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RESUMO 

O presente estudo objetivou identificar quais os motivos que levam ao desinteresse dos alunos do 

Ensino Médio nas aulas de Educação Física. Especificamente procurou-se: a) elencar e analisar os 

principais motivos apresentados pelos alunos; e b) confrontar as respostas dos alunos com as 

observações feitas em campo. Buscando entender tal fenômeno, realizou-se um levantamento 

bibliográfico e em seguida uma pesquisa de campo, utilizando-se como instrumentos para coleta 

de dados a observação de 09 aulas, a aplicação de um questionário para os alunos e um diário de 

campo. Os sujeitos participantes da pesquisa foram 27 alunos de três escolas da Rede Pública 

Estadual de Ensino do município de Corumbá/MS. Com os resultados obtidos podemos concluir 

que os desinteresses dos alunos do Ensino Médio encontra-se atrelada à falta de conteúdos 

diversificados e também pela falta de metodologia dos professores, que apenas rolam a bola, e os 

alunos realizam as aulas sem sentido pedagógico, portanto é o fazer por fazer. 

 

Palavras-chave: Desinteresse. Educação Física. Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present study aimed to identify the reasons that lead to disaffection of high school students in 

physical education classes. Specifically sought to: a) to list and analyze the main reasons given by 

the students; b) comparing students' responses to the observations made in the field. In order to 

understand this phenomenon, we performed a literature review and then a field survey, using as 

instruments for data collection observation of 09 classes, the application of a questionnaire to 

students and a field diary. The subjects of the study were 27 students from three schools in the 

State Public School in the municipality of Corumbá / MS. With the results we conclude that the 

lack of interest among high school students-is linked to the lack of diverse content and a lack of 

methodology for teachers who just roll the ball, and students complete classes without pedagogical 

sense, so it is by doing do. 

Keywords: Disinterest. Physical Education. High School. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

As diversas formas de desinteresses dos alunos nas aulas de Educação Física é um 

assunto que já foi discutido por alguns autores ao longo do tempo, dentre eles temos: Chicati 

(2000), Millen Neto (2010), Almeida (2007), entre outros. Algo ainda recorrente durante as 

aulas, fato observado em inúmeras pesquisas que apresentaremos no decorrer desse trabalho. 

Este fenômeno está ligado fortemente à motivação, que é parte de diversos elementos que 

afastam os alunos da aula, contudo sua análise é de fundamental importância para o 

desenvolvimento das atividades, já que sua falta pode ocasionar o desinteresse. Por isso, 

acreditamos que algumas situações cotidianas presentes nas aulas podem ajudar no 

desinteresse dos alunos, como as aulas repetitivas, a postura do professor, o conteúdo 

ministrado, entre outros. 

Nesse sentido, nosso objetivo geral foi de identificar quais os motivos que levam a 

não participação dos alunos do Ensino Médio nas aulas de Educação Física. E em termos 

específicos elencamos e analisamos os principais motivos apresentados pelos alunos do 

Ensino Médio nas aulas de Educação Física; e confrontamos as respostas dos alunos com as 

observações feitas em campo. 

O ensejo para a realização da pesquisa ocorreu quando tivemos a oportunidade de 

trabalhar com este nível de ensino nas aulas de prática de ensino e no estágio supervisionado, 

constatamos que existe um número bastante significativo de alunos que não participam das 

aulas, bem como quando indagávamos seus professores, os mesmos não tinham argumentos 

para responder quais os motivos que levavam estes alunos a não participarem de suas aulas.  

Por isso, ao analisar o Ensino Médio in loco, percebemos que os sujeitos que 

participam das aulas são apenas os alunos considerados “habilidosos”, isto é, aqueles que têm 

uma facilidade maior de realizar as atividades, sendo que a maioria das vezes estes alunos são 

do sexo masculino. O restante dos alunos ficam apenas como observadores. Sendo assim, 

acreditamos que as aulas de Educação Física devem ser mais motivantes e atraentes para que 

haja um interesse dos alunos em participarem das aulas. 

Inicialmente, para que possamos entender o fenômeno do desinteresse dos alunos, na 

primeira seção discutimos sobre os possíveis problemas que a Educação brasileira enfrenta, e 

o pré-conceito que alguns alunos e professores têm sobre a disciplina e o professor de 

Educação Física. 
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 Num segundo momento, focamos no objeto de nosso estudo, discutindo sobre as 

aulas de Educação Física no Ensino Médio, a visão de alguns autores que explicam os 

possíveis motivos causadores do desinteresse dos alunos perante as aulas neste nível de 

ensino. Em conseguinte tratamos sobre a motivação, que como dito anteriormente esta ligada 

com o desinteresse/interesse dos alunos, além de apontarmos as possibilidades de mudança do 

quadro atual, com finalidade de auxiliar os professores que sofrem com este fenômeno. 

Na terceira seção, descrevemos a metodologia de pesquisa empregada, apresentando 

e discutindo os resultados obtidos durante a pesquisa, no intuito de responder a seguinte 

questão: quais os motivos que levam os alunos do Ensino Médio do município de 

Corumbá/MS a não participam das aulas de Educação Física? 

Assim, esperamos com este trabalho, contribuir para uma melhor compreensão desse 

nível escolar, despertando nos futuros professores que a aula de Educação Física no Ensino 

Médio pode e deve ser um espaço de transformação e participação de todos os alunos de 

forma motivadora e não seletiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

2 - EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Nessa seção, abordaremos eventuais problemas enfrentados pela Educação brasileira 

e o pré-conceito que a disciplina de Educação Física enfrenta no âmbito escolar.  

 

2.1 - Eventuais problemas da Educação Brasileira 

 

Existem muitos problemas inerentes a Educação brasileira, em especial na Educação 

pública. Alguns estudos e pesquisas apontam quais são estes problemas, vejamos: 

Para Schwartzman (2005), a má qualidade das escolas e a repetência são os 

principais problemas da Educação brasileira. Além disto, Schwartzman (2005, p.6), afirma 

que “Existem evidências de que muitos professores não adquirem a formação necessária para 

proporcionar uma educação de qualidade”, ou seja, saem do ensino superior, sem a mínima 

condição de ministrar uma boa aula. 

A falta de investimento na Educação também é citado como um problema, contudo 

para Machado (2007) a quantia investida não é o problema, mas sim de como os 

investimentos são administrados. Segundo o autor, o Chile e a Argentina investem uma 

porcentagem do PIB inferior que a do Brasil, contudo a Educação desses países é melhor que 

a nossa. O autor cita um exemplo em relação a este fato, o Brasil é o país que mais investe na 

elaboração de livros didáticos para a Educação Básica, foram gastos mais de 120 milhões nos 

últimos anos, mas a centralização na distribuição faz com que alguns alunos não recebam 

estes materiais no tempo certo, isto quando recebem. Com relação ao exemplo citado, o autor 

assim conclui: 

 

Seria um contra-senso afirmar-se que os livros doados atrapalham, 

mas a situação serve de exemplo para ilustrar o fato de que o modo 

como os investimentos são administrados e distribuídos é mais 

importante do que seu montante. (MACHADO 2007, p. 278). 

 

Segundo Novas Alianças (2013), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais – Inep – realizou um levantamento no ano de 2010, juntamente com secretários 

municipais de Educação, no qual o objetivo foi de identificar o principal desafio enfrentado 

pela escola, e segundo os secretários de Educação, a falta de infraestrutura foi detectada como 

um dos principais problemas da rede pública municipal. 
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A Educação é de extrema importância para o desenvolvimento pessoal, tendo uma 

Educação de qualidade, podemos melhorar de vida, enxergar o mundo ao nosso redor, ter uma 

visão ampla sobre os fatos ocorridos em nossa sociedade, podemos tomar as nossas próprias 

decisões, deixar de sermos alienados, sermos cidadãos críticos, etc. Na opnião de Duarte e 

Barboza (2007, p. 3-4) “Através de uma visão de mundo mais crítica podemos analisar e 

modificar nossa realidade”. 

Os professores são os mediadores para que tudo isso ocorra, são os formadores de 

opiniões, devem estimular o senso crítico dos alunos, e ainda conscientizá-los não apenas para 

uma leitura de palavras, mas também para uma leitura do mundo em que vivem. (DUARTE E 

BARBOZA, 2007). 

 Comentando sobre os benefícios que uma Educação de qualidade pode nos propor, 

nos vêm uma pergunta em mente: os governantes querem que sejamos independentes em 

nossas decisões e atitudes? Eles querem que a população em geral abra os olhos e vejam com 

um olhar crítico, o que realmente acontece em nosso País em relação aos problemas sociais? 

Filho (2010) afirma que a forma de governo do Brasil, é a mesma forma de governo 

da antiga Roma. Em Roma foi adotado a política do pão e circo, para que a população não se 

revoltasse e exigisse soluções para os problemas enfrentados naquela época. Esta política 

consistia em distribuir gratuitamente migalhas de pão e trigo para a população, e também 

promover diversos espetáculos nas arenas, a fim de se ocuparem com outras coisas e para que 

ficassem alienados ao governo. O autor diz que no Brasil também é adotado esta política de 

pão e circo, onde o pão são as medidas assistencialistas que o governo distribui para uma 

determinada população e o circo são os jogos de futebol transmitidos pelos meios de 

comunicação, desta forma a população brasileira fica alienada ao governo e esquece os 

problemas que o País enfrenta. 

A Educação brasileira é avaliada de diversas formas, e uma delas é com o Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos – PISA. Esta avaliação é feita a cada três anos, e 

analisando os resultados apontados na última pesquisa realizada no ano de 2012, podemos 

perceber que o processo de evolução da Educação brasileira é lento. O Brasil ocupa as últimas 

posições em ranking na Educação. De 2003 a 2012 a média de desempenho dos estudantes 

brasileiros teve um aumento mínimo de 35 pontos, de 356 foi para 391 pontos, assim 

ocupando a posição de 58º entres os 65º países participantes. O Brasil continua abaixo da 

média, que atualmente é de 494 pontos, segundo a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
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Podemos citar também como fator negativo da má qualidade da Educação no Brasil, 

o índice de analfabetismo. O Brasil é o oitavo país com o maior número de analfabetos 

adultos (estudo realizado com 150 países), segundo o relatório divulgado dia 29 de janeiro de 

2014, realizado pela UNESCO. 

Além de todos estes dados e pesquisas, que indicam que a Educação brasileira 

enfrenta problemas, não podemos deixar de salientar que existem escolas com uma Educação 

de qualidade. Contudo, estas escolas só aparecem quando são divulgados os resultados de 

algum processo de avaliação, em manchetes catastróficas, ou seja, aparecem para justificar 

que apesar de a Educação brasileira enfrentar problemas e ter resultados ruins nas avaliações, 

existem unidades escolares que tem uma Educação de qualidade e que devem ser seguidas. 

(MACHADO 2007). 

 

2.2 - Pré-conceito e conceito da Educação Física Escolar 

 

Oliveira, et. al (2010) diz que muitos alunos e professores têm um pré-conceito sobre 

a disciplina e o professor de Educação Física, e que a Educação Física não é vista como 

disciplina, mas como uma atividade física geral, uma aula de recreação, uma reprodução dos 

esportes, um passa tempo, etc. O professor por sua vez é visto como um mero treinador, um 

professor que ensina apenas a prática dos esportes, e que têm um nível intelectual inferior ao 

dos demais professores. Ghilardi (1998), afirma que esta situação é reflexo da formação dos 

professores, que antigamente era ligada diretamente com os esportes, e não com o processo de 

escolarização. Ao invés de professores, formavam-se técnicos desportivos. 

A expressão Educação Física é um termo no qual tem um significado amplo, muitas 

pessoas fazem relação da Educação Física apenas com os esportes, não sabem responder o 

que a Educação Física estuda ou ensina além disto. Inclusive quem ingressa em um curso 

superior em Educação Física, não sabe conceituar a disciplina. 

Estes pré-conceitos resultam na desvalorização da disciplina no âmbito escolar. 

Muitos professores de Educação Física que estão na escola, não têm argumentos para 

responder por que a sua disciplina é importante no contexto escolar, para que serve, quais 

valores podem ser adquiridos através da disciplina, entre outros. Esse fato apresentado tem 

colaborado para que a Educação Física escolar não seja um componente curricular tão 

importante quanto os outros. (ALMEIDA, 2007). 
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 Esta desvalorização é decorrente de vários anos, podemos perceber no processo de 

construção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL, 1996), que será 

analisada posteriormente. 

A Educação Física deve atrelar-se com o trabalho pedagógico desenvolvido na 

escola, para que seu componente curricular seja elevado ao mesmo patamar de outras 

disciplinas e que sejam importantes para a formação dos alunos (COSTA, PEREIRA e 

PALMA, 2009). É uma disciplina de suma importância para a formação de valores éticos, 

sociais e morais, além de promover o desenvolvimento integral do aluno, a cooperação, 

qualidade de vida, socialização, etc. 

 

A prática da Educação Física na escola poderá favorecer a 

autonomia dos alunos para monitorar as próprias atividades, 

regulando o esforço, traçando metas, conhecendo as 

potencialidades e limitações e sabendo distinguir situações de 

trabalho corporal que podem ser prejudiciais. (BRASIL 1997, p. 

24). 

 

A Educação Física possui um conhecimento específico, e este conhecimento é 

entendido através do movimento humano. (LORENZ E TIBEAU, 2003). 

Segundo Williams (1964) citado por Barbanti (1986), apesar de a Educação Física 

trabalhar com o corpo, ela não está apenas preocupada com o desenvolvimento físico, mas 

também com outras áreas educacionais, inclusive o desenvolvimento mental, social e 

emocional. 

A Educação Física trabalha com o corpo/mente, a dualidade entre corpo e mente não 

existe, o ser humano é um ser uno, trabalhando com o corpo consequentemente você também 

estará trabalhando com a mente. 

Na corporeidade, a aprendizagem deixa de ter conotação mentalista
1
 e passa a ser 

vista como um processo corporal. Isto é, a idéia cartesiana da separação corpo/mente dá lugar 

ao conceito do ser humano como totalidade indivisível, como ser uno, imbricado e 

interrelacionado com o meio. (NETO 2001, p.105) 

 

O corpo é meu referencial com o mundo; por meio dele existo e me 

relaciono com os demais. Para que então dissociá-lo da mente, do 

intelecto, dos pensamentos, dos sentimentos? A mente não existe sem 

o corpo e o corpo não existe sem a mente. Mente-corpo co-habitam e 

coexistem num mesmo ser. É o cérebro-mente que comanda os 

                                                           
1
 Relação com a mente. 
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movimentos, as ações, os pensamentos, as emoções do ser humano 

(FABRIN, 2014, p. 59). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) entendem que a Educação Física deve 

ser trabalhada como cultura corporal, por isto, propõe que os professores trabalhem com o 

conhecimento historicamente acumulado e socialmente transmitido do aluno. 

Barbanti (1986) diz que a Educação Física passou por um processo de mudança na 

década de 80, ampliando seu campo de atuação que vai além das escolas, e incluindo outras 

faixas etárias. Com isto ele define a Educação Física como: “um processo educacional que usa 

o movimento como um meio de ajudar as pessoas a adquirir habilidades, condicionamento, 

conhecimento e atitudes que contribuem para seu ótimo desenvolvimento e bem estar”. (p. 3). 

 

3 - EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 

 

Nesta seção refletiremos sobre a Educação Física no Ensino Médio, veremos quais 

são as possíveis causas do desinteresse/evasão dos alunos nas aulas. Autores como Folle et. al 

(2005), Paula e Fylyk (2009) e Millen Neto et al. (2010), não tratam o desinteresse e a evasão 

como fato distinto, deste modo neste respectivo estudo levaremos em consideração que as 

duas coisas podem ser semelhantes.  

Abordaremos o fator motivação, no qual é de extrema importância para aumentar a 

participação dos alunos nas aulas, sem motivação os alunos não irão se interessar em 

participar das atividades. Além disto, citaremos algumas possibilidades de mudança do 

quadro atual, estratégias vivenciadas por alguns autores que obtiveram sucesso, com o 

objetivo de auxiliar alguns professores para que suas aulas se tornem mais participativas e 

motivante. 

 

3.1 - Evasão Escolar e Desinteresse no Ensino Médio 

 

A Educação Física no Ensino Médio é um assunto que está em constantes discussões 

no que diz respeito à Educação Física Escolar, dentre os vários autores que abordam este 

assunto temos: Barni e Schneider (2003); Darido et al. (1999); Lorenz e Tibeau (2003); 

Menezes e Verenguer (2006); Pereira e Moreira (2005). Autores estes, que discutem sobre o 

papel da Educação Física no Ensino Médio, a importância da disciplina, se os professores 
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estão transmitindo aos alunos o conhecimento necessário para que se tornem cidadãos críticos 

e independentes. 

A Educação Física merece destaque no que tange o desinteresse/evasão dos alunos, 

sendo que nesta fase o adolescente, no qual faz parte deste nível de ensino esta em constante 

transformação (cognitivo, fisiológico, psicológico e social), e este fator é um dos possíveis 

causadores do desinteresse dos alunos, bem como da sua evasão. 

Quanto à prática pedagógica inserida a este nível de ensino, é muito comum 

observarmos que os professores exaltam a prática do desporto, com o objetivo de aperfeiçoar 

a aptidão física e o rendimento. “A Educação Física acaba assumindo um caráter de 

treinamento ou adestramento do movimento corporal, onde a principal função é formar atleta 

capaz de realizar o gesto desportivo com máximo rendimento”. (BARNI E SCHNEIDER 

2003, p. 6). 

Segundo os autores, estes fatos têm colaborado para que a Educação Física encontre 

certas barreiras para que se torne um componente curricular de extrema importância, assim 

como as demais disciplinas. 

Ulasowicz e Peixoto (2004) afirmam que a frequente esportivização das aulas afasta 

os educandos, já que há diferenças físicas entre os mesmos, além da repetição de certos 

esportes para meninos e outro para meninas, assim sendo não promove a cultura corporal de 

movimento como é citado, por exemplo, nos PCNS.  

Lorenz e Tibeau (2003) afirmam que o movimento humano consciente, é uma 

especificidade da Educação Física, que deve ser trabalhado nas aulas. E para não perder as 

suas características, a parte prática deve ser realizada juntamente com um embasamento 

teórico. 

Segundo as autoras, o professor é o principal responsável por transmitir o 

conhecimento específico sobre a Educação Física, de mostrar aos alunos quais os benefícios e 

as importâncias que pode lhe proporcionar, tanto no campo físico, social e mental. Não deve 

deixar os alunos realizarem as atividades sem terem o conhecimento do porque estão 

realizando, ter o máximo de cuidado para não ser o chamado professor “rola bola”, ou o “tio 

da bola”. 

Além das autoras, autores como Nascimento (1998), Tibeau (2002) e Darido(1999), 

entendem que a disciplina de Educação Física deve proporcionar aos alunos um conhecimento 

sobre o movimento consciente, possibilitando assim uma análise crítica, e tornando-os 

cidadãos conscientes.  
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Esta análise de cultura corporal promove o desenvolvimento da dança, da luta, da 

ginástica e da aptidão física, e não apenas do esporte. Mas, não é isso que ocorre nas aulas de 

Educação Física, o conteúdo que predomina é o esporte e sempre com caráter competitivo e 

excludente. Neste sentido Betti e Zuliane (2002, p.2) destacam que: 

 

Essa situação gera um questionamento da atual prática pedagógica da 

Educação Física escolar por parte dos próprios alunos que, não vendo 

mais significado na disciplina, desinteressam-se e forçam situações de 

dispensa. Contudo, valorizam muito as práticas corporais realizadas 

fora da escola. O fenômeno é mais agudo no Ensino Médio (antigo 2o 

grau), no qual, desconsiderando as mudanças psicossociais por que 

passam os adolescentes, a Educação Física preserva um modelo 

pedagógico concebido para o Ensino Fundamental (antigo 1o grau). 

 

Para Millen Neto, et al. (2010), a falta de interesse dos alunos é mais visível na 

disciplina de Educação Física, do que em outras disciplinas, pelo fato da disciplina ser tratada 

como atividade de fruição corporal. Segundo os autores, durante outras disciplinas, os alunos 

que não participam das aulas são mais difíceis de serem detectados, eles conseguem 

“enganar” os professores, já na Educação Física como se trata de uma disciplina que exige 

uma relação mais direta com o professor, estes alunos são detectados com mais facilidade. 

A evasão nas aulas de Educação Física no Ensino Médio, assim como o desinteresse, 

é algo que tem se mostrado recorrente no contexto escolar. Alguns autores apontam os fatores 

causadores da evasão e do desinteresse, em pesquisas realizadas por eles, vejamos alguns: 

Folle, et al. (2005) aponta que a infraestrutura, as condições ambientais e a atuação 

dos professores, são fatores que influenciam para uma boa ou péssima aula. E como 

consequência disto pode gerar a evasão e o desinteresse dos alunos.  

Paula e Fylyk (2009) observam que os fatores psicológicos são influenciados pelos 

aspectos fisiológicos, que atrapalham a participação desses alunos nas aulas, como a vergonha 

do corpo. Como o corpo nesta fase da adolescência está em constante transformação, alguns 

alunos ficam acanhados em realizar as atividades, pelo fato de ficarem mais expostos nas 

aulas de Educação Física. As autoras citam outros fatores psicológicos que influenciam na 

prática da Educação Física, que são:  

 

Baixa estima por não possuir habilidade nos esportes, timidez 

excessiva em se expor frente aos colegas e o desenvolvimento precoce 

e tardio desses jovens que afetam diretamente sua autoconfiança, para 

mais ou para menos (PAULA E FYLYK 2009, p. 07). 
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Segundo Almeida (2007), os conteúdos ministrados durante as aulas é um dos fatores 

que colaboram para o desinteresse dos alunos nas aulas de Educação Física do Ensino Médio, 

principalmente os conteúdos esportivos. As metodologias empregadas pelos professores é 

outro fator citado pelo autor. Em sua pesquisa, foi observado que os professores privilegiam 

apenas as práticas esportivas, eles não têm um comprometimento em trabalhar com outros 

conteúdos, realizam sempre as mesmas atividades, deixando as aulas monótonas e 

desinteressantes. 

Neste mesmo sentido Martinelli, et al. (2006) afirma: 

 

O professor também assume grande importância para essa 

desmotivação dos alunos, pois a metodologia utilizada para 

desenvolvimento das aulas, o relacionamento aluno-professor, o 

conteúdo por ele apresentado, entre outros fatores, também 

influenciam na participação ou não nas aulas de Educação Física 

Escolar (p.14). 

  

Para Darido (2004), as experiências vivenciadas anteriormente na escola, é um dos 

possíveis motivos que causam a redução do número de alunos nas aulas de Educação Física. 

Para a autora, os mesmos programas desenvolvidos no Ensino Fundamental são transmitidos 

no Ensino Médio. E se os alunos não encontraram prazer em realizar as atividades, eles 

automaticamente se afastarão desta prática ao longo de sua vida. 

Os conteúdos referentes aos esportes, que são os quatro “bol”, ou seja, futebol, 

voleibol, basquetebol e handebol é o que mais vem sendo desenvolvido pelos professores nas 

aulas de Educação Física do Ensino Médio. A mesmice destes conteúdos se torna algo 

completamente desinteressante para alguns, pelo fato de que em todo o seu período do Ensino 

Fundamental, estes conteúdos já foram repassados. Além de que se não for trabalhado 

conscientemente pelo docente, estes conteúdos podem se tornar excludentes, ao que se refere 

aos alunos chamados “menos habilidosos”. 

Chicati (2000) realizou uma pesquisa com alunos do Ensino Médio da cidade de 

Maringá-PR, procurando entender quais os motivos do afastamento da disciplina, e segundo a 

autora: 

 

[...] os alunos que hoje estão frequentando as aulas de Educação Física 

do ensino médio possuem uma carência de conteúdos, pois eles vêm 

tendo, desde o ensino fundamental, mais precisamente desde a 5ª 

série, com resquícios de 1ª à 4ª, o desporto como conteúdo mais 

ministrado, ou seja, a dança, a ginástica dentre outros conteúdos da 
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Educação Física foram deixados num plano secundário e quase nem 

aparecem. (CHICATI 2000, p. 103) 

 

O professor não pode se ater somente em conteúdos esportivos, tem que trabalhar 

com conteúdos diversificados, que atendam a demanda referente aos interesses e motivação 

dos alunos. 

 

A Educação Física, em função da ênfase esportiva, tem deixado de lado 

importantes conhecimentos produzidos ao longo da história da humanidade, 

como as danças, as lutas, os esportes ligados à natureza os jogos, bem como o 

conhecimento sobre o próprio corpo, e que podem se constituir em objeto de 

ensino e aprendizagem. (DARIDO 2004, p. 77). 

 

Betti e Zuliane (2002) ressaltam que o professor do Ensino Médio não deve 

simplesmente reproduzir o modelo anterior, ou seja, repetir os mesmos conteúdos do Ensino 

Fundamental mesmo que sejam um pouco mais aprofundados, os autores dizem que no 

Ensino Médio, a Educação Física deve apresentar características próprias e inovadoras. 

Fernandes e Ehrenberg (2012) afirmam que o professor é responsável por ministrar 

aulas com conteúdos diversificados e motivantes, para que os alunos se aproximem do 

universo da cultura corporal, possibilitando a socialização, inclusão e formação humana. 

 

3.2 – Motivação 

 

A motivação está fortemente ligada com o desinteresse ou interesse nas aulas de 

Educação Física. Portanto, o aluno deve ser constantemente estimulado para que a sua 

motivação seja constante nas aulas. 

 

A motivação é importante para a compreensão da aprendizagem e do 

desempenho de habilidades motoras, pois tem um papel importante na 

iniciação, manutenção e intensidade do comportamento. Sem a 

presença da motivação, os alunos em aulas de Educação Física, não 

exercerão as atividades, ou então, farão mal o que for proposto. 

(MAGGIL apud FRANCHIN E BARRETO 2009, p. 03) 

 

“A motivação influencia a seleção e a aderência a atividade, o esforço e a qualidade 

da performance em qualquer situação. Contudo, a rotina de tarefas, não esclarecimento das 

tarefas e problemas de comunicação interpessoal, pode levar a ausência ou má conclusão da 

atividade”. (SILVA E MACHADO 2009, p.1) 
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A motivação pode ser adquirida através de fatores intrínsecos (relacionadas aos 

fatores pessoais) e extrínsecos (relacionada aos fatores ambientais).  

Segundo Silva e Machado (2009), “fatores intrínsecos estão relacionados com a 

prática pela prática e as sensações que ela provoca. Fatores extrínsecos estão relacionados 

com as recompensas da prática como prêmios, prestígios...” 

Para Marzinek (2004), a motivação intrínseca é decorrente da vontade própria, o 

aluno realiza as atividades pelo simples fato de gostar, achar agradável, além de ter um 

interesse próprio em querer aprender. Já a motivação extrínseca, ocorre por incentivo de 

terceiros, familiares, colegas, professor, etc.  

Portanto podemos falar que a motivação de cada indivíduo está relacionada a algum 

destes fatores, sendo assim, ao nosso entender a prática de atividade física pode ser 

naturalmente motivante para alguns, e para outros é necessário um fator extrínseco. Além 

disto, acreditamos que a relação do professor com o aluno, a metodologia aplicada, o 

conteúdo, dentre outros são considerados como fator extrínseco. A diversificação dos 

conteúdos é um fator importante que ajuda na motivação dos alunos, contudo não é apenas 

isto que deve ser considerado. 

 “Verifica-se que conduzir uma aula em que todos estejam satisfeitos, felizes e 

motivados é uma tarefa para poucos, uma vez que a motivação depende de uma série de 

fatores: internos ou intrínsecos e externos ou extrínsecos”. (PAULA E FYLYK 2009, p. 03). 

Assim, podemos afirmar que não há uma causa única determinante de um 

comportamento motivado, mas sim um conjunto de fatores como foi mencionado.  

Muitos alunos do Ensino Médio não se sentem motivados para fazer as aulas, e este 

fato pode ser facilmente percebido nas aulas de Educação Física. O professor é o mediador e 

um dos responsáveis pela motivação dos alunos. 

 

[...] a ação do professor deve conseguir dos alunos um 

comprometimento pessoal com sua própria aprendizagem, essa 

motivação depende de vários fatores, sejam pessoais ou contextuais. 

Em relação aos pessoais, as metas são fundamentais, já nos 

contextuais, o começo da aula, a organização das atividades, a 

interação do professor com seus alunos e a avaliação da aprendizagem 

são preponderantes. Esses momentos dependem da iniciativa do 

professor. (RAASCH, 1999, p. 10). 

 

Maçaneiro (2011), ressalta que a socialização dos alunos pode e deve ser trabalhada 

nas aulas, para que possam interagir e conhecer uns aos outros, sempre respeitando as suas 



22 

 

 

diferenças e limitações. O professor de Educação Física tem uma vantagem, em relação aos 

de outras disciplinas, por ter uma relação mais próxima com os alunos. 

Segundo Silva e Machado (2009), o lúdico, a preocupação com o corpo e a 

experimentação do trabalho em grupo, são fatores que devem ser trabalhados para que se 

tenha uma aula motivacional. 

 

Os profissionais da área escolar que trabalham com alunos do Ensino 

Médio, devem ter em suas diretrizes pedagógicas motivatórias, ações 

preventivas e aplicáveis, que possibilitem a diversificação das 

atividades e conteúdos, o favorecimento da própria percepção de 

realização e afirmação, e o cuidado com utilização de recursos 

externos, para que a manutenção e prevalência das razões internas 

permitam a expressão e estruturação da personalidade, direcionadas ao 

prazer e autonomia. (PERES E MARCINKOWSKI 2012, p. 28). 

 

Os alunos não são motivados pela prática sem sentido, o movimento pelo 

movimento. “Seria fundamental que atrelado a vivência, estivessem presentes também as 

atividades de pesquisa, de criação, de aprofundamento sobre as diferentes manifestações da 

cultura corporal”. (FERNANDES E EHRENBERG 2012, p. 04). 

 

3.3 - Possibilidades de mudança do quadro atual 

 

Algumas estratégias podem ser utilizadas pelos professores de Educação Física do 

Ensino Médio com o intuito de tornar suas aulas interessantes e motivantes, para que assim os 

alunos possam tomar gosto pelas aulas e participarem das atividades propostas. Os 

professores podem conduzirem de forma interessante aspectos motivacionais aos alunos, 

sobretudo pela característica da disciplina, já que os docentes tem uma relação de 

"proximidade" com os alunos, possibilitando diálogos entre eles em espaços menos "formais" 

como a sala de aula. 

Planejar as aulas juntamente com os alunos é uma opção de estratégia, sendo que 

assim poderão sugerir temas que devam ser estudados. Esta estratégia citada é conhecida 

como planejamento participativo. Este planejamento foi realizado por alguns autores, e 

conforme suas conclusões este método é uma excelente alternativa para aumentar a 

participação dos alunos nas aulas. 

Correia (1996), relata uma experiência que realizou em duas escolas públicas, no 

qual o seu objetivo foi de inserir o aluno na construção do planejamento no ensino da 
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Educação Física no antigo 2º grau. Com isto, todos foram envolvidos no processo e decidiram 

com o auxílio do professor quais conteúdos deveriam ser trabalhados durante o ano letivo. 

O autor destaca que, obteve muitas vantagens com o planejamento participativo: os 

níveis de participação e motivação nas aulas aumentaram, a disciplina foi valorizada como 

componente curricular pelos alunos e pela direção das escolas, ótima relação professor – 

aluno, dentre outras. Contudo, ouve algumas dificuldades na visão do autor: o seu desgaste no 

sentido de providenciar recursos materiais e teóricos; limitações em sua formação 

profissional; a inexistência de materiais didáticos referente ao Ensino Médio. Concluindo, o 

autor ressalta que o ensino médio deve e pode partir da ideia de um planejamento 

participativo. 

Carneiro (2006) descreve brevemente sobre uma experiência realizada utilizando o 

planejamento participativo, e para a autora foi verificado entre outras coisas, que este 

planejamento possibilita a inclusão social, sendo que a participação dos alunos é importante 

no processo de ensino aprendizagem. 

Souza e Freire (2008) também executaram um programa de planejamento 

participativo, com o intuito de analisar o envolvimento dos alunos do Ensino Médio perante o 

mesmo. Sendo assim os autores ressaltam que houve um envolvimento significativo nas 

etapas do planejamento, e consequentemente teve mais alunos participando das aulas. E ainda 

os alunos puderam perceber o significado das aulas de Educação Física. 

Deste modo concluímos que, se neste nível de ensino, os profissionais de Educação 

Física mostrassem preocupação em dialogar com os seus educandos, procurando saber quais 

os temas e conteúdos almejariam praticar durante as aulas, ou apenas dessem a eles a 

oportunidade de escolher as atividades que lhes convém, e ainda realizassem discussões sobre 

os significados, benefícios e importância dessas atividades, a porcentagem de desmotivação 

nas aulas seria diminuído, pois os alunos poderiam optar em atividades que gostariam de 

realizar, teriam informação e conhecimento sobre ela, deste modo, teriam prazer em 

participar. (MARTINELLI et al. 2006). 

 

O planejamento participativo é uma ferramenta importante a ser 

aplicada no ensino médio e pode modificar o ambiente educacional, 

trazendo o aluno para o processo de construção, entendendo o seu 

mundo, possibilitando um ambiente democrático com uma abordagem 

aberta de ensino. Assim, a participação dos alunos no Ensino Médio, 

que é um dos principais problemas enfrentados pelo professor, pode 

ser estimulada com a aplicação do planejamento participativo, 

conforme foi possível verificar no estudo realizado. (SOUZA E 

FREIRE 2008, p. 35). 
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Propostas de conteúdos que vão além dos esportes tradicionais, também é uma boa 

escolha referente às estratégias que devem e podem ser tomadas pelos professores, para 

minimizar os frequentes casos de desinteresse dos alunos do Ensino Médio, nas aulas de 

Educação Física. Para tanto, iremos citar dois autores que trabalharam nesta perspectiva e 

alcançaram sucesso. 

De Ávila (1995) citado por Darido (1999), realizou uma proposta de atividades 

rítmicas e expressivas para alunas do curso de magistério, nível médio, e foi observado que as 

alunas que não participavam das aulas se mostraram interessadas, e relataram que desta 

maneira não precisavam jogar futebol, e nem precisam competir e ser melhor do que 

ninguém, nas atividades propostas pelo autor. 

Melo (1997) citado por Darido (1999), também sugere a importância de se trabalhar 

com conteúdos diversificados, que perpasse os esportes tradicionais, neste sentido o autor 

implementou um programa de Educação Física para o Ensino Médio utilizando jogos, tais 

como: variados tipos de queimadas, hand sabonete, pique bandeira, quatro cantos, entre 

outros. Segundo o autor, a avaliação dos alunos foi positiva diante do programa realizado, 

para eles este tipo de conteúdo deve ser inserido nas aulas regulares de Educação Física. 

Darido (1999, p. 03) ressalta que:  

 

A Educação Física no 2o grau deve proporcionar ao aluno 

conhecimento sobre a cultura corporal de movimentos, que implicam 

compreensão, reflexão, análise crítica, etc. A aquisição de tal corpo de 

conhecimentos deverá ocorrer em relação as vivências das atividades 

corporais com objetivos vinculados ao lazer, saúde/bem estar e 

expressão de sentimentos. Este objetivo precisa ser garantido a todos 

os alunos, pois permitirá uma plena autonomia no usufruto das formas 

culturais do movimento. 

 

Para Betti e Zuliane (2002), a escolha das estratégias e dos conteúdos, deve obedecer 

aos princípios metodológicos gerais, que são: Princípio da inclusão (os conteúdos e 

estratégias escolhidos devem sempre propiciar a inclusão de todos os alunos); Princípio da 

diversidade (a escolha dos conteúdos deve, tanto quanto possível, incidir sobre a totalidade da 

cultura corporal de movimento, incluindo jogos, esporte, atividades rítmicas/expressivas e 

dança, lutas/artes marciais, ginásticas e práticas de aptidão física, com suas variações e 

combinações). Princípio da complexidade (os conteúdos devem adquirir complexidade 

crescente com o decorrer das séries, tanto do ponto de vista estritamente motor - habilidades 

básicas à combinação de habilidades, habilidades especializadas, etc. - como cognitivo - da 

simples informação à capacidade de análise, de crítica, etc. Princípio da adequação ao aluno 
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(em todas as fases do processo de ensino deve-se levar em conta as características, 

capacidades e interesses do aluno, nas perspectivas motora, afetiva, social e cognitiva). 

Podemos concluir que, existem possibilidades de mudanças do quadro atual, cabe ao 

professor adequar às estratégias escolhidas, nas suas aulas. O professor tem que ser consciente 

e querer mudar esta realidade.  
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4 - METODOLOGIA 

 

4.1 - Caracterização do Estudo 

 

Escolhemos realizar o estudo como uma pesquisa qualitativa, pois segundo Triviños 

(2007) este tipo de pesquisa tem o ambiente natural como fonte de coleta de dados, e o 

pesquisador é o instrumento chave da pesquisa, além disto, não visa apenas os resultados e o 

produto final, mas tem preocupação com o processo e o significado de como acontecem os 

fenômenos estudados. Assim, entendermos que deste modo a compreensão do problema 

abordado é maior, 

O estudo tem natureza descritiva, porque o pesquisador analisa e descreve o 

fenômeno estudado. Para Triviños (2007), geralmente os estudos realizados pela área de 

educação, se caracterizam por ter cunho qualitativo descritivo, e para isto empregam normas 

para analisar e descrever as situações, utilizando as documentações da pesquisa. 

Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram: questionários, observação de 

aula e diário de campo. O público alvo da pesquisa foram alunos do Ensino Médio de três 

escolas da Rede Pública Estadual de Ensino do município de Corumbá/MS. 

 

4.2 - Sujeitos do Estudo 

 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram 27 alunos de três escolas da Rede Pública 

Estadual de Ensino do município de Corumbá/MS. Chamaremos as escolas participantes de 

“A”; “B” e; “C”. Neste sentido, na escola “A” participaram da pesquisa 09 alunos, sendo 01 

menino e 08 meninas; na escola “B” 14 alunos, sendo 05 meninos e 09 meninas; e na escola 

“C” 04 alunos, sendo 02 meninos e 02 meninas. 

O critério de inclusão dos alunos participantes se deu aos que não participam das 

aulas, e a escolha das escolas se deu através de um sorteio entre as dez escolas da Rede 

Pública Estadual de Ensino existente no município, e cada escola teve uma série específica a 

ser pesquisada de forma aleatória. A primeira escola sorteada teve os alunos do 1º ano “A” do 

Ensino Médio como objeto de estudo, a segunda escola sorteada o 2º ano “A”, e a terceira o 3º 

ano “A”.  
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4.3 - Caracterização das escolas 

A escola “A” localiza-se em um bairro próximo a divisa da fronteira do Brasil com a 

Bolívia, tem uma ótima infraestrutura para a realização das atividades, e o professor de 

Educação Física desta escola é recém-formado.  

A escola “B” localiza-se no centro da cidade, a infraestrutura é regular, e o professor 

de Educação Física esta prestes a se aposentar.  

A escola “C” localiza-se na parte alta da cidade, tem uma infraestrutura boa para a 

realização das aulas, e o professor de Educação Física é recém-formado. 

 

4.4 - Instrumentos 

 

Para realização deste estudo foi utilizado como instrumento de pesquisa um 

questionário semi-estruturado contendo 12 questões (que pode ser visualizado no apêndice), 

elaborado pelo pesquisador, com o intuito de identificar quais os principais motivos que 

levam os alunos a não participarem das aulas de Educação Física no Ensino Médio. Para 

tanto, foram observadas três aulas, sendo que na última foi aplicado o questionário. Além 

disto, foram utilizados observações de campo e diário de campo. 

 

4.4.1 - Observações de campo 

 

As observações foram feitas para verificarmos quais são os alunos que não 

participam das aulas, para analisarmos as aulas ministradas pelos professores, se as escolas 

possuem materiais, dentre outros. Assim, temos uma visão geral do que acontece nas aulas, 

podendo confrontar com a visão dos alunos. 

No total foram observadas nove aulas, sendo que três aulas para cada série de ensino. 

 

4.4.2 - Diário de Campo 

 

Diário de campo para Triviños (1987), é um diário onde o investigador faz os seus 

apontamentos e descreve tudo que achou interessante e pertinente em todo o seu processo de 

investigação. É um instrumento necessário, que todo investigador deve utilizar. 
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A utilização deste diário serviu, para registrar alguns acontecimentos que foram 

observados durante as aulas, frases ditas pelos alunos, e apontar pontos considerados 

importantes durante conversa paralela com os professores. 
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5 - Resultados e Discussões 

 

Apresentaremos os resultados obtidos com a aplicação dos questionários em formato 

de gráfico, por entendermos que deste modo o entendimento das questões se torna mais 

compreensível. A cada questão, apresentaremos os resultados das três escolas, “A”, “B” e “C” 

separadamente. 

 

 

Questão 1 

Foi questionado inicialmente se os alunos gostam das aulas de Educação Física. 

 

Escola “A” 

78% responderam sim e 22% responderam não. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os alunos que responderam sim justificam dizendo que gostam das aulas de 

Educação Física porque não fazem nada nas aulas, ficam sentados e que às vezes é bom sair 

da sala. Apontamos algumas falas dos entrevistados: “Eu adoro as aulas de Educação Física 

porque é a hora que eu coloco o papo em dia com as minhas amigas” “Eu gosto da aula 

porque eu não faço nada, só fico sentada”. Somente uma aluna teve resposta diferente que os 

demais: “A aula ajuda no preparo físico”. Assim, fica claro que os alunos gostam de ficar 

sentados sem fazer nada e não das aulas propriamente dita. Estes alunos associam o “fazer 

nada” com aula de Educação Física. 

Já os alunos que responderam não justificam dizendo que não gostam das aulas de 

Educação Física pelo fato de não gostar de esportes. Ou seja, o professor dá ênfase nos 

esportes, percebemos isto nas observações feita durante as aulas. 
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Escola “B” 

Referente a questão 1, na escola “B” 93% dos alunos responderam sim e 7% 

responderam não. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os alunos da escola “B” que dizem gostar das aulas de Educação Física, em suas 

justificativas dizem que as aulas são um momento de lazer, cada um faz o que quer, e se 

divertem do jeito que gostam. Podemos perceber que o professor, apenas rola a bola para os 

alunos e cada um faz o que acha conveniente nas aulas. 

Os alunos que não gostam das aulas, se justificam dizendo que não sabem jogar 

futebol e nem voleibol, demonstrando que para eles a aula de Educação Física seria somente 

esse conteúdo esportivo. 

 

Escola “C” 

Já na escola “C” 100% dos alunos dizem gostar das aulas de Educação Física. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Na escola “C” todos os alunos afirmam gostar das aulas, por que saem da sala e se 

deslocam para a quadra.  
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Concluímos na questão 1, que a maioria dos alunos afirmam gostar das aulas de 

Educação Física. Estes alunos enxergam como parte da aula o fato de ficar sentados sem fazer 

nada, por isso dizem que gostam das aulas. Na verdade esses alunos acabam denunciando que 

as aulas não têm um direcionamento amplo em termos educativos, demonstrando pouca 

efetividade pedagógica da área nesse contexto.  

 

 

Questão 2  

Na questão 2, os alunos responderam qual o seu nível de participação nas aulas de 

Educação Física. 

 

Escola “A” 

Na escola “A” 78% dos alunos responderam que participam de vez em quando, 22% 

responderam que nunca participam, e nenhum dos alunos marcaram a opção sempre participo. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os alunos que justificaram que "participam de vez em quando" das aulas dizem que 

frequentam somente quando vale ponto, quando é obrigatório, quando o esporte lhe convém, 

quando o conteúdo é diversificado ou quando está de bom humor. O que chamou a nossa 

atenção foi o que uma aluna disse em conversa paralela: “Eu não participo das aulas quando 

estou estressada, com tpm e também eu fico com vergonha do meu corpo”. Este fato nos 

confirma o que já foi dito por Paula e Fylyk (2009), referente aos aspectos fisiológicos que 

influenciam os psicológicos. Na adolescência o corpo está em constante transformação, e isto 

pode atrapalhar na participação das aulas. Outra aluna relatou “As aulas são sempre 

repetitivas, isso não é interessante”, refletindo também os autores que já apresentamos no 

início, sobretudo quando dizem sobre a motivação ligada aos desafios de novas tarefas. 

22% 

78% 

0% 

Nunca Participa 

Participa de vez em 
quando 

Sempre Participo 
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Os alunos que dizem "nunca participarem" das aulas explicam que simplesmente não 

gostam de Educação Física. 

 

Escola “B” 

Na escola “B” 93% dos alunos afirmam que "participam das aulas de vez em 

quando", 7% dizem "nunca participar", e nenhum aluno marcou a opção "sempre participo". 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os alunos que dizem "participarem de vez em quando" justificam relatando que as 

mesmas atividades enjoam, participam somente quando tem algo diferente, como, por 

exemplo: queimada. Já os alunos que "nunca participam" justificam dizendo que não são 

obrigados a realizar as aulas e que não gostam da prática de esportes. 

Em nossas observações nesta escola, notamos que o fato da aplicação dos mesmos 

conteúdos, faz com que os alunos não se interessem em participar das aulas, a mesmice dos 

conteúdos não são motivantes para esses jovens. 

 

Escola “C” 

Nesta escola 100% dos alunos dizem participar de vez em quando das aulas. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Os alunos afirmam "participarem de vez em quando" das aulas apenas quando 

gostam do conteúdo e quando são obrigados, por exemplo, quando vale ponto. 

Retomando a questão 1, quando a maioria dos alunos afirmam gostar das aulas de 

Educação Física, eles responderam na questão 2 que participam das aulas apenas de vez em 

quando, ou seja, os alunos se contradizem, se gostam das aulas, por que não participam? 

Nesta questão a maioria responde que só participam quando obrigados, quando vale ponto, e 

quando é oferecido conteúdos diversificados. 

 

 

Questão 3 

Na questão três, os alunos responderam como gostariam que fosse a aula de 

Educação Física. 

 

Escola “A” 

Na escola “A” os alunos responderam que as aulas deveriam ser mais 

dinâmicas, divertidas, com a reprodução de filmes e documentários, que todos os alunos 

fizessem as mesmas atividades, e que tivesse mais diversidade de conteúdos. 

Os alunos não gostam de realizar sempre as mesmas atividades, ficam 

entediados e isto faz com que percam o interesse em participar das aulas. 

 

Escola “B” 

Na escola “B”, os alunos responderam com unanimidade que gostariam que as aulas 

de Educação Física proporciona-se um leque de conteúdos, com diversas atividades e jogos, 

que não foque apenas os esportes já conhecidos por eles, com o objetivo de tornar as aulas 

mais interativas e divertidas. Além disto, alguns alunos responderam que gostariam de ter 

aulas teóricas e que o professor se envolvesse nas atividades. Para resumir isto, vamos citar o 

que um aluno nos falou paralelamente: “Eu queria que o professor desse aula de verdade, não 

só prática, gostaria de estudar a teoria dos conteúdos e que não fosse apenas o futebol e o 

vôlei”. 
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Escola “C” 

Na escola “C” alguns alunos responderam que gostariam que as aulas tivesse apenas 

o futebol, já uma outra porcentagem dos alunos responderam que está bom deste jeito, ou 

seja, sem fazer nada, só ficar sentados conversando. 

Concluímos nesta questão que os alunos têm uma carência de conteúdos, o professor 

deve possibilitar aos educandos uma gama de conteúdos, não os restringindo apenas aos 

conteúdos esportivizados. 

 

 

Questão 4 

A questão 4 refere ao conteúdo esporte, os alunos responderam se este tipo de 

conteúdo os agrada nas aulas de Educação Física. 

 

Escola “A” 

56% dos alunos responderam que sim, e 44% dos alunos responderam que não. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os alunos que dizem que o conteúdo esporte agrada nas aulas de Educação Física se 

justificam dizendo que gostam de esporte, mas não o praticam porque os meninos costumam 

ser mais violentos com as meninas. Citaremos falas de alguns alunos e que nos levaram a esta 

conclusão: “Eu gosto de praticar esportes, mais aqui na sala tem alunos que são cavalos e 

brutos” “Eu joguei uma vez, mas um menino me machucou e não joguei mais”. 

Já os alunos que não gostam de esportes, se justificam dizendo que não sabem jogar 

e ficam com vergonha de participar. Uma aluna chamou nossa atenção com suas palavras, e 

outras apoiaram o que ela disse, vejamos: “O professor só da esportes e eu não sei jogar, por 

isso que eu fico de fora fazendo trabalhos de outras matérias”. Isso reforça o que observamos, 

no dia de nossa pesquisa de campo, já que alguns alunos estavam fazendo tarefas de outras 

56% 

44% Sim 

Não 
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matérias, dizendo que era mais importante. Isso nos parece um grande equívoco pedagógico 

na condução dessas aulas, já que existem outras alternativas para lidar com essa problemática. 

Com estas respostas confirmamos o que Ulasowics e Peixoto (2004) dizem sobre a 

esportivização nas aulas, que em excesso afasta os educandos das mesmas. 

 

Escola “B” 

64% dos alunos responderam sim e 36% dos alunos responderam não. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

A maioria dos alunos desta escola responderam que gostam do conteúdo esporte, 

porém eles acham que deveriam ter mais opções. Uma aluna nos disse: “Eu gosto de esporte, 

mas não sei jogar, queria aprender, mas os alunos que sabem jogar não me deixam participar e 

quando vou tentar jogar eles acabam me criticando quando eu erro, por isso que não participo 

muito”.  

Os alunos que responderam que o conteúdo esporte não agrada, se justificam dizendo 

que isto é consequência do não saber jogar e de não ter a oportunidade de aprender. 

Em nossas observações percebemos que as aulas de Educação Física possuem dois 

grupos distintos de alunos, os que participam das aulas e os que só observam. Mesmo 

gostando do esporte, alguns alunos não participam porque ficam com medo de serem 

xingados pelos demais colegas que se auto denominam como “habilidosos”. O uso frequente 

de esportes, reduz a aula aos alunos que têm uma certa habilidade, sendo que na maioria das 

vezes eles “comandam” a aula, separando quem pode ou não participar. 
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Escola “C” 

Nesta escola 100% dos alunos responderam gostar do conteúdo esporte nas aulas. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Apenas uma aluna justificou a sua resposta, para ela o esporte é essencial para ter 

uma vida saudável e não ser sedentário, porém pratica esporte fora do âmbito escolar. 

 

 

Questão 5 

Outra pergunta feita na pesquisa foi se a metodologia utilizada pelo(a) professor(a) é 

agradável, se gostam da forma de como o professor da aula. Nesta questão tivemos que fazer 

uma breve explicação do que é metodologia, porque a maioria dos alunos não tinha o 

conhecimento de seu significado. 

 

Escola “A” 

67% dos alunos responderam sim e 33% dos alunos responderam não. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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A maioria dos alunos responderam que sim, citaremos algumas justificativas dadas 

por eles: “É muito bom, só que não gosto dos conteúdos”; “Porque ele explica tudo antes de 

começar um esporte”; É porque a gente faz o que gosta na aula dele”. 

Os alunos que responderam que não gostam da metodologia utilizada pelo professor, 

dizem que o mesmo não tem criatividade. 

 

Escola “B” 

64% dos alunos responderam sim e 36% responderam não. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Muitos alunos não justificaram as suas respostas, contudo citaremos o que alguns 

alunos descreveram. Os alunos que assinalaram a alternativa sim, se justificam dizendo: 

“Porque ele deixa jogar bola”; “Porque ele deixa fazer qualquer tipo de esporte”. Já os alunos 

que assinalaram a alternativa não, se justificam da seguinte maneira: “O professor mistura 

menino de menina”; “O professor nunca participa”; “Só os meninos participam”; “Ele só dá 

vôlei e futebol”; “As aulas são repetitivas”. Observamos que mesmo explicando sobre o que é 

metodologia, os alunos não entenderam o seu conceito, e pensam que metodologia é o que o 

professor faz ou não na aula. 

Em nossa observação o professor desta escola não faz uso de nenhuma metodologia, 

apenas rola a bola para os alunos, os alunos fazem o que querem, e em nenhum momento o 

professor interfere na atividade. 

Em conversa particular, o professor nos disse que é a favor das aulas de Educação 

Física em contra turno, bem como separar as turmas entre meninos e meninas. Para ele os 

meninos têm mais capacidade física e as meninas prejudicam a evolução dos meninos, assim 

como as meninas também sairiam prejudicadas, por estarem em desvantagem com os 

meninos. Por isso, ele prefere apenas rolar a bola, para ele não existe condições de planejar 

uma aula. 
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Este tipo de professor deve rever os seus conceitos, o mais prejudicado em tudo isso 

são os alunos, que perdem uma ótima oportunidade em aprender. 

 

Escola “C” 

100% dos alunos responderam sim, mas não houve nenhum tipo de justificativa. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

 

 

Questão 6 

Os alunos foram questionados se a relação com o professor é boa. 

 

Escola “A” 

78% dos alunos responderam que a relação com o professor é boa e 22% 

responderam que não é boa. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Para esta questão os alunos que responderam sim, consideram o professor de “boa”, 

“legal”. Os alunos que responderam não, dizem que não falam com o professor porque são 

novos na escola e não o conhecem muito. 

 

 

Escola “B” 

Nesta escola 86% dos alunos responderam sim e 14% responderam não. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

A maioria dos alunos diz que o professor é divertido, engraçado e legal. Já outros 

alunos dizem não ter afinidade com o professor, e que ele não importa com o que os alunos 

fazem. 

 

Escola “C” 

100% dos alunos que participaram da pesquisa assinalaram a opção sim. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Todos os alunos gostam do professor, ressaltam que ele é bem tranquilo e gente 

"boa". 
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Com referência a esta questão, em todas as escolas observadas os alunos têm uma 

relação harmoniosa com o professor, não registramos caso de desentendimento entre eles. 

 

 

Questão 7  

Os alunos foram questionados se o professor se preocupa com quem não participa 

das aulas. Com esta questão pretendemos entender qual a atitude do professor perante os 

alunos que ficam de fora das aulas. 

 

Escola “A” 

78% dos alunos participantes da pesquisa responderam sim e 22% responderam não. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os alunos falaram que o professor se preocupa com quem não participa das aulas, 

segundo eles o professor procura saber o motivo dos alunos não participarem das aulas, 

ressalta a importância da Educação Física para o corpo humano, mas não obriga os alunos a 

participarem, só faz quem quer. Diz uma aluna: “Ele pergunta por que não vou fazer a aula, e 

fala que a Educação Física faz bem para o corpo, mas ele não obriga a fazer, se não quer fazer 

não faz”. 

Poucos alunos assinalaram a opção não e estes não justificaram suas respostas. 

Fizemos a observação que o professor realmente se preocupa com quem não 

participa das aulas, ele vai até os alunos e pergunta por que não querem participar das aulas, e 

explica que a atividade física traz vários benefícios para o corpo, mas em nenhum momento 

ele obriga os alunos a participarem, se não quer não faz, independente dos motivos. 
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Escola “B” 

29% responderam sim, e 71% responderam não. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os alunos que responderam sim justificaram dizendo que o professor dá nota de 

participação, assim os alunos teriam que participar das atividades para ganhar nota. Já os 

alunos que responderam não, dizem que: “Quem não quer participar o professor deixa ali 

quieto”; “Ele deixa ficar sentada”; “Ele deixa fazer o quer”; “Nem liga para os alunos”. 

Em nossa observação ficou explícito que o professor não se preocupa com os alunos, 

ele rola a bola e fica sentado. Existem muitos professores de Educação Física com esta atitude 

dentro da escola, por isso a disciplina sofre preconceito no âmbito escolar, são professores 

descompromissados. 

O fato de atribuir nota de participação, apenas para obrigar os alunos a participarem, 

acreditamos que não é viável, porque os alunos irão realizar as atividades sem vontade e 

acabaram por atrapalhar os alunos que realmente desejam participar. 
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Escola “C” 

Nesta escola os alunos ficaram divididos, 50% responderam sim e 50% responderam 

não. 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Nesta questão os alunos justificaram as suas respostas. 

 

 

Questão 8 

Foi questionado se a escola possui materiais diversificados para a realização das 

aulas, assim temos as seguintes respostas: 

 

Escola “A” 

78% responderam que a escola não possui materiais diversificados e 22% 

responderam que a escola possui matérias diversificados 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Tivemos a oportunidade de entrarmos na sala de materiais desta escola, constatamos 

que a escola possui vários materiais, porém o professor não faz uso. Por isto a maioria dos 

alunos não tem o conhecimento dos materiais existentes na escola. 

 

Escola “B” 

71% dos alunos responderam que a escola não possui materiais e 29% responderam 

que a escola possui materiais. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

A maioria dos alunos diz que a escola possui apenas bola de vôlei e de futebol, eles 

ressaltam que sentem falta de materiais diversificados. Confirmamos estas afirmações com as 

observações feitas, a escola possui apenas duas bolas, uma de futebol e outra de vôlei e são 

bem velhas, isto impossibilita a diversificação das aulas. Uma aluna nos disse algo que 

chamou nossa atenção: “Não conheço as escolas particulares, mas com certeza eles devem ter 

mais materiais, por isso lá deve ter uma aula de Educação Física legal, e não essa que temos 

aqui. Se tivéssemos materiais diversificados, teríamos uma aula interessante, todos iriam 

participar”. 

Em contra partida, mesmo se a escola “b” disponibilizasse vários materiais, as aulas 

continuariam sendo desinteressantes, não haveria nenhuma mudança, afirmamos isto, porque 

a postura do professor diante das aulas é desmotivante, já falamos sobre isto nos itens 

anteriores. 
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Escola “C” 

100% dos alunos dizem que a escola possui materiais diversificados. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Nesta escola também tivemos a oportunidade de entrarmos na sala de materiais, 

constatamos que a escola possui diversos materiais esportivos, e a maioria são novos. O 

professor faz uso de alguns destes materiais. 

 

 

Questão 9 

Nesta questão os alunos responderam se para eles a disciplina de Educação Física é 

importante, vejamos as seguintes respostas: 

 

Escola “A” 

Todos os alunos responderam que a disciplina Educação Física é importante, a 

maioria faz relação da Educação Física com saúde e desenvolvimento físico. Citaremos uma 

resposta que foi a única diferente das demais: “A Educação Física é importante porque 

incentiva o trabalho em equipe e a interação entre os alunos”. 

O professor deve ressaltar em suas aulas qual a importância de sua disciplina, quais 

os benefícios, etc., para que assim os alunos saibam que a disciplina não esta atrelada apenas 

com a saúde e com o corpo. 

 

Escola “B” 

Nesta escola a maioria dos alunos respondeu que a Educação Física é importante, 

mas não são todos que sabem responder o motivo de sua importância. Os alunos que 

justificaram suas respostas disseram que a Educação Física é importante para a saúde, para a 

interação dos alunos, fazendo relação da Educação Física apenas com os esportes. 

100% 

0% 

Sim 

Não 



45 

 

 

Os alunos que disseram que a Educação Física não é importante, não apresentaram 

justificativas. 

 

Escola “C” 

Todos os alunos pesquisados responderam que a disciplina de Educação Física é 

importante. Eles comparam as aulas de Educação Física com lazer como “Precisamos ter uma 

aula de lazer durante a semana” e com a prática de esportes quando dizem “É bom ter aulas de 

esportes”. 

Nesta questão a maioria dos alunos pesquisados nas três escolas, dizem que a 

disciplina de Educação Física é importante, mas não sabem responder porque é importante, e 

se não sabem responder, isto significa que os professores não discorrem sobre sua 

importância. E ainda, se é importante porque não participam? 

 

 

Questão 10 

Nesta questão os alunos tiveram que enumerar as atividades que gostariam de 

realizar nas aulas. Vamos aos seguintes resultados: 

 

Escola “A” 

A maioria dos alunos gostaria que a dança estivesse presente na escola, contudo 

ainda citaram outras atividades, como: Slackline, natação, lutas, basquetebol, xadrez e 

queimada. “Eu amo dançar, se o professor desse aula de dança, eu e minhas amigas não 

iríamos ficar sentada”, relato de uma aluna. 

São atividades basicamente simples, que o professor de Educação Física tem toda a 

liberdade para realizá-las durante as aulas. O professor tem que trabalhar com conteúdos que 

agrade aos alunos, que os motive a participar, deste modo os alunos que ficam de fora irão se 

interessar pelas aulas. 

 

Escola “B” 

Nesta escola os alunos enumeraram diversas atividades que gostariam de realizar, 

tais como: basquetebol, corrida, jogos, natação, queimada, dança, circo, ginástica, handebol, 

lutas e aula teórica. O que nos chamou a atenção foi o que uma aluna comentou: “Eu queria 

ter aula teórica, para saber o que estou fazendo, que parte do meu corpo eu trabalho com as 

atividades.” 
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Isto nos confirma o que já foi citado por Chicati (2000), sobre a carência de conteúdo 

que os alunos do Ensino Médio têm, eles querem aprender novos conteúdos, contudo não é 

desta forma que o professor trabalha. Por isso, é muito desinteressante para os alunos 

realizarem as atividades que já foram repassadas no Ensino Fundamental de uma forma 

repetida, sua consequência é um número elevado de alunos que ficam de fora das aulas. 

 

Escola “C” 

Apenas duas atividades foram citadas pelos alunos: futebol e lutas. 

Os alunos ressaltaram que o professor trabalha com conteúdos diversificados, mas 

apenas quando ele quer, ou seja, não é sempre. Deste modo, não é sempre que os alunos 

participam. 

 

 

Questão 11 

Foi questionado aos alunos o que mais desinteressa nas aulas, o que torna a aula 

desinteressante para eles. 

  

Escola “A” 

Uma grande porcentagem dos alunos respondeu que o futebol e o voleibol são os 

aspectos que tornam a aula de Educação Física desinteressante, alguns também apontam a 

postura do professor. 

 

 

Escola “B” 

Vários aspectos foram apontados pelos alunos como fator desinteressante que ocorre 

nas aulas, mas o aspecto mais citado pelos alunos foram a falta de jogos e esportes, “O que 

mais desinteressa é o fato de ser o mesmo todas as vezes, cotidiano. A mesma atividade 

frequentemente” este é o relato de uma aluna. Além disto, ainda foi apontado a postura do 

professor que não presta atenção nos alunos, e o resultado disso é a exclusão de alguns, os 

chamados menos “habilidosos”, esta exclusão é feita por parte dos alunos que sabem jogar, 

eles decidem quem pode ou não participar das atividades. Ouvimos de uma aluna a seguinte 

frase “O que me desinteresse nessa aula é que algumas pessoas da minha sala são 

insuportáveis, se acham o bonzão e não deixa a gente jogar, e o professor não fala nada pra 

eles, só fala que eu vou me machucar”. 
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As exclusões nas aulas, as intrigas, as brigas, ocorrem porque o professor não 

interfere nas aulas, não presta atenção nos alunos e também porque não mistura meninos e 

meninas, se tivesse a consciência de tal fato, e trabalhasse com ênfase na interação, na 

socialização, no respeito mútuo, etc. com certeza as suas aulas não teriam picuinhas e os 

alunos se respeitariam. 

 

Escola “C” 

Para os alunos desta escola o que mais desinteressa nas aulas são os trabalhos e as 

explicações feita pelo professor. 

Estes tipos de alunos estão acostumados com os professores que não fazem nada, e 

quando chega alguém que queira mudar esta realidade, encontra muita resistência por parte de 

alguns alunos que não aceitam outras formas de aprendizado. 

 

Questão 12 

Na última questão do questionário os alunos, responderam a seguinte questão: 

Pratica alguma atividade física fora do âmbito escolar? Vejamos as respostas: 

 

Escola “A” 

89% dos alunos responderam que não praticam nenhuma atividade física fora da 

escola, e 11% respondeu que prática alguma atividade, que é o judô. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Escola “B” 

50% dos alunos responderam sim e os outros 50% responderam não. 

11% 

89% 

Sim 

Não 
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Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os alunos que responderam sim praticam basquetebol, futebol, natação e karatê. 

 

Escola “C” 

50% dos alunos responderam que praticam alguma atividade física e 50% 

responderam que não praticam nenhuma atividade. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os alunos que responderam sim apontaram as seguintes atividades: futebol, 

taekwondo basquete, musculação e voleibol. Uma aluna respondeu que não tem interesse em 

participar das aulas de Educação Física na escola porque faz outras atividades fora da escola. 

 

 

 

 

50% 50% 
Sim 

Não 

50% 50% 
Sim 

Não 
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6 - CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi investigar quais os motivos que levam ao desinteresse dos 

alunos do Ensino Médio na aula de Educação Física do município de Corumbá/MS. Sendo 

assim, com base em nossa pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, podemos concluir que 

o desinteresse dos alunos do Ensino Médio encontra-se atrelada à falta de conteúdos 

diversificados e também pela falta de metodologia dos professores. Confirmamos a citação de 

Chicati (2000) quando diz que os alunos do Ensino Médio têm uma carência de conteúdo. 

Pudemos perceber durante o período de pesquisa que os professores trabalham 

apenas com os esportes, não vão além disso, bem como não ficam atentos com as questões 

das diferenças de gênero e de habilidades motoras entre os alunos, tornam as aulas rotineiras e 

excludentes. Os professores não fazem planos de aula, se submetem a apenas rolar a bola e 

deixar os alunos fazerem o que lhes der vontade, os alunos realizam as atividades sem sentido 

pedagógico, portanto é o fazer por fazer.  

Confirmamos que este fato é global, não está presente apenas em nosso município, 

assim como podemos perceber na fala de Ulasowicz e Peixoto (2004, p. 2): 

 

Foi esse o quadro encontrado no colégio Educandário Nossa 

Senhora Aparecida. O conteúdo das aulas se resumia ao futebol 

para os meninos e ao handebol para as meninas. Os habilidosos 

ou os que mais apreciavam as práticas esportivas participavam 

inteiramente das aulas. Os demais aproveitavam o período das 

aulas para descansar, relaxar, bater papo, estudar ou fazer as 

tarefas de outras disciplinas. Numa breve discussão para saber o 

que os alunos pensam sobre as aulas de Educação Física, 

verificam-se respostas como: “é um momento de recreação”, 

“serve para relaxar”, “aula que não precisa pensar”, “para 

adiantar tarefas das outras disciplinas”, “só não é aula vaga 

porque tem professor”. 

 

Foi exatamente isto que deparamos nas escolas, o conteúdo da disciplina se resume a 

dois esportes, o futebol e o vôlei, e quem participa das aulas são os alunos que tem certa 

afinidade com os esportes. O restante dos alunos apenas observa as aulas, para eles a aula 

serve como um momento de descanso. 

Confirmamos ainda o que Darido (2004) diz quanto aos conteúdos repetidos, isto é, 

os mesmos conteúdos do Ensino Fundamental são transmitidos no Ensino Médio, causando 

desinteresse por parte de alguns alunos. 
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Vários fatores chamaram nossa atenção durante a pesquisa de campo, uma delas é o 

fato da maioria dos alunos terem o conhecimento de que a disciplina de Educação Física é 

importante, contudo mesmo sabendo de sua importância não praticam as atividades na escola 

e a maioria nem fora dela. Isto é consequência das aulas não serem motivadoras e 

interessantes, porque como afirma Darido (2004), se os alunos não encontrarem prazer nas 

aulas de Educação Física, eles não irão se motivar para realizar essas atividades após o 

término do período escolar, ou seja, fora da escola. 

Enquanto a falta de materiais, observamos que isto não é um problema, se a escola 

não possuir materiais, os professores podem adaptar e criar outros materiais. Assim, já 

abordaria a importância da reciclagem com os alunos e os benefícios ocasionados no meio 

ambiente. 

Outro fator que observamos e que não pode passar despercebido, é a postura do 

professor. O professor é o principal intermediário nas aulas, ele pode tornar as aulas 

interessantes, contudo não foi isso que vimos nas escolas. Os alunos questionam a atitude do 

professor, ele apenas observa a aula, quem realmente comanda são os alunos que possuem 

uma maior habilidade, ditando o ritmo das atividades e/ou dos jogos, por consequência, da 

aula. Vendo desta maneira, podemos dizer que qualquer uma pessoa pode ser professor de 

Educação Física.  

Devemos mudar esta realidade, e para haver mudança temos que começar pelo 

próprio professor, porque acreditamos que ele seja um dos responsáveis pelo preconceito 

existente com as aulas de Educação Física, refletindo nos profissionais e em toda área. 

Em toda a formação acadêmica do educador, ele aprende vários métodos de como 

aplicar uma aula motivadora, inovadora, capaz de oferecer prazer em aprender, de como 

formar cidadãos críticos, mas não coloca em prática o que aprendeu, o que sabe, o que foi 

transmitido pelos docentes ao longo de sua formação. É óbvio que não devemos generalizar 

toda a classe, mas são muitos os profissionais que procedem desta maneira, que não se 

interessam em ensinar aos alunos outros conteúdos, que não seja apenas os da prática 

esportiva. 

Pereira e Moreira (2005) destacam que os professores de Educação Física precisam 

mudar suas posturas urgente perante as aulas e conscientizar os educandos “pois se essa 

situação perdurar, em breve não existirá mais motivo para a existência da Educação Física no 

Ensino Médio, visto que a ação pedagógica dos professores não vem suprindo as 

necessidades, quer do educando quer da própria disciplina”. Nesse sentido, deixamos uma 

mensagem final dos autores (p. 126): 
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Sabe-se que todo processo de mudança requer tempo, compromisso e, 

nesse caso, parceria de ambas as partes (alunos e professores), mesmo 

que na situação deste nível de ensino isso possa parecer um tanto 

difícil. No entanto, parte-se do princípio de que a mudança deve ser 

gradual. Alunos e professores precisam se conscientizar de seus papéis 

dentro da escola, com a finalidade de atingir focos mais importantes 

(criação, criticidade, transformação, discussão) que a simples 

transmissão e reprodução de conhecimentos.  

 

Para finalizarmos, podemos concluir até o momento, sobretudo ao compararmos as 

diversas fontes bibliográficas sobre o desinteresse de alunos nas aulas de Educação Física no 

Ensino Médio e os dados da nossa pesquisa de campo, que existe uma forte convergência nas 

mais variadas lacunas da nossa área, tais como: aulas repetitivas, professores com posturas 

equivocadas frente o seu papel educativo, dentre outros. 
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8 - APÊNDICE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

CÂMPUS DO PANTANAL 

 

Questionário - Pesquisa de Campo 

Escola: ___________________________ 

Série: ____________ 

Sexo: ____________ 

 

1. Você gosta das aulas de Educação Física? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Explique/justifique sua resposta 

 

 

2. Qual o seu nível de participação nas aulas de Educação Física? 

(  ) Nunca participa 

(  ) Participa de vez em quando 

Explique/justifique sua resposta 

 

 

3. Como gostaria que fosse a aula de Educação Física? Justifique sua resposta. 

 

 

4. O conteúdo ESPORTE te agrada nas aulas de Educação Física? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Explique/justifique sua resposta 

 

 

5. A metodologia utilizada pelo professor é agradável? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Explique/justifique sua resposta 

 

 

6. A sua relação com o professor é boa? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Explique/justifique sua resposta 

 

 

7. O professor se preocupa com quem não participa das aulas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Explique/justifique sua resposta 

 

 

8. A escola possui materiais diversificados para realização das aulas? 
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9. Em seu ponto de vista, a disciplina de Educação Física é importante? Justifique sua 

resposta. 

 

 

10. Enumere as atividades que gostaria de realizar nas aulas? 

 

 

11. O que mais te desinteressa nas aulas? 

 

 

12. Pratica alguma atividade física fora âmbito escolar? 

(  ) Sim. Quais ______________________________ 

(  ) Não. 

 


