
Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 
2007 

 

A PERCEPÇÃO DISCENTE ACERCA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 
PERÍODO NOTURNO 

 
Profª. Ms Gisely Rodrigues Brouco 

 

Entende-se, nesse estudo, que refletir acerca da Educação Física no período noturno, 

representa uma importante contribuição para a análise do estado da arte dessa disciplina quanto aos seus 

pressupostos, visões e concepções. Segundo o Instituto Brasileira de Geografia e Estatística - IBGE, são 

freqüentes no Brasil alunos em idade escolar ficarem fora da escola, seja por falta de vagas, por pouco 

interesse no estudo, ou até mesmo por desânimo após reprovações sucessivas. Quando esses jovens 

adultos sentem que o estudo é uma evidência para melhorar a vida pessoal e profissional, freqüentemente 

voltam à instituição escolar, agora para participarem do ensino noturno. Ora as condições desse estudo são 

freqüentemente pouco animadoras, principalmente ao considerar que esses alunos vêm cansados após um 

dia inteiro de trabalho, a própria escola não possui uma didática especial que encoraje essa população 

estudantil. Com base na observação dessa problemática, são vários os anseios dos alunos e muitas 

dificuldades por parte dos docentes em ministrar as aulas de Educação Física com a mesma qualidade do 

ensino diurno, pois à noite, na grande maioria, são alunos trabalhadores, donas de casa e de idades 

variadas, os quais já têm uma responsabilidade diferenciada dos demais alunos, adolescentes, dividindo o 

mesmo espaço e horário. Este estudo teve por objetivo mencionar a importância das aulas de Educação 

Física no período noturno, na percepção discente, focando sua opinião acerca do número de sessões e 

conteúdos que gostariam que fossem ministrados em suas aulas semanais. Pôde-se verificar por intermédio 

dos resultados encontrados, que os discentes aprovam a realização de duas a três sessões semanais de 

Educação Física, ao contrário do que ocorre na maioria das escolas pesquisadas, que ofertam apenas. 

Evidenciou-se que embora participem de todas as atividades citadas como sugestão de conteúdos, existe 

ainda, uma maior ênfase ao esporte. Concluindo esse estudo, verificou-se que a maioria dos alunos são 

trabalhadores e apresentam pouco tempo para o lazer, cuidar de si mesmos, como é retrato da sociedade 

moderna. Sendo assim, a prática de atividades nas aulas de Educação Física escolar, podem auxiliá-los 

para uma mudança de hábitos e conceitos sobre saúde e qualidade de vida para toda sua existência. 

Segundo relato dos mesmos, estes alunos trabalhadores vêem na prática de atividades (aulas), a 

possibilidade de uma melhor qualidade de vida.  A escola também se constitui num dos principais espaços 

de socialização e também pode possibilitar o alívio do estresse do trabalho diário. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação Física na atualidade embora reconhecida como pressuposto para melhoria 

de qualidade de vida, ainda é discriminada pela estrutura educacional, podendo, por exemplo, ter seu 

horário disponibilizado no contra-turno escolar, ou alocado em horários convenientes para outras 

áreas e não de acordo com as necessidades de suas especificidades.  

De acordo com os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais, (BRASIL, 1998), a 

concepção de cultura amplia a contribuição da Educação Física para o pleno exercício da cidadania, 

tomando seus conteúdos e as capacidades que se propõe a desenvolver como produtos 

socioculturais, como direito de todos o acesso a eles. Além disso, adota uma perspectiva 

metodológica de ensino e aprendizagem que busca o desenvolvimento da autonomia, da cooperação, 

da participação social e da afirmação de valores e princípios democráticos, em todos os períodos 

escolares (matutino, vespertino e noturno). 

O ensino noturno envolve inúmeras questões a serem resolvidas, uma delas refere-se à 

necessidade de se adequar o ensino que é ministrado neste período ao aluno trabalhador, que quase 

sempre fracassa ou se evade da escola.  

Na escola noturna a realidade com adultos que trabalham durante todo dia, surgem 

vários problemas e também existe certa precariedade de funcionamento. Nos últimos anos a inserção 

de alunos cada vez mais jovens e desempregados na escola noturna, a situação torna-se ainda mais 

complexa. É necessário pensar em uma estrutura de organização e funcionamento flexível, aberto à 

diversidade social, cultural e econômica de quem chega ao noturno. Os grupos que atuam na 

formação de jovens de adultos têm experiências riquíssimas do ponto político-pedagógico. 

O tempo escolar e o cotidiano dos alunos nos cursos noturnos, desfavorecem ao sistema 

de ensino, uma vez que existem muita evasão e repetências seguidas. Eles simplesmente desistem e 

são marcados como alunos “sem interesse”, “agressivos”, “marginais”, etc. (HADDAD e PIERRO-

1999). 

A escola deverá atender esses alunos diante do fator “trabalho”, para adequar o tempo 

de escola ao tempo do aluno. Acredita-se que o professor não esteja preparado para atender esses 

alunos, pois em geral, sua formação é para ensino regular diurno. Sendo assim, verifica-se a 

importância da existência de uma política de profissionalização dos educadores para escola noturna, 

preparando o professor para suprir esse anseio pelo qual o aluno chega à escola, buscando um 

diferencial, um “algo a mais” e infelizmente nos dias atuais nem sempre é atendido em suas 

expectativas e necessidades pedagógicas. 

Portanto, esse estudo objetivou verificar a importância das aulas de Educação Física no 

período noturno, na percepção discente, focando sua opinião acerca do número de sessões e 

conteúdos que gostariam que fossem ministrados em suas aulas semanais. 
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NO PERÍODO NOTURNO 

 

 Segundo informações da SEMTEC – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E 

TECNOLÓGICA, órgão vinculado ao MEC, 54,8% dos alunos do ensino médio está no noturno e 

segundo a legislação vigente, nos cursos noturnos a obrigatoriedade da Educação Física é apenas 

da instituição e não do aluno, ou seja, a instituição é obrigada a oferecê-la, mas é facultativo ao aluno 

participar. Deste modo, pode-se supor que boa parte dos alunos do ensino médio não pratica 

atividades físicas na escola, visto que é prática recorrente a não existência da disciplina Educação 

Física no noturno. Levando em conta que o sedentarismo é considerado endêmico no Brasil o fato 

acima descrito demonstra a despreocupação com a formação integral do aluno e a omissão da escola 

em relação ao exercício de sua função social. 

Verifica-se que a grande maioria dos alunos do ensino noturno são pessoas que já 

trabalham, vem muitas vezes direto do trabalho para a escola, geralmente cansados de um dia de 

trabalho, sendo assim é uma classe especial de se trabalhar a Educação Física, pois dependendo da 

atividade aplicada esses alunos não têm disposição para participar, deste modo, deve-se preparar 

aulas diversificadas atendendo essa clientela ou eles acabarão se desinteressando da aula. 

De acordo com Oliveira (2004) o fator motivação neste caso é de extrema relevância, 

pois em geral, alunos do curso noturno formam um grupo de pessoas cronologicamente mais 

maduras. Neste caso, o trabalho lhes toma tempo de lazer, de cuidar de si mesmos, como é retrato 

da sociedade moderna. Incentivar para a adesão não somente para atividades da aula de Educação 

Física Escolar, mas para uma mudança de hábitos e conceitos sobre saúde, é fundamental para que 

benefícios fisiológicos se instalem.   

 Apesar de não estar contemplado nas metas do Plano Nacional de Educação, a 

Educação Física tornou-se obrigatória nas séries iniciais do Ensino Fundamental, ministrada por 

profissionais habilitados, quando a Lei n°10.328 de 12/12/01 introduziu a palavra ‘’obrigatório’’ após a 

expressão ‘’curricular’’, alterando o parágrafo 3° do art. 26 da Lei n° 9.394 de 20/12/1996. Porém, não 

há dados no MEC sobre o cumprimento de tal determinação legal. 

Em geral, os alunos do ensino noturno são de um grupo já inserido no mercado de 

trabalho, na maioria das vezes precarizado, contribuindo com o sustento da família e, muitas vezes, 

assumindo a sua própria. Estes alunos trabalhadores enxergam na escola a possibilidade de 

melhorarem de vida, a escola também constitui-se no principal espaço de socialização, pois é onde 

estão os amigos e onde é possível descarregar o estresse do trabalho diário. 

Ao analisar de que forma os alunos trabalhadores estão construindo suas 

representações sobre a Educação Física, nos reportamos sobre a Educação Física, a um dos sete 

saberes citado por Morin (2001, p.35): ‘’Os princípios do conhecimento pertinente’’. O autor coloca a 

importância de conhecer os problemas- chave e informações – chave sobre o mundo. E paralelo a 

este saber, o homem necessita conhecer mais proximamente sua condição humana para que de fato 

interaja com os problemas - chave sobre o mundo. De forma que, além de simplesmente conhece-

los, o homem sinta-se mobilizado na tentativa de superação dos mesmos, já que é ele que habita 

este mundo e que interage de diferentes formas, exercendo por vezes inúmeros papéis. 
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Para a Educação do futuro, é necessário promover grande remembramento 
dos conhecimentos oriundos das ciências naturais, a fim de situar a 
condição humana no mundo dos conhecimentos derivados das ciências 
humanas para colocar em evidencia a multidimensioalidade e a 
complexidade humana, bem como integrar (na Educação do futuro) a 
contribuição inestimável das humanidades, não somente a filosofia e a 
história, mas também a literatura, poesia, as artes... (MORIN, 2001, p.48). 

 
A partir deste fundamento pode-se perceber o quanto a Educação Física pode ser uma 

disciplina altamente rica ao tratar o seu saber sob a ótica deste remembramento de conhecimentos. 

O quanto em uma aula de Educação Física possibilita educadores e educandos a ensinarem e 

aprenderem o seu conteúdo, onde as ciências naturais e humanas possam estar presentes ao serem 

enfocadas simultaneamente na arte da comunicação de uma informação ou solução de problemas 

pertinente ao seu conhecimento.  

Desta maneira, conhecer e compreender a representação de um grupo de alunos acerca 

das suas vivências e entendimentos da Educação Física se torna relevante para que esta disciplina 

avalie de que forma vem contribuindo na formação do aluno possibilitando-o aproximar-se de sua 

condição humana e auxiliando-o na superação dos desafios e incertezas de nosso tempo (MORIN, 

2001, p.27).    

Segundo Carneiro (2002) tem-se o entendimento de que os alunos do ensino noturno 

deveriam ter os mesmos direitos que os demais alunos de acordo com item I do artigo 3° da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação n° 9.394 de 20/12/96 que prevê igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola.  Porém, ‘’não é isso que acontece na prática’’.  

No que se refere à estrutura das escolas públicas deixa-se muito a desejar, quando se 

planeja a execução de uma escola deve-se lembrar que nela também irão estudar crianças com 

necessidades especiais, esse local deveria ser muito bem planejado, para que se torne de fácil 

acesso a todos os alunos.  

Deve-se assegurar a melhoria da infra-estrutura física das escolas, 
generalizando inclusive as condições para a utilização das tecnologias 
educacionais em multimídia, contemplando-se desde a construção física, com 
adaptações adequadas a portadores de necessidades especiais, até os 
espaços especializados de atividades artístico-culturais, esportivas, 
recreativas e a adequação de equipamentos’ (BARBOSA et al, 2006). 

 

No que se refere à estrutura das escolas públicas deixa-se muito a desejar, quando se 

planeja a execução de uma escola deve-se lembrar que nela também irão estudar crianças com 

necessidades especiais, esse local deveria ser muito bem planejado, para que se torne de fácil 

acesso a todos os alunos.  

Torna-se muito difícil trabalhar a disciplina de Educação Física em escolas que, na 

maioria das vezes, não possui materiais esportivos, tendo assim que improvisar materiais 

alternativos, até mesmo o espaço destinado a Educação Física fica retirado da escola, no qual tem 

que colocar os alunos em perigo constante, fazendo com que percorram um longo caminho de 

estrada até chegar ao local apropriado para aula, portanto, se perde tempo de aula nesse 

deslocamento. 
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Acredita-se, portanto, que é preciso despertar as autoridades competentes para a 

omissão que vem acontecendo nas escolas quanto ao sucateamento e falta de estrutura da 

Educação Física escolar, principalmente no período noturno. 

 

METODOLOGIA 

 

De acordo com Triviños (1987), quando uma pesquisa beneficia a compreensão do tema 

pesquisado, buscando-se deter tanto a aparência do fenômeno quanto na sua essência, ela é 

considerada de caráter qualitativo. 

Portanto pôde se caracterizar o tipo desta pesquisa como qualitativa, onde os dados 

foram coletados através de um questionário contendo cinco (05) questões fechadas. As perguntas 

foram elaboradas relacionando a percepção discente dos alunos com relação às aulas de Educação 

Física escolar no período noturno. 

Os questionários foram aplicados pela pesquisadora, em contato direto para 250 alunos 

de ambos os sexos, que freqüentam as aulas no período noturno, em três escolas públicas estaduais, 

localizadas na região central do município de Londrina – PR, na segunda quinzena do mês de março 

de 2007. 

A princípio foi explicado e detalhado aos alunos qual o objetivo deste estudo e, em 

específico, do questionário desta pesquisa. Posteriormente foi aplicado o questionário contendo cinco 

(05) perguntas fechadas para os alunos que participaram dessa pesquisa. 

 
RESULTADOS  

 

Apresentam-se neste momento os resultados encontrados com uma análise e discussão 

dos mesmos. 

Quanto ao significado da Educação Física para os alunos, pôde-se verificar que embora 

sejam trabalhados vários conteúdos nas aulas, a maioria dos alunos, ainda assimila muito a disciplina 

ao esporte, mas relacionam esse momento de esporte a outras atividades importantes e 

principalmente relacionam a disciplina à Educação. Uma quantidade considerável de alunos à 

diversão, pois acham que no momento das aulas é um momento em que podem ficar descontraídos e 

por isso é divertido. 

Já quando o tema foi a oferta das aulas de Educação Física, a grande maioria dos 

alunos, aprovam a implantação das aulas de Educação Física no período noturno, ou seja, os alunos 

gostam das aulas e que sentem necessidade de praticar algum tipo de atividade física na escola, pois 

para um grande número de pesquisados salientaram ser este o principal momento de descontração 

nas aulas, e em alguns caso de suas vidas também afirmaram que a freqüência das aulas deveria ser 

de pelo menos 2 vezes semanais. 

Com relação a como eles se sentem quando é dia de aula de Educação Física, pôde-se 

dizer que os alunos apresentam grande disposição para participar das aulas, sendo assim, significa 

que estão sendo bem estimulados. Também afirmam sentir alegria nos dias de aulas de Educação 
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Física e somente 2% desmotivados, talvez pelo cansaço ou pela falta de hábito de praticar algum tipo 

de atividade física. 

A questão da variedade dos conteúdos a serem ministrados também foi abordada nesse 

estudo, conforme os anseios e afinidade dos alunos. Dentre todos os conteúdos sugeridos os 

esportes e a dança foram os mais referenciados pelos alunos pesquisados, acreditando que se 

devem trabalhar estes conteúdos nas aulas. Os jogos intelectivos e as brincadeiras nas aulas 

apareceram como uma segunda opção, considerados interessantes para serem trabalhados. O 

atletismo, o alongamento e flexibilidade também foram citados significativamente na opinião dos 

pesquisados. Igualmente foram citadas as opções lutas e teatro com uma menor expressividade.  

Analisando os dados encontrados, percebeu-se que levando em consideração os anseios dos 

“jovens” que compõem a escola no período noturno, pode-se envergar-se também, a velha sala de 

aula na qual o aluno não parece desejar mais permanecer, em um espaço gerador de novos 

conhecimentos, de atividades culturais que, de certa forma, pudesse fundir o clube à escola, mais 

agradável sem, contudo, perder sua característica de produtora de conhecimento. Ou seja, alguns 

caminhos estão sendo apontados pelos alunos, mas é preciso que os educadores ouçam o que eles 

têm a dizer, ao invés de dizerem o que eles “devem fazer”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término desse estudo, acredita-se ser de suma importância desvelar e conscientizar à 

sociedade para a omissão que vêm acontecendo quanto às aulas de Educação Física escolar, 

principalmente no período noturno. Todas as disciplinas da grade curricular são cumpridas à risca 

quanto ao número de aulas, mas muitas vezes a Educação Física é desmerecida por parte das 

direções das escolas, sendo deixada de lado, muitas vezes sendo oferecida apenas no contra-turno 

escolar, muitas vezes aos sábados. Cabe nesse momento lembrar que os alunos trabalhadores do 

curso noturno, não tem possibilidade de cursar nada no contra turno escolar, justamente porque 

trabalham o dia todo. 

A maioria dos alunos que participaram desta pesquisa são trabalhadores, tendo assim, 

pouco tempo para o lazer, cuidar de si mesmos, como é retrato da sociedade moderna. Sendo assim, 

a prática de atividades nas aulas de Educação Física escolar, podem auxiliá-los para uma mudança 

de hábitos e conceitos sobre saúde e qualidade de vida para toda sua existência.   

Segundo relato dos mesmos, estes alunos trabalhadores vêem na prática de atividades 

(aulas), a possibilidade de uma melhor qualidade de vida.  A escola também se constitui num dos 

principais espaços de socialização e também pode possibilitar o alívio do estresse do trabalho diário. 

Ao tabular os dados coletados na aplicação do questionário desta pesquisa, chegou-se a 

um resultado muito satisfatório, uma vez que grande parte dos discentes disseram ser importante 

poder vivenciar as aulas de Educação Física dentro do horário curricular das aulas, com três sessões 

semanais. 

Um aspecto relevante e muito interessante obtido nos resultados deste estudo foi que 

um número expressivo dos discentes pesquisados, aproximadamente 92% (230 alunos) dizem sentir-



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 
2007 

se com disposição e alegres em participarem das aulas, comprovando assim o quão importante esta 

disciplina pode vir a ser a estes alunos, que na maioria das vezes têm nessas aulas seu (único) 

momento de lazer. 

Apesar das dificuldades encontradas no dia-a-dia da prática pedagógica pelos 

professores, como a indisciplina dos alunos, baixa remuneração salarial, grande número de alunos 

nas salas de aula, falta de material de apoio didático-pedagógico e cursos de aperfeiçoamento e 

atualização, dentre outras eles não devem ficar acomodados por essa estabilidade e persistir nos 

mesmos erros, mas sim, implementar por meio de ações concretas uma valorização da práxis 

profissional, principalmente no ensino noturno. Pois é possível se construir uma educação melhor, 

voltada à formação integral de nossos alunos. 
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