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RESUMO 

A Educação Física Escolar na Educação Básica Pública do Brasil, segundo a LDB (9394/96) é 

obrigatória em todas as etapas de ensino. Segundo orientações apresentadas nesse documento, 

durante o período de ensino ela deve ser apresentada visando à mescla de seus conteúdos, 

organizados por orientações curriculares estaduais, municipais e, sobretudo pela autonomia 

que é dada ao professor. Diante desse pressuposto, este trabalho visa investigar através da 

visão de um grupo de alunos do 9º Ano, como a Educação Física Escolar foi apresentada nas 

Séries finais do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Serrana, 

escola do município da Serra – ES. A elaboração do presente artigo foi desenvolvida através 

de estudos de casos, sustentados por observações, entrevistas, questionários e conversas com 

o grupo de alunos do 9º Ano que estudam nessa instituição desde o inicio do ensino 

fundamental. Os dados coletados foram examinados por discente e orientador afim de extrair 

tudo que representa a Educação Física Escolar no Ensino Fundamental, dando ênfase na 

apresentação dos conteúdos e o porquê muitos conteúdos vêm sendo negligenciados na 

escola. Para entender o sentimento dos alunos diante do tema, foi feita uma revisão 

bibliográfica para melhor interpretar os dados coletados, procurando encontrar uma resposta 

por tal questionamento. Conclui que para os alunos observados a Educação Física deixou de 

trabalhar diversos conteúdos, isso ocorreu por diversos motivos, destaco o papel do professor, 

que sempre optou por apresentar somente os conteúdos que ele próprio possui maior 

habilidade, quantidade de aulas durante o ano, os alunos que “desconhecem” quais são os 

conteúdos que devem ser trabalhados nas aulas, por isso não cobram e preferem o futebol 

(meninos), vôlei (meninas), sendo muitas vezes resistentes a novas possibilidades, evitando 

assim uma ampliação dos conteúdos. Outra constatação é de que a equipe técnica da 

Educação Física da Sedu – Serra e a equipe pedagógica da escola compreendem a importância 

da ampliação e diversificação dos conteúdos nas aulas de Educação Física, porém precisam 

agir de maneira mais incisiva para que os conteúdos não sejam negligenciados na escola. 

Palavras-chave: Educação Física, Ensino Fundamental II, Escola, Alunos, Conteúdos 

 



 

 

ABSTRACT 

The school physical education in basic education of Brazil, according to the LDB (9394/96) is 

mandatory in all stages of education. According to the guidelines presented in this document, 

during the teaching period it must be presented in order to merge its contents, organized by 

State, municipal and curriculum guidelines, especially the autonomy given to the teacher. 

Given this assumption, this paper aims to investigate through the vision of a group of students 

in the ninth grade, as the school physical education was introduced in the final Series of the 

elementary school of the Municipal School of Highland Elementary School, school in the 

municipality of Serra-Espírito Santo. The drafting of this article was developed through case 

studies, supported by observations, interviews, questionnaires and discussions with the Group 

of students in the ninth grade who study in this institution from the beginning of elementary 

school. The collected data were examined by students and Advisor in order to extract all that 

represents the school physical education in the elementary school, with emphasis on the 

presentation of the contents and why many contents are being neglected in school. To 

understand the feeling of the students on the theme, a literature review was made to better 

interpret the data collected, trying to find an answer for such a question. Concludes that for 

the students observed the physical education stopped working several contents, this occurred 

for several reasons, I highlight the role of the teacher, who always chose to present only the 

contents that he himself possesses greater skill, amount of classes during the year, students 

who "do not know" what are the contents that should be worked on in class, so don't charge 

and prefer football (boys) , volleyball (girls), often being resistant to new possibilities, thus 

preventing a broadening of the contents. Another observation is that the technical team of the 

physical education of the Sedu-Sierra and the pedagogical team of the school understand the 

importance of the expansion and diversification of contents in physical education classes, but 

must act in a more incisive for which the contents are not neglected in school. 

Keywords: Physical Education, Elementary School II, School, Students, Contents 

 



 

 

RESUMEN 

La Educación Física escuela en la educación básica de Brasil, según la LDB (9394/96) es 

obligatorio en todas las etapas de la educación. De acuerdo a los lineamientos presentados en 

este documento, durante el período de enseñanza debe presentarse para combinar su 

contenido, organizado por el estado, municipal y pautas de plan de estudios, especialmente la 

autonomía dada a la maestra. Dado este supuesto, este trabajo pretende investigar a través de 

la visión de un grupo de estudiantes en el grado noveno, ya que la educación física fue 

introducido en la serie final de la escuela primaria de la escuela de Highland primaria Escuela 

Municipal, escuela en el municipio de Serra-ES. La redacción de este artículo se desarrolló a 

través de estudios de caso, apoyados por observaciones, entrevistas, cuestionarios y 

discusiones con el grupo de estudiantes de noveno grado que estudian en esta institución 

desde el inicio de la escuela primaria. Los datos recogidos fueron examinados por el asesor y 

los estudiantes para extraer todo lo que representa la educación física en la escuela primaria, 

con énfasis en la presentación de los contenidos y por qué muchos contenidos están siendo 

abandonadas en la escuela. Para entender el sentimiento de los estudiantes sobre el tema, se 

hizo una revisión de la literatura para interpretar mejor los datos recogidos, tratando de 

encontrar una respuesta para tal pregunta. Concluye que para los estudiantes observan la 

educación física deja de trabajar varios contenidos, esto ocurrió por varias razones, destaco el 

papel del maestro, que siempre optaron por presentar únicamente los contenidos que él mismo 

posee mayor habilidad, cantidad de clases durante el año, los estudiantes que "no sabe" 

Cuáles son los contenidos que deben ser trabajados en clase, pues no carga y prefieren fútbol 

(varones) , voleibol (femenino), a menudo siendo resistente a nuevas posibilidades, evitando 

así una ampliación de los contenidos. Otra observación es que el equipo técnico de la 

educación física de la Sedu-Sierra y el equipo pedagógico de la escuela entienden la 

importancia de la expansión y diversificación de los contenidos en clases de educación física, 

pero deben actuar de una manera más incisiva para que el contenido no se descuida en la 

escuela.  

Palabras clave: educación física, escuela primaria II, escuela, estudiantes, contenidos 
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CAPÍTULO 1 

1 APRESENTAÇÃO 

Em conversas com profissionais da disciplina de Educação Física, e também através de 

constantes visitas a escolas de ensino fundamental do município da Serra é possível observar 

a predominância do conteúdo de esportes nas aulas de Educação Física, com grande destaque 

para o futebol.  

Diante da constatação é possível perceber que tal situação provoca uma limitação no 

desenvolvimento motor, afetivo e social dos alunos do ensino fundamental II, alem de não 

proporcionar para os mesmos o conhecimento dos demais conteúdos da disciplina de 

Educação Física.  

Visando contribuir para o entendimento dessa questão, esse trabalho tem como principal 

objetivo apresentar a visão dos alunos de uma turma de 9º ano sobre a disciplina de Educação 

Física. O objetivo é apresentar como se desenvolveu a disciplina durante o período do ensino 

fundamental II. Todos os relatos foram colhidos através de pesquisa qualitativa, onde foi 

entregue questionários aos alunos. Os dados apresentados também tiveram como base 

conversas realizadas individualmente e/ou em grupo. 

Esse trabalho consiste em um estudo de casos
1
 que irá analisar como a Educação Física vem 

sendo apresentada no Ensino Fundamental II na visão de um grupo de alunos do 9° ano da 

EMEF Serrana. Esses alunos foram observados, entrevistados, responderam questionários, 

além de narrar fatos marcantes do período do 6º ano até a conclusão do Ensino fundamental 

                                            

1
 Segundo Araújo et al. (2008) o estudo de caso trata-se de uma abordagem metodológica de 

investigação especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar ou descrever 

acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos 

fatores. 
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II. Para contribuir com o trabalho também foram realizadas conversas, apresentação de 

questionário e relatórios para os seguintes profissionais: Professora de Educação Física, 

Diretora, Equipe Pedagógica e Equipe Técnica responsável pela disciplina de Educação Física 

da  Sedu – Serra- ES 

Os dados coletados dará voz a um grupo de alunos de uma turma de 9º ano, apresentando um 

diagnóstico de como a Educação Física foi apresentada durante esse período, quais foram os 

conteúdos trabalhados e as dificuldades para serem apresentados aos alunos, e principalmente 

entender por que alguns conteúdos vêm sendo negligenciados nas aulas de Educação Física.    

Os professores atuais e os novos precisam ter consciência dessa situação, existe um consenso 

de que muitos profissionais da área da educação estão insatisfeitos com a profissão, os 

motivos são dos mais variados, como: baixo salário, estrutura precária, desinteresse os alunos, 

entre outros. Porém, mesmo diante da insatisfação é preciso buscar novos caminhos para uma 

educação melhor, capaz de superar as adversidades contribuir com uma formação decente. 

Alguns trabalhos tem expressado a mesma preocupação com a forma que a disciplina de 

Educação física tem sido apresentada nas escolas. Na dissertação de Mestrado, Conteúdos de 

ensino da educação física escolar: da produção acadêmica às narrativas docentes, da 

Mestranda Juliana Martins Cassani Matos do curso de Mestrado em Educação Física 

oferecido pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), a autora irá trazer em sua 

dissertação confirmações de que o conteúdo esporte realmente tem sido o mais apresentado na 

escola. Porém, nesse mesmo estudo fica evidente que outros conteúdos vêm sendo oferecidas 

nas escolas de todo estado do Espírito Santo. Nessa dissertação também é apresentada 

diversas possibilidades de práticas nos conteúdos de Dança, Ginástica, Lutas, Esportes, Jogos 

e Brincadeiras, mostrando que é possível a diversificação e ampliação dos conteúdos no 

ambiente escolar. 

Diante das questões explicitadas nesse artigo, todas as informações compartilhadas 

contribuirão para que o aluno vislumbre a oportunidade de ter aulas com conteúdos 

diversificados, possibilitando assim maior interação entre a turma, maior desenvolvimento 
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motor, social e afetivo por parte dos alunos do ensino fundamental II. As reflexões produzidas 

por esse estudo permitirá ao professor compreender a visão dada pelos alunos sobre a 

disciplina de Educação Física, também é preciso que o professor seja capaz de dar mais 

credibilidade ao educando. A relação  professor/aluno e aluno/professor  é essencial para que 

a disciplina passe a ter maior legitimidade, além de construir  maior representatividade em 

relação a todos os sujeitos envolvidos no processo educacional. A disciplina de Educação 

Física deve alcançar os anseios dos alunos, pois a satisfação expressada por eles é que irá 

garantir a sua presença na escola.  

Os resultados desse diagnóstico permitiram compreender a necessidade de oferecer aos alunos 

uma disciplina mais ampla no que tange a ampliação dos conteúdos nas aulas de Educação 

Física. Foi identificado que esse processo sofre intervenção por parte da escola, da secretaria 

de educação do município, porém, sobretudo do professor, pois ele possui autonomia para 

desenvolver suas aulas, mesmo que outros sujeitos possam colaborar com o processo, esse 

último irá aparecer com bastante intensidade em nosso questionário e nos relatos dos alunos. 

O artigo também fará a apresentação da escola, trazendo elementos sobre seus aspectos sócios 

culturais, sua estrutura física e curricular, dando ênfase em sua matriz curricular e seu 

funcionamento atual. Na sequencia será a vez de apresentar os alunos da escola, trazendo 

características de sua localidade, condição social, faixa etária, índice de 

aprovação/reprovação, além de apresentar suas características de acordo com a série/ano.  

Além da apresentação dos alunos da escola, serão oferecidas ao leitor desse artigo 

informações específicas sobre o grupo de alunos selecionado para a pesquisa, nesse item 

vamos destacar os critérios para a escolha desses alunos, esses alunos não serão identificados 

pelo nome, para evitar sua exposição pública. 

Após apresentar a escola campo de pesquisa e os seus sujeitos, este artigo passa a se 

aprofundar no campo da disciplina de Educação Física, trazendo informações de como a 

disciplina está organizada no ensino fundamental. A partir dessas informações faremos um 

estudo comparativo em relação a instituição pesquisada, através das informações colhidas em 

nosso estudo. 
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Antes de chegarmos a conclusão, passaremos pelo eixo principal desse artigo que será dar voz 

aos alunos através de uma pesquisa qualitativa, de um relatório em que eles apresentaram os 

seu conhecimento na disciplina de Educação Física e também de relatos obtidos em conversas 

com os alunos. Outra fonte que irá colaborar com a interpretação dos dados dos alunos será o 

relatório respondido pela equipe técnica da Sedu – Serra, conversas com a equipe pedagógica 

da  escola campo da pesquisa, além de relatório e conversa com a professora regente. 

Na conclusão desse artigo faremos observações relevantes sobre as informações adquiridas 

em nosso estudo. O intuito além de apresentar os resultados, será oferecer propostas que 

ofereçam ao leitor, aluno, professor, comunidade escolar e interessados no tema, 

possibilidades de fazer com que a disciplina de educação física seja representada de maneira 

significativa, respeitando sempre a diversificação e ampliação de seus conteúdos. 
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CAPÍTULO 2 

2 APRESENTANDO A ESCOLA, SUA ESTRUTURA CURRICULAR E OS 

SUJEITOS DA INVESTIGAÇÃO 

Nesse capítulo vamos conhecer de maneira mais aprofundada a escola objeto de nossa 

pesquisa, discorreremos informações sobre sua localização, curiosidades história da 

instituição, sua estrutura física e também sua estrutura curricular, dando ênfase sempre nos 

anos finais do Ensino Fundamental. 

Na sequência iremos abordar informações sobre os sujeitos de nossa investigação, destacando 

primeiramente os alunos no âmbito geral da escola, nesse tópico vamos apresentar 

características relevantes no que diz respeito a endereço, família e faixa etária, além de 

índices de aproveitamento durante as etapas de ensino. 

Posteriormente, vamos trazer informações pertinentes aos alunos da nossa pesquisa, onde será 

explicado os critérios para a escolha dos alunos e como eles auxiliarão na pesquisa. Eles serão 

apresentados por pseudônimos, porém iremos trazer informação sobre sexo e idade.  

As informações desse capítulo serão apresentadas em subitens, desse modo entendemos que o 

texto fica mais atrativo para o leitor, pois assim ele poderá compreender o contexto sócio 

histórico da instituição escolhida para a pesquisa e destacar as características marcantes dos 

sujeitos de nossa investigação.  

2.1 A ESCOLA 

O sistema educacional do município da Serra é Composto por 60 Centros Municipais de 

Educação Infantil, sendo que em 2016 serão entregues ao município mais 14 unidades e 64 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental, sendo gerido pela Secretária de Educação (Sedu 

– Serra).  O município ainda conta com outras EMEFs de ensino fundamental, porém elas são 
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geridas pelo governo do estado do Espírito Santo. As informações
2
 citadas encontram se 

disponíveis no site da secretaria de educação da Serra.  Entre todas essas instituições, 

destacamos a EMEF Serrana, localizada no Bairro de São Judas Tadeu, sua clientela é 

formada por alunos do próprio bairro, porém a escola atende outros bairros do município 

serrano, entre eles estão: Cascata, São Marcos, Serra Sede, Nossa Senhora da Conceição, 

entre outros bairros da região de Serra Sede. Os bairros citados também possuem EMEFs, 

porém a tradição da escola colabora com a decisão das famílias em matricular seus filhos 

nessa instituição de ensino. 

Para compreender melhor o significado da tradição da escola para o povo serrano e preciso 

voltar um pouco no tempo, mais precisamente no ano de 1961. Para isso foi preciso recorrer 

ao blog do historiador serrano Galbo Benedicto Nascimento, onde ele cita dados históricos 

sobre a referida instituição. Antes, porém deve ficar claro que houve uma mudança no nome 

da instituição, que veremos a seguir. 

A Escola Serrana de 1º e 2º graus vem de “um sonho que se tornou realidade”, 

quando na cidade da Serra, em 10 de junho de 1961, um grupo de serranos 

abnegados: Pe. Thomas de Jesus, Pr. Getúlio Pimentel Loureiro, Jair Miranda 

Ramos, Cassiano Cardoso Castello Filho, João Miguel, Francisco Lima, Luiz Corrêa 

Amado, Aylton André Ferreira, capitaneados por Naly da Encarnação Miranda, 

fundaram os estatutos da Fundação Educacional “Lourenço Braz”, que vieram dar 

sustentação ao antigo Ginásio Serrano, que começou a funcionar em 1962, 

autorizado pela Portaria do Ministério da Educação, nº. 243, de 01/02/1962, sob a 

direção do saudoso Profº. Getunildo Pimentel. (Galbo Becdito Nascimento, 2011) 

 

Diante dos fatos mencionados é possível compreender que inicialmente a escola tinha um 

compromisso com o ensino fundamental e médio, porém nos dias atuais a escola deixou de 

ofertar o ensino médio. Essa mudança tem como base o artigo 211
3
 da emenda constitucional 

nº 14 de 1996, que determina que o ensino fundamental seja ofertado elos municípios. 

                                            

2 Disponível em: <http://www.serra.es.gov.br/site/secretaria/SEDU > 

3
 Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de 

colaboração seus sistemas de ensino. 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos 

http://www.serra.es.gov.br/site/secretaria/SEDU
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A determinação que delimitou quais seriam as etapas de ensino trabalhadas pelas escolas 

administradas pelos municípios fez com que a instituição passasse a se chamar EMEF 

Serrana, porém seu compromisso com uma educação de qualidade permanece presente nos 

dias atuais, desse modo a escola continua sendo uma grande referência para o povo serrano, 

principalmente para as famílias que concluíram a educação básica nessa instituição. 

 

2.2  A ESTRUTURA FÍSICA E CURRICULAR DA ESCOLA CAMPO DA 

PESQUISA 

A EMEF Serrana funciona em três períodos, sendo que no período, o matutino, o ensino é 

oferecido para os alunos do 6º ao 9º ano. No período vespertino o atendimento fica restrito 

aos alunos do 1º ao 5º ano e no período noturno o ensino fundamental é oferecido na 

modalidade EJA 

A Infraestrutura da escola é considerada de boa qualidade pelos alunos e demais sujeitos da 

escola. Atualmente a instituição está configurada nesse quesito da seguinte maneira: água 

                                                                                                                                        

Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, 

função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e 

padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996). 2º Os 

Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996). 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e médio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 

1996). 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios definirão formas 

de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 14, de 1996). 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino 

regular. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
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filtrada, água da rede pública, energia da rede pública esgoto da rede pública, lixo destinado à 

coleta periódica, acesso à internet, banda larga.  

A escola possui diversas dependências para que todos os sujeitos envolvidos com o contexto 

escolar possam exercer suas funções de maneira satisfatória. A configuração das 

dependências está distribuída da seguinte maneira: 13 salas de aulas, sala de diretoria, sala de 

professores (as), laboratório de informática, laboratório de ciências, sala de recursos 

multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE), quadra poliesportiva 

coberta, cozinha, biblioteca, banheiro fora do prédio, banheiro dentro do prédio, banheiro 

adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, dependências e vias adequadas a 

alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, refeitório, dispensa, almoxarifado. 

Fachada atual da EMEF SERRANA 
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Além da infraestrutura e as dependências que foram apresentadas, a escola também conta com 

equipamentos e materiais necessário para o trato pedagógico e também para a administração 

da instituição. Atualmente a escola dispõe de: aparelhos de tv, aparelho de videocassete, 

aparelhos de DVD, copiadoras, retroprojetores, impressoras, computadores, bolas, cones, rede 

de vôlei, entre outros. 

Para organizar toda a sua estrutura, a EMEF Serrana disponibiliza em seu quadro de 

funcionários diversos profissionais: diretor (a), professores efetivos, professores em 

designação temporária, pedagogos (as), coordenadores (as), secretárias, estagiárias, vigilantes, 

cozinheiras, auxiliares de cozinha, auxiliares de limpeza. Todos esses funcionários não têm 

medido esforços para manter a qualidade do ensino, desempenhando suas funções de maneira 

compromissada e dedicada, destacando se pelo bom atendimento não somente aos alunos, 

mas também a toda comunidade escolar.  

Todas as informações sobre a estrutura da escola foram obtidas por meio de consulta ao 

projeto político pedagógico da escola, além de conversas com a equipe pedagógica e outros 

funcionários da instituição de ensino. A quantidade específica de funcionários não foi 

apresentada, devido a constantes mudanças que algumas funções sofrem principalmente no 

que diz respeito às equipes de limpeza e cozinha. Outra mudança que sempre ocorre é no 

número de professores em designação temporária e efetivos, pois os mesmos são deslocados 

constantemente para outros cargos administrativos na área da educação. 

A EMEF Serrana segue orientação curricular da SEDU – Serra, sua grade curricular possui as 

seguintes disciplinas para o Ensino Fundamental II: Português, Matemática, Ciências, 

Geografia, História, Língua Inglesa, Artes e Educação Física. 

No quadro que será apresentado a seguir será possível entender como funciona  a matriz 

curricular da instituição objeto de estudo, no documento cedido pela secretaria da escola 

podemos identificar como as disciplinas são organizadas no que diz respeito a quantidade de 

aulas, o montante de horas semanais e anuais durante o ano letivo de 2015. 
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MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2015 - ANOS/SÉRIES FINAIS 

UNIDADE DE ENSINO: EMEF SERRANA – MATUTINO 
B

A
S

E
 N

A
C

IO
N

A
L

 C
O

M
U

M
 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

NÚMERO DE AULAS 

SEMANAIS 

NÚMERO DE AULAS 

ANUAIS 

ANO/SÉRIE ANO/SÉRIE 

6º 7º 8º 9º 6º 7º 8º 9º 

LINGUAGENS 

LINGUA 

PORTUGUESA 05 05 05 05 200 200 200 200 

ARTE 01 01 02 01 40 40 80 40 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 01 02 01 01 40 80 40 40 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 05 05 05 05 200 200 200 200 

CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 03 03 04 03 120 120 160 120 

CIÊNCIAS 

HUMANAS 

HISTÓRIA 03 03 04 03 120 120 160 120 

GEOGRAFIA 04 04 02 04 160 160 80 160 

ENSINO 

RELIGIOSO 

ENSINO 

RELIGIOSO 01 01 01 01 40 40 40 40 

SUBTOTAL 23 24 23 24 920 960 960 920 

PARTE 

DIVERSIFICADA 
LINGUAGENS 

LINGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA – 

INGLES 

02 01 01 02 80 40 40 80 

TOTAL DE HORAS 25 25 25 25 1000 1000 1000 1000 

Observações: 

 

 Os Temas Transversais serão trabalhados de forma integrada aos Componentes 

Curriculares; 

 O Componente curricular Ensino Religioso é oferecido em conformidade com a Lei 

Federal Nº 9.457/1997 e Resolução CMES Nº 147/2009; 

 O Componente curricular  Educação Física é oferecido em conformidade com a Lei 

Federal Nº 10.793/2003 e Resolução CMES Nº 146/2009; 
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 A hora/aula de todos os Componentes Curriculares terá duração de 50 (cinquenta) 

minutos.  

QUADRO DAS REFERÊNCIAS DA 

MATRIZ CURRICULAR 

Nº de dias letivos 200 

Carga Horária Mínima Anual 833.20 

Nº de Semanas 40 

Nº de Dias Semanais 05 

Turno  Diurno 

                                                                                                             

 

No quadro apresentando acima, destacamos a disciplina de Educação Física, pois nos 

próximos capítulos ela será a disciplina norteadora do nosso artigo. Em uma observação breve 

na matriz curricular da EMEF Serrana, é possível visualizar que a quantidade de aulas 

oferecida é bem pequena em relação as demais, essa discrepância será comentada mais a 

frente. Outra observação que pode ser feita de maneira breve é a distribuição das disciplinas 

de Português e Matemática, pois desde o inicio do aluno nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental a disciplina é composta por cinco (5) aulas semanais, isso pode estar relacionado 

a necessidade  de formar  o aluno para o  trabalho  ou até mesmo visando  possíveis provas 

para ingresso em escola de ensino médio  técnico ( IFES) ou ensino Superior ( UFES).  

Os dois exemplos citados correspondem a escolas públicas, pois elas estão mais próximas a 

realidade desses alunos, porém eles ainda podem ganhar bolsas em instituição particulares de 

acordo com o seu rendimento em testes que são realizados para obtenção de desconto parcial 

ou integral. Nas ultimas décadas a oferta de vagas para a população de baixa renda 

aumentaram substancialmente, diante dessa nova realidade as escolas tem trabalhado visando 

o aproveitamento dos seus alunos para aquisição dessas vagas, em muitas escolas 

normalmente essa possibilidade é comunicada aos alunos, e sempre que alunos conseguem 

obter vagas nessas instituições há uma exposição desses alunos para servir de estimulo para os 

demais alunos, infelizmente em nossa pesquisa não obtivemos esse dados. 
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2.3  OS ALUNOS DA ESCOLA CAMPO DA PESQUISA 

 

Os alunos da EMEF Serrana são em sua maioria de classe baixa, moram no bairro São Judas 

Tadeu ou em bairros adjacentes e fazem o trajeto de casa/escola e escola/casa  andando, 

normalmente em grupos grande de amigos. Um grupo menor faz esse trajeto em transporte 

escolar particular, ônibus ou bicicleta facilitando assim o seu deslocamento. 

Os alunos em sua maioria moram com os pais e possuem famílias constituídas por mãe, pai e 

irmãos.  Uma pequena parcela desses alunos são filhos de pais separados, na maioria dos 

casos moram com a mãe, também existem aqueles que moram com os avós ou tios. 

A faixa etária dos alunos de ensino fundamental (ciclo 2) corresponde em sua maioria de 

alunos de 11 a 14 anos, sendo que alguns iniciam o segundo ciclo com uma idade um pouco 

avançada em relação a maioria e consequentemente chegam ao 9º ano com uma idade 

superior aos demais. Na EMEF Serrana os alunos do ensino fundamental acompanham a faixa 

etária tida como ideal pelo Ministério da Educação.  

Segundo o MEC, no ensino fundamental de 9 anos a sua faixa etária para os Anos iniciais 

corresponde a alunos de 6 aos 10 anos de idade com duração de 5 anos. Nos Anos finais a 

faixa etária corresponde dos 11 aos 14 anos de idade. Essa mudança e normatizada pela 

Resolução CNE/CEB nº 3/2005
4
. 

                                            

4
 RESOLUÇÃO Nº 3, DE 3 DE AGOSTO DE 2005, define normas nacionais para a ampliação do Ensino 

Fundamental para nove anos. No seu artigo 2º explicita: Art.2º A organização do Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos e da Educação Infantil adotará a seguinte nomenclatura: Etapa de ensino - Educação Infantil -

Creche: Faixa etária - até 3 anos de idade - Pré-escola: Faixa etária - 4 e 5 anos de idade. Etapa de ensino - 

Ensino Fundamental de nove anos- até 14 anos de idade. Anos iniciais - Faixa etária de 6 a 10 anos de idade - 

duração 5 anos. Anos finais - Faixa etária de 11 a 14 anos de idade - duração 4 anos. 
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 Visando a manutenção da faixa etária citada anteriormente, a EMEF Serrana consciente do 

seu papel de formadora trabalha para que os alunos que repetem o ano passem a ser 

acompanhado pela equipe pedagógica possibilitando que o aluno tenha um aproveitamento 

melhor no ano seguinte, o intuito dessa ação é que ele não chegue ao 9º ano com idade bem 

superior aos 14 anos. Com essa ação o índice de alunos acima dos 15 anos corresponde a um 

percentual abaixo de 10%. 

Os alunos do 6º ano chegam ao Ensino Fundamental mais ou menos aos 11 anos, idade que 

corresponde "à puberdade", ou seja, o início da pré-adolescência. Caracterizada por intenso 

desenvolvimento nos campos biológico, psíquico e social, a pré-adolescência também 

inaugura um drama profundo: a ruptura com o universo infantil e o surgimento de um 

individuo de quem se requer uma série de novas adaptações e que ainda não sabe bem como 

se posicionar diante de tudo isso. Nessa fase há um bom desenvolvimento cognitivo, de 

linguagem e social e esse aluno começa a demonstrar grande interesse pelo universo juvenil, 

neste momento marcado por tantas transformações, o educando vivência ainda uma 

importante mudança, também, na vida escolar. Na transição do 5º para o 6º ano há uma 

ruptura com uma estrutura a que o aluno estava habituado e inaugura-se uma nova dinâmica 

escolar: vários professores, de ambos os sexos, muitos componentes curriculares e tudo isso 

requer do aluno uma série de adaptações. Neste momento, faz-se importante a ação 

coordenada e comprometida de toda a escola, oferecendo ao educando apoio e incentivo.  

As características atribuídas ao aluno do 6º ano do contexto escolar geral condizem bastante 

com a realidade dos alunos da EMEF Serrana, pois os mesmos ainda possuem diversas 

características do universo infantil, como: cadernos e mochilas de personagem infantil, 

chamam os professores (as) de tio ou tia, dispersam facilmente nas aulas e possuem 

dificuldades de interação com outras séries. As dificuldades encontradas no processo de 

adaptação nas séries finais do ensino fundamental, porém não são capazes de elevar o índice 

de reprovação dos alunos, pois mesmo diante de um processo novo de educação os alunos da 

EMEF Serrana tem um índice de reprovação inferior a 10%. 
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Na EMEF Serrana os alunos do 7º ano já estão adaptados a escola e passam a se relacionar 

melhor com os alunos de outras séries, deixam seu universo infantil e adentram de forma mais 

intensa no período da pré adolescência, são mais sociáveis dentro da escola e ampliam a sua 

interação com todos os sujeitos da escola. Porém é nesse momento que o índice de reprovação 

tem um pequeno aumento. Segundo a equipe pedagógica, o aluno de 7º ano se vislumbra com 

as novas amizades e perdem a concentração nas aulas, e como o processo educacional começa 

a ter uma maior exigência nesse período, o aluno não consegue dar conta e consequentemente 

um índice maior de alunos acabam reprovando.   

Os alunos do 8º ano estão totalmente adaptados à escola e começam a se sentir “donos do 

pedaço” esse comportamento irá refletir na disciplina do ambiente escolar, devido a isso já 

não é mais tão simples estabelecer a relação do professor e o aluno de forma branda. Esses 

alunos passam a ficar mais próximos dos alunos do 9º ano e consequentemente se distanciam 

dos alunos de 6º e 7º ano. Nesse momento as negociações para que as aulas sejam mais 

interessantes são mais frequentes, tornando os alunos assíduos frequentadores da 

coordenação. Mesmo diante desse cenário, os alunos de 8º ano não possuem um índice de 

reprovação superior a média de 10% da escola. Os alunos do 9º ano possuem o status de 

“donos do pedaço”, por serem mais velhos e estarem a mais tempo na escola eles se destacam 

na organização das festividades, na participação de eventos esportivos, além de dominarem  o 

pátio da escola, formando grupos de  maior influência. Esses alunos estão na fase de transição 

para o ensino médio e começam a se preocupar em que escola irão estudar, se irão fazer 

estágios, participar das provas para o IFES. Outra característica marcante desses alunos é o 

interesse pela paquera e namoro, apesar da idade, esse fato torna o trabalho da equipe de 

coordenação mais intenso, pois é preciso evitar que as paqueras rolem no recreio ou nos 

intervalos de aulas. Os alunos do 9º ano da EMEF Serrana concluem o ensino fundamental e 

estarão bem preparado para o ensino médio. O índice de reprovação nesta série é inferior a 

10%, e também não supera a média da instituição. 

Os pais e responsáveis dos alunos da EMEF Serrana trabalham como funcionários públicos da 

PMS, setor industrial do município, setor de comércio, empresas de ônibus, alguns como 
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autônomos, entre outros. Grande parte dos pais e responsáveis já estudaram na instituição, 

esse é um dos motivos que os levam a escolher a EMEF Serrana como instituição de ensino 

para seus filhos. 

 

2.4  OS ALUNOS DA PESQUISA 

Para entender como a Educação Física escolar é apresentada no Ensino fundamental II, um 

grupo de alunos do 9° ano B que estudam na instituição desde o Ensino Fundamental I, irão 

relatar através de conversas, entrevistas, questionários e também por observação do 

pesquisador/discente, qual é a sua visão sobre a disciplina de Educação Física? Esses alunos 

irão colaborar para um diagnóstico sobre a Educação Física Escolar na EMEF Serrana, 

relatando quais foram os conteúdos abordados nas aulas de Educação Física, além de tecer 

alguns comentários sobre o papel do professor durante as aulas. 

 Os alunos irão descrever como foram desenvolvidas as aulas de Educação Física desde a 5° 

série até os dias de hoje, a intenção será registrar todos os detalhes que possa contribuir para 

um diagnóstico principal, que irá colaborar para o entendimento do motivo pelo qual alguns 

conteúdos da Educação Física vem sendo negligenciados nas aulas? 

Todos os alunos que foram pesquisados receberam um termo de autorização para a 

participação da pesquisa. Os alunos levaram o documento para casa e entregaram assinado 

pelos pais e responsáveis. Todos os alunos demonstraram satisfação em colaborar com a 

pesquisa, principalmente pelo fato de alguém dar voz aos alunos, algo raro em todo processo 

educacional. 

Os critérios estabelecidos para a escolha dos alunos da pesquisa, levaram em consideração 

além do tempo desse grupo na escola, outras questões, como: A idade dos alunos e a 

facilidade de comunicação com a turma durante o período de observação, além do fato de ser 

o último ano no Ensino Fundamental. Diante desses critérios foram identificados 10 alunos, 

Desse total três (3) alunos  do  sexo masculino e sete (7)  alunos do sexo feminino. 
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Para identificação
5
 dos pesquisados utilizaremos pseudônimos da letra A até a letra J, além 

de apresentar características relacionadas ao sexo e a idade. Segue o quadro com os dados dos 

alunos da pesquisa. 

Pseudônimo Sexo Idade 

Aluno A  Feminino 15 

Aluno B  Feminino 14 

Aluno C  Feminino 14 

Aluno D  Feminino 14 

Aluno E  Feminino 14 

Aluno F  Feminino 14 

Aluno G  Feminino 14 

Aluno H  Masculino 14 

Aluno I  Masculino 14 

Aluno J  Masculino 15 

                                            

5
 Os alunos serão identificados por letras, afim de preservar a sua identidade e evitando a sua 

exposição ao público. 
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CAPÍTULO 3 

3 A ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ANOS 

FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Os principais documentos que regem a educação básica do Brasil e que tem como objetivo 

orientar como as disciplinas devem ser apresentadas aos alunos, são: Parâmetros Curriculares 

Nacionais, Diretrizes Curriculares Estaduais, além das  Orientações Curriculares Municipais. 

Estabelecendo como referência os Anos Finais do Ensino fundamental encontramos como 

orientação para a disciplina de Educação Física a apresentação dos seguintes conteúdos: 

Esportes, Jogos e Brincadeiras, Ginástica, Lutas e Dança. 

Com base nesses documentos é possível identificar qual a representatividade desses conteúdos 

para a formação dos alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental. Ao se aprofundar nos 

textos desses documentos fica evidente que os conteúdos da disciplina de Educação Física 

devem ser trabalhados de maneira gradativa, respeitando os ciclos de evolução do aluno. 

No segundo ciclo é de se esperar que os alunos já tenham incorporado a rotina 

escolar, atuem com maior independência e dominem uma série de conhecimentos. 

No que se refere à educação física, já têm uma gama de conhecimentos comum a 

todos, podem compreender as regras dos jogos com mais clareza e têm mais 

autonomia para se organizar. Desse modo, podem aprofundar e também fazer uma 

abordagem mais complexa daquilo que sabem sobre os jogos, brincadeiras, esportes, 

lutas, danças e ginásticas. (BRASIL 1997) 

 

 

O documento dos Parâmetros Curriculares Nacionais tem o intuito de tornar viável ao 

professor e à escola operacionalizar e sistematizar os conteúdos de forma mais abrangente, 

diversificada e articulada possível. O documento apresenta diversas informações sobre a 

disciplina escolar, além de apresentar a relevância dos conteúdos da Educação física no 

ambiente escolar. Na página 37 do capítulo exclusivo sobre a Educação Física, o texto fala 

que: “As delimitações utilizadas no presente documento têm o intuito de tornar viável ao 

professor e à escola operacionalizar e sistematizar os conteúdos de forma mais abrangente, 

diversificada e articulada possível” (BRASIL 1997). 
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 Entre todos os conteúdos apresentados, o conteúdo de esporte é sem dúvida o mais atrativo 

por parte dos alunos e também tem sido aquele que os professores preferem trabalhar. 

Segundo as orientações curriculares do município da Serra, desde a década de 80 a prática 

esportivizante tem dominado as aulas. Segundo a Professora Zenólia C. C. Figueiredo em seu 

parecer realizado para as orientações curriculares do município da Serra, a prevalência dos 

esportes ocorrem [...] porque os espaços, equipamentos e materiais destinados à Educação 

Física escolar ainda estão marcadamente vinculados ao esporte (Orientações Curriculares da 

Serra 2008, pág 124). 

Compreendemos a relevância dos conteúdos dos esportes em nossa cultura, seja ela escolar ou 

até mesmo no lazer diário, não cabe a nós apenas discutir as causas para tal relevância, porém 

no nosso entendimento, e principalmente tendo como base os documentos que orientam a 

Educação Física escolar, é papel da escola e do professor apresentar esses conteúdos em sua 

totalidade durante o ensino fundamental. 

Ainda sobre o conteúdo do Esporte, os Parâmetros Curriculares Nacionais irá afirmar que: 

“Assim, consideram-se esporte as práticas em que são adotadas regras de caráter 

oficial e competitivo, organizadas em federações regionais, nacionais e 

internacionais que regulamentam a atuação amadora e a profissional. Envolvem 

condições espaciais e de equipamentos sofisticados como campos, piscinas, 

bicicletas, pistas, ringues, ginásios, etc. A divulgação pela mídia favorece a sua 

apreciação por um diverso contingente de grupos sociais e culturais. Por exemplo, os 

Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo de Futebol ou determinadas lutas de boxe 

profissional são vistos e discutidos por um grande número de apreciadores e 

torcedores” (BRASIL. 1997). 

Para melhor compreender a importância da oferta dos demais conteúdos da disciplina de 

Educação física nos Anos finais do Ensino fundamental, usaremos como base, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, pois entendemos que se trata de um documento oficial que orienta a 

educação básica pública, além de ser a fonte de inspiração para as diretrizes estaduais e as  

orientações municipais. 

O Conteúdo dos Jogos e Brincadeiras tem sido a alternativa mais usada para substituir o 

conteúdo dos esportes em algumas aulas durante o ano letivo, porém o nosso questionamento 
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não se refere a uma quantidade de aulas ou atém mesmo dizer qual é o momento em que ele 

deve aparecer nas aulas. A questão central é que o conteúdo não é apresentado apenas como 

uma alternativa, e sim, como algo que deve ocorrer durante os Anos Finais do Ensino 

Fundamental. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais “os jogos podem ter uma flexibilidade maior 

nas regulamentações, que são adaptadas em função das condições de espaço e material 

disponíveis, do número de participantes, entre outros. São exercidos com um caráter 

competitivo, cooperativo ou recreativo em situações festivas, comemorativas, de 

confraternização ou ainda no cotidiano, como simples passatempo e diversão. Assim, 

incluem-se entre os jogos as brincadeiras regionais, os jogos de salão, de mesa, de tabuleiro, 

de rua e as brincadeiras infantis de modo geral” (BRASIL 1997). 

Até o final do século XIX as atividades físicas praticamente inexistiam nas instituições de 

ensino, sendo que em 1851 com a reforma Couto Ferraz houve a primeira manifestação oficial 

de inclusão de atividades físicas nos programas escolares, com a inclusão da ginástica na 

escola. Nesse período a Educação Física era conhecida como ginástica e a sua prática era 

voltada para a busca de uma população disciplinada e moralizada. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais “as ginásticas são técnicas de trabalho 

corporal que, de modo geral, assumem um caráter individualizado com finalidades diversas. 

Por exemplo, pode ser feita como preparação para outras modalidades, como relaxamento, 

para manutenção ou recuperação da saúde ou ainda de forma recreativa, competitiva e de 

convívio social. Envolvem ou não a utilização de materiais e aparelhos, podendo ocorrer em 

espaços fechados, ao ar livre e na água. Cabe ressaltar que é um conteúdo que tem uma 

relação privilegiada com “Conhecimentos sobre o corpo”, pois, nas atividades ginásticas, 

esses conhecimentos se explicitam com bastante clareza. Atualmente, existem várias técnicas 

de ginástica que trabalham o corpo de modo diferente das ginásticas tradicionais (de 

exercícios rígidos, mecânicos e repetitivos), visando à percepção do próprio corpo: ter 

consciência da respiração, perceber relaxamento e tensão dos músculos, sentir as articulações 

da coluna vertebral” (BRASIL 1997). 



 

25 

 

Mesmo sendo o conteúdo inspirador para o surgimento da disciplina de Educação Física a 

ginástica tem deixado de ser apresentada nas escolas, as razões mais comuns para esse fato 

vem, da falta de estrutura, má formação e desinteresse dos alunos. Porém, se as escolas 

realmente estiverem usando as orientações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

negar a apresentação do conteúdo da ginástica aos alunos compreende em contribuir para o 

não desenvolvimento corporal do aluno. 

O Conteúdo de dança deveria ser o mais “simples” de ser apresentado aos alunos, pois a sua 

prática não depende de materiais, apenas do corpo em movimento. Claro que seria 

interessante para o ensino da dança a escola disponibilizar um espaço com espelho e chão 

mais adequado para o ensino, mas isso torna irrelevante para a disciplina de educação física 

em ambiente escolar. 

Em nosso atual contexto talvez o que mais tem impossibilitado a prática da dança na escola 

seja a questão de gênero, pois existe uma cultura preconceituosa que define a dança como 

algo somente para mulher. Desse modo os meninos ficam receosos de sofrer 

discriminações/gozações se optarem pela prática. É possível abordar o conteúdo de dança 

destacando os seus aspectos culturais, para que assim a inserção dos alunos não sofra com as 

questões explicitadas no parágrafo anterior.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais “Todas as culturas têm algum tipo de 

manifestação rítmica e/ou expressiva. No Brasil existe uma riqueza muito grande dessas 

manifestações. Danças trazidas pelos africanos na colonização, danças relativas aos mais 

diversos rituais, danças que os imigrantes trouxeram em sua bagagem, danças que foram 

aprendidas com os vizinhos de fronteira, danças que se veem pela televisão. As danças foram 

e são criadas a todo tempo: inúmeras influências são incorporadas e as danças transformam-

se, multiplicam-se. Algumas preservaram suas características e pouco se transformaram com 

o passar do tempo, como os forrós que acontecem no interior de Minas Gerais, sob a luz de 

um lampião, ao som de uma sanfona. Outras recebem múltiplas influências, incorporam-nas, 

transformando-as em novas manifestações, como os forrós do Nordeste, que incorporaram os 

ritmos caribenhos, resultando na lambada.” (BRASIL 1997). 
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A apresentação do conteúdo de lutas tem sofrido muita resistência por parte das equipes 

pedagógicas, principalmente quando a escola está localizada em regiões de periferia que 

possuem um índice alto de violência. As equipes pedagógicas entendem que a apresentação 

desse conteúdo pode estimular os alunos a serem mais violentos com a aquisição desse novo 

conhecimento.  

O conteúdo de lutas é rico em seus aspectos culturais, a maioria das lutas trazem conceitos 

ligados a disciplina, respeito, tradição, valores, entre outros conceitos.  A sua apresentação 

dividida em duas partes teórica e prática poderá auxiliar no comportamento do aluno, pois a 

partir do momento em que ele se interesse pela prática ele precisa entende que é preciso 

respeitar os aspectos culturais da luta, moldando assim o seu comportamento e suas atitudes. 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais “As lutas são disputas em que o(s) 

oponente(s) deve(m) ser subjugado(s), mediante técnicas e estratégias de desequilíbrio, 

contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de 

ataque e defesa. Caracterizam-se por uma regulamentação específica, a fim de punir atitudes 

de violência e de deslealdade. Podem ser citados como exemplo de lutas desde as brincadeiras 

de cabo-de-guerra e braço-de-ferro até as práticas mais complexas da capoeira, do judô e do 

caratê.” (BRASIL, 1997) 

Se fizermos uma consulta rápida na internet ou em livros sobre atividades para educação 

física escolar, iremos encontrar centenas de possibilidades em relação aos conteúdos 

apresentados. Pelo fato de estarmos usando como referência os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, faremos questão de apresentar aqui uma lista de atividades possíveis de ser 

apresentadas no ambiente escolar durante os anos finais do Ensino fundamental. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física, 1997, “A gama de 

esportes, jogos, lutas e ginásticas existentes no Brasil é imensa. Cada região, cada cidade, 

cada escola tem uma realidade e uma conjuntura que possibilitam a prática de uma parcela 

dessa gama”.   
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Para o conteúdo de esportes, os Parâmetros Curriculares Nacionais irá trazer como 

possibilidades: atletismo: corridas de velocidade, de resistência, com obstáculos, de 

revezamento; saltos em distância, em altura, triplo, com vara; arremessos de peso, de martelo, 

de dardo e de disco. Esportes coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, vôlei de 

praia, handebol, futevôlei, etc. Esportes com bastões e raquetes: beisebol, tênis de mesa, tênis 

de campo, pingue-pongue; esportes sobre rodas: hóquei, hóquei in-line, ciclismo. 

Para o conteúdo de Jogos e Brincadeiras o referido documento apresenta diversas 

possibilidades, ressaltamos que algumas das possibilidades podem sofrer alteração em seus 

nomes de acordo com a região, segue a lista: jogos pré-desportivos: queimada, pique-

bandeira, guerra das bolas, jogos pré-desportivos do futebol (gol-a-gol, controle, chute-em-

gol-rebatida, drible, bobinho, dois toques). Jogos populares: bocha, malha, taco, boliche; 

brincadeiras: amarelinha, pular corda, elástico, bambolê, bolinha de gude, pião, pipas, lenço-

atrás, corre-cutia, esconde-esconde, pega-pega, coelho sai-da-toca, duro-ou-mole, agacha-

agacha, mãe-da-rua, carrinhos de rolimã, cabo-de-guerra, entre  outros. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais irão sugerir para o conteúdo de ginástica as seguintes 

possibilidades: lutas: judô, capoeira, caratê. Devido a pequena quantidade de possibilidades 

apresentadas ressaltamos que estamos usando como referência apenas o documento de 

abrangência nacional, pois como já foi dito antes, qualquer que seja o conteúdo pesquisado se 

consultarmos a internet ou livros de atividades para Educação Física Escolar, encontraremos 

uma quantidade bem maior de possibilidades em relação ao documento aqui usado. 

 Em relação ao conteúdo de ginástica o documento apresenta como possibilidades: ginásticas: 

de manutenção de saúde (aeróbica e musculação); de preparação e aperfeiçoamento para a 

dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; olímpica e rítmica 

desportiva. 

Para o conteúdo de Dança os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam uma lista de 

sugestões, podendo ser abordadas e adaptadas a cada contexto. Confira a lista: danças 

brasileiras: samba, baião, valsa, quadrilha, afoxé, catira, bumba meu boi, maracatu, xaxado, 
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etc. Danças urbanas: rap, funk, break, pagode, danças de salão. Danças eruditas: clássicas, 

modernas, contemporâneas, jazz. Danças e coreografias associadas a manifestações musicais: 

blocos de afoxé, olodum, timbalada, trios elétricos, escolas de samba; lenga lengas, 

brincadeiras de roda, cirandas, escravos-de-jó. 

Diante da extensa lista de possibilidades, entendemos que não é utópico pensar na ampliação 

e diversificação de conteúdos nas aulas de Educação Física. Sabemos que existem diversos 

problemas que dificultam a apresentação dos conteúdos, mas basta fazer uma rápida analisada 

nas possibilidades e buscar uma orientação ou reorientação para que seja viável a 

apresentação de boa parte das possibilidades listadas.  

 

3.1 APRESENTANDO A VISÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEDU – SERRA 

SOBRE OS CONTEÚDOS DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

A equipe técnica da Sedu - Serra responsável pela disciplina de Educação Física é composta 

por quatro (4) professores, sendo todos efetivos, (vamos reservar seus nomes por pedido dos 

mesmos). Entre suas funções está a de dar suporte as escolas, em relação a supervisão  das  

condições  da  estrutura,   além de “fiscalizar” se os professores realmente estão 

desenvolvendo a disciplina de Educação física conforme a Orientação Curricular Municipal. 

A equipe técnica, além de supervisionar o trabalho dos professores, contribuem com 

organização de eventos que tem como intuito aproximar as escolas e os alunos através de 

atividades físicas. Os eventos em sua maioria estão relacionados a organização de 

campeonatos  que abrangem o conteúdo de esportes. 

No capítulo anterior optamos em destacar como esta organizada a Educação Física Escolar no 

Ensino fundamental II no que tange os documentos oficiais que orientam essa disciplina. Com 

o objetivo de compreender a visão da equipe técnica da Sedu - Serra responsável ela 

disciplina de Educação Física, apresentamos um questionário com diversas perguntas 

pertinentes ao nosso tema.  Nesse capítulo apresentaremos considerações da equipe a respeito 
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da organização dos conteúdos da Educação Física para o Ensino Fundamental II. 

Acompanharemos na integra as perguntas da mesma forma que foram formuladas e 

apresentadas e as respostas na íntegra.  

Em relação aos Conteúdos da Educação Física, para a Sedu - Serra qual a importância dos 

JOGOS E BRINCADEIRAS para os alunos do Ensino Fundamental II e como ela deveria ser 

apresentada nas escolas? 

Equipe técnica: De suma importância, pois através dessas vivências, o ser em construção 

estará vivenciando experiências que contribuem decisivamente para seu crescimento global. 

Em relação aos Conteúdos da Educação Física, para a Sedu - Serra qual a importância dos 

ESPORTES para os alunos do Ensino Fundamental II e como ela deveria ser apresentada nas 

escolas? 

Equipe técnica: Muito importante. Pode ser apresentada na escola de diferentes formas, de 

acordo com o profissional de Ed. Física. Por exemplo: Começaria com os que exigem 

movimentos naturais do aluno (andar, correr, lançar, saltar, girar, etc) e iria inserindo 

modalidades esportivas que exigem movimento motores mais elaborados e gestos 

(fundamentos básicos) que para o aluno são desconhecidos, ex: bandeja no basquetebol. 

Em relação aos Conteúdos da Educação Física, para Sedu - Serra qual a importância da 

GINÁSTICA para os alunos do Ensino Fundamental II e como ela deveria ser apresentada nas 

escolas? 

Equipe técnica: Considero que a ginástica é importante como os demais conteúdos. Sugeriria 

que ela fosse apresentada para os alunos durante todo ano letivo, inserida nas aulas 

semanalmente. 

Em relação aos Conteúdos da Educação Física, para Sedu - Serra qual a importância da 

DANÇA para os alunos do Ensino Fundamental II e como ela deveria ser apresentada nas 

escolas? 
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Equipe técnica: Considero que a dança é relevante como os demais conteúdos e deve ser 

inserida no planejamento, tendo que é um elemento cultural, que combinado com as 

atividades cotidianas da Educação Física, potencializa o processo de ensino-aprendizagem.  

Em relação aos Conteúdos da Educação Física, para Sedu - Serra qual a importância das 

LUTAS para os alunos do Ensino Fundamental II e como ela deveria ser apresentada nas 

escolas? 

Equipe técnica: A importância das Lutas no currículo da Educação Física propicia refletir 

com os estudantes a questão da disciplina, respeito ao colega, valores, postura. Nesse sentido, 

considera-la no planejamento servirá para dinamizar as aulas. 

As respostas dadas pela equipe técnica demonstram a compreensão de que é preciso dar 

legitimidade para a disciplina de Educação Física, aplicando seus conteúdos de maneira 

diversificada e ampliada. Em nosso entendimento, o discurso apresentado nas respostas se 

aproxima do que está prescrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais, e também nas 

Orientações Curriculares Municipais da Serra, pois percebemos nas respostas que a equipe 

técnica considera importante e essencial a aplicação de todos os conteúdos, promovendo 

assim a diversificação e ampliação dos mesmos nas aulas de Educação Física. 

A construção de uma disciplina precisa passar por diferentes sujeitos, desse modo é possível 

compreender que o discurso não pode ficar apenas nas respostas apresentadas nesse 

questionário, é preciso intervir paralelamente, com o professor, equipe pedagógica e os 

demais sujeitos da escola capazes de contribuir com a disciplina de Educação Física. Encarar 

o desafio para que a ampliação ocorra de modo concreto, dando significado à disciplina, que 

deve ir além desse momento de lazer não sistematizado e pouco diversificado que tem sido 

apresentado aos alunos. 

 

 

 



 

31 

 

CAPÍTULO 4 

4  A VISÃO DE UM GRUPO DE ALUNOS SOBRE A DISCIPLINA DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Nesse capitulo daremos voz
6
 aos alunos, mais especificamente a um grupo composto por dez 

alunos.  O foco será apresentar os dados coletados no período da pesquisa, onde foi 

apresentado a um grupo de alunos um questionário contendo perguntas referentes ao período 

escolar relativo ao Ensino Fundamental II.  No primeiro momento, será apresentado ao leitor 

a visão dos alunos sobre o seu conhecimento geral a respeito da disciplina de Educação 

Física. Em seguida, apresentaremos o conhecimento dos alunos em relação aos conteúdos da 

Educação Física escolar. É importante ressaltar que o questionário foi a principal ferramenta 

para nortear esse trabalho, porém como já foi dito anteriormente, faremos uso de observações 

e conversas realizadas com os alunos, professora regente e equipe pedagógica da EMEF 

Serrana. 

As aulas de Educação Física em qualquer instituição provocam no aluno uma sensação de 

liberdade, o simples fato de estar fora da sala representa um momento de prazer. Infelizmente 

o momento atual da disciplina de Educação Física, esse prazer não está associado às 

atividades apresentadas pelo docente, mas sim a saída da sala de aula para um local livre para 

a conversa, o acesso a internet pelo celular e outras ações que não estão associadas ao 

conteúdo ministrado pelo professor.  

Observando as aulas de Educação Física, e também através de relatos de outros professores da 

área, passamos a notar a perda de interesse dos alunos pela prática da Educação Física 

                                            

6
 A voz será representada através das respostas dos alunos. A apresentação de todas as respostas 

respeitará a forma original da escrita realizada pelo grupo de alunos que contribuíram com o trabalho. 
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Escolar, limitando as aulas em uma participação quase que exclusiva dos meninos, além de 

usar como possibilidades poucos conteúdos. 

 Diante desse cenário, realizamos perguntas ao grupo de alunos do 9º ano com intuito de dar 

voz a eles, e posteriormente analisar como esses dados poderão contribuir para entender os 

caminhos que podem levar a disciplina a despertar um interesse que seja causado realmente 

pela sua prática. E importante ressaltar que as perguntas foram formuladas de modo simples, 

respeitando a faixa etária dos alunos. Desse modo obtemos respostas que em muitos 

momentos foram curtas, porém foi possível alcançar o objetivo principal desse trabalho, dar 

voz aos alunos para a melhor compreensão dos fatos.  

A primeira pergunta apresentada ao grupo de alunos usou de um método simples e direto e foi 

apresentada assim: Você gosta da Disciplina de Educação Física? Porquê? 

Todos responderam que sim, exceto uma a Aluna B que disse que não. Segundo ela a 

Educação física provoca muito suor e isso a incomoda. Os motivos que levaram a maioria 

responder positivamente a pergunta não se diferem muito, as respostas estavam sempre 

relacionadas a importância de fazer exercício físico, por ser divertida, ajuda a sair da tensão 

da escola  da sua relação com os esportes. 

[...] Sim, porque além de ser divertida, ajuda a desenvolver mais a pessoa. (Aluna A) 

[...] Não, porque eu não gosto de suor. (Aluna B) 

[...] Sim, pois fazemos exercícios, aprendemos regras de esportes, saímos do 

ambiente escolar, para fazermos atividades interativas e etc. (Aluna C) 

[...] Sim, porque ela nos ajuda no nosso desenvolvimento corporal, mental e na 

nossa saúde. (Aluna D) 

[...] Sim, apesar de não praticar muito, porque ajuda a se livrar da tensão da escola.                                                                                                               

(Aluna E) 

[...] Porque é uma das melhores aulas. (Aluna F) 

[...] Sim, ajuda a ter uma vida mais saudável. (Aluna G) 

[...] Sim, porque envolve esportes que faz bem para saúde. (Aluno H) 
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[...] Sim, pois influencia nos esportes. (Aluno I) 

[...] Sim, gosto de exercícios físicos, isso ajuda mais em meu entretenimento com a 

educação física, fora que e uma aula muito divertida. (Aluno J) 

Em relação à resposta negativa da Aluna B, percebemos que a estética feminina tem sido um 

dos principais motivos que contribuem para o afastamento das meninas das aulas de Educação 

Física, sobretudo a partir dos 13 anos em diante, período que atinge os alunos do 8º e 9º ano. 

Apesar de aparecer uma única vez no grupo selecionado para responder o questionário no 

período em que a pesquisa foi realizada diversas alunas usaram dessa desculpa para não 

participar das aulas. 

Na sequência fizemos a seguinte pergunta para os alunos: Em sua opinião qual a 

importância da disciplina de Educação Física para a sua formação? 

Acredito que essa pergunta tenha sido um pouco complexa para os alunos, pois as respostas 

apresentadas demonstram mais os benefícios adquiridos por fazer a disciplina do que os 

aspectos formativos. Nessa pergunta as respostas apareceram da seguinte forma: 

[...] Bom, Boa porque ensina agente esportes e muito mais. (Aluna A)  

[...] É importante para o nosso desenvolvimento. (Aluno B) 

[...] Mais disposição. (Aluno E)  

[...] Me ajuda a perder peso. (Aluno H) 

[...] Desenvolvimento em competitividade (Aluno I) 

Diante das respostas, notamos que para os alunos há uma similaridade entre a importância da 

formação com os benefícios que a disciplina de Educação Física pode atingir durante o 

período escolar. Os benefícios citados pelos alunos fazem parte dos objetivos que a disciplina 

pode e deve alcançar, mas confesso que senti a falta de respostas como: ajuda na interação da 

turma, possibilita o respeito as regras e o adversário, amplia o repertório cognitivo e motor, 

entre outras possíveis respostas.  
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Outra pergunta realizada aos alunos foi também a oportunidades deles poder apresentar sua 

opinião sobre como poderia ser desenvolvida a disciplina. A pergunta foi: Em sua opinião 

como devem ser as aulas de Educação Física? 

Como já foi dito anteriormente os alunos foram bem sucintos em algumas respostas, porém é 

possível identificar os sentimentos e anseios dos mesmos em relação ao modo que a disciplina 

pode ser apresentada. As respostas apareceram sempre levando em consideração a 

organização da aula, a interatividade que a aula pode proporcionar, a criatividade, o prazer, a 

descontração/diversão, aprender trabalho e ter vários esportes, entre outras respostas. 

[...] Mais descontraídas , focando mais no aprendizado e participação dos alunos. 

(Aluna E) 

[...] Bem elaboradas! não só o cotidiano. (Aluna F) 

[...] Dadas de forma prazerosa. (Aluno I) 

[...] Devem ser levadas a sério, mais também deve ter diversão para os alunos, 

muitas vezes deixa de ter isso em aula. (Aluno J) 

Os alunos demonstram através de suas respostas uma ausência no que tange a forma que a 

disciplina é apresentada. O que se apresenta como mais preocupante nas respostas talvez 

tenha sido a participação dos alunos e a organização das aulas, pois o relato dos alunos 

evidencia uma prática pouco elaborada e sem atratividade capaz de atingir o interesse dos 

estudantes.                                                                                                                       

Após apresentar perguntas aos alunos a respeito do seu gosto pela disciplina de Educação 

Física, e também saber a importância da disciplina para a formação e a opinião dos alunos de 

como a disciplina deveria ser apresentada, aprofundamos um pouco mais para perguntar aos 

alunos o que eles tinham vivenciado de atividades nas aulas no período da 5º a 8 série, 

formulamos a pergunta da seguinte maneira: No período da 5 a 8 série, o que foi 

apresentado nas aulas de Educação Física? Relate todas as atividades que conseguir 

lembrar. 
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As respostas apresentadas trouxeram uma contribuição restrita por parte da disciplina, 

limitando a disciplina a atividades relacionadas aos conteúdos dos ESPORTES e JOGOS e 

BRINCADEIRAS. A seguir vamos apresentar algumas respostas, permitindo o leitor analisar 

o que foi dito no inicio do parágrafo. 

[...] A grande maioria dos professores só deixavam a aula livre. Nesse ano passaram 

futsal, basquete, etc. (Aluna B) 

[...] Voleibol, basquetebol, futebol, handebol, pula-corda, queimada, pique bandeira, 

rede-humana, salto a distância, queima e abaixa, xadrez, dama, futebol americano, 

alerta, cabo de guerra e bobinho. (Aluna C) 

[...] Corrida, atividades de rua, vôlei, basquete, futebol, handebol. (Aluna E) 

[...] Mesmo no período de 5º a 8º série, vimos as mesmas coisa como futsal, 

brincadeiras de infância, vôlei, etc. (Aluna F) 

Destacamos entre todas as respostas a da Aluna C, pois a mesma apresentou uma gama mais 

ampliada de atividades, porém, ainda não conseguiu quebrar a barreira dos conteúdos de 

Esportes e Jogos e Brincadeiras. Os relatos se multiplicam quando externamos esse assunto 

no interior da escola, pois em conversas com os demais sujeitos eles apresentam sempre as 

mesmas atividades apresentados pelo grupo de alunos da pesquisa. 

Diante da pergunta apresentada, e já esperando pelo resultado, elaboramos uma pergunta 

relacionada ao conhecimento dos alunos no que tange o conteúdo. Fizemos a seguinte 

pergunta: Você sabe quais são os conteúdos (atividades) que devem ser ensinados na 

disciplina de Educação Física? Quais? 

Devido ao fato dos alunos terem sido apresentados as mesmas atividades e também a um 

grupo restrito de conteúdos, a resposta deles apresentou um desconhecimento em relação a  

quais são os conteúdos. Na maioria das respostas os alunos foram simples e diretos em dizer 

que não conheciam quais são os conteúdos que devem ser ensinados durante as aulas da 

disciplina de Educação Física. Algumas atividades foram mencionadas, já que a pergunta 

trazia essa possibilidade ao se referir aos conteúdos. Vale ressaltar que a forma que a pergunta 
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foi formulada visou ampliar o poder de resposta do aluno, mas o foco principal era saber 

sobre o seu conhecimento em relação aos Conteúdos da Educação Física. 

[...] Futsal, basquete, queimada etc. (Aluna A) 

[...] Alguns, como vôlei, futsal e basquete. (Aluna B) 

[...] Não. (Aluna C) 

[...] sim, Fazer pesquisas sobre a aula que vau ter, assistir vídeos para ter uma noção 

de como praticar a aula. (Aluna D) 

[...] O básico, vôlei, futebol, basquete, corrida (Aluna E) 

[...] não! (Aluna F) 

[...] As posições do futsal e do vôlei. (Aluna H) 

[...] Não (Aluna I) 

[...] Não! (Aluna J) 

As próximas perguntas estão relacionadas à participação do aluno e do professor, serão três 

perguntas que possibilitarão entender a representatividade desses sujeitos na disciplina de 

Educação Física. Diferentemente do que vinha sendo apresentado nos parágrafos anteriores, 

decidimos apresentar no mesmo paragrafo três perguntas que irão tratar da mesma temática, 

ou seja, o envolvimento dos alunos nas aulas e a contribuição do professor. Após a 

apresentação dessas perguntas discorreremos sobre as respostas dos alunos. Perguntamos aos 

alunos: Como é o seu envolvimento/participação nas aulas de Educação Física? Seus 

professores (as) de Educação Física estimularam ou estimulam você a participar das 

aulas? De que maneira? Durante a 5º e 8º série
7
, quantos professores de Educação Física 

você teve na EMEF Serrana? 

                                            

7
 O termo 5º a 8º série foi usado dessa forma, pois a EMEF Serrana ainda passa por um período de 

transição em relação ao Ensino Fundamental de 9 anos. 
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Os alunos julgam que a sua participação/envolvimento nas aulas de modo geral é boa, apenas 

a Aluna B e a Aluna E responderam de maneira contrária. Diante das respostas 

compreendemos que mesmo diante das ausências apontadas pelos alunos, a participação dos 

alunos, em relação ao grupo pesquisado ainda é grande, independente da forma que a 

disciplina é apresentada. Porém, acompanhando a disciplina durante o período da pesquisa foi 

possível notar que esse envolvimento por parte de todos os alunos da escola está quase sempre 

restrito aos meninos, e m pequenos momentos as meninas exercendo alguma atividade de 

modo improvisado. 

[...] Bom porque participo de todas as atividades. (Aluna A) 

[...] Nunca participo das aulas. (Aluna B) 

[...] Eu participo de todas as aulas, embora eu goste ou não. (Aluna C) 

[...] Pouca, não gosto mais como antes. (Aluna E) 

[...] participo de todas as aulas, procuro sempre me interessar para conseguir obter 

um desempenho melhor. (Aluna F) 

Quando a pergunta apresentada dizia a respeito da contribuição do professor no papel de 

estimular o aluno na realização das atividades, tivemos apenas a resposta da Aluna B como 

negativa. As demais respostas apontam que o professor tem estimulado os alunos com 

diálogos sobre a importância que o aluno tem para que a aula ocorra de maneira satisfatória 

para todo seu processo educacional. Porém as respostas que chamam mais atenção estão 

voltadas para um modo pautado na avaliação, pois segundo as respostas, o aluno que não 

participa não tem nota ou terá que fazer um relatório. Em relação a esses métodos nenhum dos 

alunos, sejam os do grupo selecionado para pesquisa ou alunado em geral, reclamaram que a 

forma usada pelo professor (a) seja injusta.  

[...] Não (Aluna B) 

[...] Sim, pois sempre buscam ideias novas para as aulas. (Aluna C) 

[...] sim, Dando notas nas atividades que estão sendo passadas. (Aluna D) 
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[...] Já tive várias, cada uma com seu jeito, mas a maioria por nota, se não fizesse, 

perdia nota de participação. (Aluna E) 

[...] Sim, da maneira que seria melhor para mim e para toda a classe. (Aluno J) 

Ainda dentro dessa temática entre a participação/envolvimento do aluno, quanto a 

contribuição do professor no papel de estimular o alunado a participar das aulas de Educação 

Física, pedimos para os alunos fazer um esforço e tentar lembrar a quantidade de professores 

que tiveram durante o período equivalente ao Ensino Fundamental II. Notamos que apesar 

desses alunos terem passado o ensino fundamental II praticamente juntos, devido a sua idade, 

eles divergem bastante sobre a quantidade de professores que tiveram durante o período 

equivalente as Séries Finais do Ensino Fundamental. Mesmo sem ter a certeza sobre a 

quantidade exata, notamos que a troca de professores é algo comum na disciplina, isso 

inviabiliza o processo de identidade do professor e instituição e sobretudo, professor e aluno. 

[...] 3 porque todo ano é um professor diferente. (Aluna A) 

[...] Não me lembro, só durante o ano troca, diversas vezes. (Aluna E) 

[...] há uns 15 maios ou menos, porque foram trocados, sem falar nas professoras 

grávidas. (Aluna F) 

[...] Que eu lembre 8 (Aluno I) 

[...] 6 professores (Aluno J) 

Em relação à resposta da Aluna F, durante o ano de 2015, período em que a pesquisada foi 

desenvolvida, a professora que iniciou o ano precisou se licenciar devido a sua gravidez. Logo 

após a sua saída os alunos foram trocando de professor até a chegada de uma professora em 

definitivo, porém a mesma logo após o inicio das suas atividades, também ficou grávida. 

Devido a essa situação, a mesma constantemente precisava se licenciar, pois houve 

complicações com a sua gestação. Nesse período novamente a escola precisou modificar o 

professor toda vez que a licença era superior a uma semana. 

O que se apresenta de modo mais preocupante é a rotatividade do professor da disciplina de 

Educação Física, pois a troca desse sujeito de maneira tão constante representa um trabalho de 
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reconstrução da legitimidade da disciplina no ambiente escolar, refletindo assim no 

interesse/desinteresse do aluno pela disciplina. Em conversas com diferentes sujeitos da 

instituição identificamos que a mesma situação por vezes pode ocorrer em outras disciplinas, 

por conta da designação temporária e o baixo número de efetivos, porém a disciplina de 

Educação Física se mostrou a mais prejudicada entre todas. 

A pergunta seguinte diz respeito a estrutura ou a falta dela em nossa escola campo da 

pesquisa, segundo alguns professores da disciplina de Educação Física esse fator contribui 

para a restrição das atividades em ambiente escolar. A pergunta foi apresentada aos alunos 

dessa forma: Em sua opinião a EMEF Serrana possui uma estrutura adequada para a 

disciplina de Educação Física? Para você o que falta? 

Para a maior parte dos alunos a estrutura existente na escola é ideal, tivemos ainda duas 

respostas negativas em relação a estrutura oferecida. É preciso ressaltar que o espaço utilizado 

com frequência para a realização das aulas é a quadra, mas a escola também conta com pátio 

extenso, sala de vídeo e informática, além de salas com espaço livre que podem ser usadas 

tanto para disciplina de Arte, como para a de Educação Física. Desse modo, cabe ao professor 

fazer uso de outros espaços e negociar o seu uso com a equipe pedagógica. 

[...] Mais ou menos. Nossa estrutura possui apenas uma quadra, e não dá para 

exercer esta disciplina em tão pouco espaço. (Aluna B) 

[...] sim, falta mais jogos olímpicos e competições. (Aluna D) 

[...] não, porque espaço tem, mas poderia ter mais infraestrutura. (Aluna F) 

[...] Como não tenho conhecimento nas diversas atividades, acho que sim. (Aluna E) 

[...] Sim, nada (Aluno H) 

Uma escola que possui uma estrutura ampla associada a uma seleção diversificada de 

materiais sempre irá facilitar o trabalho do professor. Mas é preciso fazer a ressalva de que 

temos diversas (talvez a maioria) escolas que não possuem quadra e que os materiais são 

escassos. Nessas instituições os alunos irão ficar a mercê da criatividade do professor, sendo 
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que alguns irão sucumbir diante das adversidades, outros, irão trazer novas possibilidades de 

aulas, construindo novos materiais e fazendo uso de outros espaços. 

O grupo de alunos da pesquisa está em seu último ano do Ensino Fundamental, diante disso 

entendemos que é preciso saber a respeito da satisfação dos mesmos em relação a disciplina 

de Educação Física. A pergunta foi apresentada aos alunos da seguinte maneira: Você está 

concluindo o Ensino Fundamental satisfeito com o que aprendeu na disciplina de 

Educação Física? Por quê ?  

[...] Não, porque mesmo não participando eu prestava atenção, e sendo sincera, não 

aprendi nada. (Aluna B) 

[...] sim, porque nas aulas que eu tive aprendi coisas que eu não sabia. (Aluna D) 

[...] Não, por que o que foi ensinado eu já sabia. (Aluno H) 

[...] Sim aprendi o Básico da Educação Física, mas tinha muita coisa que eu já sabia. 

(Aluno J) 

[...] Digamos que sim, ou mais ou menos, porque poderia ter aprendido mais. 

Analisando especificamente as respostas do grupo de alunos pesquisados, é possível perceber 

que ficou a sensação de que a disciplina poderia proporcionar aos alunos um maior 

conhecimento referente a disciplina. Devido ao desconhecimento de outras práticas possíveis 

de serem realizadas, o nível de exigência dos alunos não era muito grande, mesmo aqueles 

que estavam fora do grupo pesquisado não demonstraram uma insatisfação muito grande.  

 

4.1 A VISÃO DE UM GRUPO DE ALUNOS SOBRE O SEU CONHECIMENTO 

PELOS CONTEÚDOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA  

Após a apresentação de qual é a visão de um grupo de alunos sobre o seu conhecimento em 

relação a Educação Física, apresentaremos agora o resultado sobre a visão de maneira mais 

específica. No questionário que foi apresentado aos alunos, pedimos que eles falassem de 

maneira individual sobre o seu conhecimento sobre os conteúdos da Educação Física, 
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tomando como base os Parâmetros Curriculares Nacionais, definimos os conteúdos em: 

Dança, Esportes, Ginástica, Jogos e Brincadeiras e Lutas.  

As respostas apresentadas anteriormente já indicam um desconhecimento dos alunos em 

relação a alguns conteúdos, porém dessa vez a pergunta foi feita de modo mais direto e suas 

respostas contribuirão para identificar de maneira mais clara e direta, quais são as ausência em 

relação ao conhecimento dos conteúdos. A pergunta foi apresentada da seguinte forma: Os 

conteúdos da Educação física que podem ser apresentados aos alunos da 5º a 8º série, 

são: Dança, Esportes, Ginástica, Jogos e Brincadeiras e Lutas.  

A maneira que a pergunta foi formulada teve o interesse de auxiliar os alunos a se lembrar de 

alguma atividade que estivesse relacionada aos conteúdos, porém as respostas repetiram o que 

já havíamos detectado nas perguntas anteriores, a falta de diversidade e pouca ampliação no 

que tange os conteúdos da Educação Física. 

Sobre o conteúdo de Dança, todos os alunos entrevistados disseram que nunca tiveram 

atividade relacionada a esse conteúdo. No período da pesquisa pude acompanhar que os 

ensaios para a festa junina eram realizados nas aulas de Educação Física, porém a atividade 

era conduzida pela professora de Arte. Essa seria uma das possibilidades de se trabalhar com 

a Dança nas aulas, porém de acordo como os alunos esse processo não foi estabelecido. 

O conteúdo de Dança deve ser ensinado nas aulas de Educação Física, através dela 

permitimos aos alunos poder expressar seus desejos, expectativas e também suas 

necessidades. Além de tudo promoverá um resgate a cultura. 

Dançar é movimentar-se pelo espaço, é sentir o corpo livre, é comunicar-se consigo 

mesmo, é desfrutar, liberar-se... Convidar para dançar é animar, quebrar 

preconceitos, medos, vergonhas... O movimento é comunicação; comunicar uma 

mensagem é utilizar uma linguagem. A linguagem corporal, o movimento é o 

instrumento dessa linguagem. Para enviar essa mensagem, não se requer nenhuma 

condição, nem idade, nem sexo, todos os indivíduos aceitarão, com ilusão e 

interesse, o gesto da comunicação corporal (Marques 1999, p. 54) 
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Quando os alunos tiveram que falar sobre o conteúdo de Esportes, eles ficaram mais a 

vontade, pois o mesmo é predominante não somente na EMEF Serrana, mas em todas as 

escolas em que a Educação Física é ofertada. 

A influência do esporte sobre a educação física tem um grande crescimento após a 

Segunda Guerra Mundial, afirmando-se como elemento hegemônico da cultura 

corporal. No Brasil, é o período do fim do Estado Novo, do avanço do processo de 

urbanização, com o desenvolvimento industrial e dos meios de comunicação de 

massa. (OLIVEIRA, 2005, p.15) 

Todos os conteúdos da Educação Física Escolar tem a sua importância e sua relevância, a 

representatividade que os Esportes têm perante o alunado está associado a diversos fatores, 

como destaque cito o seu papel cultural e a forma com que ele é apresentado na grande mídia, 

contribuindo para sua massificação.  

Na escola, o conteúdo Esportes tem maior ênfase na apresentação dos Esportes Coletivos, eles 

proporcionaram aos professores de diferentes épocas trabalharem de maneira mais ampla as 

aulas, atingindo um número grande de alunos. O futebol, voleibol, basquetebol e o handebol, 

denominado como quarteto fantástico da Educação Física, desde a década de 80 se notabiliza 

como as práticas mais comuns da disciplina no ambiente escolar. 

Diante do pouco entendimento dos alunos no que diz respeito aos conteúdos da disciplina de 

Educação Física, apresentar essas modalidades esportivas proporciona uma grande satisfação. 

É importante ressaltar que esse modelo tradicional não está esgotado, tampouco ultrapassado, 

porém ele pode ser aplicado de maneira mais elaborada respeitando os conhecimentos já 

adquiridos pelos alunos, ou seja, possibilitando a ampliação do saber. 

O conteúdo da Ginástica jamais foi oferecido na EMEF Serrana, pelo menos no período 

escolar vivido pelo grupo de alunos da pesquisa. Os relatos dos alunos quando se referiram 

sobre esse conteúdo era sempre acompanhado da expressão nunca foi apresentada. Aluna F 

diz em seu relato [...] Nunca ocorreu de haver ginástica, embora fosse o sonho de muitas das 

alunas. Para o aluno J, [...] Ginástica faltou ser apresentada para todas as classes, e faltava 

equipamentos para ser utilizada esse conteúdo. 
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Pode-se entender a ginástica com uma forma particular de exercitação onde, com ou 

sem o uso de aparelhos, abre-se a possibilidade de atividades que provocam valiosas 

experiências corporais, enriquecedoras da cultura corporal das crianças, em 

particular, e do homem em geral. (Soares et al. 1992, p.77) 

Percebemos por meio das respostas dos alunos que há um desejo de conhecer o conteúdo. As 

suas respostas quanto a falta de equipamento, tem sido a principal justificativa dada pelos 

professores para não apresentar a Ginástica para os alunos. Porém o conteúdo possui diversas 

variações, sendo possível a prática sem uso de materiais. A impressão deixada na escola 

campo de pesquisa foi a de que é preferível não sair da rotina do que proporcionar novas 

possibilidades de aulas. 

Quando os alunos tiveram a oportunidade de falar sobre o conteúdo de Jogos e Brincadeiras, 

todos disseram que junto dos Esportes foi o conteúdo do qual eles mais se apropriaram. Para 

Aluna B [...] Jogos e brincadeiras foram, os mais apresentados. A Aluna C em seu relato 

disse: [...] Nesse período tivemos vários jogos e brincadeiras, interessantes e novas, para o 

nosso aprendizado. Tais como: queima e abaixa e rede humana. O Auno H respondeu a 

pergunta de forma simples e direta, [...] Jogos e brincadeiras: teve na 5° e 6° série. 

Ao fazer uma consulta na bibliografia a respeito do conteúdo, segundo Antunes 2009. 

Antunes esclarece muito bem a palavra “jogo” da nossa cultura, habitualmente é 

confundida com “competição” do ponto de vista educacional, a palavra jogo se 

afasta do significado de competição e se aproxima de sua origem etimológica latina, 

com o sentido de gracejo ou mais especificamente divertimento, brincadeira, 

passatempo. Desta maneira, os jogos infantis podem até excepcionalmente incluir 

uma ou outra competição, mas essencialmente visam estimular o crescimento e 

aprendizagens e seriam melhor definidos se afirmássemos que representam relação 

interpessoal entre dois ou mais sujeitos realizada dentro de determinadas regras. 

Esse conceito já deixa perceber a diferença entre usar um objeto como brinquedo ou 

como jogo. (ANTUNES, 2003, p.9)                                                                                                           

Ainda a respeito desse conteúdo, segundo Froebel, 1912; 

A brincadeira é uma atividade espiritual mais pura do homem neste estágio e, ao 

mesmo tempo, típica da vida humana enquanto um todo-da vida natural interna no 

homem e de todas as coisas. Ela dá alegria, liberdade, contentamento, descanso 

externo e interno, paz com o mundo... A criança que brinca sempre, com 

determinação auto-ativa, perseverança, esquecendo sua fadiga física, pode 

certamente torna-se um homem determinado, capaz de autosacrifício para a 

promoção do seu bem e de outros... Como sempre indicamos o brincar em qualquer 
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tempo não é trivial, é altamente sério e de profunda significação (Froebel, 1912c, 

p.55) 

Quando os alunos tiveram que fazer o exercício de lembrar o momento em que vivenciaram o 

conteúdo de Lutas no período das Series Finais, a tarefa foi simples. Segundo os alunos, 

nenhum dos professores que trabalharam com eles proporcionou essa prática nas aulas de 

Educação Física. O discurso dos alunos estava sempre acompanhado de uma lamentação. As 

falas sempre repetiam a frases "nunca tivemos lutas na escola", " infelizmente nunca foi 

apresentado para nós". 

a prática da luta, em sua iniciação esportiva, apresenta valores que contribuem para 

o desenvolvimento pleno do cidadão. Identificado por médicos, psicólogos e outros 

profissionais, por sua natureza histórica apresentam um grande acervo cultural. 

Além disso, analisada pela perspectiva da expressão corporal, seus movimentos 

resgatam princípios inerentes ao próprio sentido e papel da educação física na 

sociedade atual, ou seja, a promoção da saúde. (CONFEF, 2002: 4) 

A apresentação de qualquer que seja o conteúdo da Educação Física não é formar atletas, e 

isso não é diferente no que tange o conteúdo de Lutas. O conteúdo pode explorar os valores 

de respeito, controle da agressividade, cooperação, além de resgatar os valores históricos das 

lutas. A sua relação com o bem estar físico, mental e corporal possibilitam diversas 

abordagens para a prática do conteúdo, enfim temos diversas possibilidades de apresentar o 

conteúdo ao aluno, basta apenas o interesse dos sujeitos envolvidos na questão. 

Antes de findar esse capítulo ressaltamos que o questionário apresentado aos alunos, tentou de 

alguma forma tentar extrair algo que se aproximasse dos documentos orientadores da 

disciplina de Educação Física. Diante de suas respostas foi notória a ausência de diversos 

conteúdos, transformando as aulas de Educação Física em algo repetitivo, e por muitas vezes 

desinteressante, diminuindo consideravelmente a participação dos alunos. 
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4.2 SUGESTÕES, CRÍTICAS E ELOGIOS DO GRUPO DE ALUNOS PARA A 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Visando validar ainda mais o grupo de alunos da pesquisa, pedimos para eles expor suas 

criticas, sugestões e elogios em relação aos professores que fizeram parte do processo escolar 

referente às Series Finais do Ensino Fundamental e também sobre a estrutura oferecida pela 

escola. Tais questionamentos contribuirão para ampliar o destaque dado aos alunos durante 

toda a pesquisa, além de favorecer no entendimento de nossa questão principal, a negligência 

de alguns conteúdos nas aulas de Educação Física. 

Os alunos procuraram em suas respostas não generalizar a respeito da competência dos 

professores, destacando que cada professor tem seu método de ensino e que cada um do seu 

modo manteve uma boa interação com os alunos. 

Outro ponto destacado pelos alunos foi a constante troca de professor, segundo eles o 

professor começava alguma coisa e saia da escola, enquanto o outro que chegava não dava 

continuidade, iniciando uma nova forma de trabalho. Esse processo se repetia a cada troca de 

professor, e como já foi mencionado por eles anteriormente, essa situação era bem frequente 

na escola. 

Alguns alunos ainda estenderam suas palavras para outros sujeitos da escola, além do 

professor. Segundo os alunos a diretoria e a coordenação deveriam repensar e trazer novos 

conteúdos. Sabemos que esse papel não é de exclusivamente de responsabilidade desses 

sujeitos citados pelos alunos, mas diante de sua fala eles esperam que alguém além do 

professor seja capaz de diversificar o modo que a Educação Física vem sendo apresentada na 

escola. 

Os alunos também sugeriram que os professores devem se preparar melhor e que realizem seu 

trabalho com mais amor. Uma maior qualificação do professor passa exatamente pelo prazer 

no exercício de sua função. Desse modo, mesmo que órgão responsável pela sua contratação 

não possibilite a ele esse processo, com certeza ele irá buscar ampliar o seu conhecimento 
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através de formação continuidade e de cursos que possibilitarão outras possibilidades em sua 

atuação como professor. 

Sobre a estrutura da escola, mesmo considerando como boa, os alunos sugeriram que a 

estrutura esteja mais preparada no que tange a tecnologia, mais equipamentos e materiais que 

possibilitem que as aulas sejam mais interessantes. 

Os alunos também fizeram elogios ao professores, segundo eles a relação com esse 

profissional é mais próxima e muitos além do exercício de sua função são legais, pois 

conversam com os alunos sobre diversos assuntos além do conteúdo escolar, sendo  que  os 

professores das outras  disciplinas  precisam manter uma postura mais séria para o bom 

desenvolvimento da aula.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluir esse trabalho notamos que a instituição objeto do nosso estudo é considerada de 

boa qualidade pelo grupo de alunos de nossa pesquisa e também pelos demais alunos 

pertencentes a escola . Todos os sujeitos do contexto escolar da escola também consideram a 

escola um lugar bom para trabalhar, de boa qualidade de ensino, além de possuir uma 

estrutura capaz de oferecer um atendimento de qualidade. Diante dessa satisfação entendemos 

o porquê da escola ser uma das referências do município da Serra no que diz respeito a 

qualidade da educação e satisfação no que tange a sua estrutura. 

No campo específico da Educação Física, concluímos que a disciplina mantém um nível de 

satisfação alto dado pelos alunos, porém os motivos não estão ligados somente a apresentação 

dos seus conteúdos pelo professor, mas sim pela liberdade que a disciplina está 

proporcionando aos educandos. 

Notamos que uma grande parcela de estudantes vem perdendo o interesse pela disciplina 

devido a diversos motivos, destacamos os seguintes: pouca diversidade nas aulas, mudanças 

constantes de professor, preocupação pela estética, predominância de conteúdo, questões de 

gênero e pequena quantidade de aulas. 

Os motivos apresentados nos ajudam a compreender o porquê da negligencia de alguns 

conteúdos nas aulas de Educação Física, pois entendemos que além do professor, outros 

sujeitos da escola ou fora dela também podem e devem contribuir para manter a sua 

legitimidade, respeitando sempre os documentos orientadores da disciplina. Dessa forma, o 

prazer do aluno pela aula de Educação Física estará associado a sua prática e não a outros 

fatores. 

Por meio das conversas e contando com auxílio de referências bibliográficas, constatamos que 

o professor possui autonomia para realizar a escolha dos conteúdos que serão trabalhados 

durante o ano letivo. Porém, o professor possui limitações causadas principalmente pelas 
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novas tendências tecnológicas e por não ter sido capaz de ampliar a sua formação com novos 

saberes e novas técnicas de ensino aprendizagem. 

Percebemos ainda que a questão norteadora desse trabalho é afetada pela não aplicação em 

sua essência dos documentos orientadores da disciplina de Educação Física, seja os de âmbito 

nacionais ou estaduais, diante disso as aulas não são sistematizadas e elaboradas sem seguir as 

orientações necessárias a sua ampliação. 

Concluímos que uma participação mais efetiva de outros sujeitos, além do professor, no 

desejo de colocar em pratica o que foi prescrito irá colaborar para que os demais conteúdos 

sejam aplicados. Não podemos negar a responsabilidade do professor nesse processo. 

Compreendemos que a pequenkio9a quantidade de aulas, a resistência dos alunos , devido os 

aspectos culturais e históricos dos conteúdos mais tradicionais, tem colaborado para a situação 

adversa que se encontra a disciplina de Educação Física. 

Outro ponto que temos para refletir, compreende a respeito da rotatividade dos professores 

contratados pelo regime de designação temporária, sobretudo os de Educação Física. 

Conhecemos através dos discursos do poder executivo, as dificuldades para oferecer 

concursos públicos para todas as áreas, inclusive para a Educação. Entendemos que se o 

professor (a) desenvolver a sua função como efetivo a possibilidade dele ampliar e 

diversificar os conteúdos na escola será consideravelmente aumentada. 

Entrelaçada a essa ação também se mostra como necessário aumentar o número de aulas 

semanais (temos turmas com apenas uma aula semanal). São 48 aulas anuais para 

desenvolvimento dos conteúdos. Uma aula aumentada modifica a ação do professor, sendo 

assim possível desenvolver um plano de curso mais amplo e diversificado. 

Para finalizar é preciso o entendimento por parte do professor de que ele é considerado a 

figura central para a aplicação dos conteúdos da Educação Física, desse modo é preciso 

superar as adversidades encontradas em seu campo de atuação e dar legitimidade a disciplina, 

tornando ela ampla e diversificada, tendo como foco principal o desenvolvimento do alunado, 
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alcançando seus anseios e consequentemente aumentando a sua satisfação com a disciplina de 

Educação Física que tanto amamos. 
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