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Os maiores índices de evasão de alunos na escola brasileira ocorrem na instância do Ensino 

Fundamental, principalmente nos anos finais. Isso é decorrente de alguns fatores relacionados a 

aspectos de medição pedagógica, repetição de conteúdos e organização curricular. Dentre esses 

problemas, nota-se que a mediação pedagógica é uma discussão que ainda necessita de avanços na 

área da Educação Física, isso devido a tradição das aulas - semelhantes a um treinamento esportivo em 

que o trato pedagógico do esporte, luta, ginástica, dança etc, ocorre sem necessariamente a 

consideração dos significados dessas manifestações para os alunos e, de uma segunda forma, a não 

aula, que ocorre quando o professor deixa os alunos fazerem o que querem na quadra, conhecido como 

“rola bola”. Essas duas formas de aula não contribuem para que os alunos tenham interesse nas aulas 

ou gostem das aulas pelo fator de poderem aprender coisas que ainda não sabem. Diante desses 

problemas este estudo teve como objetivos relatar e analisar uma experiência pedagógica no Ensino 

Fundamental em uma escola pública do interior de São Paulo a partir das histórias em quadrinhos 

(HQ) de super-heróis. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e a análise será fundamentada na literatura. 

Pouco se tem de produção que relaciona a Educação Física (EF) escolar aos estudos do lazer e 

essa é uma contribuição que pode fazer a diferença nas aulas de EF escolar. Os estudos sobre os 

processos educativos do lazer – educação para e pelo lazer podem ser essenciais para dar às aulas de 

Educação Física uma nova dinâmica e propósito. Partindo dessa premissa desenvolvemos uma 

experiência pedagógica a partir das HQ de super-heróis com alunos dos 9º do Ensino Fundamental de 

uma escola de Piracicaba-SP, tendo como finalidade o ensino dos elementos da cultura corporal de 

movimento e a educação para o lazer – direcionada às HQ de super-heróis. Essa experiência nos 

mostrou que as HQ de super-heróis possuem características que mobilizam as emoções dos alunos e 

isso é um elemento fundamental para que eles aprendam coisas novas, já que o cérebro humano é 

mobilizado pelas emoções. A experiência realizada é um exemplo de ensino e aprendizagem em que 

os alunos se sentiram instigados, já que puderam aprender tanto sobre a cultura corporal de 

movimento, simulando movimentos corporais inspirados nos super-heróis (andar de slackline, dar 

soco em um saco de boxe, passar por um circuito de arremessos e saltos) como aprender sobre  a 

forma corporal dos personagens das HQ e como as histórias são construídas, tendo oportunidade de 

expor seus sentimentos diante desses conteúdos. Este é um exemplo de proposta pedagógica e de 

pesquisa qualitativa nas aulas de Educação Física na Educação Básica, tendo em vista a educação para 
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o lazer. Outros estudos e propostas são bem-vindos, no sentido de trazerem mais elementos novos para 

que o problema nas aulas de EF escolar, ainda tão frequentes, possam ser minimizados e que mais 

alunos não somente gostem dessas aulas, mas se interessem pelos conteúdos dessas aulas e possam 

ampliar o que já conhecem, além de produzirem novos conhecimentos. 
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