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Resumo: O estudo carac-
terizou-se como uma pesquisa 
do tipo descritiva com caráter 
qualiquantitativo e possuiu co-
mo objetivo analisar as princi-
pais causas da dispensa dos alu-
nos do ensino médio das aulas 
de educação física das escolas 
estaduais de Panambi-RS. Nes-
te estudo abordou-se quando a 
prática de educação física é fa-
cultativa no âmbito legal e quais 
são os motivos mais frequentes 
autorizados pela escola, além 
da opinião de alguns dispensa-
dos. Participaram do estudo os 
alunos do ensino médio dispen-
sados de tal aula e os professo-
res da disciplina, de quatro es-
colas estaduais do município em 
estudo. Do total de 1212 alu-
nos do ensino médio das escolas 
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estaduais, 42,07% foram dis-
pensados, sendo 20,21% por 
trabalho e 10,8% usou como 
motivo a realização de cursos 

que gerou a maioria desses con-
-

ca ser em turno inverso gerando 
atrito entre as aulas e as ativi-
dades extracurriculares. 

Palavras-Chaves: Educação 
Física; Ensino Médio; Dispensa. 

Abstract: The study was 
characterized as a descriptive 
research with a qualitauantita-
tive character and aimed to an-
alyze the main causes of the dis-
missal of high school students of 
the physical education classes of 
the state schools of Panambi-RS. 
In this study it was approached 
when the practice of physical 
education is optional in the le-
gal scope and what are the most 
frequent reasons allowed by the 
school, besides the opinion of 
some dispensed. The high school 
students discharged from this 
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class and the teachers of the dis-
cipline from four state schools of 
the municipality under study par-
ticipated in the study. Of the to-
tal of 1212 high school students 
in state schools, 42.07% were 
dismissed, 20.21% for work and 
10.8% used professional cours-
es as a reason. The problem that 

was the fact that physical educa-
tion was in reverse turn generat-
ing friction between classes and 
extracurricular activities.

Keywords: Physical Educa-
tion; High school; Dispensation.

Introdução 

A educação física é componen-
te obrigatório do currículo escolar 
em todo o ensino básico e possui 
relevância proporcional as ou-
tras disciplinas, pois além de for-
mar cidadãos, incentiva os alunos 
ao exercício da cultura corporal 
do movimento, tornando possível 
uma população mais saudável. 

A educação física no ensi-
no básico é organizada em dois 
grandes momentos, o primeiro é 
o ensino fundamental, compos-
to por ciclos que segundo os Pa-
râmetros Curriculares Nacionais 
(BRASIL, 1998) tem como obje-
tivo geral, participar da prática 
de atividades corporais, adotar 
atitudes de respeito, valorizar a 
pluralidade ética e praticar há-
bitos saudáveis de higiene. No 
segundo momento tem-se o en-
sino médio onde o papel da dis-
ciplina transpassa a sala de au-
la, preparando o aluno para agir 

de forma autônoma em suas 
práticas corporais.

Então é no ensino médio on-
de abordamos o tema central, 
que trata da dispensa dos alunos 
das aulas de educação física so-
bre diversos motivos que muitas 
vezes não estão enquadrados na 
legislação e que geram várias 
consequências, sejam elas pa-
ra o aluno, como para os educa-
dores. Segundo a Lei nº 10.793 
Art. 26 a educação física, inte-
grada à proposta pedagógica da 
escola, é componente curricular 
obrigatório da educação básica, 
sendo sua prática facultativa so-
mente em alguns casos especí-

à essa situação, muitos alunos 
passam pela indecisão de fa-
zer as aulas ou matricular-se em 

possuem essa opção. 
A baixa frequência de alunos 

nas aulas de educação física, na 
maioria das vezes, ocorre por-
que as mesmas transcorrem em 
turno inverso o que prejudica a 
realização de tarefas extracurri-
culares, muito importantes pa-

-
sional. Hanauer (2009) diz que a 
educação física é um meio muito 
importante para a formação do 
cidadão, pois durante uma ati-
vidade prática o aluno normal-
mente tem que tomar decisões 
rápidas, encontrando a manei-
ra mais fácil de ultrapassar obs-
táculos, exatamente o que vem 
sendo cobrado pela sociedade 
atual, onde devemos estar pre-
parados para as mudanças que 
acontecem na nossa vida.
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A irregularidade de atesta-
dos que liberam alunos das au-
las de educação física deixa a 
disciplina cada vez mais vulne-
rável a não prática, mas são os 
professores os maiores respon-
sáveis por manterem essa dis-
ciplina viva no ambiente esco-

para a continuidade, além de or-
ganizarem e aceitarem as dis-
pensas juntamente com a coor-
denação da escola, investigando 
a fundo se realmente há neces-
sidade. Para minimizar os prejuí-
zos, os educadores físicos devem 
ir em busca desses alunos crian-
do alternativas que proporcione 
a participação nas duas ativida-
des simultaneamente e o edu-
cador continue lecionando sem 

número de alunos em turmas de 
ensino médio.

A educação física escolar vai 
muito além do que somente uma 
recreação, mas para que assim 
seja considerada, é necessário 
que todos tenham consciência so-
bre a sua importância. Ela possi-
bilita interação social e a prática 
de hábitos saudáveis, para Perei-
ra (2009) a educação física deve 
possibilitar estímulos psicofísicos 
que busquem melhorar as capa-
cidades físicas, cognitivas, psíqui-
cas e morais dos alunos. 

-
do sendo possível observar que 
a educação física na escola está 
cada vez mais perdendo seu es-
paço, mas com uma falha pre-
dominantemente maior no en-
sino médio, onde a frequência 
dos alunos é muito baixa, na 

maioria das vezes isso se suce-
de em função das aulas serem 
ofertadas em turno oposto das 
demais disciplinas.

A falta de alunos presentes na 
educação física gera muitos pro-
blemas de cunho social, porque 
escola, professor e alunos ne-
cessitam uns dos outros para 
existirem e quando um deles fal-
ta há um desequilíbrio na edu-
cação. Sendo assim, as dispen-
sas se tornam um fator ambíguo, 
pois favorece aqueles que se en-
quadram na proposta da lei, mas 

-
va para alunos não participarem 
da disciplina a qual possui suma 
importância na formação cida-
dãos ativos e autônomos.

Quando são apresentados 

da não frequência nas aulas de 
educação física aparecem di-
versos motivos e quando o alu-
no é liberado, abruptamente ele 
para de exercer essa prática, 
ou seja, a disciplina acaba na-
quele momento de forma pre-
coce, muitos, daí em diante por 
considerarem a educação físi-
ca somente uma matéria, não 
desempenham nenhuma práti-
ca corporal, sem tomar por há-
bito um estilo de vida saudável. 

Para tornar possível que as 
aulas de educação física alcan-
cem o maior número de estudan-
tes é preciso criar meios que fa-
cilitem e atraiam os alunos; para 
que isso aconteça, se faz ne-
cessário ouví-los, sendo assim, 
a busca pela opinião dos mes-
mos é fundamental para a cria-
ção de estratégias e encontro de 
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resoluções que favoreçam am-
bas as partes, mas principalmen-
te que resultem na construção 
de uma sociedade saudável. De 
acordo com as Diretrizes Curri-
culares Nacionais Gerais da Edu-
cação Básica (2013), a última 
etapa da educação precisa assu-
mir o compromisso de atender 
a todos com qualidade e diver-
sidade nacional e cultural que é 
composta por adolescentes e jo-
vens que possuem múltiplas ne-
cessidades, adotando diferentes 
formas de organização e crian-
do princípios também para a po-
pulação adulta com escolaridade 
básica incompleta.

Ao trazer esse tema alertamos 
a comunidade sobre a importân-
cia da educação física no ensino 
básico e auxiliamos os educado-
res físicos, sejam eles formados 
ou em processo de formação, 
esclarecendo as reais consequ-
ências geradas pela prática das 
dispensas das aulas, principal-
mente pelos alunos do ensino 
médio. “Se a educação sozinha 
não transformar a sociedade, 
sem ela tão pouco a sociedade 
muda” (FREIRE, 1987, p. 33). 

 O estudo caracterizou-se co-
mo uma pesquisa do tipo descri-
tiva com caráter qualiquantita-
tivo, com o objetivo de analisar 
quais são as principais causas 
da dispensa dos alunos do ensi-
no médio das aulas de educação 
física nas escolas estaduais do 
município de Panambi-RS.

Fizeram parte do estudo qua-
tro professores de educação físi-
ca e quatro alunos do ensino mé-
dio diurno vespertino e noturno 

das quatro escolas estaduais do 
município de Panambi-RS, que 
apresentaram dispensa das au-
las de educação física.

Como instrumento de pesqui-
sa foi realizado uma entrevista 
semiestruturada com os quatro 
professores de educação física 
e com os quatro alunos dispen-
sados, além de uma análise do-
cumental em registros da escola 
sobre as dispensas arquivadas. 
Segundo Negrine (2010) a en-
trevista semiestruturada permite 
a realização de explorações im-
previstas, oportunizando liber-
dade ao entrevistado para falar 
sobre o tema e abordar aspec-
tos que julga relevante sobre seu 
ponto de vista.

Para fazer a coleta dos da-
dos, em primeiro lugar foi efe-
tuado contato com a direção das 
escolas e entregue um ofício so-
licitando a permissão para re-
alizar a pesquisa. A partir des-
te ponto foi realizada uma busca 
nos arquivos das escolas através 
de seus coordenadores, marca-
das as datas das entrevistas e a 
assinatura do termo de consen-
timento livre e esclarecido pelos 
entrevistados ou pelos respon-
sáveis legais daqueles menores 
de idade. Na entrevista propria-
mente dita foi seguido um rotei-
ro de orientação para que assim 
seja possível obter todas as in-
formações necessárias com o 
máximo de veracidade, propor-
cionando a abertura para expo-
sição da opinião. 

Os dados foram analisados a 
partir das informações obtidas, 
seguindo a matriz de análise 
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construída pelo pesquisador pa-

categorias utilizando a inferên-
cia percentual. Também foram 
exploradas as entrevistas pa-
ra dar ênfase a frases mais mar-
cantes, trazendo assim mais re-
alidade à pesquisa. A presente 
pesquisa foi encaminhada pa-
ra o Comitê de Ética em Pesqui-
sa da Universidade de Cruz Al-
ta – CEP/UNICRUZ, atendendo 
os trâmites legais que determi-
nam os princípios da Resolução 
466/12, do Conselho Nacional da 
Saúde (BRASIL, 2012) sob o pa-
recer nº 1.825.385. 

Resultados e discussões

A seguir apresentam-se os re-
sultados do estudo realizado nas 
quatro escolas estaduais do mu-
nicípio de Panambi com o ob-
jetivo de conhecer quais são 
as principais causas da dispen-
sa dos alunos do ensino médio 
das aulas de educação física, 
entendendo como funciona es-
se processo, além de contabili-
zar dados que esclarecem a si-
tuação desse fenômeno que vem 
se tornando cada vez mais co-
mum. Procurou-se também bus-
car através de entrevistas a opi-
nião dos educadores físicos e de 
alguns alunos que não frequen-
tavam as aulas. 

Na escola A do total de 471 
alunos que estudam no ensino 
médio diurno e noturno, 273 são 
dispensados, na escola B do total 
de 334 alunos 159 são dispen-
sados, na escola C do total de 
211 alunos 19 são dispensados, 

sendo que, aqueles que fazem 
curso não estão contabilizados 
no arquivo da escola e por últi-
mo a escola D, que do total de 
196 alunos, 59 possuem dispen-
sa. O número total de alunos en-
tre as quatro escolas totaliza-
va 1212, sendo que destes, 510 
são dispensados, equivalendo a 
42,07%, ou seja, quase metade 
dos alunos que estão no ensino 
médio, não frequentavam as au-
las de educação física pelos mais 
diversos motivos.

Na Tabela 1 estão descritos os 
motivos que foram encontrados 
através da pesquisa nas quatro 
escolas estaduais do município 
de Panambi que possuem o en-
sino médio e que dispensam os 
alunos das aulas, estão apresen-
tados também em porcentagem 
parcial e total. 

Tabela 1 – Motivos das 
dispensas das aulas de 

educação física nas escolas

Motivos 
das dis-
pensas

Escola 
A (%)

Escola B
(%)

Escola 
C (%)

Escola 
D (%)

Trabalho 174 
(14,35)

34 
(2,80)

9 
(0,74)

28 
(2,31)

Cursos 82 
(6,76)

25 
(2,06)

0 24 
(1,38)

Ates-
tados 

médico

9 
(0,74)

6 
(0,49)

0 7 
(0,57)

Exército 3
 (0,24)

4 
(0,33)

0 0

Prole 5 
(0,41)

16 
(1,32)

9 
(0,74)

0

Maior de 
30 anos

0 74 
(6,10)

1 
(0,08)

0

Total 273 
(22,5)

159 
(13,1)

19 
(1,56)

59 
(4.26)
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Analisando a tabela acima refe-
rente aos motivos para as dispen-
sas nas aulas de educação física, 
percebeu-se que o maior núme-
ro de dispensas são as de traba-
lho 14,35%, referentes aos alu-
nos da escola A, seguido da escola 
B, 2,8%; em segundo lugar estão 

-
to do aluno estar realizando cur-

contemplam 6,76% da escola A 

e 2,06% da escola B. Outro mo-
tivo para a dispensa é ter mais 
que 30 anos, onde são 6,10% so-
mente na escola na escola B. Pos-
suir prole também apareceu como 
um motivo de dispensa, com valor 
mais elevado na escola B 1,32%, 
seguidos de atestados médicos, 
totalizando 1,81% entre as es-
colas A, B e D e por último estar 
servindo ao exército resultou em 
0,57% somando as escolas A e B.

Porcentagem total de dispensas

Po
rc

en
ta

ge
m

Motivos das Dispensas

25,00%
Trabalho
20,21%

Cursos
10,80%

Atestados 
médicos

1,81%

Total (%)

Exército
0,57%

Prole
2,47%

Maior
de 30
anos

6,18%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

O item mais relevante no Grá-

totalizou 20,21%, quase metade 
dos motivos e na sequência tem-
-se 10,8% composto por cursos, 
ou seja, dos 42,07% de alunos 
que não frequentavam as aulas, 
31,01% estavam relacionados di-

-
ção, evidenciando uma saída da 
escola cada vez mais precoce pa-
ra atuar no mercado de trabalho.

Através de uma entrevista se-
miestruturada foram questiona-
dos quatro professores de edu-
cação física, um de cada escola, 
buscando conhecer sobre seu ní-
vel de conhecimento e respon-
sabilidade perante o processo de 
dispensas, e todos informaram 
que essa função e autorização é 
por parte da direção e coordena-
ção da escola, os educadores so-
mente recebem a listagem com 
o nome dos alunos e o tipo de 
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pelo qual o adolescente não se 
faz presente em suas aulas. 

Em geral todos os professo-
res de educação física questio-
nados, conheciam e citaram os 
motivos mais frequentes das dis-
pensas da prática, esses moti-
vos envolviam a participação em 

instituições como o SENAI (Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Industrial), IFF (Instituto Federal 
Farroupilha), CEP (Colégio Evan-
gélico Panambi) e jovem apren-
diz nas empresas que fazem a 
seleção de alunos tornando-os 
futuros funcionários. Outros ain-
da trabalham em empresas de 
familiares ou cuidando de paren-
tes como avós e irmãos meno-
res. Um tipo de atestado apre-
sentado também é o médico, 
tendo como uma das doenças 
apresentadas a asma. Ter prole 
e servir o exército também são 
motivos das dispensas. Nos ca-
sos do EJA (Escola de Jovens e 
Adultos) a grande maioria já tem 
mais de 30 anos, então esses 
são amparados pela lei. 

Em uma das escolas partici-
pantes já foi fornecido à alterna-
tiva de aula de educação física à 
noite, para aqueles ocupados du-
rante o dia, mas os mesmos não 
comparecem, uns pela falta de 
motivação, mas em sua maioria 
pelo cansaço da rotina árdua. Na 
fala de um dos professores ele ci-
ta: “Normalmente a defasagem 
é maior em turmas do segundo 
e terceiro ano do ensino médio, 
porque já estão se encaminhan-

juntos somam somente cinco alu-
nos presentes”. Os alunos mui-
tas vezes optam também por não 
fazer a aulas e arrumam atesta-
dos incoerentes por simplesmente 
não gostarem de praticar deter-
minado tipo de exercício físico, na 
fala de outro professor isso se for-
talece: “Nas modalidades que eles 
gostam mais, a quantidade de fal-
tas é muito menor”, por isso ele 
decide deixar maiores períodos 
para futsal e voleibol do que pa-
ra outros esportes, em função da 
cultura. Algumas instituições de 
ensino não conseguem fornecer o 
turno da noite para as aulas pois 
usam locais que não a própria es-
cola, como ginásio municipal, que 
vivem ocupados para treinamen-
tos e eventos da cidade. 

Na atual forma de avaliação 
são considerados três conceitos 
que decidem a aprovação ou re-
provação do aluno: CSA (Cons-
trução Satisfatória de Aprendiza-
gem), CPA (Construção Parcial de 
Aprendizagem) e CRA (Constru-
ção Restrita de Aprendizagem). 
Para aqueles alunos que são am-
parados pelas condições da lei, 
recebem em seu parecer parcial 

que fogem a legislação, porque 
a escola concede, ou seja, abre 
as exceções, se adaptando aos 

esses recebem trabalho teórico 
para fazer em casa, pois o ates-
tado abona a presença, mas não 
proporciona a nota que se torna 
o conceito. Normalmente a ati-
vidade que concede um concei-
to para o trimestre é uma pes-
quisa direcionada pelo educador 
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físico juntamente com coorde-
nação da escola abrangendo na 
maioria das vezes temas da área 
da saúde. 

Em depoimento os professo-
res relatam enfrentar algumas 

alunos diminui muito, uma coor-
denadora participante da pesqui-
sa esclarece: “Em 2016 houve 
um grande aumento das dispen-
sas, muitos alunos trocaram do 
turno da manhã para o turno da 
noite”, assim os educadores são 
obrigados a adaptar-se as con-
dições que lhes são apresenta-
das, um dos entrevistados mes-
mo diz: “O planejamento para 
cada aula está sempre em aberto 
em função da falta de alunos”. Os 
professores se sentem de mãos 
atadas referente à quantidade de 
alunos pois é difícil interferir nes-
sa fase onde eles estão escolhen-

Entrevistas com os alunos 
dispensadas

Foram entrevistados quatro 
adolescentes dispensados das 
aulas de educação física, sendo 
um representante de cada uma 
das escolas, que aceitaram par-
ticipar da pesquisa. Dois desses 
alunos alegaram não fazer as 
aulas, pois realizam cursos do 
SENAI no período inverso à es-
cola, o que coincide com os ho-
rários da educação física, sendo 
assim, cada escola trata as situ-
ações de formas diferentes, pois 
um dos alunos ainda tem a al-
ternativa da prática de exercício 
físico, porque a mesma fornece 

educação física também à noi-
te. O outro aluno já não tem a 
mesma oportunidade, então ele 
realiza um trabalho teórico pa-
ra compensar a faltas e lhe pro-
porcionar um conceito para o 
trimestre. 

Os outros dois alunos usam 
como motivo das dispensas o 
trabalho, sendo que um deles 
trabalha com seus pais, donos 
da empresa, e o outro trabalha 
no turno da noite, vai na aula pe-
la manhã e à tarde recebe dis-
pensa da educação física, pois 
precisa das horas de sono. 

Os trabalhos que os dispen-
sados fazem na sua opinião, 
são muito interessantes, pois na 
maioria trazem assuntos novos, 
que os alunos não tinham conhe-
cimento, ou temas atuais e nor-
malmente polêmicos para se-
rem discutidos, desenvolvendo 
o senso crítico. Esses trabalhos 
normalmente já devem ser en-
tregues impressos e estrutura-
dos na forma como eles fazem 
o seminário integrado, prepa-
rando-os para a vida de acadê-
micos; abordam conhecimentos 
da área da saúde, qualidade de 
vida, a dengue, a dança, tipos 
de nós em cordas, olimpíadas no 
Brasil, paraolimpíadas, futsal ce-
go, basquete sobre rodas e ma-
quetes de sistemas do voleibol, 
ao menos esses foram os últimos 
assuntos desenvolvidos nas es-
colas pesquisadas. 

Dos quatro alunos entrevista-
dos, somente um disse não gos-
tar de praticar exercício físico o 
que não o motiva frequentar as 
aulas, por isso foi em busca de 
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trabalho e apresentou um ates-
tado: “Eu não tenho interesse em 
participar das aulas, mas gosto 
muito de fazer os trabalhos teóri-
cos, pois traz um assunto novo e 
é bem complexo”. Um dos alunos 
consegue fazer educação física a 
noite que ocorre uma vez por se-
mana, em dois períodos seguidos 
(uma hora e quarenta minutos) e 
os outros dois disseram em seu 
relato que gostariam muito de fa-
zer, mas a escola não fornece al-
ternativas que atendam seus ca-

Curriculares Nacionais Gerais da 
Educação Básica (2013) o ensi-
no médio tem ocupado nesses 
últimos anos, um papel de des-
taque nas discussões sobre edu-
cação brasileira, pois sua estru-
tura, seus conteúdos, bem como 
suas condições atuais, estão lon-
ge de atender às necessidades 
dos estudantes, tanto nos aspec-
tos da formação para a cidadania 
como para o preparo ao mundo 
do trabalho. 

As escolas em geral aceitam 
atestados de trabalho, cursos, 
atestados médico, exército, pro-
le e para maiores de 30 anos e 
liberam esses alunos das aulas 
de educação física, mas nem tu-
do que a escola concede se en-
quadra dentro da lei. A Lei nº 
10.793 de 1º de dezembro de 
2003, Art. 1º declara que é fa-
cultativa a prática de Educação 

-
dos a baixo:

I. Ao aluno do curso noturno ou 
diurno que comprove exercer 

-
nerada ou jornada igual ou 
superior a 6 horas, mediante 

-
cional devidamente assinada 

-
nhecida em cartório.

 Ao buscar essas informações 
foi possível observar que as es-
colas não seguem essa especi-

mesmo que o aluno leve atesta-
do autenticado em cartório com-
provando trabalhar, muitos deles 
trabalham em torno de qua-
tro horas e não possuem cartei-
ra assinada porque normalmente 
prestam serviços a seus próprios 
familiares onde pais são donos 
de empresa, cuidam de irmãos 
e até mesmo dos avós, relatado 
na fala dos próprios alunos. Isso 
acontece com maior frequência 
com aqueles que estudam pe-
la manhã, já com alunos que es-
tudam à noite, normalmente se 
encaixam perfeitamente na lei, 
pois já estão nesse turno esco-
lar justamente por trabalharem 
o dia todo. 

De acordo com pesquisas do 
Dieese (2015), cerca de 15,7% 
de jovens do sexo masculino e 
feminino com idade entre 14 e 
29 anos trabalham e estudam 
no Brasil, isso se deve ao fato 
de diminuição de renda das fa-
mílias que necessitam que seus 
integrantes ingressem cada vez 
mais cedo no campo de traba-
lho, dividindo esse tempo com 
os estudos. 
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II. Ao aluno maior de trinta 
(30) anos.

Os alunos que fazem parte 
desse quadro são liberados das 
aulas de educação física, mas sa-
bemos que é nessa idade que se 
faz cada vez mais necessário a 
prática de exercícios, principal-
mente para aqueles que possuem 
rotina árdua de trabalho, que não 
tem disponibilidade de tempo pa-
ra realizar um programa de exer-
cícios físicos adequado. Para Pi-
tanga (2001) hoje que o exercício 
físico pode ser um fator protetor 
para uma série de males, entre 
os quais destacam-se a obesi-
dade, doenças cardiovasculares, 
diabetes, osteoporose, depressão 
e maior morbimortalidade por 
qualquer causa. 

III. Ao aluno que esteja prestan-
do serviço militar.

O serviço militar é obrigató-
rio aos homens, logo que com-
pletam seus 18 anos de idade 
devem fazer o alistamento se-
gundo a Lei nº 4.375 de 17 de 
agosto de 1964, Art. 2º e Art. 
3º onde estabelece que todos 
os brasileiros nascidos entre 1º 
de janeiro e 31 de dezembro, 
no ano em que completarem 19 
(dezenove) anos de idade são 
obrigados a prestar serviço mi-
litar. Sendo assim, militares que 
não concluíram ainda o ensi-
no médio, passam a ter dispen-
sa das aulas de educação física, 
um dos aspectos é sua disponi-

menor e seus horários variam 
muito, tendo que permanecer 

no quartel, além disso, ali já re-
alizam diversos exercícios físi-
cos mostrando-se aptos para o 
exercício da cidadania. 

IV. Alunos doentes mediante um 
laudo médico.

Quando o aluno se encontra 
com algum tipo de problema de 
saúde e apresenta atestado mé-
dico, é seu direito não realizar a 
aula de educação física conforme 
citada na lei acima, mas cum-
prindo o prazo descrito no lau-
do. Alguns atestados são tempo-
rários decorrente de problemas 
não tão graves que podem ser 
tratadas em um breve período 
de tempo e dentro de um mesmo 
ano letivo retomar as aulas, is-
so foi encontrado nos relatos dos 
próprios professores. O ambien-
te escolar deve servir como auxí-
lio no desenvolvimento, no apri-
moramento da ética, na inclusão 
e no respeito às limitações físi-
cas do ser humano, desde que 
haja veracidade nos documentos 
entregues pelo mesmo.

V. Aluna que tenha prole. 

Ao comprovar ser gestante ou 
-

beração das aulas, principalmen-
te em prol da criação do mesmo, 
mas sabemos que é extrema-
mente valioso a prática de exer-
cícios nesse período. Segundo a 
Revista Viva Saúde (2013) é im-
portante continuar se exercitan-
do durante todo o período da 
gestação, pois as atividades físi-
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do bebê, auxilia na manutenção 
de peso, previne dores lomba-
res, inchaços, controla o diabe-
tes e a hipertensão gestacional.

Mesmo que a grande maioria 
das mães estude no turno da noi-
te, por já possuírem maioridade, 
a gravidez na adolescência vem 
se tornando cada vez mais fre-
quente, então porque não im-

-
ra essas futuras mães? Em uma 
pesquisa feita pelo G1 (Portal de 
notícias da Rede Globo, 2015), o 
MEC (Ministério da Educação) não 

-
te dessas mães e gestantes em 
idade escolar que geralmente de-
sistem dos estudos, mas que de-
senvolve um programa a “Escola 
que Protege” sobre a prevenção 
à gravidez na adolescência que 
promove a defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes. 

Ainda na pesquisa do G1, a 
Pnad (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios) feita pe-
lo IBGE (Instituto Brasileiro de 

mostrou que no Brasil 75% das 
-

tão fora da escola, que de 5,2 
milhões de meninas entre 15 e 
17 anos, 414.105 tinham pelo 

estudam e as outras 309.374 es-
tão fora da escola.

Como podemos observar os 
-

nalizantes concedidos pelas es-
colas, não são considerados va-
lidados pela lei. A questão é que 
o ensino médio é cada vez mais 
voltado para o mercado de tra-
balho e as escolas não querem 

inibir o crescimento na formação 
pessoal desses adolescentes que 
já se envolvem com cursos técni-
cos de especialização. De acordo 
com Panda e Luz (2010) nas es-
colas de ensino médio, seu refe-
rido estudo encontrou no primei-
ro bimestre do ano que 11,28% 
dos alunos tinham dispensa e 
com o passar do ano este per-
centual aumentava cada vez 
mais, chegando assim no quar-
to bimestre apresentar um total 
de 51,02% dos alunos que não 
frequentavam mais as aulas de 
educação física.

Perante essa lei há pouca 
-

las abrem exceções. Ao mesmo 
tempo que querem o aluno na 
escola, não querem privá-lo de 

o que acaba gerando uma di-
minuição em massa dos alunos 
das aulas de educação física. 
No estudo de Amaral (2014) o 
resultado é um grande esvazia-
mento das aulas de educação 

para o turno da tarde, onde as 
escolas analisadas em sua pes-
quisa continham 334 alunos no 
ensino médio e apenas 22 eram 
frequentadores da disciplina, 
revelando quase um abando-
no dessa área. As leis têm de 
se adaptar aos tempos moder-
nos o que se faz necessário um 
reajuste na mesma sempre que 
surgir novos casos. 

O problema que gera a maioria 
-

plina de educação física ser em 
tuno inverso ao que se conside-
ra normal, criando atrito entre as 



70

aulas e a atividades extracurricu-
lares. Para Souza Junior (2001) 
existe a hipótese polêmica de 
que a educação física em turno 
igual às demais disciplinas, in-
terfere de forma negativa, atra-
palhando às áreas que exigem 
maior “concentração intelectu-
al”. Para se suprir aqueles que 
não são favorecidos pela lei, mas 
mesmo assim a descumprem, há 
a exigência de trabalhos teóricos 
na maioria das escolas, mas is-

-
las perdidas, então o cronograma 
de ensino dessa disciplina é pra-
ticamente interrompido. 

A construção dessa pesquisa 
proporcionou atingir os objetivos 
traçados inicialmente. A quantida-
de de alunos do ensino médio dis-
pensados das aulas de educação 
física em escolas estaduais de Pa-
nambi, soma em torno de 40%, 

para um município de 41.148 ha-
-

tamento dos alunos com a prá-
tica de exercício físico na escola 
surgiram diversos motivos, mas 
em destaque tem-se atualmente 
a saída para o campo de trabalho 
através da realização de cursos 

-
tir que hoje, mais do que alguns 
anos atrás, os estudantes têm se 
preparado de forma precoce em 
busca de um emprego, se possí-
vel antes mesmo de concluírem o 
ensino médio. 

Muitas dispensas autoriza-
das pelas escolas não estão 

adequadas perante a lei que as 
esclarece, mas isso tem ocorri-
do porque a escola está aos pou-
cos se moldando para adequar-
-se à nova sociedade, atendendo 
as reais necessidades dos estu-
dantes, por isso, a lei também 

somente assim ela seria cumpri-

Observando a fala dos edu-
-

car que todos tem passado por 
-

nos frequentes em suas aulas, 
e que isso pode ser considerado 
uma disputa praticamente perdi-
da, porque os adolescentes es-
tão cada vez mais saindo para 
o mundo do trabalho e mesmo 
que lhes ofereçam alternativas 
de prática, como o turno da noi-
te para aqueles que estudam 
de manhã e trabalham à tarde, 
eles não comparecem pelo fato 
de ser muito exaustivo. Mesmo 
assim percebe-se que isso pode 
ser uma imposição das escolas, 
pois em uma das pesquisadas 
esse sistema funciona, mas cla-
ro temos que respeitar as condi-
ções humanas. 

Como muitos alunos não par-
ticipam das aulas de educação 
física eles acabam fazendo tra-
balhos teóricos que mesmo con-
siderados assuntos pertinentes 
e interessantes, vejo que isso 
não compensa a prática resul-
tando em uma grande falha na 
formação desse cidadão, pois 
se o mesmo já não possui gos-
to pelo exercício físico não é so-
mente dessa maneira que vamos 
conseguir esclarecer a grande 
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importância e fazê-lo praticar 
por toda sua vida. 

A questão que gera toda essa 
polêmica de fazer ou não a aula, 
é a realidade da educação física 
ser em turno inverso, além da lei 
que abre muitas exceções, sen-
do a mesma legislação que torna 
a disciplina obrigatória igualmen-
te a todas as outras, isso resulta 

-
so, por exemplo, e impede a reali-
zação de tarefas extracurriculares 
que proporcionam grandes opor-
tunidades aos adolescentes. 

Acredito que ir a campo bus-
car essas informações e con-
versar tanto com professores 
quanto com os alunos que es-
tão envolvidos nessa situação foi 
de extrema importância, pois re-
mete ao acadêmico a atual rea-
lidade das escolas, futuro campo 
de trabalho, trazendo um aler-
ta a comunidade de que a edu-
cação está sofrendo mudanças 
e que se faz necessário adaptar-
-se para manter a educação físi-
ca escolar de forma motivadora 
e convincente. 
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