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RESUMO 

 O estudo buscou identificar os motivos que levam grande parte dos alunos do 
Colégio Estadual Rubens Farrulla a não participarem das aulas de Educação Física 
em turmas do 1º ano do Ensino Médio. Por meio de um estudo de caso, confrontamos 
as informações do número de alunos que participaram ou não das aulas ao longo do 
ano de 2015 com uma pesquisa realizada com esses mesmos alunos por meio de um 
questionário misto. Com os resultados obtidos na pesquisa podemos concluir que os 
principais motivos para a não participação dos alunos nas aulas centraram-se na falta 
de estrutura apropriada na escola, dificultando a utilização de espaços apropriados e 
materiais necessários para uma maior participação e interesse, na vergonha do 
próprio corpo e na falta de variação dos conteúdos trabalhados pelo professor, como 
por exemplo, a repetição de esportes já praticados em anos anteriores. Concluímos 
que possíveis caminhos de solução para esses desafios dependem de uma conjunção 
de esforços do poder público, da direção escolar e de professores, com vistas a 
promover melhores condições estruturais e materiais e consequentemente aulas mais 
diversificadas e identificadas com os interesses dos alunos, aumentando assim, os 
níveis de participação nas aulas de Educação Física.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Durante os anos de formação e quando começamos a lecionar nas escolas em 

que trabalhamos, nunca havíamos parado para nos questionar sobre a importância 

do ensino da Educação Física na escola, talvez por saber o significado e os benefícios 

que a sua prática e conhecimento podem trazer. 

Nas séries iniciais do ensino fundamental e também no segundo segmento, 

percebemos bastante interesse pelas aulas de Educação Física e pouco ou nenhum 

questionamento sobre sua importância. 

Porém, após alguns anos no magistério, tenho notado que muitos alunos, ao 

chegarem ao ensino médio, demonstram significativo desinteresse pelas aulas de 

Educação Física, e, segundo as nossas observações, expressam vergonha em 

participar das aulas, assim como há aqueles que não acham importante a prática de 

atividade física. Sendo assim, as seguintes questões motivam nosso estudo: quais 

são os níveis de interesse de alunos pelas aulas de Educação Física e quais são as 

principais causas deste fenômeno. 

 

2 OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GERAL 
 

 Sendo assim, vemos como necessário compreender os níveis de interesse de 

alunos pelas aulas de Educação Física. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Para esse fim, pretendemos:  

a) identificar os níveis de interesse e participação dos alunos pelas aulas de 

Educação Física; 

b) compreender as principais causas que levam a esses níveis de interesse e 

participação;  

c) propor estratégias para a minimização da pouca participação e desinteresse 

pelas aulas de Educação Física no ensino médio. 
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3 JUSTIFICATIVA 
 

A motivação pessoal para esse estudo se deve à dificuldade em ministrar as 

aulas de Educação Física com a baixa participação dos alunos, fato que nos 

incomodou por não conseguir levar o aprendizado a todos.  

Esperamos, com este estudo, intervir de forma efetiva em nossa prática, 

podendo, assim, buscar minimizar a baixa participação nas aulas de Educação Física 

e, por consequência, obter uma melhora no processo de ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, a nossa pesquisa se justifica por abranger uma demanda cada 

vez mais comum no meio escolar, devido à dificuldade que os professores têm para 

lidar com a situação de baixa adesão, podendo, assim, entender os motivos e intervir 

para uma melhora da nossa prática pedagógica. 

 
4 METODOLOGIA 
 

 A presente pesquisa terá cunho qualitativo, que responde a questões muito 

específicas e se dedica a analisar “um nível de realidade que não pode ou não deveria 

ser quantificado [...] trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (DESLANDES, 2010, p. 21). 

 Pelo fato de nossa pesquisa se dedicar ao universo de uma escola e mais 

especificamente de uma disciplina, caracterizamos nossa investigação como um 

estudo de caso. Segundo Yin (1994), trata-se de uma abordagem metodológica de 

investigação especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar ou 

descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente 

envolvidos diversos fatores. 

  Questionaremos os alunos de Educação Física do ensino médio de uma escola 

pública estadual do Rio de Janeiro, por meio de um questionário misto que, segundo 

Mattos, Rossetto Júnior e Blecher (2004, p. 40), “combinam perguntas abertas e 

fechadas”. 

 
5 EMBASAMENTO TEÓRICO 
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Nas escolas públicas, o desinteresse pode ocorrer por fatores externos e 

internos. No caso da Educação Física, esse desinteresse fica mais explícito por se 

tratar de uma disciplina em que a presença física do aluno, participando efetivamente 

da aula, é imprescindível, não sendo possível exercer a prática sem ele. 

Segundo Neto (2010), é fácil identificar o desinteresse dos alunos por essa 

necessidade de participação do corpo nas atividades. O aluno que não participa é logo 

identificado, o que torna a disciplina diferente das demais, pois, há a necessidade de 

participação efetiva do aluno nas atividades propostas, o que não notamos na 

realização de um exercício teórico de forma tradicional no âmbito  da sala de aula. O 

autor associa esta relação de não participação com a necessidade de ajudar a família 

financeiramente, necessitando trabalhar, o que desestimula por vezes a participação 

nas atividades da disciplina. 

Darido (2004) defende que a pouca participação dos alunos no ensino médio 

tem relação com a repetição dos conteúdos ministrados pelos docentes, que 

privilegiam o gesto técnico repetitivo dos esportes, os quais os alunos já vivenciam 

desde os anos iniciais do ensino fundamental, e que, por não se sentirem inseridos 

no conteúdo de forma significativa, sentem-se desmotivados para a realização das 

atividades propostas. 

De acordo com Aquino (2005), a falta de habilidade motora demonstrada nos 

primeiros anos do ensino fundamental e não trabalhada na vida escolar do aluno gera 

grande impacto na decisão de participar ou não das aulas de Educação Física. Essa 

falta de habilidade motora ou a demonstração dela influenciará em suas participações 

por anos futuros nas aulas. 

Voltando o nosso enfoque ao professor, o método utilizado pelos docentes para 

ministrar suas aulas está ligado à sua capacidade criativa de ensino, usando sua 

seriedade e habilidade técnica (ALMEIDA, 2007). O professor que utiliza o lúdico em 

seus métodos de ensino diminui a possibilidade de ter alunos pouco motivados, sendo 

esse um dos fatores que diferenciam a Educação Física das demais disciplinas. 

Um dos fatores predominantes para a não participação nas aulas deve-se à 

fase de mudanças corporais advindas da adolescência, de acordo com Cool, Palácios 

e Marquesi (1995, p. 263): “é a etapa que se estende dos 12-13 até aproximadamente 

ao final da segunda década de vida. É uma etapa de transição entre a infância e a 

etapa adulta”. Essa etapa apresenta uma série de transformações corporais, as quais 
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influenciam diretamente nas aulas práticas, tais como: vergonha de mostrar o corpo e 

trocar de roupa na frente de outros colegas. O desenvolvimento corporal nem sempre 

é igual, o que gera também esse desconforto em participar de certas atividades. São 

fatores que nessa fase podem prejudicar a participação. 

As aulas de Educação Física também são muito afetadas pelos problemas 

estruturais que as escolas públicas atravessam. A disciplina sofre, principalmente, por 

não poder proporcionar condições de vivenciar diferentes tipos de atividades devido 

ao pouco, ou nenhum, investimento. No entanto, segundo Machado (2007), o 

problema está na forma com que os investimentos são usados e não na sua 

quantidade. Segundo o autor, se comparado com alguns países da América Latina, 

observa-se que o PIB utilizado é maior para a educação, não sendo transformado em 

resultados e melhoria nos índices de aprendizagem. 

 Esse pouco, ou nenhum investimento no setor, é mais um fator a dificultar a 

participação dos alunos, por não ser possível proporcionar condições adequadas para 

o aprendizado e vivências ideais para o educando, uma vez que na Educação Física 

a utilização de matérias é de extrema importância para a sua prática. 

 Os fatores apresentados evidenciam que existem diversas possibilidades de 

não participação dos alunos nas aulas de Educação Física, principalmente no ensino 

médio. São situações que dificultam o processo de ensino, as quais o professor tem 

de buscar formas de lidar, para que o sujeito principal no processo de aprendizagem, 

o aluno, não seja de todo prejudicado em seu direito de ter acesso ao conhecimento. 
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6 RESULTADOS 
 
6.1 NÍVEIS DE INTERESSE E PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS 
 

Ao ministrarmos as aulas de Educação Física, notamos que a quantidade de 

alunos que participava efetivamente das aulas práticas de Educação Física era muito 

baixa (entre 14,3% a 43,6%) em relação ao quantitativo total da turma, como podemos 

ver a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideramos como de participação ativa o aluno que está de uniforme para a 

aula prática e na quadra ou espaço reservado para a aula, pois a escola não permite 

que ele participe da aula sem o uniforme adequado. Notamos que o impacto no 

processo de aprendizagem era enorme, pois a maioria não tinha acesso ao conteúdo 

prático, o que proporcionava um prejuízo do conhecimento e também para sua 

avaliação junto à disciplina. Em função disso, elaboramos uma pesquisa em que 

perguntamos aos alunos: sobre o nível de interesse pelas aulas de Educação Física, 

sobre o motivo da não participação ou participação nas aulas, e pedimos sugestões 

Tabela 1 – Níveis de participação ativa nas aulas  

Bimestre Presentes Participação ativa (%) 

1° 37 29,7% 

2° 27 28,8% 

3° 23 43,6% 

4° 29 14,3% 

Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor, no 1º semestre de 2016, para elaboração da 

pesquisa. 
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para que a participação dos alunos fosse maior nas aulas. Com a pesquisa, buscamos 

entender o porquê do baixo interesse pelas aulas práticas de Educação Física, 

analisando as respostas dos alunos. 

 Abaixo, apresentamos os resultados referentes à pergunta sobre o nível de 

interesse dos alunos pelas aulas de Educação Física. 

 

 

Tabela 2 – Níveis de interesse pelas aulas 

Níveis Estudantes  % 

Me interesso pouco 44 40,7% 
Me interesso mais ou menos 30 27,8% 

Me interesso bem 15 13,9% 

Não tenho muito 19 17,6% 

Total 108 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor, no 2º semestre de 2015, para elaboração 

da pesquisa. 

 

Analisando os dados obtidos na pesquisa, encontramos com maior relevância 

que 40,7% dos alunos se interessam pouco pela aula de Educação Física, um 

quantitativo significativo, pois engloba quase metade dos alunos entrevistados. Outro 

resultado que chama a atenção na pesquisa foi que 27,8% se interessam mais ou 

menos; alguns até participam algumas vezes, mas não demonstram interesse 

elevado. 

A pesquisa revela que o nível de interesse apresentado por esse grupo de 

alunos do 1º ano do ensino médio é baixo em relação ao quantitativo total de alunos 

que responderam ao questionário. 

 

6.2 CAUSAS DE PARTICIPAÇÃO OU NÃO NAS AULAS 
 

Na pesquisa realizada, obtivemos diversas respostas para justificar a não 

participação nas aulas de Educação Física. Dentre as justificativas para melhor 

compreensão, iremos classifica-las em: motivos estruturais (aulas com mais de uma 

turma no mesmo espaço, falta de material), vergonha das mudanças corporais, 
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exigência da roupa para a aula prática, horário das aulas e dia da semana, problemas 

de saúde que impedem a participação. 

 Os motivos estruturais englobam grande parte das reclamações dos alunos. 

Muitas falas na pesquisa remetem a isso como um problema que influi negativamente 

para que haja uma maior participação por parte dos entrevistados. Entre essas falas, 

destacamos algumas: 

 
Eu participo, às vezes. Por que às vezes? Porque, as aulas quase sempre 

são repetidas, não têm equipamento necessário. A educação física precisa 

de muitas melhorias. Isso é um pequeno exemplo. 

 

Não tem um vestiário em boas condições, uma nojeira só. 
  

Já é de minha própria pessoa, não gosto muito de praticar atividades físicas, 

e, além disso, fico com um pouco de timidez, por algumas pessoas ficarem 

ao redor da quadra, e acredito eu que a escola não possui uma infraestrutura 

boa em relação ao vestiário etc. 

 

Não pratico por conta de ser junto com uma turma com grau de força e/ou 

agilidade maior, por falta de materiais para aulas diferentes. 
 

Primeiro pelo uniforme (não tenho roupas com as cores que pedem). 

Segundo por algumas atividades não me interessam. Terceiro pelo vestiário 

que, vira e mexe, está fedendo, sujo e os meninos têm que tomar banho lá 

porque o deles está sujo ou ruim e as meninas não podem tomas um banho 

decente. 

 
Não pratico pela regra de vestimenta, e porque a vestiário não é tão 

adequado. 

 

Porque não gosto dos tipos de jogos, porque o vestiário e um pouco ruim para 

trocar de roupas e também porque não gosto de usar o tipo de roupas para 

jogar. Também tem alguns jogos que as pessoas não respeitam e tem 

algumas pessoas muito infantis pra isso pode jogar a bola mais forte e pode 

machucar. Por isso não prefiro jogar. 
 

Não gosto de fazer Ed. Física com outras turmas. 
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 Podemos observar que a falta de estrutura, conservação do vestiário, a falta de 

materiais para uma maior diversidade nas aulas e a necessidade de utilizar o mesmo 

espaço com outra turma no horário da aula de Educação Física são fatores que 

influenciam negativamente na participação desses alunos. Fatores esses citados por 

Machado (2007) em sua pesquisa, quando afirma que os recursos utilizados nas 

escolas públicas são mal-empregados, o que pode levar a essa influência direta no 

caso da Educação Física por necessitar de recursos materiais para que essa 

diversidade de atividades e aula seja comtemplada. 

 Essa dificuldade de trabalho nessa escola pode ser agravada quando o 

professor de Educação Física solicita materiais, ou quando alunos desejam vivenciar 

alguns esportes que não sejam considerados “tradicionais”. Algumas alternativas a 

esses desafios propõem que professores que atuam diretamente com esse material 

de utilização nas aulas de Educação Física participem do processo de compra e 

direcionamento do orçamento destinado a isso, já que 40% do FUNDEB atualmente 

estão destinados à conservação, manutenção e aquisição de materiais na escola, 

incluindo, assim, os destinados à Educação Física. Essa participação direta poderia 

trazer maiores possibilidades de diversificação nas escolhas dos materiais e, 

consequentemente, na diversidade das aulas, porém ressaltamos que nem sempre a 

verba atende à demanda da escola, o que ocasiona a priorização da compra de 

materiais que possam ser compartilhados pela maioria dos professores que trabalham 

na instituição. 

 Na maioria dos casos, não incluímos os alunos neste processo, por não 

acharmos relevante sua participação no que desejam aprender. Este ponto, apesar 

de não ter um grande destaque no cotidiano escolar, pode levar a uma integração 

muito grande nas aulas, pelo simples fato de que, ao inserir o aluno na discussão de 

que tipo de esporte ou atividade, considera interessante ser vivenciado nas aulas de 

Educação Física, ele pode se tornar parte do processo e se sentir personagem atuante 

e não mero repetidor do que lhe é proposto. 

Dentro dessa realidade, os professores buscam adequar as aulas ao espaço e 

materiais que lhes são oferecidos na escola, tentando conquistar a atenção e 

interesse para as atividades propostas. Aos alunos são apresentadas formas 

adaptadas de vivenciar atividades diferenciadas, porém nem sempre com o devido 

sucesso, por não ser possível alcançar uma aula de qualidade. Em muitos casos, os 
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professores adquirem o material com recursos próprios para que seus alunos não 

deixem de vivenciar situações de aula que são vitais em seu processo de 

aprendizagem. É certo que, mesmo com as limitações estruturais e materiais, é 

possível diversificar as aulas, no entanto não podemos desconsiderar possíveis 

perdas de qualidade no processo de aprendizagem que essa situação pode ocasionar, 

ou mesmo eximir o estado de garantir as condições adequadas para que as aulas de 

Educação Física aconteçam com a qualidade que os alunos merecem. 

 
7 CONCLUSÃO PARCIAL 
 

O objetivo do estudo foi investigar os motivos que levam à não participação nas 

aulas de Educação Física em turmas do ensino médio no 1º ano do Colégio Estadual 

Rubens Farrulla. Analisando os resultados obtidos com a pesquisa de campo, o 

acompanhamento diário do professor na participação efetiva dos alunos, constatamos 

que existem alguns fatores que explicam esta baixa participação e, 

consequentemente, o desinteresse dos alunos junto às aulas. 

Os resultados nos mostram que a estrutura tem uma grande influência na 

participação das aulas, por ser um fator muito citado nas respostas das pesquisas, e 

que, ao obrigar o aluno a utilizar o mesmo espaço com outras turmas, ao não 

proporcionar um material adequado para uma maior variação de conteúdo, acaba 

interferindo na participação, pois desmotiva e limita o que pode ser ensinado. Outro 

dado encontrado na pesquisa que contribui para a não participação nas aulas foi a 

vergonha do próprio corpo relacionado às mudanças que os estudantes sofrem 

durante a adolescência, fase essa vivida por eles no ensino médio. 

Essa temática das mudanças no corpo no período da adolescência pode ser 

trabalhada junto a eles, demonstrando que, por se tratar de uma fase, irá passar e que 

a prática e o aprendizado adquirido nas aulas irão ajudá-los na desconstrução desse 

pensamento, conhecendo melhor o próprio corpo através das aulas de Educação 

Física, e, consequentemente, não deixando de participar por esse motivo. 

A pouca variação de conteúdo nas aulas foi outro fator encontrado nas 

pesquisas. Essa realidade foi constatada por Darido (2004) quando afirmou que a 

pouca participação dos alunos no ensino médio tem relação com a repetição dos 

conteúdos ministrados pelos docentes. Esse fato contribui para essa diminuição na 
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participação dos alunos, de maneira que, não havendo uma diversidade nas aulas, 

tornando-as repetitivas, a possibilidade de causar o desinteresse, a sensação de estar 

há vários anos praticando os mesmos conteúdos, tem, com o tempo, grande chance 

de afastar das aulas os alunos, principalmente com menos habilidade, tornando-as, 

assim, um território só do aluno que gosta de praticar determinado esporte. O 

professor pode reduzir esse desinteresse no caso, com uma maior variação de 

conteúdos nas suas aulas, visando integrar mais os alunos que não possuem 

determinadas habilidades, mas que podem se destacar e, assim, compreender que 

sua participação nas aulas é tão importante e necessária como a de qualquer outro 

aluno. Outra possibilidade para o professor integrar ainda mais o aluno ao processo 

de ensino é convidá-lo a participar do planejamento do ano letivo, deixar um espaço 

em cada bimestre para que os discentes escolham, dentro de algumas opções, o que 

desejam aprender, com isso tornando o aluno figura atuante nas aulas. 

No caso específico das turmas desse colégio, notou-se que a falta de estrutura 

de todos os fatores foi o que mais influenciou para a não participação nas aulas. Por 

esse fator impossibilitar que as turmas utilizassem o espaço da aula prática de 

maneira plena, não permitiu uma variação maior nas aulas ao não fornecer material 

necessário para que fosse possível explorar novas possibilidades de conteúdos, e até 

na limpeza dos espaços destinados aos estudantes para a prática. 

Podemos concluir com este estudo que os motivos que levam os alunos dessa 

instituição de ensino à não participação nas aulas de Educação Física são possíveis 

de serem solucionados, no entanto requerem uma ação conjunta do poder público, da 

direção escolar e dos professores para que este quadro se altere. Com isso, o 

professor, como mediador do conhecimento, poderá apresentar, planejar e executar 

aulas que abranjam todo o conteúdo e possibilidades para o aluno, mostrando a 

importância da atividade física não só para a escola como para a vida. 
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