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RESUMO

A questão da diferença na nossa sociedade apresenta cada vez mais visibilidade e se manifesta de diversas formas, desde as questões étnicas, de 
gênero, de raça, orientação sexual e classe social, até mesmo as questões religiosas, modos de expressão e saberes. A Educação Física como 
campo de conhecimento, apesar de possibilitar aos indivíduos interagir entre si, relacionando-se através da expressão do movimento, também 
pode ser responsável por reproduzir visões hegemônicas de currículos que privilegiam modelos homogeneizados de corpos, atitudes e 
comportamentos que colaboram para silenciar as vozes de grupos discriminados historicamente. Nesse sentido, tal contexto pode ocasionar o 
engessamento de modos de se conceber as diferenças de gênero, classe, raça, sexualidade, idade, habilidade motora, etc. Assim sendo, objetivou-
se no presente estudo analisar como as questões relacionadas às diferenças culturais são tratadas pelos/as professores/as nas aulas de Educação 
Física do ensino médio no cotidiano de uma escola pública estadual do Rio de Janeiro. O interesse por investigar o ensino médio se deu pelo fato 
do ensino da Educação Física neste segmento ainda ser um assunto pouco abordado na área, talvez pela dificuldade dos professores/as e 
alunos/as em superar a famosa aula “rola bola”, ou ainda pelo sentimento de fracasso que ronda este segmento de ensino marcado pelo forte 
viés esportivizante e pela descontextualização com a cultura juvenil. Para o estudo, investigou-se as aulas de Educação Física de uma escola 
estadual, situada na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Analisou-se o Projeto Político Pedagógico da escola, o currículo mínimo de 
Educação Física do Estado do Rio de Janeiro e os planos de curso dos/as professores de Educação Física. Observou-se as aulas de Educação Física 
e, por fim, realizou-se entrevistas com professores/as de Educação Física, diretores/as e coordenadoras e alunos/as da escola em questão. 
Conclui-se que as diferenças culturais são percebidas no contexto das aulas de Educação Física da escola pesquisada, ora como um problema a 
resolver, ora como uma possibilidade de reconhecimento e respeito ao outro, embora, tais questões não sejam reconhecidas de forma explícita 
nas propostas curriculares vigentes. Defende-se neste estudo a consideração das diferenças culturais como constitutivas de todos e todas, e, 
portanto, uma questão fundamental a ser discutida nas práticas pedagógicas, no conhecimento escolar, nas relações interpessoais e, em suma, no 
currículo escolar.
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