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RESUMO 

 

O presente estudo traz uma discussão acerca dos conteúdos ministrados nas aulas 
de Educação Física no Ensino Médio, considerando o significado que esses 
conteúdos adquirem quando apresentam relação com o cotidiano do aluno e com as 
atividades realizadas pelos professores nas séries anteriores. Busca analisar como 
os professores de Educação Física podem estabelecer, ao longo do período letivo, 
uma seleção de conteúdos que tornem, a partir de metodologias de ensino, as 
aprendizagens ainda mais significativas para os alunos. Assim, objetiva-se realizar 
uma análise e apresentar algumas possibilidades metodológicas paras aulas de 
Educação Física no nível de ensino selecionado. Optamos por realizar uma 
pesquisa qualitativa com coleta de dados em campo. Após a revisão bibliográfica, 
elegemos a aplicação de questionário a professores de Educação Física que atuam 
nas escolas da rede pública estadual de ensino. Buscamos elaborar os 
questionários de modo que fosse possível esboçar, a partir das respostas, tanto a 
metodologia que esses professores utilizam nas aulas quanto como procedem para 
estar selecionando os conteúdos para a produção do plano de unidade que realizam 
ao longo do ano letivo. Com base na análise das respostas aos questionários, 
concluímos que a falta de estrutura de algumas unidades de ensino para a 
realização das aulas Educação Física, a importância dessa disciplina para a 
comunidade escolar, a escolha dos conteúdos a partir da avaliação diagnóstica, 
entre outros, apresentam-se como pontos nevrálgicos nos processos de ensino-
aprendizagem. Nesse sentido, reafirmamos a necessidade de uma reestruturação 
dos planos de unidades com conteúdos para além do desporto escolar, que levem 
em consideração o cotidiano do aluno e que diversifiquem as metodologias de 
ensino, criando alternativas para além das propostas metodológicas “enrijecidas”, o 
que poderia vir a tornar as aulas de Educação Física um momento ainda mais 
potencializador e prazeroso para os alunos. Ressaltamos, ainda, que, em muitas 
oportunidades, já se apresentam indicativos dessa mudança, proporcionando a 
vivência de experiências mais significativas para os alunos. 
Palavras-chave: Educação Física; Ensino Médio; Possibilidades Didático-

metodológicas. 
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 1.INTRODUÇÃO  

Muito se tem discutido sobre a presença da Educação Física nos diversos 

níveis de ensino. No meio acadêmico, é possível observar um grande número de 

publicações sobre essa temática, principalmente a partir da década de 1980, dentre 

elas: as obras de Betti (1991), Libâneo (1985) e Tani (1988). Num contexto mais 

adiante, Freire (2003) indica que a Educação Física precisa passar por mudanças e 

a obra Coletivo de Autores (1992), os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997) e Darido e Rangel (2005) indicam a necessidade de mudanças relacionadas a 

práticas mais coerentes com os tempos modernos e que correspondam às 

peculiaridades que permeiam a área nos diferentes níveis de ensino. 

Notamos que, no que tange às aulas de Educação Física no Ensino Médio, as 

ponderações redobram-se, tendo em vista que há fatores bastante diversificados de 

influência direta nessa prática, como: a proximidade com os exames posteriores a 

conclusão dessa etapa de ensino e a falta de motivação dos alunos em participarem 

das aulas que se tornaram “rotineiras”, além do fato de vários desses sujeitos já 

estarem inseridos no mercado de trabalho, criando, assim, rotina exaustiva 

estabelecida entre escola e outra atividade. 

A partir desse contexto, surge a demanda por um plano de unidade que se 

apresente com maior relevância para os adolescentes e jovens que frequentam esse 

nível de ensino, um plano que proponha atividades para além do simples jogar ou 

simplesmente praticar. É importante levar em consideração, por meio do diagnóstico 

inicial da turma, os conhecimentos dos quais os alunos já se apropriaram no 

transcorrer das aulas de Educação Física, desde a Educação Infantil até o Ensino 

Fundamental, e os conteúdos da cultura corporal que lhes despertam interesses, 

que fazem parte do cotidiano desses alunos. 

A proposta é que o diagnóstico inicial possibilite ao professor a construção de 

um plano de unidade que contemple e desperte o interesse dos alunos pelas aulas 

de Educação Física a partir de conteúdos e temas presentes na cultura juvenil, 

aliando, a essas novas possibilidades, uma nova formatação para as aulas a partir 

da investigação e análise do domínio de conteúdos do grupo de alunos em questão. 

O diagnóstico inicial respalda-se na possibilidade de estabelecer novas dinâmicas 

para além do conhecimento que esses conteúdos já proporcionaram aos educandos. 
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No momento histórico atual, em que a conectividade e os meios de 

comunicação geram no mundo uma alvoroçada troca de informações em toda a 

pluralidade de redes e grupos sociais que deles participam, as aulas de Educação 

Física não podem ficar alheias aos debates que permeiam as rodas de conversas 

nos corredores da escola, redes sociais e chegam com certo destaque aos 

noticiários nacionais de maior relevância. Deve-se levar em conta que boa parte do 

público atendido pelas unidades de ensino no nível médio vem participando 

ativamente desses debates. Com isso, acaba abrindo-se um leque onde se vê uma 

necessidade da exploração, por parte dos professores, de temas que rodeiam os 

alunos dentro e fora da escola – homofobia, meio ambiente, pena de morte, 

diversidade, crise econômica, etc. 

Considerando os aspectos apontados, cabe questionar: o professor de 

Educação Física que atua no Ensino Médio vem pensando suas práticas educativas 

de modo a estabelecer uma conexão com “o mundo do aluno”? É possível que as 

aulas de Educação Física se apropriem de conteúdos e temas que estão no 

cotidiano dos educandos? Como essa apropriação pode ser realizada? Como 

agregar conhecimento, no Ensino Médio, aos saberes adquiridos nos níveis de 

ensino anteriores? 

Objetiva-se, com esta pesquisa, compreender como o professor de Educação 

Física vem estruturando e pode estruturar um plano de unidade englobando as 

práticas corporais que o aluno do Ensino Médio vivencia fora da escola e, a partir do 

conhecimento adquirido por esse sujeito ao longo dos níveis de ensinos anteriores, 

pensar novas dinâmicas didáticas. Essas práticas, que estão presentes no cotidiano 

do aluno, tornam-se ainda mais significativas haja vista que tem relação com a vida 

em si, além de proporcionar momentos lúdicos e marcantes para esses sujeitos. 

Diante dos questionamentos apresentados acerca da presença das aulas de 

Educação Física no Ensino Médio, torna-se necessário buscar novas metodologias 

para a concretização de processos de ensino-aprendizagem potencializadores e, 

com isso, incrementar os planos de unidade com conteúdos mais significativos para 

os alunos. É possível pensar em aulas que contemplem conteúdos e temas para 

além das modalidades esportivas tradicionais já trabalhadas em níveis de ensino 

anteriores, assim como novas dinâmicas de ensino que se apresentem como uma 

releitura das práticas que já são correntes. 
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 Neste texto, buscamos analisar, apresentar e sugerir algumas propostas para 

inserir novas possibilidades de ensino, trabalhando, nas aulas, conteúdos e temas 

que os alunos percebam como sendo relevantes de serem trabalhados. Vale 

considerar que essas possibilidades já estão presentes no dia-a-dia do aluno em 

momentos de lazer e, até mesmo, nos momentos em que esses sujeitos estão nos 

grupos sociais em que estão inseridos, fora dos muros da escola e por afinidade.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

  

 No transcorrer da produção deste trabalho, tivemos a oportunidade de realizar 

leituras de várias obras que abordam a temática selecionada para esta pesquisa. 

Notamos que já há uma variedade de artigos e afins acerca da Educação Física e 

Ensino Médio/ juventude/ temas transversais/práticas corporais alternativas. 

 Inicialmente, observamos um número significativo de produções questionando 

um precedente legal já estabelecido para dispensa de alguns alunos. A partir de 

alguns pré-requisitos é concedida, aos estudantes, a dispensa das aulas de 

Educação Física no Ensino Médio. Sobre este debate, Mauro Betti, juntamente com 

Ana Flora Zaniratto Zonta e Luciano Carmo Liz (2000), publicaram “Dispensa das 

aulas de Educação Física: os motivos de alunas do Ensino Médio”, tratando da 

justificação das alunas em não participarem das aulas. Nessa mesma linha, Suraya 

Cristina Darido e Osmar Moreira de Souza Junior (2009), em “Dispensas das aulas 

de Educação Física: apontando caminhos para minimizar os efeitos da arcaica 

legislação”, propõem uma reflexão acerca de só haver a possibilidade de dispensa 

para a disciplina de Educação Física em contrapartida às demais que compõe a 

grade curricular. 

 Tratando a Educação Física como componente curricular, Mauro Betti e Luiz 

Roberto Zuliani (2003) apontam alternativas metodológicas e estratégias para os 

diferentes níveis de ensino, reafirmam a necessidade de a Educação Física estreitar 

as relações entre teoria e prática e inovar-se pedagogicamente, a fim de seguir 

contribuindo para a formação integral das crianças e jovens. 

 Já com base no modo de vida e cotidiano dos adolescentes, foi possível 

contemplar várias obras que remetem à necessidade de compreensão de 

investimentos nas didáticas a serem diversificadas por parte dos professores, para 

que haja uma maior participação dos alunos do Ensino Médio nas aulas de 

Educação Física. Suraya Cristina Darido (2004), na Revista Brasileira de Educação 

Física e Esporte, destaca os motivos pelos quais os alunos se afastam das aulas de 

Educação Física e conclui que “[...] os professores que se mantiverem rígidos em 

atividades que não despertem qualquer interesse dos alunos terminam por afastá-

los da disciplina” (DARIDO, 2004, p. 78).  
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 Sobre essa necessidade de estabelecer novas possibilidades didáticas, 

Suraya Cristina Darido e Osmar Moreira de Souza Junior (2007), na obra “Para 

Ensinar Educação Física”, apontam, ao leitor, algumas possibilidades para se 

diversificar os conteúdos da Educação Física para além do desporto escolar. Na 

obra, os autores reafirmam que deve haver, por parte dos professores, conteúdos 

diversificados e metodologias que envolvam ainda mais os alunos, com aulas 

planejadas para proporcionar uma maior participação. 

 Elenor Kunz (2002), por sua vez, colabora com o debate construindo uma 

proposta de ensino baseada numa concepção pedagógica denominada crítico-

emancipatória. Nela, o autor coloca a necessidade de estabelecer uma proposta 

pedagógica onde o professor construa um método de ensino em que as práticas 

corporais sejam tanto formatadas pelo professor como pelo grupo de alunos ali 

inseridos, com conteúdos diversificados, como a ginástica, o esporte e os jogos. 

 Obra de grande destaque no meio acadêmico, em se tratando de didáticas 

para se trabalhar no ambiente escolar, “Metodologia do Ensino da Educação Física”, 

também conhecida como “Coletivo de Autores”, expõe e coloca em debate questões 

teóricas e metodológicas da matéria escolar que trata de temas da cultura corporal 

de movimento. Como no próprio livro diz, "Os leitores encontrarão aqui elementos 

básicos para: a) elaboração de uma teoria pedagógica; b) elaboração de um 

programa específico para cada um dos graus de ensino” (SOARES et. al., 1992, p. 

18). 

 Essa obra se constitui uma referência importante na área de conhecimento da 

Educação Física. Nela, o grupo composto por seis autores realiza uma reflexão 

sobre a cultura corporal e faz um paralelo da literatura com ponto de vistas dos 

autores, discorrendo e pensando acerca do objeto de estudo da Educação Física 

escolar na perspectiva Crítico-Superadora. Essa abordagem sugere uma 

apropriação do conteúdo mais “aprimorada”, não se restringindo ao aprender o jogo 

pelo jogo, mas refletindo que esses conteúdos devem receber outro tratamento 

metodológico, de modo que possam ser considerados com um senso crítico e, a 

partir daí, seja feita uma apropriação de sua totalidade enquanto conhecimentos 

construídos culturalmente e ainda serem utilizados como instrumentos para uma 

visualização da realidade que envolve o aluno.  
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Sendo um dos seis autores dessa obra, Valter Bracht trata, também nessa 

linha, mas em outra obra, de um novo direcionamento para a formação do aluno 

como um cidadão. O autor problematiza o que seria a apropriação do esporte 

proporcionada ao aluno com formatação rígida e sem debate. O autor, na obra “A 

Criança que Pratica Esporte Respeita as Regras do Jogo... Capitalista”, considera 

que, no transcorrer das aulas de Educação Física, o educador perde uma enorme 

oportunidade ao se trabalhar os conteúdos de forma pura e apenas como 

reprodução da técnica. Bracht (1987) considera haver uma extensão do que o aluno 

vivencia fora dos muros da escola como forma de controle social, pois, sutilmente, 

os praticantes são adaptados a uma forma de valores dominantes que são impostos 

pela dinâmica do mundo moderno. O autor analisa as várias possibilidades que 

podem ser exploradas pelo professor de Educação Física como contribuição no 

processo de formação social do sujeito e como condição de construção de uma 

sociedade mais justa e livre. 

Sobre isso, Mauro Betti (2003) também considera que “[...] a integração que 

possibilitará o usufruto da cultura corporal de movimento há de ser plena – é afetiva, 

social, cognitiva e motora. Vale dizer, é a integração da personalidade”. Nesse 

sentido, não se pode restringir, aos alunos do Ensino Médio, o ensino-aprendizado 

somente da técnica do jogo em si e o desenvolvimento das habilidades motoras e 

das capacidades físicas, o que nas produções acadêmicas não deixa de ter 

importância. Contudo, essa aprendizagem vem sendo colocada como insuficiente. 

Ou seja, o aluno deve aprender os fundamentos do esporte coletivo, mas também 

aprender a se posicionar socialmente, por exemplo, ter domínio desde a técnica do 

futebol até as informações e interesses políticos, sociais, econômicos e históricos 

que envolvem essa modalidade. Diante disso, Celante (2000, p. 86) conclui que: 

 
[...] é por meio da Educação Física que o aluno do Ensino Médio 
poderá compreender, questionar e criticar os valores que são 
atribuídos ao corpo e ao movimento corporal, para poder transformá-
los. Em suma, cabe a Educação Física o papel de introduzir e 
integrar o aluno no universo da cultura corporal. 

 

Nesse apanhado bibliográfico, contemplamos vários autores que julgam ser 

necessária a formação social do aluno, para além da apropriação do conhecimento 

científico. Encontramos inúmeras produções acadêmicas nessa linha. Autores como 

João Paulo Subirá Medina (1987), na obra “A Educação Física cuida do corpo... e 
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‘mente’”, aponta que o ensino da Educação Física no ambiente escolar deve ser 

redimensionado a ponto de se estabelecer como componente curricular, de modo a 

superar a visão de irrelevância sobre a área: 

 

[...] Delimitando nossa área de análise à realidade brasileira, 
podemos dizer que, no caso da Educação Física, esta tem sido 
incapaz de justificar a si mesma, quer como disciplina formal e 
predominantemente educativa, quer como atividade que auxilie 
alguns aspectos do desenvolvimento humano fora da escola. 

 

 Nesse sentido, evidencia-se a responsabilidade que recai sobre o professor, 

atuante na escola, de formar socialmente um sujeito crítico-reflexivo, que na vida 

não apenas reproduza o que seria um modelo a ser seguido e sim seja um cidadão 

ativo no seu papel na sociedade. 

Nas produções científicas, emerge uma espécie de “unanimidade” na 

exigência por novas didáticas/possibilidades para as aulas Educação Física, para 

além daquelas aulas com formatação tradicional. Essa necessidade tem sido 

explorada nos mais variados tipos de publicações, tais como: Brasil (2004), Celante 

(2000) e Hildebrandt-Stramann (2001). Todos, em consonância, afirmam que, no 

transcorrer do Ensino Médio, a Educação Física não deve se limitar apenas à prática 

esportiva pura e simples, mas essa área deve utilizar-se dos conhecimentos sobre 

as práticas corporais de movimento e problematizar os acontecimentos que estão 

em debate no contexto do aluno, podendo ser esses de ordem política, emocional, 

social, psíquica e física.  

 Portanto, os autores contemplados por essa revisão bibliográfica: Adriano 

Rogério Celante, Mauro Betti, Osmar Moreira de Souza Junior, Suraya Cristina 

Darido, Elenor Kunz, Valter Bracht entre outros, compartilham da linha de 

pensamento de que o aluno não deve aprender apenas “como fazer”, mas o aluno 

deve, principalmente, “aprender a aprender”. Na mesma direção, Montenegro e 

Montenegro (2004, p. 260) apontam que “[...] podemos dizer que, muito mais que 

transmitir conhecimentos e habilidades por meio de objetivos limitados, um processo 

de formação deveria orientar os sujeitos no sentido de saber utilizá-los [...]”. 

Diante dessas ricas obras analisadas, não temos a pretensão de julgar pontos 

de vista e dizer que essa ou aquela tendência se apresenta mais ou menos 

apropriada, mas buscar contribuições para o debate. Assim, consideramos que, 

apesar dos avanços na linha de pesquisa, ainda há a necessidade de se discutir 
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sobre os conteúdos e metodologias que estão servindo de base para o ensino da 

Educação Física escolar. 

A partir dessas leituras, preocupamo-nos em investigar possibilidades 

existentes e sugerir outras para esses sujeitos em formação, levando em 

consideração tudo que envolve o aluno, para que esse sujeito possa, no ambiente 

escolar, se apropriar da cultura corporal de movimento, de uma forma diferenciada e 

menos enrijecida. Nas unidades de ensino, deparamo-nos com a demanda pelo 

ensino do esporte, assim como pela integração dos alunos na cultura corporal de 

movimento com possibilidades da formação do cidadão como ser integral.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Inicialmente, elaboramos um questionário tendo como público alvo os 

professores de Educação Física atuantes no Ensino Médio. A partir das 

interrogações, objetivamos visualizar um panorama acerca de como é estabelecida 

a seleção de conteúdos e temas para compor o plano de unidade de professores 

que estão inseridos em algumas escolas na Grande Vitória. 

Na oportunidade, aplicamos o questionário a 11 (onze) professores que 

atuam, no nível médio, em escolas públicas que estão localizadas no municípios da 

Grande Vitória. Iniciamos essa etapa do trabalho de aplicação dos questionários no 

mês de agosto de 2015. 

O questionário foi elaborado com perguntas abertas para serem respondidas 

por escrito e sem a presença do entrevistador. Assim, possibilitamos uma maior 

liberdade para a construção das respostas dos professores que foram 

contemplados. Após informar aos participantes da pesquisa sobre os objetivos do 

estudo, propusemos um questionário que possibilitou, aos profissionais que nos 

responderam, um leque mais amplo de alternativas para as respostas, conforme 

olhar pessoal sobre o tema. Com isso, nossa pretensão foi de não restringir a um 

número de alternativas, o que deixaria os apontamentos dos professores um tanto 

que limitados para assinalarem uma ou outra opção de resposta, como se obtém a 

partir de questionários de questões fechadas. 

 Após a ida a campo e com base no recorte temático, buscamos analisar de 

que forma as aulas podem proporcionar aos alunos aprendizagens que, para eles, 

sejam significativas, seja em função do prazer proporcionado, do saber apreendido 

ou da relação que estabelecem com o “mundo” de cada um deles. 

Ressaltamos que, no transcorrer da produção deste trabalho, foi possível 

notar várias características pontuais que permitem considerá-lo como uma pesquisa 

de natureza qualitativa. Optamos pela pesquisa dessa natureza em função do 

objetivo de compreensão das especificidades do fenômeno pesquisado, como: as 

concepções de trabalho dos professores de Educação Física, desde suas 

congratulações, seus desejos, opiniões até as suas demandas. Assim, a pesquisa 

qualitativa estabeleceu-se como a mais indicada para a construção deste texto, 

entendo-a como possibilidade que confere mais propriedade aos estudos com foco 

no campo educacional (MELLO, 2006).  
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 Consideramos esta pesquisa como qualitativa por buscar descrever e 

interpretar as respostas dos questionários de professores que estão em contextos 

distintos. Levamos em consideração o ambiente escolar que faz com que a 

realidade do cotidiano do professor seja complexa e que suas demandas não sejam 

ignoradas, até por insistentemente aparecerem nas respostas dos questionários. 

Além disso, ao irmos às unidades de ensino, buscamos capturar o olhar do 

participante com fidelidade, isso é, a maneira como os sujeitos encaram as questões 

que estão sendo focalizadas. 

  O trabalho também tem a característica de pesquisa de campo pelo fato do 

pesquisador colocar-se em contato direto com o ambiente de estudo e a situação 

que está sendo investigada, por meio do trabalho intensivo de campo (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986). 

 Nessa linha, Godoy (1995) considera que, para ter uma melhor compreensão 

de um fenômeno, esse deve ser analisado no contexto em que ocorre e do qual é 

parte, sob olhares numa perspectiva ainda mais integrada. Para isso, o pesquisador 

se lança ao campo e busca captar o fenômeno que se está estudando a partir das 

perspectivas das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista 

relevantes. A autora ressalta, ainda, que de posse dos dados coletados e realização 

de uma análise, pode se entender toda a dinâmica que evolve aquele determinado 

fenômeno. Isso leva a um clareamento no decorrer da investigação, direcionando o 

estudo por diferentes caminhos. 

Quanto à utilização do questionário para a coleta de dados, ressaltamos que 

essa técnica se torna viável para o estudo de questões educacionais, envolvendo 

posicionamentos e preferências do cotidiano dos pesquisados. 

Nesse sentido, realizamos a seleção das unidades de ensino para a coleta de 

respostas dos questionários com a intenção de abrangermos o maior número 

possível de escolas dos municípios de Serra e de Vitória que se mostravam com 

perfis diversificados. Com isso, buscamos coletar as impressões dos professores 

que estão inseridos em ambientes escolares com contextos distintos, sem 

proximidade/uniformidade, e que, supúnhamos, nos permitiria uma visão mais ampla 

sobre a questão investigada. Nossa intenção era coletar dados em 

contextos/realidades distintas quanto à estrutura da escola e quanto ao poder 

aquisitivo dos sujeitos escolares, envolvendo escolas localizadas em bairros de 
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diferentes classes sociais, abrangendo, inclusive, áreas com elevado nível de risco 

social.  

No mapa seguinte, estão indicadas as 11 (onze) unidades de ensino da rede 

pública estadual onde os professores que responderam ao nosso questionário estão 

atuando, sendo elas: EEEM Jacaraípe (Jacaraípe), EEEM Sizenando Pechincha 

(Barcelona), EEEM Hilda Miranda Nascimento (Porto Canoa), EEEFM Vila Nova de 

Colares (Vila Nova de Colares), EEEM Prof. Renato José da Costa Pacheco (Jardim 

Camburi – única que está no município de Vitória), EEEFM Rômulo Castello 

(Carapina), EEEFM Nova Carapina (Nova Carapina), EEEFM Francisco Nascimento 

(Castelândia), EEEM Belmiro Teixeira Pimenta (Bairro de Fátima), EEEM Antônio 

José Peixoto Miguel (Nova Almeida) e EEEM Clovis Borges Miguel (Serra Sede). 

Observamos que, dentre as escolas selecionadas, não há nenhuma de classe 

alta. As escolas EEEM Sizenando Pechincha (Barcelona), EEEM Hilda Miranda 

Nascimento (Porto Canoa), EEEM Prof. Renato José da Costa Pacheco (Jardim 

Camburi – Vitória) podem ser consideradas como aquelas que possuem uma 

infraestrutura “mais adequada” para realização das aulas de Educação Física, além 

de estarem situadas em bairros de maior valorização mobiliaria. 

Já as escolas EEEM Jacaraípe (Jacaraípe), EEEFM Vila Nova de Colares 

(Vila Nova de Colares), EEEFM Rômulo Castello (Carapina), EEEFM Nova Carapina 

(Nova Carapina), EEEFM Francisco Nascimento (Castelândia), EEEM Belmiro 

Teixeira Pimenta (Bairro de Fátima), EEEM Antônio José Peixoto Miguel (Nova 

Almeida) e EEEM Clovis Borges Miguel (Serra Sede) precisam passar por uma 

melhoria na estrutura e estão em locais onde se nota que o grupo de alunos 

matriculado encontra-se em situação de risco social. 
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Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@-20.1777789,-40.236559,12z>. Acesso em: 

20/10/2015. 

  

Nas oportunidades em que tivemos êxito de estabelecer contato com o 

professor de Educação Física, indo até o mesmo no decorrer das aulas para entrega 

e devolução dos questionários, ficou evidente as disparidades entre as escolas que 

selecionamos. Podemos destacar, por exemplo, as distintas realidades estruturais 

entre as escolas EEEM Prof. Renato José da Costa Pacheco e EEEM Hilda Miranda 

Nascimento, que ficam nos bairros Jardim Camburi e Porto Canoa, respectivamente, 

e a EEEFM Nova Carapina. Nas duas primeiras escolas, os professores têm 

disponível um leque amplo de opções materiais, bolas, salas com recursos 

multifuncionais, além de uma quadra em boas condições para a prática da Educação 

Física. Contudo, já não podemos fazer as mesmas considerações acerca do espaço 
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e das instalações da EEEFM Nova Carapina, que não possui nem mesmo o aro da 

tabela de basquete para ministrar prática desse esporte. 

Destacamos, também, que há escolas contempladas por esta pesquisa que 

se encontram em localidades de risco social muito distintas. Assim, torna-se 

relevante, quando pensamos na elaboração das aulas, levar em consideração o que 

se passa com o aluno em seu cotidiano. Em unidades de ensino como a EEEM 

Sizenando Pechincha, em Barcelona, notamos que a maior parte do grupo de alunos 

pertence à classe média, com famílias bem estruturadas. Vários desses sujeitos já 

estão inseridos em programas de estágios/menor aprendiz. Entretanto, salta aos 

olhos, em unidades de ensino como a EEEFM Vila Nova de Colares, na região da 

Grande Feu Rosa, uma quantidade significativa de alunos que, no contraturno 

escolar, tem o tempo ocioso. 
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4. A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E OS SABERES ACUMULADOS 

 

 Quando se ingressa para a prática docente escolar em uma unidade de 

ensino, sendo essa do Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Ensino Superior, ao 

dar início ao planejamento de ensino, é primordial a realização de um diagnóstico 

amplo. Esse buscará investigar quais são as expectativas dos alunos para aqueles 

conteúdos que serão ministrados e, além disso, quais os conteúdos já lhes foram 

ministrados. 

Além de serem especificadas pelos parâmetros curriculares como questões 

norteadoras, é de suma importância que as atividades já estejam alinhadas com as 

perspectivas do professor para aquele período que está sendo planejado. Após o 

diagnóstico, pode se estabelecer um plano de unidade a partir de uma seleção de 

conteúdos que despertem o interesse dos alunos que, na maioria, são jovens e 

adolescentes, com várias atividades a serem cumpridas no horário em que não 

estão no ambiente escolar. 

Dessa forma, a construção de um plano de unidade requer a realização de 

uma avaliação inicial diagnóstica, buscando tomar conhecimento sobre quais 

vivências esses sujeitos passaram nos níveis de ensino anteriores, qual o modo de 

vida desses alunos, em que grupos e contextos econômicos estão inseridos e quais 

as expectativas desses sujeitos para as aulas de Educação Física no ano letivo que 

se inicia. 

Para além do diagnóstico inicial, salientamos a importância do processo de 

avaliação/diagnóstico ao longo de todo o trabalho, como prática constante e 

norteadora do planejamento a ser desenvolvido. Cabe ressaltar que entendemos o 

planejamento como necessidade da atividade humana, no sentido de melhor 

desenvolvê-la.  

Conforme Fusari (1990, p. 10), “[...] o planejamento deve ser concebido, 

assumido e vivenciado no cotidiano da prática social docente, como um processo de 

reflexão”, mas uma reflexão articulada, crítica e rigorosa, até porque o planejamento 

proporcionará ao trabalho do professor uma maior segurança e por não ser mais 

aceitável que o professor se apoie somente na “arte do improviso”. 

Consideramos que a realização de um bom planejamento possibilitará ao 

professor conhecer aquele contexto em que está inserido, assim como o aluno e o 

ambiente escolar, tomando ciência da disponibilidade de recursos que estarão 
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disponíveis e podendo já elaborar a prática ou mesmo reajustá-la, caso haja a 

necessidade de se fazer uma nova leitura com base numa análise criteriosa no 

momento do planejamento.  

 Todo esse diagnóstico inicial permitirá ao professor um conhecimento prévio 

do processo de formação que resultou na chegada desses alunos até ali. Sobre o 

resultado desse processo, Juarez Dayrell (1996, p. 140) considera que: 

 

[...] esses jovens que chegam à escola são o resultado de um 
processo educativo amplo, que ocorre no cotidiano das relações 
sociais, quando os sujeitos fazem-se uns aos outros, com os 
elementos culturais a que tem acesso, num diálogo constante com os 
elementos e com as estruturas sociais onde se inserem e as suas 
contradições. Os alunos podem personificar diferentes grupos 
sociais, ou seja, pertencem a grupos de indivíduos que compartilham 
de uma mesma definição de realidade, e interpretam de forma 
peculiar os diferentes equipamentos simbólicos da sociedade. Assim, 
apesar da aparente homogeneidade, expressam a diversidade 
cultural: uma mesma linguagem pode expressar múltiplas falas. 
 

 

A partir desse trecho, vemos a importância de o professor ter um 

conhecimento ampliado acerca das peculiaridades no processo de formação que 

resultou na chegada dos alunos aquele grupo. Logo, na construção de um plano de 

unidade para as aulas de Educação Física, deve ser considerada toda essa 

formação dos alunos.  

Ao tomar conhecimento, no diagnóstico inicial, que uma determinada turma já 

domina com propriedade o jogo de basquete no seu formato original, pode-se fazer 

uma nova leitura desse jogo, incrementando as aulas com vivências do basquete de 

rua, que possui regras próprias e agregando, a esse conteúdo, elementos como a 

dança do hip hop e a arte do grafite, que são componentes recorrentes nos espaços 

onde essa “releitura” do basquete se apresenta. Uma das possibilidades de 

contextualização é pensar onde os alunos vivenciariam “aquele basquete” que 

também é jogado por eles cotidianamente nos momentos de confraternização, 

brincadeiras com os demais colegas, vizinhos e amigos. 

Nesse sentido, Mattos (1973, p. 146) afirma com propriedade que “[...] o plano 

de curso deve ser elaborado pelo professor antes de iniciar suas aulas, mas depois 

de feita a sondagem preliminar sobre o tipo de alunos que terá sob sua 

responsabilidade”. 
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Dentro do plano de ensino, o educador deve estabelecer uma conexão com 

aqueles conteúdos que irão possibilitar ao aluno fazer uma resignificação do seu 

cotidiano, como sugerido. Nessa perspectiva, Soares et. al. (2009 p. 85), conclui 

que: 

 

[...] os conteúdos da cultura corporal de movimentos devem emergir 
da realidade dinâmica e concreta do mundo do aluno. Tendo em 
vista uma nova compreensão dessa realidade social, um novo 
entendimento que supere o senso comum, o professor orientará, 
através dos ciclos, uma nova leitura da realidade pelo aluno, como 
referências cada vez mais amplas. 

 

Atualmente, em função de uma rotina cada vez mais corrida, muitos dos 

alunos do Ensino Médio já estão inseridos no mercado de trabalho, outros alunos, 

quando ingressam no terceiro ano, buscam fazer, no contraturno, um preparatório 

para o Exame Nacional do Ensino Médio e acabam adquirindo um ritmo de vida 

frenético. Com isso, é cada vez mais comum nos depararmos com terapias corporais 

alternativas sendo praticadas pelos alunos, onde se agrega diversão e afinidade, 

buscando sair de uma rotina extremamente corrida, entre essas podemos citar: 

skate, patins, ginástica com tecidos e slackline, dança contemporânea, etc. Assim, 

por estarem presentes no cotidiano/rotina dos alunos, em momentos “fora dos muros 

da escola”, entendo que a inserção, no plano de ensino, de conteúdos que 

contemplem as práticas corporais alternativas surge como uma aliada para que se 

comece uma pluralidade do que está presente habitualmente nas aulas. Inicia-se, 

então, a tão necessária reconstrução do plano de unidade para além do desporto. 

Nessa linha, seria interessante proporcionar aos alunos vivências que façam 

sentido para eles, tendo em vista que essas vivências surgem a partir do dia-a-dia 

do aluno. Também contemplando essa demanda, Libâneo (1985, p. 39) reforça a 

necessidade de resignificação, afirmando que “[...] os conteúdos são realidades 

exteriores ao aluno que devem ser assimilados e não simplesmente reinventados, 

eles não são fechados e refratários às realidades sociais”. Dessa maneira, fica ainda 

mais evidente que “[...] não basta que os conteúdos sejam apenas ensinados, ainda 

que bem ensinados, é preciso que se liguem de forma indissociável à sua 

significação humana e social”. 

Além das vivências de aulas de formatação tradicional, com o conteúdo 

desporto com práticas que já foram inúmeras vezes vivenciadas nos níveis de 
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ensino anteriores, entendemos que, no transcorrer do período letivo, as aulas de 

Educação Física devem proporcionar aos alunos momentos em que seja possível a 

esses sujeitos ver o seu “eu” presente nas dinâmicas das aulas. Essas práticas 

devem permitir ao aluno “se enxergar” nos conteúdos a partir de temas que estejam 

presentes em seu cotidiano e sejam marcantes para ele por permearem os debates 

nos grupos sociais em que está inserido.  

No atual momento histórico, a escola passa a ser, para os alunos do Ensino 

Médio, muito mais do que um local onde o mesmo se faz presente para se apropriar 

de conhecimentos. No ambiente escolar, esse sujeito também almeja por momentos 

de entretenimento como: praticar esportes, assistir a peças teatrais, ter contato com 

música de seu agrado, notar aquele vestuário que seu grupo social está a utilizar, 

etc. Desse modo, naquela unidade de ensino onde o jovem passa grande parte do 

seu dia, esse contato com outros jovens acaba por proporcionar a criação de um 

grupo socialmente estabelecido com estilo, símbolos, rituais, linguajares e costumes 

peculiares. 

Assim, torna-se primordial que o educador inserido naquele contexto realize 

uma “conexão” com esse mundo em que o seu grupo de alunos encontra-se fora 

dos muros da escola, ficando ciente do que está se passando em seus cotidianos, 

suas culturas juvenis, seus modos de vida, suas experiências, etc. 

Concordamos com Sposito (1996, p. 97) quando considera que: 

 

[...] Por essas razões, as práticas que ocorrem fora da instituição 
escolar devem chamar a atenção dos educadores, não para trazer a 
rua para o interior da escola, esvaziando a especificidade dos 
processos que ocorrem no seu âmbito. Mas é preciso reconhecer, 
compreender esse universo se, de algum modo, quisermos 
transformar a ação educativa da escola, quanto mais não seja pelo 
melhor conhecimento dos sujeitos aos quais se destinam os esforços 
dos educadores. 
Mas é preciso ir mais além, e perguntamos sobre o tipo de 
experiência cultural que a escola oferece no âmbito da sociabilidade 
juvenil. Estaria ela estruturando algum patamar de relações 
significativas para esses setores ou sendo de mero credenciamento, 
cuja única referência importante se transforma em uma vaga 
lembrança de um outro professor que soube interagir de forma mais 
intensa com os seus alunos? 

 

 O professor que atua no Ensino Médio deve buscar conhecer e levar em 

consideração todas as particularidades que o grupo de alunos desse nível de ensino 
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possui. Deve buscar, também, nas aulas de Educação Física, estabelecer dinâmicas 

reconhecendo as múltiplas relações que os constituem para além da escola, 

“escrevendo” seu próprio roteiro no seu espaço, buscando, por meio das práticas 

corporais, alternativas/atividades físicas que tenham mais afinidade e gerem 

momentos de prazer. Logo, o mesmo já vem tomando decisões e agindo como 

“produtor de suas vivências” no contexto em que está inserido.  

Nesse sentido, Juarez Dayrell (2007, p. 1112) considera que: 

 

[...] existe também uma ampliação do domínio do espaço urbano 
para além do bairro, principalmente para aqueles jovens integrantes 
de grupos culturais. É comum a realização de eventos como 
apresentações, shows, festas ou até mesmo reuniões, seja no centro 
da cidade, seja em alguma região mais distante. Mesmo com a falta 
de dinheiro e a dificuldade do transporte, esses momentos não 
deixam de significar um desafio lúdico, capaz de trazer prazer e 
alegria. 

 

Dessa maneira, podemos concluir que, por mais que para o senso comum 

sejam “inusitados” os encontros marcados pelos jovens e adolescentes através das 

redes sociais e aplicativos dos smartphones, esses momentos se tornam 

significativos para os que ali se fazem presentes, pois estabelecem relações de 

afetividade e se conectam com as demandas dos demais. 

Atualmente não há quem esteja totalmente ausente das redes sociais, até por 

ter instalado no próprio smartphone algum aplicativo. Sobre essas redes sociais 

Marteleto (2001, p.72), considera que representam “[...] um conjunto de participantes 

autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses 

compartilhados”.   

A partir de toda essa interação, aliada aos meios de comunicação, é possível 

notar que, de forma avassaladora, há uma divulgação de acontecimentos e a 

realização de debates acerca de vários assuntos que, na sua maioria, possuem 

participação efervescente dos alunos. Esses grupos de interação são construídos a 

partir do convívio que se dá em meio à dinâmica escolar, por esses atores terem 

iniciado esse contato a partir de alguma forma de enlaço, trabalho ou troca de 

informação que ocorreu nos corredores da escola, proporcionando uma ampliação 

dessa relação e interconexão entre esses sujeitos do grupo social na web ou até 

mesmo no Whatsapp. Essa troca de ideias e a participação social torna-se ainda 

mais calorosas com os inúmeros aparatos tecnológicos. 
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Ressaltamos que além de transmitir os conteúdos, esses professores se 

deparam, no cotidiano, com outra especificidade, o grupo de alunos do Ensino 

Médio se apresenta como estando em uma fase da vida em que ocorrem várias 

mudanças, transições e alterações drásticas com relação ao seu comportamento. 

Além disso, inicia-se o processo de formação como cidadão para o seguimento das 

próximas etapas de vida. Isso exige que o professor compreenda toda essa 

complexidade para que aconteça, no transcorrer do período letivo, um processo de 

ensino que atenda às expectativas tanto dos professores quanto do grupo de alunos.  

Concordamos, assim, com Mitterauer (1986, p. 308) quando o autor afirmar 

que: 

 

[...] de fato, a juventude não é mais somente uma condição biológica, 
mas uma definição cultural. Incerteza, mobilidade, transitoriedade, 
abertura para mudança todos os atributos tradicionais da 
adolescência como fase de transição, parecem ter se deslocado bem 
além dos limites biológicos para tornarem-se conotações culturais de 
amplo significado que os individuo assumem como parte de sua 
personalidade em muitos estágios da vida. 

 

Consideramos que as aulas de Educação Física poderiam se apropriar 

desses debates que acontecem até mesmo entre os alunos nos corredores da 

escola e dentro da sala de aula. Muitos temas estão diretamente ligados ao “mundo 

do aluno”, dentre eles: redução da maioridade penal, episódios de grande 

repercussão de racismo, diversidade sexual/homofobia, acontecimentos políticos 

como a onda de manifestações que ocorreram por todo o país com o slogan “O 

gigante acordou” e que teve enorme adesão entre o público jovem, etc. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Durante a produção deste trabalho, obtivemos o retorno em respostas de 11 

(onze) profissionais da área da Educação Física e que estão em exercício da 

docência em escolas da rede estadual de ensino no Nível Médio. Destacamos, a 

seguir, cada uma das 09 (nove) questões na forma que foram apresentadas aos 

professores e como esses profissionais as responderam. Além disso, ressaltamos 

pontos que consideramos serem relevantes e que merecem ser destacados. 

 

1) Quais conteúdos são trabalhados ao longo do ano letivo nas aulas de Educação 

Física que você ministra para o Ensino Médio? 

05 (cinco)professores apontaram que trabalham o desporto escolar com a prática 

dos esportes tradicionais (Futsal, Volei, Basquete e Handebol) 

02 (dois)professores indicaram que, além das modalidades esportivas tradicionais, 

trabalham também o conteúdo da dança. 

02 (dois) professores apontaram direcionar a seleção de conteúdos pela Proposta 

Curricular da SEDU 

01 (um) apontou que procura “diversificar” os conteúdos para além do desporto 

escolar com a atividade circense, xadrez, atividades lúdicas, danças “e até” jogos 

on line. 

01 (um) professor respondeu ao questionamento indicando que propõe a turma 

atividades física desportivas, recreativas e culturais. 

 

 A partir das respostas, nessa questão inicial, observamos a necessidade de 

uma maior diversificação dos conteúdos apresentados aos alunos pelos professores. 

Fica evidente, no quadro, que as modalidades esportivas ditas tradicionais – Futsal, 

Vôlei, Basquete e Handebol - estão presentes maciçamente no ensino da Educação 

Física no Ensino Médio. Contudo, deve se considerar que o aluno que se encontra 

no nível médio já se apropriou desses conteúdos em níveis de ensino anteriores, o 

que faz com que a aula de Educação Física acabe por se torna repetitiva, caso não 

haja uma releitura do esporte.  

Nessa direção, Betti (1995) faz uma série de questionamentos: tendo em vista 

que os currículos das escolas de Educação Física incluem disciplinas como dança, 

capoeira, judô, atividades expressivas, ginástica, folclore e outras, como explicar a 
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pouca utilização destes conteúdos? A partir daí, a autora levanta as seguintes 

hipóteses para tal realidade: falta de espaço, de motivação, de material? 

Comodismo? Falta de aceitação desses conteúdos pela sociedade? Ou será que os 

professores desenvolvem somente os conteúdos com os quais tem maior afinidade? 

Endossamos todos esses questionamentos, apesar de constatarmos que em 

algumas unidades de ensino, mesmo com o número reduzido de materiais, há 

professores que buscam “diversificar” o conteúdo para além do chamado “quarteto 

fantástico” (futebol, vôlei, basquete e Handebol). Podemos afirmar que essa leitura 

do contexto onde a Educação Física se apresenta “engessada” já vem sendo objeto 

de diversas produções. Kunz (1989), afirma que o esporte como conteúdo 

hegemônico impede o desenvolvimento de objetivos mais amplos para a Educação 

Física, tais como o sentido expressivo, criativo e comunicativo. As possibilidades de 

ampliar as práticas corporais na escola têm sido preocupação de vários estudos. 

 

2) Como realiza a seleção desses conteúdos? 

04 (quatro) professores responderam que logo no início do ano letivo abrem espaço 

para que os alunos indiquem com o que se identificam para realizar a construção 

dos planos de unidade. 

03 (três) professores selecionam os conteúdos a partir do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM). 

03(três) professores realizam uma avaliação diagnóstica (conversa inicial). Assim, 

procuram tomar ciência do que o grupo de alunos já tem se apropriado em anos 

anteriores para, a partir de então, selecionar os conteúdos a serem trabalhados. 

01 (um) professor faz a sua seleção a partir de uma reunião com os demais colegas 

de unidade de ensino. 

 

 Chamou nossa atenção, nessas respostas, as seleções de conteúdos para o 

plano de unidade a partir do que se faz presente no Exame Nacional no Ensino 

Médio (ENEM). Pensamos ser mais significante, para o sujeito, aquela 

aprendizagem em que haja uma conexão com o seu cotidiano, ou seja, que leva em 

consideração aquilo que se faz presente no dia-a-dia do aluno. Fazer uma seleção 

de conteúdos a partir de algo estabelecido em uma prova pensada para aplicação 
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em todo território nacional descontextualiza a aprendizagem do aluno e ignora as 

particularidades do sujeito e do que tem maior significância para ele. 

 Além disso, ressaltamos a importância do diagnóstico realizado por meio do 

diálogo, evidenciado nas respostas dos professores que indicaram que, no início do 

ano, abrem um espaço para que os alunos tenham a oportunidade de participar da 

construção do plano de unidade. 

 Entretanto, quando os alunos indicam o desejo por conteúdos muito 

repetitivos, é importante que o professor se posicione a fim de ampliar os 

conhecimentos e experiências.  

 

3) Você utiliza o diagnóstico inicial da turma para a seleção dos conteúdos e 

construção do plano de unidade? Como utiliza esse diagnóstico? 

03 (três) professores indicaram que o diagnóstico inicial ocorre nas primeiras aulas 

e a seleção de conteúdos é realizada a partir das observações do nível de 

aprendizagem que os alunos apresentam; 

02 (dois) professores se limitaram a responder somente que realizam o diagnóstico; 

02 (dois) professores responderam que configuram sua seleção de conteúdos a 

partir de questionário/entrevista; 

01 (um) professor respondeu que só tem esse procedimento no primeiro ano do 

nível médio e que no segundo e terceiro anos do Nível Médio essa prática não 

ocorre; 

01 (um) professor relatou que já tem um plano de curso “montado” e, após 

avaliação/conversa inicial, se julgar “pertinente”, altera o que já está estabelecido; 

01 (um) professor indicou que, como os alunos veem de várias escolas, com 

distintas realidades, ele procura trabalhar fundamentos básicos para fazer um 

nivelamento da turma; 

01 (um) professor respondeu que não realiza diagnóstico. 

 

 Destacamos, aqui, o procedimento de os professores realizarem, mesmo que 

de diferentes formas, uma avaliação diagnóstica inicial, sendo que essas se 

apresentaram em modo de questionário, entrevistas e observações nas aulas 

iniciais. Até por se tratar de uma etapa primordial para o ensino da Educação Física 

escolar, essa etapa tem uma finalidade prognóstica, buscando investigar os 
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conhecimentos que o grupo de alunos já possui a respeito de algum conteúdo. 

Assim, levantam-se experiências, expectativas e dificuldades dos alunos para 

remodelar aquele planejamento que se fez inicialmente, de acordo com as 

demandas daquele grupo, possibilitando, até mesmo, aprofundar o repertório de 

experiências que aquela turma acumulou. 

As experiências anteriores vividas pelos sujeitos são fundamentais nos 

processos de ensino-aprendizagem. Conforme Velardi (1997, p. 8), “[...] o que é 

vivido só se efetiva enquanto aprendizagem quando se incorpora ao ser, quando é 

associado a outras situações cotidianas”. Assim, é preciso retomar e recuperar 

aquilo que aquele sujeito já conhece, construindo e fazendo com que o 

conhecimento transforme-se em algo significativo em suas vidas. 

 

4) Existe flexibilidade para que ocorram alterações no Plano de Unidade ao longo 

do Ano Letivo? 

06 (seis) professores responderam apenas que “SIM”. 

01 (um) professor respondeu que “SIM”, pois depende das condições climáticas. 

01 (um) professor respondeu que “SIM” e argumentou que a Educação Física 

trabalha o corpo e tudo o que o influência, não podendo o plano de unidade ser 

inflexível; 

01 (um) professor respondeu que “SIM”, mas desde que as alterações estejam 

dentro do que é cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

01 (um) professor respondeu que “SIM” e destacou que disponibiliza uma aula para 

que um grupo de alunos “monte algum evento” Exemplo: gincana, cinema, karaoke, 

concursos, etc. 

01 (um) professor respondeu que “SIM”, mas “desde que a unidade seja um todo”,  

para que os alunos não sejam prejudicados.  

 

 Notamos que a flexibilidade para alterações no Plano de Unidade ocorre de 

diferentes formas. Contudo, o que nos chamou a atenção foi a resposta do professor 

que apontou que disponibiliza um espaço para que os alunos construam e realizem 

um evento. Compreendemos que essa atividade vai possibilitar aos alunos 

mostrarem as diferentes identidades que se fazem presentes naquele grupo.  
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Consideramos que essa iniciativa apresenta grande potencialidade, 

constituindo-se como um enorme desafio para aqueles que, de alguma maneira, 

participarão da organização/construção daquele momento, até porque os alunos irão 

se deparar com uma situação em que darão os encaminhamentos do roteiro, o que 

proporciona a eles uma maior autonomia. Todo esse processo vai desencadear num 

exercício de reflexão crítica, nas escolhas e nas tomadas de decisões em grupo, 

dentro do próprio processo educativo, sendo esse um dos caminhos para que uma 

educação pela e para a cidadania ocorra.  

 

5) Seus alunos já solicitaram a inserção, no plano de unidade, de algum conteúdo? 

Se sim, qual? 

04 (quatro) professores responderam que várias meninas solicitam aulas no formato 

de circuito aeróbico, similar aos de academias. 

02 (dois) professores responderam que vários alunos pedem aulas com jogos e 

brincadeiras. 

01 (um) professor respondeu que, no terceiro ano, os alunos solicitam uma relação 

com os temas que podem ser cobrados no ENEM e que, além disso, na maioria das 

vezes, a solicitação é ficar “à toa” ou jogar futsal sem regras, a famosa “pelada”. O 

professor ainda destacou que o que se configura como o maior impasse da área é 

se fazer importante perante a comunidade escolar.  

01 (um) professor respondeu que o plano de unidade é reconstruído juntamente 

com os alunos por eles serem participantes do processo, mas que com muito 

cuidado ocorrem as modificações, para não virar “oba-oba” 

01 (um) professor respondeu que os alunos solicitaram a inserção do conteúdo 

futebol de campo e ginástica artística, mas não foram atendidos por falta de 

estrutura física. 

01 (um) professor respondeu que há a solicitação de inserção do conteúdo dança 

no plano de unidade. 

01 (um) professor respondeu apenas que “NÃO”. 

 

 Vemos que, em duas respostas, os professores evidenciaram o 

reconhecimento de que a Educação Física tem sua importância desconsiderada por 

determinados grupos de alunos. Deparamo-nos, então, com o enorme desafio em 

dar ainda mais significado e importância à área. A partir dessas respostas, nos 
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deparamos com o desafio de transformar a realidade da desvalorização da 

educação em si e, destacadamente, da Educação Física por ter que lidar com 

preconceitos ainda maiores na área.  

Nessa linha, Jeber (1996) chama a atenção para alguns pontos que fazem a 

área ser ainda mais peculiar, diferenciando os professores de Educação Física dos 

demais junto às práticas pedagógicas que acontecem na rotina escolar. Em estudo 

que realizou, o autor argumenta que o professor de Educação Física, em muitos 

momentos, tem sido relegado a segundo plano, desde sua participação no conselho 

de classe, que é muitas vezes desconsiderada ou envolve tarefas auxiliares – 

assumir o posto dos coordenadores para que estes se façam presentes naquele 

momento, ditar notas dos professores ausentes e até servir água – o que acaba por 

eximi-lo da necessidade de uma participação ativa nos debates que decorrem.  

Além disso, o autor considera que há uma pequena presença do próprio 

professor de Educação Física no convívio que ocorre na sala dos professores, tendo 

como explicação a existência de sua própria sala, ou a de materiais esportivos, onde 

aquele costuma ficar em seus tempos vagos. A diferenciação da participação do 

professor de Educação Física na escola é tratada, por outros professores, a partir de 

uma depreciação do seu trabalho, tido como menos trabalhoso, em decorrência da 

alegação de que esse professor não se ocupa com tarefas ditas intelectuais, o que 

evidencia a desvalorização da área, perante outras disciplinas. 

 Assim, deve se estabelecer um quadro, no ambiente escolar, em que a 

Educação Física seja legitimada, alcance uma identidade concreta, concretize sua 

razão de estar no currículo escolar do Ensino Médio. Sobre algumas dificuldades, 

deve-se buscar, junto aos agentes escolares, uma solução. 

Mizukami et al. (2002) consideram que é preciso minimizar a distancia que há 

nas relações entre os docentes da Educação Física e a direção escolar, numa 

tentativa de realização de um trabalho efetivamente em conjunto, ou seja, há a 

necessidade da construção de ações coletivas e interdisciplinares. Para a Educação 

Física, faz-se ainda mais importante tal aproximação. Inclusive, muitos docentes 

sugerem que os diretores e coordenadores também tenham informações sobre as 

novas propostas para a Educação Física na escola.  

 Enquanto um dos professores destaca as solicitações dos alunos para 

ficarem “à toa”, o outro professor aponta que conduz seu planejamento com cuidado 
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para que não gere um clima de “oba-oba”, expondo que alguns alunos não dão 

importância às aulas como deveriam.  

Diante disso, afirmamos que as aulas de Educação Física têm sua 

importância na construção do sujeito como cidadão com princípios, além de 

colaborar com manifestações expressivas para a integração do aluno como um todo. 

Nesse sentido, concordamos com Lovisolo (1996) quando afirma que a valorização 

da Educação Física vai se efetivar perante a comunidade como um todo quando a 

própria postura profissional se estabelecer, pois, por meio desses profissionais, 

poderemos constatar a exclusão do comodismo, a atualização e a consciência 

profissional, uma vez que há a grandiosidade em conteúdos para serem ministrados 

sob sua responsabilidade e, principalmente, do valor das vidas que se colocam nas 

suas mãos. 

 

6) Como os conteúdos que você citou acima podem ser distribuídos ao longo da 

escolaridade, em outras palavras, como você organiza esses conteúdos no 

Ensino Médio? 

05 (cinco) professores responderam que dividem seus conteúdos por trimestres 

estabelecidos no calendário letivo; 

01 (um) professor respondeu que diversifica os conteúdos por cada aula; 

01 (um) professor respondeu que trabalha as modalidades esportivas por ano; 

01 (um) professor respondeu que procura trabalhar os conteúdos a cada ano, 

aumentando a sua complexidade; 

01 (um) professor discorreu que a divisão se dá com temas transversais. Primeiro 

ano: Modalidades esportivas, alimentação saudável, anabolizantes, dança, xadrez, 

doenças metabólicas (obesidade e diabetes). Segundo ano: Modalidades 

esportivas, jogos, primeiros socorros, prevenção a acidentes no transcorrer da 

atividade física. Terceiro ano: Modalidades esportivas, esportes radicais, debates 

sobre assuntos atuais e ginástica. 

01 (um) professor não respondeu. 

 

 É interessante observar como os professores estruturam e distribuem os 

conteúdos ao longo do ano letivo e a forma que se dá a construção e 

direcionamentos para compreensão do atendimento às demandas dos alunos e se 
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essas demandas são contempladas nos planos de ensino dos professores. Chamou-

nos a atenção a resposta do professor que disse que, durante o terceiro ano, ele 

realiza, nas aulas de Educação Física, debates sobre temais atuais.  

Reforçamos a ideia de que a Educação Física vai se tornar ainda mais 

significante quando os alunos compreenderam a importância de sua prática para a 

formação de sua autonomia e seu pensamento crítico como cidadão e sujeito ativo 

no seu cotidiano. Competir por competir, repetir movimentos por repetir e o simples 

praticar o esporte por praticar fazem com que, ao longo do período letivo, 

estabeleça-se, no aluno, um desinteresse, pois o mesmo não verá nada significativo 

naquilo que está vivenciando.  

O professor deve fazer a mediação na transmissão dos conteúdos, tornando 

as aulas de Educação Física ainda mais representativas para aquele grupo de 

alunos. Freire (1997) argumenta que o professor é a ferramenta essencial nos 

processos de ensino-aprendizagem, pois é dele a função de adequar os conteúdos, 

não só para as faixas etárias e níveis de desenvolvimento de uma ou outra 

habilidade motora, mas para que os mesmos adquiram significância. 

 

7) Para você, o que é essencial ou importante para os alunos aprenderem nas 

aulas de Educação Física na escola? 

03 (três) professores responderam que é importante os alunos aprenderem a 

importância da prática da atividade física 

02 (dois) professores ressaltaram que é primordial os alunos conhecerem outras 

práticas corporais alternativas. 

02 (dois) professores responderam que é essencial reconhecer com o sujeito, 

disciplina, cooperação, socialização, orientação para a formação crítica do 

processo, respeito entre alunos e para com o professor. 

01 (um) professor disse ser importante ensinar, além da prática da atividade física, 

o respeito e incluir o aluno mesmo quando ele “não é tão bom na atividade” 

01 (um) professor salientou que os alunos devem aprender a dialogar e se motivar. 

01 (um) professor ressaltou as práticas do desporto escolar 

01 (um) professor respondeu que preza pelo ensino da participação, por deixarem 

de lado a saúde. 
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Resposta mais representativa nesse item do questionário, a importância da 

prática da atividade física se mostra com grande relevância no meio. Contudo, para 

as aulas que serão ofertadas no Nível Médio, propõe-se uma formação ainda mais 

geral, onde os alunos possam desenvolver as capacidades de pesquisar, buscar 

informações, selecioná-las, ou seja, a capacidade de formular ideias e não apenas o 

simples exercício prático e de memorização. Entende-se o Ensino Médio como 

etapa final da Educação Básica, tendo como objetivo a educação numa linha muito 

mais geral, formando um aluno com competências que o tornem sujeito produtor de 

seu destino e participante da sociedade como cidadão ativo.  

Além disso, o professor, estabelecendo um trabalho no Ensino Médio em 

concordância com os parâmetros estabelecidos e documentos norteadores – PCNs, 

deparar-se-á com uma rejeição muito menor dos demais agentes da unidade de 

ensino e, consequentemente, alcançará essa valorização tão prescindível ao 

trabalho do professor de Educação Física. Nesse sentido, o professor deve ministrar 

conteúdos inseridos na realidade dos alunos e de acordo com conteúdos 

diversificados e presentes nos documentos norteadores, preocupando-se que suas 

aulas não sejam demasiadamente “esportivizantes”. 

Retomamos a linha que salienta a importância dos professores de Educação 

Física utilizarem-se daqueles conhecimentos adquiridos no transcorrer da graduação 

para diversificar os conteúdos que serão ministrados nas aulas do Ensino Médio, 

conectando-os à cultura corporal, o que proporcionará uma saída da rotina que se 

estabeleceu pela pura desportivização das aulas. Betti (1992) ressalta que a prática 

docente de um professor de Educação Física escolar, que pode ser considerado 

bem-sucedido, revela que ele consegue estabelecer uma interação com os alunos, 

em sua forma de ensinar. 

É preciso enfim levar o aluno a descobrir os motivos para praticar 
uma atividade física, favorecer o desenvolvimento de atitudes 
positivas para com a atividade física, levar à aprendizagem de 
comportamentos adequados na prática de uma atividade física, levar 
ao conhecimento, compreensão e análise de seu intelecto de todas 
as informações relacionadas às conquistas materiais e espirituais da 
cultura física, dirigir sua vontade e sua emoção para a prática e a 
apreciação do corpo em movimento (BETTI, 1992, p. 286).  

 

Assim, se alcançara a contextualização desejada e estabelecida nos PCN’s e 

na LDB como sendo ideal, ou seja, conscientizando e dando sentido às atividades 

propostas, aos movimentos, enfim, às aulas propriamente ditas.  
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8) Como você elabora seus Planos de Aula? 

01 (um) professor respondeu que seus planos são elaborados a partir de 

referenciais bibliográficos (livros, artigos, sites e revistas) respeitando os conteúdos 

e diferenciando-os de acordo com as turmas. 

01 (um) professor indicou que as aulas seguem a formatação de conversa em sala, 

alongamento e explicação da atividade; 

01 (um) professor relatou que já possui um modelo e tenta implementá-lo ano a 

ano. 

01 (um) professor respondeu que segue orientação da pedagoga; 

01 (um) professor disse que vai de acordo com a necessidade da turma; 

01 (um) professor relatou que leva em consideração os materiais disponíveis, o 

horário das aulas e o “nível que a turma apresenta”; 

01 (um) professor respondeu que, ultimamente, tem utilizado pouco o plano de aula, 

por estar sendo “feito mais planos de curso e de unidade quando solicitados”. 

01 (um) professor diz estar partindo do plano anual, indo de encontro às 

necessidade dos alunos. 

01 (um) professor respondeu elaborar os planos por quinzena. 

01 (um) professor relatou distribuir as aulas de acordo com a série e a quantidade 

de aulas designadas para cada turma. 

01 (um) professor relatou produzir seus planos de aula no decorrer da semana, em 

05 (cinco) tempos que tem, por semana, destinados para esse fim. 

 

Vemos, nas respostas à essa questão, evidenciada uma grande diversificação 

nos modos de produção dos planos de aulas dos professores. Em se tratando do 

nível médio, autores como Celante (2000) e Hildebrandt-Stramann (2001) 

concordam que as aulas de Educação Física não devem se voltar apenas para a 

prática esportiva por si só, proporcionando a apropriação dos conhecimentos 

teóricos do movimento humano e do esporte. Além disso, ao aluno, devem ser 

apresentadas situações em que se defronte com uma variedade de problemáticas 

de ordem social, política, emocional, psíquica e física, que demandarão soluções, o 

que o fará crescer como cidadão. 
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Concordamos com esses autores ao afirmarem que a aprendizagem de 

habilidades motoras e capacidades físicas são necessárias, porém as aulas devem 

proporcionar aos alunos algo a mais. 

Nas produções acadêmicas contempladas na revisão de literatura desse 

trabalho, o planejamento aparece como uma intencionalidade da ação que o 

professor se utilizará para ministrar suas aulas. Luckesi (1992) considera que o 

planejamento de ensino é uma construção fundamental que vai nortear a ação 

docente. 

As respostas demonstram que os professores se debruçam a elaborar seus 

planos menos por aulas individuais e mais para um conjunto/período.  

 

9) Que procedimentos metodológicos costuma utilizar para realização de suas 

aulas? Que recursos materiais emprega? 

06 (seis) professores responderam que utilizam trabalhos teóricos, pesquisas e 

aulas práticas. Quanto aos recursos,utilizam-se de bolas, cordas, colchonetes e 

cones para as modalidades esportivas tradicionais, além desses jogos de raciocínio 

disponíveis na unidade de ensino. 

01 (um) professor respondeu que a maioria das aulas acontece na quadra, mas 

para apropriação de forma teórica do conteúdo propõe trabalhos em vídeos, 

apresentação no data show e pesquisa na internet. 

01 (um) professor respondeu que busca proporcionar, aos alunos, aulas 

“prazerosas” em que podem opinar, abrindo o espaço para questionamentos e 

dúvidas. 

01 (um) professor respondeu que “depende do que vai fazer no dia com a turma” 

01(um) professor respondeu apenas “pesquisa própria” 

01 (um) professor relatou que utiliza desde data show para exposição nas salas, 

cartolina para os alunos produzirem cartazes, bolas de soprar e até o corpo como 

fonte principal da aula são utilizados como recursos. Nos momentos de 

relaxamento, utiliza dinâmicas. 

 

Nessa última questão, ao nos depararmos com uma parcela das respostas, 

observamos professores saindo da linha estabelecida pelos métodos de ensino ditos 

repetitivos e tradicionais. Destacamos que os professores contemplados por essa 
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pesquisa já se manifestam num processo de assumir uma nova postura educacional, 

caminhando para uma abertura a novas linhas de entendimentos e práticas 

pedagógicas, olhando para o aluno como participante. Uma mudança como essa 

deve ser ressaltada, tendo em vista que demanda tempo.  

Vemos que, nas respostas dos professores, já se fazem presentes 

metodologias com trabalhos teóricos, apresentação de trabalhos em vídeos e o uso 

do data-show para a melhor assimilação dos conteúdos, saindo do que se 

apresentava como atribuição de notas ao que era visto pelo professor na quadra.  

Finalmente, gostaríamos de destacar essas iniciativas que vão ao encontro do 

“novo” ao se assumir uma postura de diferenciação para ensino dos conteúdos, a 

partir de metodologias que se aproximem das aspirações dos alunos e que tragam 

algo de relevante ao processo de formação deles, para além do que já está 

estabelecido. Quando o professor se pronuncia como direcionado aos novos 

entendimentos e práticas pedagógicas, quando aceita o aluno como participante na 

construção do plano de unidade que se passará ao longo do ano letivo e desconstrói 

a imagem dele como objeto, passa a aceitar, também, o papel de ainda estar em 

processo de formação e em contato com as novas possibilidades que se 

apresentarão no decorrer do período letivo, tarefa não tão simples. 

Essa mudança de entendimentos, conceitos e hábitos demanda tempo, 

dedicação e, principalmente, muita coragem e disposição para se fazer o que é 

considerado, por muitos, como sendo o “diferente”, o “novo”. Acreditamos que esse 

processo de transformação se dá de forma gradativa e processual.  

Vale considerar que professores atuantes na área da Educação Física, 

conforme visto nas respostas aos questionários, têm procurado utilizar estratégias e 

apresentar novas formas reflexivas para o ensino na escola. Esse esforço deve ser 

considerado tendo em vista as dificuldades gerais que a área possui em relação ao 

entendimento de toda a comunidade escolar sobre suas práticas pedagógicas. 

Louvável essa iniciativa apresentada por alguns professores por se tratar de um 

processo de transformação. Além disso, característica dos processos educacionais, 

as mudanças só vem a longo prazo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após a produção deste trabalho, foi possível concluir que, mesmo de modo 

inicial, já é possível notar, inclusive nas respostas dos professores, fornecidas por 

meio dos questionários, uma abertura para que se faça presente, nos planos de 

ensino, pontos que para os alunos são muito mais relevantes do que o simples jogar 

ou praticar as modalidades esportivas tradicionais. Assim, já se vê relatos de 

estabelecimento de uma conexão com o mundo/cultura dos jovens e adolescentes 

que estão matriculados no Ensino Médio. 

Apesar das inúmeras dificuldades que se apresentam ao professor de 

Educação Física na rotina dentro de uma unidade escolar, sendo elas de natureza 

do espaço físico destinado à prática, que em algumas escolas se apresenta 

extremamente precário; demandas de alunos que estão passando por um momento 

de definições, visto que após a conclusão do Ensino Médio vários deles serão 

direcionados para o mercado de trabalho, demandas sociais em que vários estão 

inseridos em realidades sociais distintas e complexas, etc., é possível visualizar, por 

meio das respostas aos questionários, que os professores estão construindo seus 

planos de ensino levando em consideração as demandas do grupo de alunos, o 

acumulo de aprendizado desses sujeitos, adquiridos nos anos de ensino que 

antecedem o Nível Médio, o advento das novas tecnologias, as novas propostas 

metodológicas e os exames oficiais estabelecidos pela rede estadual de ensino e 

pelo governo federal. 

 Com isso, surge para o professor uma nova demanda de atuação na docência 

de forma a transmitir conhecimentos adquiridos ao longo do seu processo de 

formação. Esse professor precisa estar sensível e atento à cultura juvenil – 

realidades, músicas, rotinas, “tribos”, moda, debates – o que se torna uma tarefa 

pedagógica para enriquecimento dos planos de unidades, contribuindo para 

instituição de espaço para o protagonismo e reconstrução da identidade do aluno, 

assim como de tudo aquilo que a Educação Física significa para ele.  

Por fim, destacamos a importância do trabalho do professor que, em face às 

dificuldades por este estudo apresentadas, demonstra que, no seu cotidiano, busca 

incrementar sua ação pedagógica com esforço e dedicação, na construção de 

planos de ensino e práticas diversificadas – aulas com recursos multifuncionais e 

momentos construídos pela própria turma, no diálogo com a equipe pedagógica, 
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pais e comunidade – superando as propostas pedagógicas até então 

proporcionadas aos alunos nos níveis de ensino anteriores.  

 A esses professores, colegas de área, que dedicam, com amor e 

determinação, parte de suas vidas ao ensino da Educação Física nas escolas, 

procurando sempre aprimorar as suas aulas, deixamos registrada nossa admiração, 

pois, como bem disse Freire (1999): "A educação é um ato de amor, por isso, um ato 

de coragem”. 
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