão 5 que pergunta: “Com 

que frequência você participa das aulas de educação física?”, obtivemos a resposta que 86 

alunos não entregaram atestados que justificassem suas ausências nas aulas de educação física 

e assinalaram  nunca terem frequentado as aulas mesmo achando importante praticar algum 

tipo de atividade física. 

A análise dessa questão permite uma reflexão sobre os significados que as aulas de 

educação física para o ensino médio possam ter para esses alunos. Autores como Caviglioli, 

1976; Betti, 1986; Zonta, Betti & Liz, 2000 relatam em seus estudos que a educação física no 

ensino médio merece uma atenção especial. Seus estudos demonstram que ocorre uma 

desmotivação dos alunos com relação à educação física escolar desde o final do ensino 

fundamental. 

 Betti (1992) caracteriza os alunos do ensino médio em dois grupos: os que vão 

identificar-se com o esforço metódico e intenso da prática esportiva formal, e os que vão 

perceber na educação física sentidos vinculados ao lazer e ao bem-estar. Devido a esse 

público, o autor propõe que a educação física no ensino médio deve proporcionar 

características próprias e inovadoras, que considere a fase cognitiva e afetivo-social dos 

adolescentes, para que possa integrá-los na cultura corporal do movimento e que o aluno 

possa identificar essa cultura como significativa para si próprio. 

 Aulas de educação física, restritas apenas à prática de esportes, serão significativas 

apenas para uma parte dos alunos resultando na evasão de alunos que, não vendo significado 

nesse modelo, não frequentarão as aulas mesmo que saibam da importância de praticar algum 

tipo de atividade física. Aulas vinculadas ao lazer e bem-estar são importantes, mas o 

professor tem que diversificar ao máximo todas as atividades escolhidas para que possa 

proporcionar ao aluno a aquisição de um conjunto de conhecimentos, tanto no aspecto 

sociocultural quanto no biológico relacionados à disciplina. 

 

Com relação às respostas referentes à segunda parte da pergunta “Frequenta alguma 

academia, clube ou pratica esportes fora da escola?”, obtivemos os seguintes dados: 
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Gráfico 12.3 – A frequência dos alunos em atividades físicas fora da escola 

 

  

 

 Embora 100% dos alunos sabem da importância de se praticar uma atividade física, de 

acordo com o gráfico 12.3 referente à resposta dos alunos para a pergunta: “Frequenta 

alguma academia, clube ou pratica esportes fora da escola?”, obtivemos os dados que 38% 

dos alunos não praticam nenhuma atividade física fora da escola, restando apenas as aulas de 

educação física para a sua prática. 

 Para esses alunos, as aulas de educação física têm uma importância maior, porque, 

além de ser o espaço reservado para adquirir conhecimento sobre a cultura corporal, acaba 

sendo a oportunidade para que esses alunos possam praticar atividade física, que é importante 

para a saúde e qualidade de vida, como foi justificado  pelos próprios alunos quando 

explicitaram por que acham importante praticar atividade física. 

  Dishman e Sallis (1994) trouxe em seus estudos o porquê ocorre diminuição da 

atividade física na passagem da infância para a adolescência, e desta, para a idade adulta, e 

chegou à hipótese de que essa diminuição está relacionada às experiências negativas que os 
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alunos vivenciam durante o ciclo escolar, principalmente aquelas que ocorrem nos anos 

referentes ao Ensino Médio. 

 Para completar os dados obtidos no estudo de Dishman e Sallis, trazemos a pesquisa 

de Dumazedier (1994), a qual constatou que os alunos consideram a via extraescolar a mais 

favorável para a realização dos objetivos relacionados à Educação Física, e não através do 

trabalho realizado na escola. 

 Fazendo uma relação dos dados trazidos pelos autores com os dados obtidos nessa 

pesquisa, percebemos que ocorre um fenômeno que é de diminuição dos alunos que 

frequentam aulas de educação física na escola e um aumento no número de alunos que 

praticam atividades físicas fora da escola. 

 Esse fenômeno é comprovado quando trazemos e comparamos os dados da pergunta 5 

do questionário que perguntou “Com que frequência você participa das aulas de educação 

física?” e constatamos que apenas 6% dos alunos responderam frequentar as aulas em sua 

totalidade, ou seja, 4 dias por mês, com os dados obtidos na questão 12 (“Frequenta alguma 

academia, clube ou pratica esportes fora da escola?) que, de acordo o gráfico 12.3 referente à 

resposta dos alunos, trouxe a informação de que 47% dos alunos praticam alguma atividade 

física fora da escola.  

 

Questão 13: Quando falo “educação física”, o que vem primeiro em sua cabeça? Escreva: 

 Analisando a resposta dos alunos para essa questão, obtivemos as seguintes palavras: 
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Tabela 13.1 – Palavras e frequência com que apareceram nas respostas dos alunos 

Palavras Frequência 

Esporte 54% 

Atividade física 15,3% 

Saúde 12,7% 

Fundamental 2% 

Canseira 1,5% 

Diversão 1,5% 

Chatice 1,5% 

Acordar cedo 1,5% 

Corda 1,5% 

Bem-estar 1,5% 

Preguiça 1% 

Motivação 1% 

Aula vaga 0,5% 

Bagunça 0,5% 

Bola 0,5% 

Felicidade 0,5% 

Roupa confortável 0,5% 

Suor 0,5% 

Obesidade 0,5% 

Música 0,5% 

Respeito 0,5% 
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Agrupando as palavras que apresentam significados semelhantes, formamos as categorias: 

 

Tabela 13.2 – Categorias e frequência em resposta sobre a primeira palavra que vem à cabeça 

dos alunos quando o pesquisador falou “Educação física” 

Palavras Categorias Frequência 

Esporte Esporte 54% 

Atividade física 

Atividade física 

diferenciada e com 

roupas adequadas 

18,8% 

Corda 

Música 

Bola 

Roupa Confortável 

Suor 

Saúde 
Saúde 13,2% 

Obesidade 

Canseira 

Não gostam de 

educação física 
7% 

Chatice 

Acordar cedo 

Preguiça 

Bagunça 

Aula vaga 

Fundamental 

Gostam de educação 

física 

ou 

prazer 

7% 

Diversão 

Bem-estar 

Motivação 

Felicidade 

Respeito 
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Categoria 13.2.1: Esporte 

 

 Analisando os dados fornecidos pela tabela 13.2 (Categorias e frequência em resposta 

sobre a primeira palavra que vem a cabeça dos alunos quando o pesquisador falou 

“Educação física”), temos que mais da metade dos alunos, mais precisamente 54%, 

relacionam a aula de educação física com a prática de esportes.   

 Esses significados que os alunos deram para as aulas de educação física estão 

diretamente relacionados com os dados fornecidos e analisados no gráfico 4.2 (Gráfico 4.2 – 

Resposta dos alunos referentes às atividades que eles gostam), que foi referente à resposta 

dos alunos com relação a uma parte da pergunta quatro, em que responderam quais as 

atividades de que eles mais gostam, e obtivemos que, em primeiro lugar, apareceu o Vôlei, 

citado em aproximadamente 35% das vezes; em segundo, temos o futebol, citado 

aproximadamente 23% das vezes; em terceiro, o basquete, citado aproximadamente 10% das 

vezes; e, em quarto, o handebol, citado aproximadamente 7% das vezes na resposta, ou seja, 

predominância absoluta de esportes na preferência dos alunos. 

 O fato das aulas de educação física terem como prioridade a prática de esportes não é 

característica apenas da escola em que foi realizada a pesquisa. Betti (1999) considera que a 

prática de esportes nas aulas de educação física é tratada por um número considerável de 

professores, que ministram apenas atividades como futebol, handebol, voleibol e basquetebol 

deixando de lado outros inúmeros e importantes conteúdos. 

 Alves (2007) relata que o fato do professor vivenciar a prática esportiva no seu 

período acadêmico, o faz sentir preparado para trabalhar com o conteúdo em sala de aula. O 

professor que, durante o seu processo de formação, tenha praticado esportes em demasia, 

vivenciando a prática esportiva diversas vezes, somado às vezes que praticava, quando ainda 

era aluno em alguma escola em que a educação física era sinônimo de esportes, acaba criando 

uma segurança para aplicar esse tipo de conteúdo ou acabam achando que a educação física é 

o ensino de esportes.  

    A prática de esportes nas aulas de educação física deve ocorrer, mas não somente 

como conteúdo exclusivo e predominante, deixando de lado os outros objetivos da disciplina. 

A prática de esportes nas aulas, segundo Betti (1992), não deverá ser restrita apenas ao ensino 

de habilidades motoras. Sua prática é importante e deve ser um objetivo da educação física 
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escolar, à medida que proporcione ao aluno usufruir, produzir, reproduzir e transformar as 

formas culturais da atividade física. 

 O autor afirma: 

 

“Não basta (o aluno) correr ao redor da quadra; é preciso saber por 

que se está correndo, como correr, quais os benefícios advindos da 

corrida, qual intensidade, frequência e duração são recomendáveis. 

Não basta aprender as habilidades motoras específicas do basquetebol; 

é preciso aprender a organizar-se socialmente para jogar, compreender 

as regras como um elemento que torna o jogo possível... aprender a 

respeitar o adversário como um companheiro e não um inimigo a ser 

aniquilado, pois sem ele simplesmente não há jogo.. É preciso, enfim, 

que o aluno seja preparado para incorporar o basquetebol e a corrida 

na sua vida, para deles tirar o melhor proveito possível”. (p.286). 

 

Categoria 13.2.2: Atividade física diferenciada e com roupas adequadas 

 

 O fato de 18,8% dos alunos escreverem palavras relacionadas a atividades 

diversificadas, conforme expresso na tabela 13.2 (Categorias e frequência em resposta sobre 

a primeira palavra que vem à cabeça dos alunos quando o pesquisador falou “Educação 

física”) demonstra a preocupação que os alunos têm em vivenciar as diversas atividades que a 

disciplina propicia. 

 Os conteúdos que foram citados para formação dessa categoria demonstram a 

preocupação dos alunos em não praticar somente esportes nas aulas de educação física. 

Materiais como corda e música, citados pelos alunos, são essenciais para o desenvolvimento 

de atividades como dança e jogos alternativos que, nas aulas de educação física, propiciam 

aos alunos aprimorar, vivenciar e desenvolver atividades que contenham equilíbrio, agilidade, 

ritmos e diversas habilidades motoras caracterizando uma atividade física diferenciada.  

 Além da preocupação com atividades diversificadas, os alunos escreveram sobre as 

roupas adequadas com que deveriam praticar a atividade física. As roupas para a prática de 

atividade física têm que deixar os alunos confortáveis para realização de todos os 

movimentos. O uso de pulseiras, anéis, brincos e colares são desaconselhados devido ao fato 

de poder machucar tanto o aluno que está usando quanto ao seu colega. 
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 Categoria 13.2.3: Saúde 

 

 Analisando a tabela Tabela 13.2 (Categorias e frequência em resposta sobre a 

primeira palavra que vem à cabeça dos alunos quando o pesquisador falou “Educação 

física”) mais precisamente as palavras escritas pelos alunos que formaram a categoria 13.2.3 

(Saúde), temos que 13,2% dos alunos relacionaram a educação física com saúde. 

 A educação física possui uma relação com a saúde do individuo, mais precisamente 

com a prevenção. A partir do momento que o ser humano conhece o seu corpo e a forma 

correta de utilizá-lo, estará prevenindo o surgimento de lesões relacionado a movimentos 

inadequados ou a doenças provenientes do sedentarismo. 

 Nahas (1997) sugere que a função da Educação Física para o ensino médio tenha como 

objetivo tornar o estilo de vida dos alunos mais ativo. Para alunos que já praticam atividade 

física fora da escola, esse objetivo é mais fácil de ser alcançado a partir do momento que o 

professor ensine ao aluno o conhecimento para com seu corpo permitindo ao mesmo praticar 

as atividades físicas de forma correta. 

 Os alunos que não praticam atividade física fora da escola, de acordo o gráfico 12.3 

(“A frequência dos alunos em atividades físicas fora da escola”), são 38 % dos alunos que 

responderam a pesquisa. Esses alunos necessitam conhecer mais sobre um dos objetivos da 

educação física que é fazer com que os alunos pratiquem exercícios físicos regularmente além 

do período escolar, principalmente aqueles que mais necessitam como os sedentários. A 

educação física na escola deve ensinar aos alunos a relação existente entre saúde e prática de 

atividades físicas. 

 Mattos & Neira (2000) consideram que a educação física, ao trabalhar adequadamente 

a questão da saúde, desenvolve no aluno a compreensão da relação saúde/doença em cada 

realidade particular, fazendo com que os alunos tornem-se mais capazes de agir na 

perspectiva da recuperação da saúde (e não como pacientes) atuando diretamente na 

prevenção. 

 

 

 

 

 



96 

 

Categoria 13.2.4: Não gostam de educação física 

 

 Quando analisamos a Tabela 13.2 (Categorias e frequência em resposta sobre a 

primeira palavra que vem a cabeça dos alunos quando o pesquisador falou “Educação 

física”), temos que 7 % dos alunos escreveram palavras com significados que revelam o gosto 

desses alunos pelas aulas de educação física.  

 Ao analisar palavras escritas pelos alunos como “chatice”, “aula vaga”, “bagunça”, 

“acordar cedo”, “preguiça” e canseira, percebemos que as aulas de educação física não são 

significativas para esses alunos. 

 Almeida (2007) destaca que um dos fatores para o desinteresse dos alunos nas aulas de 

educação física é a relação entre conteúdos e metodologias de professores que privilegiam a 

prática de esportes de forma rotineira e, muitas vezes, sem um planejamento adequado, 

motivam a evasão nas aulas de educação física. Talvez esta explicação, dada pelo 

pesquisador, possa ser utilizada para melhor compreendermos a realidade em foco. 

 Para diminuir a porcentagem de alunos que não encontram significado nas aulas de 

educação física, o professor deve diversificar as aulas de modo que os alunos encontrem 

prazer e significado na prática da disciplina, ao mesmo tempo em que adquire todo o 

conhecimento sobre a cultura corporal do movimento. 

 De acordo com Viana (2010), a educação física na escola não pode ser resumida 

apenas à aplicação de jogos. Outras maneiras de movimentar o corpo, valores, saúde e bem-

estar dos participantes devem ser trabalhados e proporcionados pelo professor.  

 

 

Categoria 13.2.5: Gostam de educação física 

 

 Analisando as palavras obtidas nas respostas dos alunos referentes a essa questão 

(Quando falo “educação física”, o que vem primeiro em sua cabeça? Escreva), obtivemos 

que 7% dos alunos escreveram palavras com significados que revelam o gosto desses alunos 

pelas aulas de educação física. 

 Existem vários estudos que tratam da questão do “gostar” dos alunos com relação às 

aulas de educação física. Hanauer (2009) relata que a educação física escolar é a disciplina 

que praticamente todos os alunos mais gostam por proporcionar integração social e afetiva. 
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Lovisolo (1995), citado por BETTI e LIZ (2003) descobriram em uma pesquisa com 703 

alunos de escolas públicas do Rio de Janeiro que a disciplina de que os alunos mais gostavam 

era a educação física, mas ao serem questionados sobre sua importância, a educação física 

caía para sétimo ligar. 

 Darido (2004) verificou, em sua pesquisa realizada na cidade de Rio Claro, que 74% 

dos alunos do Ensino Fundamental gostam das aulas de Educação Física. Já no ensino médio, 

essa porcentagem cai para 37% dos alunos. Com relação à importância da disciplina, a 

educação física ficou em terceiro lugar para os alunos do ensino médio.  

Schneider e Bueno (2005), em sua pesquisa, afirmaram que os alunos que não gostam 

da disciplina não acham que ela deve ser excluída, mas melhorada.  

Os dados que obtivemos nessa categoria corroboram com os dados trazidos pelos 

pesquisadores, tendo em vista que a baixa porcentagem apresentada referente aos alunos que 

escreveram palavras com significados sobre gostar das aulas de educação física, mostram que 

a prática das aulas nessa escola precisa ser melhorada. 

  O formato das aulas, nas quais ocorre separação de meninos e meninas, e aulas livres, 

com atividades escolhidas pela maioria dos alunos e predominância na prática de esportes, 

favorecem a desmotivação dos alunos com relação à prática da disciplina e, 

consequentemente, a perda de significados para que os alunos frequentem as aulas. 

 Para Hanauer (2009), as aulas de Educação Física escolar são citadas, por 

praticamente todos os alunos, como a disciplina da qual mais gostam dentre as demais. Ainda 

de acordo o autor, é nas aulas de Educação Física que os alunos convivem frente a frente com 

a realidade social, pois a disciplina possibilita que os alunos aprendam a respeitar as regras, 

vencer, perder, cumprir horários, respeitar os companheiros, adversários, vencer limites como 

medo, vergonha e timidez. 

 Esses valores, juntamente com o aprendizado da cultura corporal do movimento, são 

mais bem trabalhados em aulas nas quais não ocorre distinção de sexo ou de qualquer outro 

tipo e que as diferenças sejam respeitadas. Cabe ao professor fazer a mediação para que os 

alunos se tornem conhecedores do seu corpo e que sejam capazes de serem críticos sobre a 

realização de atividades físicas e que possam praticá-las fora do espaço escolar de forma 

correta. 



98 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo desta pesquisa foi identificar e analisar as significações que constituem o 

pedido de dispensas das aulas de Educação Física, pelos alunos que cursam o Ensino Médio 

no período noturno em uma escola localizada na periferia da grande São Paulo. Após a análise 

de todas as questões do questionário, concluímos que o horário em que a aula de educação 

física é disponibilizada na escola pesquisada, é um fator determinante para o elevado pedido 

de dispensas. 

 Obtivemos que 59% do total de alunos que participaram da pesquisa entregaram 

atestados pedindo dispensa das aulas e que 80% desses atestados são justificados por motivos 

de trabalho. De acordo a literatura pesquisada, mais precisamente os estudos de Oliveira 

(2004), temos que os alunos que escolhem estudar no período noturno são alunos que 

trabalham seja em empregos diretos, seja auxiliando nos trabalhos domésticos. 

 Os resultados obtidos permitiram concluir que a Legislação Estadual, ou seja, o texto 

da resolução SE Nº81, de 16/12/2011 que estabelece diretrizes para a organização curricular 

do ensino fundamental e do ensino médio nas escolas estaduais precisa ser revisto 

principalmente o anexo VI: 
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ANEXO VI 

Matriz Curricular – Ensino Médio 

Período Noturno  

   

  

  

Base Comum 

Nacional 

  

Área 

  

Disciplina 

SÉRIE 

1ª 2ª 3ª 

Linguagens e 

Códigos e suas 

Tecnologias 

Língua Portuguesa e Literatura 4 4 4 

Arte 2 2 2 

Educação Física* 2 2 2 

Ciências da 

Natureza, 

Matemática e suas 

Tecnologias. 

Matemática 4 4 4 

Biologia 2 2 2 

Física 2 2 2 

Química 2 2 2 

  

Ciências Humanas e 

suas Tecnologias 

História 2 2 2 

Geografia 2 2 1 

Filosofia 1 2 2 

Sociologia 2 1 2 

Parte Diversificada Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 

Total de Aulas 27 27 27 

*A Educação Física deve ser oferecida no contraturno ou aos sábados. 

** Retificado de acordo com publicação no DOE de 22/12/2011 – Seção I, pág. 23. 

  

 Essa resolução estabelece que duas aulas de educação física para o ensino médio 

noturno devem ser disponibilizadas para os primeiros, segundos e terceiros anos nos 

CONTRATURNOS ou aos SÁBADOS.  

 Para os alunos que trabalham, a frequência das aulas no contraturno é inviabilizada, já 

que este cumpre sua jornada de trabalho durante o horário em que a aula é disponibilizada. 

Esse fato foi observado na pesquisa, mais precisamente na questão cinco, na qual ficou 

evidenciado que 88 dos 174 alunos responderam nunca terem frequentado as aulas de 

educação física e entregaram atestados de trabalho justificando sua ausência. 

 Disponibilizar as aulas de educação física aos sábados, de acordo com Darido (2004), 

pode resultar em uma dificuldade extra ao aluno trabalhador por ter que ir à escola, que é 
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muitas vezes distante de sua residência, o que gera, consequentemente, um aumento do 

número de alunos afastados da prática de educação física.    

 Quando analisamos a questão 3 (Você entregou para a escola algum atestado que 

justifica a não participação das aulas de Educação Física?), obtivemos que 41% dos alunos 

que responderam a pesquisa,  entregaram a escola algum atestado. Desses, 80% entregaram 

atestados que comprovam algum vínculo empregatício com jornada de trabalho que coincide 

com o horário das aulas.   

 A crítica à legislação vigente no tocante ao fato de que as aulas de educação física são 

ministradas fora do horário regular para os estudantes do período noturno não é exclusividade 

desta pesquisa. Segundo KRAVCHYCHYN et al (2011), tanto a LDB 9394/96 quanto a lei 

10.793, de 01/12/2003, que garante a facultatividade em cursar a disciplina não apenas pelos 

alunos do período noturno, revelam uma contradição com relação à condição da disciplina de 

ser considerada um componente curricular. 

 Corroborando com essa crítica à legislação, trazemos Souza e Vago (1997) que 

apontam a disciplina como detentora de três processos distintos dentro da escola: um de 

inserção curricular; outro de permanência curricular; e, ainda, um terceiro, de exclusão 

curricular. 

 Caso as aulas de educação física fossem realizadas dentro do horário regular de aula 

(período noturno), estes alunos poderiam frequentar normalmente a disciplina e a 

facultatividade garantida pela LDB 9394/96, mais precisamente no que se refere ao aluno 

trabalhador “I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas LDB 

9394/96”, teria que ser revista, tendo em vista que perderia totalmente o sentido, já que não 

haveria mais problemas com relação ao horário da disciplina e a educação física assumiria, 

efetivamente, o papel de componente curricular, proporcionando aos alunos trabalhadores o 

conhecimento dos conteúdos relacionados à disciplina.    

 Enquanto não ocorrem mudanças nas políticas públicas com relação aos horários das 

aulas de educação física para o ensino médio noturno, entendemos que, para o aluno retornar 

à escola fora do seu período regular de aula, é necessário melhorias na qualidade das aulas de 

educação física. 

 Para que o professor possa qualificar suas aulas, não só de educação física, mas de 

todas as disciplinas, é necessário que conheça seus alunos e a comunidade em que estão 

inseridos com o objetivo de realizar um trabalho docente significativo. Os professores que 
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ministram aulas para o ensino médio regular têm que estar cientes de que seus alunos estão 

inseridos na faixa etária denominada pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) como 

adolescência, ou seja, indivíduos que possuem entre 12 e 18 anos. 

 Percebemos em nossa revisão literária, a necessidade e importância da qualificação 

dos cursos de formação de professores de educação física escolar que poderiam, em primeiro 

momento, fornecer subsídios para que os futuros professores possam expandir seus 

conhecimentos sobre a concepção de adolescente para além das transformações físicas que 

caracterizam essa faixa etária, que não o considerem como sendo “seres temidos”, mas como 

seres históricos, socialmente constituídos através de significações e realidades sociais. 

 Os futuros professores não devem levar para suas aulas uma concepção naturalizada 

sobre os alunos que estão inseridos nessa faixa etária. Caso isso ocorra, esses professores só 

contribuiriam para reforçar a concepção presente na sociedade de que esses indivíduos são 

seres incompletos e imaturos, caracterizando-os como cheios de conflitos, rebeldia e crises de 

identidade. 

 Uma concepção naturalizada sobre o adolescente acaba por não levar em consideração 

a diversidade e particularidade dos indivíduos e, assim, sua condição de ser histórico, 

resultando em aulas desinteressantes e, consequentemente, no aumento do pedido de dispensa 

dos alunos que, encontrando outra atividade que julgam ser mais significativa em sua vida, 

pediriam dispensa das aulas de educação física. 

 Outro aspecto importante, percebido em nossa análise, no sentido de poder contribuir 

para a qualificação dos cursos de formação de professores de educação física escolar, não só 

os cursos de graduação, mas também os de pós-graduação, é a necessidade de fornecer aos 

futuros e atuantes professores, conhecimentos para que possam romper com o vínculo 

educação física/esporte, evidenciado pela resposta dos alunos, principalmente na questão 13 

(Quando falo “educação física”, o que vem primeiro em sua cabeça?), em que 54% dos 

alunos escreveram palavras relacionadas à prática de esportes. 

 Caldeira (2001) parte do princípio de que os professores têm ideias, atitudes e 

comportamentos sobre o processo de ensino e aprendizagem, adquiridos durante o período em 

que foram alunos. Ainda de acordo o autor, a influência desse período é enorme pelo fato das 

experiências terem sido adquiridas sem que houvesse momentos de reflexão e, portanto, 

entendidas como algo natural, que não supõe um posicionamento crítico. 
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 Quando realizamos a pesquisa e escrevemos o capítulo sobre a história da educação 

física, percebemos que a disciplina adquiriu, ao longo de sua história, um vínculo de 

Educação Física/Esporte, devido à relação que obteve com os interesses dos sucessivos 

governos nacionais, principalmente até a década de 1980, e que já foram denunciados nos 

estudos de Castellani (1988) e Betti (1991). 

 Este fato pode ser entendido como um dos obstáculos a ser vencido pelos cursos de 

graduação e pós-graduação em educação física escolar. Os alunos devem compreender que o 

objetivo da disciplina não se restringe exclusivamente à prática de esportes. 

 Os cursos de formação de professores, não só de educação física escolar, mas de todas 

as disciplinas, devem proporcionar uma formação por meio da qual os docentes aprendam a 

refletir e explicitar a intencionalidade do seu trabalho, de tal forma que as influências 

consequentes dos processos culturais, econômicos, sociais e políticos possam contribuir para 

que o mesmo construa a capacidade de exercer um controle consciente sobre suas ações 

(CALDEIRA, 2001). 

 Com relação ao conteúdo da disciplina, os professores de educação física, devem 

adquirir a consciência de que, quando estiverem ministrando aulas, não deverão apenas 

reproduzir conteúdos que tenham maior domínio como, por exemplo, os esportes. Uma das 

finalidades da disciplina, de acordo com Darido (1999), é que a educação física na escola 

esteja vinculada com a formação de um cidadão crítico em relação à cultura corporal de 

movimento e não a formação de atletas em decorrência de sucessivas práticas de esportes. 

 Uma das principais dificuldades da educação física para o ensino médio é fazer com 

que a disciplina seja um componente curricular relevante para o adolescente, possibilitando ao 

aluno perceber o mundo que o cerca de modo mais crítico e o seu papel na construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária (BARNI e SCHNEIDER, 2003). 

 Entendemos que o trabalho, na maioria das vezes, é uma necessidade, inclusive como 

uma demanda familiar para os alunos, e que as aulas de educação física, não devem competir 

com o trabalho (dada sua importância), mas ser também considerada como algo importante e 

significativo na vida dos educandos, motivando-os a fazerem um esforço para participar das 

aulas mesmo que seja fora do seu horário regular de aula. 

Caso não encontrem significado no por que cursar a disciplina, os alunos pedirão dispensa 

para participar de outras atividades, mesmo aquelas não relacionadas com seu trabalho, mas 
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que julguem ser mais significativas, aumentando, deste modo, o número de alunos que não 

frequentam as aulas de educação física. 

 Para que os professores possam proporcionar aos alunos atividades significativas 

durante a educação física escolar, os cursos de formação de professores da disciplina devem 

incentivar o educador a se desenvolver de modo crítico e criativo e que sua formação seja 

permanente, fazendo com que, o pensar sobre a prática de ontem e de hoje possa melhorar a 

próxima prática (FREIRE, 1997).  

 Os objetivos da disciplina não serão atingidos com modelos de aulas que são livres e 

excludentes (separação de meninos e meninas), como ocorre nesta escola e identificada com a 

análise da questão 9 (Como é a sua aula de educação física?) em que obtivemos a categoria 

9.2.1 (Aulas chatas: Cada um faz o que quer) formada por 15% das respostas dos alunos e 

pela categoria 9.2.3 (Aulas divididas e excludentes) formada por 21,5% das respostas. Esse 

modelo de aula acaba resultando na prática de apenas uma modalidade esportiva, na qual o 

aluno escolhe o que fazer, resultando em um formato algumas vezes chamado de 

“recreacionista”. (DARIDO, 1997). 

 Machado (1995), em sua pesquisa, aponta que o professor pode deixar marcas de 

grande significado nos alunos em formação e, que as aulas de educação física, livres e 

excludentes, podem marcar negativamente os alunos com relação ao objetivo da disciplina, 

tendo em vista que esse formato de aula pode ser subjetivado pelos alunos, como práticas de 

ensino de um professor desmotivado e não compromissado com o processo de ensino e 

aprendizagem, resultando num possível desinteresse dos alunos.  

 Em um formato de aula que seja livre, o professor acaba não utilizando um espaço 

importante para combater a exclusão na escola que são as aulas de educação física. Durante 

estas aulas, o professor tem a oportunidade de elaborar atividades e proporcionar que, alunos 

com histórias diferentes, possam compreender o seu corpo ao mesmo tempo em que 

apreendem valores como cooperação, respeito e solidariedade são significados. 

  Durante suas aulas, o professor pode elaborar estratégias para que as atividades não 

proporcionem a exclusão de alguns alunos como os menos habilidosos, introvertidos, com 

diferenças de gêneros e portadores de necessidades especiais. Além da elaboração dessas 

atividades, o professor pode, em suas aulas, discutir a inclusão e ensinar sobre as diferenças 

para seus alunos.  
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 De acordo com Darido et al. (2001), aulas de educação física em que estas questões de 

inclusão e exclusão são trabalhadas pelo professor proporcionam aos seus alunos diversos 

benefícios como: acesso a uma gama bem mais ampla de papéis sociais; perda do medo e 

preconceito que possam ter em relação ao diferente; desenvolvimento da cooperação e 

tolerância; adquirirem grande senso de responsabilidade, podendo melhorar o rendimento 

escolar; são mais bem preparados para a vida adulta, porque desde cedo assimilam que as 

pessoas, as famílias e os espaços sociais não são homogêneos e que as diferenças são 

enriquecedoras para o ser humano. 

 Percebemos, nesta pesquisa, que apesar do elevado número de pedidos de dispensa das 

aulas de educação física, os alunos consideram ser importante praticar atividades físicas. 

Obtivemos na análise da questão 5 (Com que frequência você participa das aulas de 

educação física?) que 74% dos alunos nunca frequentaram as aulas de educação física, desde 

o começo do ano letivo até o mês de realização da pesquisa (outubro), e 11,5% frequentaram 

apenas 1 vez por mês. Na análise da questão 12 (Você acha importante praticar atividade 

física? Por quê? Frequenta alguma academia, clube ou pratica esportes fora da escola?), 

obtivemos que 100% dos alunos acham importante praticar atividade física e que 80% dos 

alunos justificaram sua resposta alegando que a prática de atividades físicas é importante para 

a saúde e qualidade de vida, mas 40% dos alunos responderam não praticar atividade física 

fora da escola. Nota-se uma contradição nas respostas dos alunos que não praticam atividades 

físicas, embora as considerem importantes, que pode ser justificada com o pouco ou nenhum 

significado que a disciplina tem para com esses alunos e, consequentemente, os objetivos da 

disciplina não estão sendo atingidos. 

 De acordo com Darido (2004), uma das finalidades da educação física escolar é 

propiciar condições para que os alunos obtenham autonomia em relação à prática da atividade 

física, e que pratiquem atividade física regularmente, sem o auxílio de especialistas, se assim 

desejarem. 

 O cumprimento desse objetivo é de extrema importância para a saúde dos alunos não 

só na faixa etária em que estão inseridos. Guedes & Guedes (1995) ressaltam que os 

pesquisadores da área de educação física e saúde possuem como grande preocupação diminuir 

a incidência de distúrbios orgânicos relacionados à falta de atividade física. Tais estudos 

propiciaram concluir que as atividades físicas vivenciadas na adolescência são instrumentos 
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importantes no desenvolvimento de habilidades e hábitos que podem auxiliar na adoção de 

um estilo de vida fisicamente ativo na fase adulta.  

 Para finalizar, afirmamos que o fato de ter utilizado este referencial teórico e 

metodológico foi fundamental para que, em nossas análises, nossos sujeitos fossem 

apreendidos como seres históricos, constituídos através de suas relações dialéticas. Cremos 

que este percurso nos livrou de análises naturalizantes e dicotômicas. Através da psicologia 

sócio-histórica, entendemos que a palavra com significado, expressa nas respostas do 

questionário, foi o instrumento que permitiu melhor entendimento sobre os elementos que 

constituem os pedidos de dispensa. 

  As análises das questões abertas foram de fundamental importância para que 

pudéssemos obter dos alunos as palavras com significados, algo que, muitas vezes, só foi 

possível com a articulação de expressões e frases escritas pelos mesmos alunos em questões 

diferentes, mas que propiciaram o entendimento do que estava sendo dito como um todo. De 

acordo com Luria e Yodovich (1985), a palavra é o elemento fundamental da linguagem a 

qual designa ações e relações entre as coisas e individualiza as características dos objetos, "a 

palavra codifica nossa experiência" (p. 27). 

 Segundo Vygotsky (2001): 

 

O significado da palavra só é um fenômeno de pensamento na medida 

em que o pensamento está relacionado à palavra e nela materializado, 

e vice-versa: é um fenômeno de discurso apenas na medida em que o 

discurso está vinculado ao pensamento e focalizado por sua luz. É um 

fenômeno do pensamento discursivo ou da palavra consciente, é a 

unidade da palavra com o pensamento (p.398). 

 

  Na realização dessa pesquisa, através do referencial teórico e metodológico e de todas 

as questões respondidas pelos alunos, o autor pôde investigar e analisar por que os alunos 

pedem dispensa das aulas de educação física. Concluímos que o modelo de aula, o conteúdo a 

ser trabalhada, a motivação do professor e as atividades práticas significativas, bem como os 

horários em que a disciplina é ofertada são fatores que atuam diretamente na decisão do aluno 

em requerer a dispensa das aulas.  
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ANEXO 

 

 

 

ANEXO – Questionário 

 

Caro aluno(a), 

Estou realizando uma pesquisa que tem como objetivo identificar e analisar por que 

ocorre pedido de dispensa pelos alunos que cursam o Ensino Médio no período noturno das 

aulas de Educação Física. Uma das etapas do trabalho é a realização de um questionário, 

gostaria muito de ter a sua colaboração. 

 1 – Sexo :  (  ) Masculino       (  )Feminino    

 

 2 - Qual é a sua idade?  ______________ 

 

3 - Você entregou para a escola algum atestado que justifica a não participação das aulas de 

Educação Física? :  

(  )Sim    (  )Não 

 

4 – Você gosta das aulas de Educação Física?:   

(  ) Sim       (  )Não 

 

5 – Com que frequência você participa das aulas de Educação Física: 

(  ) nunca  (  ) 1 dia por mês  ( ) 2 dias por mês  (  ) 3 dias por mês  

(  ) 4 dias por mês 

 

6 – Você frequenta as aulas de Educação Física porque...  (pode marcar mais de uma 

alternativa) 

 (  ) não posso faltar e nem quero fazer o trabalho de compensação de ausência 

 (  ) gosto do conteúdo da disciplina   

 (  ) gosto da forma que o professor organiza as aulas  
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 (  ) os horários das aulas favorecem a minha frequência  

 (   )outro: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

7 – Quando você frequenta a aula de educação física, participa das atividades?  

(  ) sim, participo de todas   

(  ) só de algumas 

(  ) nenhuma 

Por quê?: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8 – Quando você não frequenta as aulas de Educação Física é porque...  (pode marcar mais de 

uma alternativa) 

(  )  prefiro fazer o trabalho de compensação de ausência do que participar das aulas 

(  ) não gosto da forma que o professor organiza as aulas 

(  ) nunca gostei de Educação Física 

(  ) os horários das aulas prejudicam a minha frequência 

(  ) outro: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9 – Em sua opinião, como deveria ser uma aula de Educação Física? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10 – Como é a sua aula de Educação Física? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11– Você gosta da forma que seu professor realiza as aulas de Educação Física? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12–Você gostaria de relatar algo sobre a Educação Física?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


