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RESUMO 

 

Leandro Ferreira Canuto da Silva. Perspectivas curriculares da Educação Física 
e interesse pelas aulas no ensino médio: relações possíveis. 2016. 41 f. Produto 

Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Educação 
Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 
 
Diante dos obstáculos frequentemente encontrados no cenário da Educação Física 
escolar que esbarram no interesse dos alunos pelas aulas de Educação Física, 
principalmente no ensino médio e nas séries finais do ensino fundamental, este 
trabalho acadêmico buscou fazer uma relação dos níveis de interesse dos alunos 
pelas aulas com visões e perspectivas curriculares adotadas pelos professores da 
disciplina. A metodologia adotada foi a pesquisa qualitativa de campo, utilizando-se 
a entrevista semiestruturada com perguntas abertas e fechadas e questionário 
estruturado semiaberto. A pesquisa foi aplicada a três professores de Educação 
Física regentes em turmas do 1º ao 3º anos do ensino médio de uma escola pública 
estadual no Rio de Janeiro e seus respectivos alunos. Aplicou-se a técnica da 
análise dos conteúdos, visando-se encontrar respostas para questões formuladas 
que ultrapassem as aparências. Coerentemente, a partir de referenciais teóricos, 
pudemos identificar maiores e menores níveis de interesse e perspectivas que vão 
do esportivismo, passando pelo recreacionismo até intenções pedagógicas 
inovadoras. 
 
Palavras-chave: Perspectivas curriculares. Níveis de interesse. Educação Física. 

Ensino médio. 
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ABSTRACT 

 

"Leandro Ferreira Canuto da Silva. Curricular perspectives of Physical Education 

and interest in classes in high school: possible relations. 2016. 41 p. Final 

product (Specialization in Basic Education Teaching in Physical Education Subject) – 

Colégio Pedro II, Dean of Postrgraduate Studies, Research, Extension and Culture, 

Rio de Janeiro, 2016. 

 

 

Given the obstacles often found in the setting of school Physical Education that bump 

in the interest of the students for Physical Education classes, especially in high 

school and in the final years of middle school, this academic paper sought to find a 

relation of the interest levels of students for classes with visions and curriculum 

perspectives used by the teachers of the subject. The used methodology was 

qualitative field research, using a semi-structured interview with open and closed 

questions and semi-open structured questionnaire. The research was applied to 

three teachers of Physical Education regents in classes from 1st to 3rd years of high 

school from a public school, the last three years of school, in Rio de Janeiro and their 

students. We applied the technique of content analysis, aiming to find answers to 

questions asked beyond appearances. Accordingly, from theoretical frameworks, we 

could identify higher and lower levels of interest and perspectives ranging from 

sportsmanship, through recreation to innovative pedagogical intentions. 

 

 

Keywords: Curriculum perspective. Levels of interest. Physical Education. High 

school." 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Constantemente, podemos observar no cenário escolar alguns obstáculos 

relacionados ao interesse dos alunos pelas aulas de Educação Física, tanto nas 

séries finais do ensino fundamental (mais precisamente 8º e 9º anos) quanto em 

todo o ensino médio, em que o desinteresse é frequentemente presente. 

De acordo com Santos (2007 apud CAVALIERI, 2010), nos últimos tempos as 

aulas de Educação Física no ensino médio vêm sofrendo forte evasão por parte dos 

alunos, pois suas expectativas não são atendidas pelos conteúdos apresentados. 

Isso acontece, muitas vezes, devido a propostas curriculares, como a esportivista, 

por exemplo, que não mais lhes proporciona interesse, pois os mesmos conteúdos 

já foram trabalhados em praticamente todo ensino fundamental. 

A partir dessas reflexões, começamos a questionar o verdadeiro sentido da 

Educação Física escolar no processo de formação do cidadão, bem como em todo 

processo de ensino-aprendizagem. 

Maneiras tradicionais de se aplicar aulas práticas de Educação Física 

tomaram conta do ambiente escolar desde suas origens e, de certa forma, tal 

tradicionalismo descontextualizado começou a ser questionado e abriu espaço para 

contestações e para o surgimento de mudanças. A Educação Física passou a ser 

discutida, visando a suas relações com a sociedade. Paralelo a todo esse contexto, 

percebemos na escola pesquisada o surgimento de uma clientela escolar 

diferenciada, novos alunos, sujeitos desafiadores do processo de ensino, estudantes 

que aprendem de forma diferenciada se tornando atores da sua própria formação. 

Essa realidade pressiona os agentes escolares para uma nova escola pública 

que estabeleça relação dos saberes, com a realidade do educando, conferindo mais 

sentido e significado ao processo de ensino e aprendizagem. Por isso, 

questionamos em que medida esse novo aluno encontra um sentido real que o faça 

entender o papel da Educação Física escolar para sua formação? E o professor, 

como se situa nessa questão? Será que realmente temos novos professores? O 

professor que antes era o centro das atenções e o detentor do saber hoje precisa 

estimular curiosidades e ter sensibilidade para mediar conhecimentos. 

No atual momento em que a escola se encontra, o professor do ensino médio 

se vê impelido a repensar suas práticas pedagógicas para que possa se adequar ao 

surgimento de alunos mais críticos e tentar solucionar o problema da falta de 
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participação da melhor forma possível. De acordo com Paiano (1998), a postura 

adotada pelo professor é decisiva na decisão do aluno pela prática ou não. 

Tendo como base em Almeida e Cauduro (2007), encontramos o aluno do 

ensino médio crítico contestador, buscando uma educação com qualidade. Esse 

aluno tem interesse em que haja uma educação melhor, diferenciada, e um 

professor preparado, motivado, que se encaixe nos anseios e expectativas dele. 

Deparamo-nos, então, com as seguintes questões: qual o nível do interesse 

dos alunos do ensino médio da escola estadual CIEP 305 Heitor dos Prazeres, pelas 

aulas de Educação Física e em que medida a perspectiva curricular adotada pelos 

professores desta disciplina pode influenciar no interesse dos alunos pelas aulas. 

Nesse estudo, buscaremos conhecer a visão dos alunos e dos professores de 

Educação Física em relação aos objetivos e finalidades da disciplina no ensino 

médio; identificar o nível de interesse dos alunos pela disciplina de Educação Física; 

conhecer as causas principais que influenciam os níveis de interesse dos alunos e, 

finalmente, analisar se a perspectiva curricular adotada pelos professores da referida 

disciplina tem relação direta com níveis de interesse dos alunos.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar os níveis de interesse por parte dos alunos na disciplina Educação 

Física, relacionando-os às perspectivas curriculares adotadas pelos professores. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Conhecer a visão dos alunos e dos professores de Educação Física em 

relação aos objetivos e finalidades da disciplina no ensino médio; 

b) identificar o nível de interesse dos alunos pela disciplina de Educação 

Física; 

c) conhecer as causas principais que influenciam nos níveis de interesse dos 

alunos; 

d) analisar se a perspectiva curricular adotada pelos professores da referida 

disciplina tem relação direta com níveis de interesse dos alunos;  

e) desenvolver estratégias para despertar o interesse dos alunos na disciplina 

Educação Física, a partir da realização de atividades que enriqueçam as 

aulas. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96 (BRASIL, 

1996), após muita luta da categoria de profissionais da área, trouxe um suporte, 

tornando a disciplina um componente curricular obrigatório da Educação Básica, 

devendo estar vinculada à proposta pedagógica da escola. 

Contudo, tal inclusão da disciplina como componente curricular parece não ter 

sido o suficiente para que ela tenha encontrado seu espaço didático-pedagógico, 

deixando de ser encarada como simples conteúdo prático, em que o aluno 

simplesmente faz por fazer. Esses fatores geram uma inquietação constante na 

busca de uma identidade significativa do papel da Educação Física no processo de 

ensino aprendizagem do aluno. 

Entramos, então, numa realidade que acaba esbarrando na motivação. 

Mesmo sendo uma disciplina curricular obrigatória, muitos ainda resistem em 

participar das aulas com regularidade, principalmente na faixa etária que 

compreende o ensino médio. Não basta obrigar a fazer sem mostrar o verdadeiro 

sentido de tais procedimentos. É importante também estabelecer uma relação entre 

as causas que levam à desmotivação, interferindo e modificando esse quadro. 

Alunos com pouco ou nenhum interesse dificultam o trabalho do professor, 

gerando um clico de desmotivação. O estudo em questão visa conhecer as causas 

principais pelas quais os níveis de interesse diminuem no ensino médio.  
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4 METODOLOGIA 

 

O presente estudo se realizou no município do Rio de Janeiro em uma escola 

estadual, CIEP 305 Heitor dos Prazeres. A instituição possui 96 turmas 2209 alunos 

e um total de 126 servidores, e está situada no bairro de Pedra de Guaratiba zona 

oeste da cidade. 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, que, de acordo com Minayo (1993, p. 

245), permite “aprofundar a complexidade de fenômenos, fatos e processos 

particulares e específicos de grupos mais ou menos delimitados em extensão e 

capazes de serem abrangidos intensamente”. 

A pesquisa de campo se realizou por meio de uma entrevista 

semiestruturada, que, segundo Minayo (1993), combina perguntas fechadas e 

abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em 

questão, sem se prender ao roteiro de perguntas do pesquisador. Tal entrevista foi 

aplicada a três professores de Educação Física regentes no ensino médio em 

turmas do 1º ao 3º ano da escola investigada. A ideia foi buscar durante o processo 

de coleta de dados uma interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados. 

Segundo Minayo (1993), as interações sociais em campo são partes essenciais da 

pesquisa qualitativa, pois permite um maior conhecimento com a realidade dos 

problemas investigados. 

Utilizamos também um questionário estruturado, com um conjunto de 

perguntas semiabertas, que os alunos responderam sem a presença de um 

entrevistador. A pesquisa teve como foco analisar os dois pontos de vista: o dos 

alunos e dos professores mediadores do processo ensino-aprendizagem, buscando 

encontrar os níveis de interesse dos alunos na relação com as perspectivas 

curriculares utilizadas pelos docentes. 

A análise e transformação de dados coletados, ainda em seu estado bruto, 

em resultados de pesquisa, envolvem a utilização de determinados procedimentos 

para sistematizar, categorizar e tornar possível sua análise por parte do 

pesquisador. No caso específico desta pesquisa, aplicou-se a técnica da análise do 

conteúdo. A análise do conteúdo parte dos pressupostos de que podemos encontrar 

respostas para questões formuladas e também podemos confirmar ou não as 

afirmações estabelecidas antes do trabalho de investigação (hipóteses) (MINAYO et 

al., 2010). 
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Minayo (2010) também apresenta outros conceitos necessários à análise do 

conteúdo, que envolvem múltiplas possibilidades de descoberta do que está por trás 

dos conteúdos manifestos, isto é, além das aparências do que está sendo 

comunicado. 

Em resumo, baseados na perspectiva metodológica da análise do conteúdo, 

planeja-se cumprir os seguintes procedimentos de análise dos materiais de campo: 

realizar leitura exaustiva dos materiais advindos das transcrições das entrevistas; 

destacar as falas mais significativas em relação ao propósito do estudo; classificar 

as falas por grupos temáticos, adotando como critérios: a frequência, a semelhança 

e a relevância do material. Desse modo, após agruparmos as falas por similaridade 

de significado, chegamos à definição de categorias temáticas, conforme preconizado 

por Minayo (2010). Encontramos as seguintes categorias temáticas: níveis de 

interesse dos alunos pelas aulas de Educação Física, perspectivas curriculares 

associadas aos níveis de interesse e ações didático pedagógicas que aumentem o 

interesse dos alunos pelas aulas de Educação Física. 
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Sabemos que, nas últimas décadas, a Educação Física escolar passou por 

grandes e intensas transformações tanto pedagógicas quanto legislativas. Tais 

mudanças trouxeram em suas bagagens questionamentos sobre a missão da 

disciplina no currículo escolar. 

Ao longo das últimas décadas, foram muitas as propostas pedagógicas em 

Educação Física, com o intuito de transformar uma realidade historicamente 

construída com pressupostos tradicionais e com conteúdos ligados aos esportes. 

Apesar disso, o que se percebe ainda hoje no ensino médio é uma forte inclinação 

ao trabalho com esses mesmos esportes (FERREIRA et al., 2014). 

O professor tem em suas mãos a atribuição de planejar suas aulas de acordo 

com as necessidades e anseios solicitados pela Educação Física escolar atual, 

transmitindo um significado para suas aulas que ultrapassem os conteúdos 

esportivistas e até mesmo monoculturais. 

De acordo com Darido (2003 apud FERREIRA, 2014), professores justificam 

a repetição de conteúdos do ensino fundamental para o ensino médio, alegando que 

existe uma recepção mais facilitada por parte dos alunos. Existe uma afirmação 

desses mesmos professores que conteúdos como lutas e danças apresentam uma 

resistência maior por parte dos educandos, o que acaba gerando certa dificuldade 

de implantação desses no planejamento das aulas. 

O papel da Educação Física na escola vai muito além desse modelo 

conteudista focado apenas na pratica de determinada modalidade voltada para uma 

visão biológica e mensurável do corpo. Como uma disciplina curricular, deve está 

articulada com a proposta pedagógica da escola, visando uma articulação das 

múltiplas dimensões do ser humano. Conforme afirma Ferreira: 

 
A escola seria, portanto, um espaço onde a Educação Física, independente 
do conteúdo, pudesse ensinar conceitos, atitudes e experiências de 
movimentos relevantes para a vida dos adolescentes. Atualmente coexistem 
várias abordagens do ensino de Educação Física com a intenção de romper 
com o modelo esportivista. Embora contenham enfoques diferenciados 
entre si, com pontos por vezes divergentes, muitas dessas abordagens têm 
em comum a busca de uma Educação Física que articule as múltiplas 
dimensões do ser humano (2014, p. 735). 

 

Todos esses aspectos geram uma crítica muito comum por parte dos 

adolescentes do ensino médio que apontam para questão dos conteúdos repetitivos. 
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Sentem-se desinteressados, pois as aulas são praticamente as mesmas que 

vivenciaram durante todo o ensino fundamental. Observamos, então, grande evasão 

desses estudantes das aulas de Educação Física desde a fase final do ensino 

fundamental e, principalmente, no ensino médio. Ferreira aponta ainda para 

problemática gerada por esses conflitos entre teoria e prática: 

 
A síntese desse processo é uma tensão entre teoria e prática, na qual a 
teoria parece não modificar a realidade da Educação Física e a realidade 
parece não aceitar a teoria. Os professores, diante disso, são autores e 
vítimas desse processo e apresentam dificuldades de encontrar um rumo 
para o desenvolvimento da Educação Física como componente curricular do 
Ensino Médio (2014, p. 735). 

 

Entramos, então, no quadro do desinteresse dos alunos pelas aulas de 

Educação Física. Por se tratar de uma disciplina que, na maioria das vezes, é 

tratada pedagogicamente com atividades envolvendo fruição corporal, o aluno 

desinteressado é logo observado, o que não acontece com tanta facilidade em 

outras disciplinas (NETTO et al., 2010). Em contrapartida, esse nível de interesse é 

de ampla importância para o andamento harmonioso das aulas. As causas desse 

desinteresse se tornam, então, um objeto de estudo de grande valor para reflexão 

de uma prática docente significativa que não esteja pautada em apenas algumas 

dimensões humanas. 

Conforme afirma Darido (2004 apud NETTO, 2010), quando falamos em 

alunos não praticantes das aulas de Educação Física, chega-se à conclusão que um 

dos fatores desencadeantes de tal afastamento desses estudantes, tanto dentro 

quanto fora da escola seria a repetição dos programas de Educação Física. Os 

programas de aula no ensino médio são os mesmos do ensino fundamental, na 

maioria das vezes restrito a gestos técnicos e esportivos. 

É certo que encontramos ainda estereótipos e preconceitos ligados à forma 

como o componente curricular é interpretado. O aluno ainda tem a visão de uma 

Educação Física extremamente prática, visando ao aprendizado de técnicas e 

táticas de modalidades esportivas e ao alcance de rendimentos corporais extremos. 

Essa visão em algumas situações pode gerar um afastamento, impedindo que o 

aluno tenha experiências ligadas ao movimento. Para Barbosa (2007 apud NETTO, 

2010, p. 8): 

 
As aulas de Educação Física não deveriam atingir extremos, como a prática 
descontextualizada ou somente a chamada teorização. A educação física 
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seria uma área de conhecimento que possui uma especificidade: o 
movimento humano consciente. Nesse sentido, é preciso que sua 
intervenção se realize com reflexões, mas sem perder suas características 
procedimentais. 

 

5.1 O PAPEL DO PROFESSOR COMO ARTICULADOR DO PROCESSO DE  

      ENSINO/ APRENDIZAGEM  

 

Dentro desse contexto, é importante entender o papel do professor de 

Educação Física no ensino médio. Seria um educador que atua na área da saúde? 

Ou um professor que tem oportunidades de ensinar conhecimentos do mundo dos 

esportes? 

De acordo com Nista-Picollo (2012, p. 52), 

 
a função do professor de Educação Física é bastante complexa e vai muito 
além da simples aplicação de exercícios ou jogos. Se em outros anos do 
ensino é importante que o professor discuta com seus alunos a definição 
dos conteúdos a serem tratados nas aulas no Ensino Médio isso é 
primordial. Sua postura democrática na escolha do que será feito nas aulas 
de acordo com aquilo que os alunos esperam pode provocar um maior 
interesse da turma pelas aulas, trazendo certa motivação para prática. 

 

O ponto-chave de tudo isso está na mediação entre o que os alunos esperam 

das aulas com os pontos fundamentais para educação e formação deles. 

Nista-Picollo (2012) afirma que um programa de Educação Física escolar 

voltado para o nível médio deve ser elaborado em parceria com os alunos, pois só 

tem relevância e significado se for ao encontro das expectativas dos discentes. No 

programa, deverá constar o planejamento de todas as aulas, com seus respectivos 

conteúdos desenhados de acordo com o contexto em que a escola está inserida. É 

papel do professor de Educação Física identificar o que os alunos não sabem e 

também o que sabem sobre o universo da cultura corporal de movimento, pois assim 

poderar mediar com novas oportunidades de construção de conhecimentos. 

Mas precisamos levar em conta o interesse do professor e o que ele acredita 

que necessita ser abordado em suas aulas, pois não são apenas os níveis de 

interesse do aluno que garantem maior ou menor participação; falamos de interesse 

pelas aulas. Professor e aluno são sujeitos ativos na construção desse processo, 

pois, segundo Neira (2007), o professor precisa ser um pesquisador e procurar se 

aprofundar nos conteúdos de uma prática da cultura corporal contextualizada para 

melhor conduzir suas ações pedagógicas estimulando a criticidade do educando. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 NÍVEIS DE INTERESSE DOS ALUNOS PELAS AULAS DE EDUCAÇÃO  

      FÍSICA 

 

Neste capítulo, apresentaremos os resultados obtidos na pesquisa de campo 

realizada com docentes e alunos do CIEP 305 Heitor dos Prazeres, objetivando 

investigar os níveis de interesse dos alunos pelas aulas de Educação Física no 

ensino médio. Tendo como base o trabalho realizado por esses mesmos docentes, 

procuramos encontrar e relacionar as causas principais que influenciam no nível de 

interesse dos discentes. 

Para tal investigação, perguntamos aos professores como eles classificavam 

o nível de interesse dos seus alunos pelas aulas de Educação Física. Encontramos 

as seguintes respostas: 

 
Acho que eles são interessados... uma mistura dos que são interessados 
com os pouco interessados [...] Eu acho que isso varia muito de acordo com 
a proposta da aula, da atividade que a gente tá dando e do nível de empatia 
do professor com os alunos. As turmas são diferentes, os alunos são 
diferentes. Então, acredito que tenha que ser trabalhado de forma diferente. 
Embora o conteúdo seja o mesmo, acho que a gente tem que medir 
estratégias diferenciadas e conseguir abraçar aquela turma o máximo 
possível... Mas eu coloco eles como interessados sim [...] (Professor 1). 

 
São pouco interessados. Às vezes interessados [...] (Professor 2). 

 
Bom. Nesse caso, se varia de turma pra turma, mas eu classifico no geral 
como interessados [...] (Professor 3). 

 

Durante as entrevistas, ganharam destaque falas que classificavam os alunos 

como interessados, porém com ressalvas de variações de níveis interesse, 

sobressaindo algumas variáveis como: características dos próprios alunos, a 

proposta da aula/estratégia que o professor utiliza e empatia do professor. Chamou 

atenção na fala do professor 1 a dificuldade de classificar “de uma forma geral” o 

nível de interesse dos alunos. De fato, Nista-Picollo (2012) referem-se à postura 

democrática do professor na escolha do que será feito nas aulas, de acordo com 

aquilo que os alunos esperam, podendo provocar um maior interesse da turma pelas 

aulas e trazendo certa motivação a para a prática. 
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Durante a entrevista, o professor 2 afirmou que seus alunos são pouco 

interessados e em alguns momentos interessados. Apesar de a maioria dos alunos 

se declarar muito interessada, a diferença para os poucos interessados é mínima, 

mostrando a dificuldade que o professor apresentou para classificar o nível de 

interesse de seus alunos. 

Nesse mesmo processo de investigação, perguntamos para os alunos de 

algumas turmas dos respectivos professores entrevistados qual o nível de interesse 

deles pelas aulas de Educação Física, pedindo que em seguida justificassem suas 

respostas. Como pode ser visualizado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 – Níveis de interesse dos alunos pelas aulas de Educação Física 

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

 

Como podemos observar no gráfico acima, 57% dos alunos declaram ser 

pouco interessados, apresentando algumas justificativas do tipo:  

 
Não temos equipamentos e bolas suficientes para fazermos as aulas 
(Estudante 10) 
Porque a escola não tem muito recurso para ter atividade; às vezes falta 
bola para fazer futebol (Estudante 13). 
sou pouco interessado porque não gosto de algumas modalidades 
esportivas que o professor trabalha (Estudante 9). 
Bom, parte dos professores apenas dá uma bola para os alunos e deixa 
eles “revirarem” e fazerem o que querem. Não é aula, apenas Educação 
Física (Estudante 16). 
 
Não tenho muito jeito com atividades que envolvem bola e esportes. Me 
sinto sedentária (Estudante 12). 

 

40% 

57% 

3% 

MUITO INTERESSADO

POUCO INTERESSADO

NÃO TENHO INTERESSE
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Analisando as respostas acima, verificamos o surgimento de três principais 

justificativas para o pouco interesse dos alunos: falta de equipamentos e recursos 

necessários, relação direta do interesse com modalidades esportivas e o 

desinteresse por essas modalidades e prática do “rola bola”, ou seja, aulas sem 

intencionalidade pedagógica. 

Os alunos relatam não ter equipamentos e recursos suficientes, alegam a 

falta de bolas específicas (futebol) para participarem das aulas. É notório que na 

rede pública estadual de ensino existe a escassez de todo o tipo de material didático 

e pedagógico, e algumas vezes mais de um professor e de uma turma dividem um 

pequeno espaço (quadra) num mesmo horário de aula. Todos esses fatores, sem 

dúvida, interferem no nível interesse pela aula. Não apenas no interesse do aluno, 

mas, sem dúvida, no interesse do professor que encontra obstáculos e dificuldades 

no planejamento de algumas aulas. Venâncio e Darido afirmam: 

 
Conhecer a dimensão física do espaço escolar em princípio parece não ser 
tão importante, no entanto, durante os encontros os professores apontaram 
que é de suma importância, pois é nesse espaço que as relações sociais 
acontecerão e consequentemente o resultado dessas relações interferirá 
significativamente no processo educativo, gerando também tensões e 
conflitos internos. Para os professores a concepção arquitetônica das 
escolas na qual trabalham limita o trabalho desenvolvido nas aulas de 
Educação Física. O próprio espaço físico torna invisíveis as ações que são 
desenvolvidas e desencadeadas no cotidiano escolar. A quadra, espaço 
físico que tradicionalmente é caracterizado como pertencente à Educação 
Física, normalmente fica em área restrita ao professor e aos alunos que 
frequentam as aulas e uma maioria significativa de professores, funcionários 
e outros membros da comunidade escolar não conhecem ou não sabem o 
que é realizado nesse espaço, reforçando uma visão restrita, muitas vezes 
associando o espaço única e exclusivamente para jogar bola e a realização 
de campeonatos esportivos (2012, p. 99). 

 

De uma forma mais abrangente, Alarcão (2001 apud VENANCIO; DARIDO, 

2010) aponta a escola como um local um edifício cercado de alguns outros espaços 

abertos, pensando, às vezes, que a estrutura escolar encontra-se defasada em 

relação às concepções de formação do educando, as formas de gestão curricular e 

relações sociais contemporâneas. 

De acordo com Ferreira et al. (2014), apesar de algumas propostas 

pedagógicas intituladas nas últimas décadas, visando transformar um contexto 

tradicional e esportivista presente nas aulas de Educação Física, percebemos ainda 

hoje no Ensino Médio a existência de uma forte inclinação ao trabalho com os 

esportes. Isso é observável na fala dos alunos quando relaciona o pouco interesse 
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pelas aulas de Educação Física ao fato de não gostarem de praticar esportes. Até 

mesmo aqueles que apresentam justificativas relacionadas à falta de material 

associam esse material à figura da bola. Em algumas falas, os alunos destacam 

também a falta de mediação do professor durante as aulas. 

A postura do docente e sua intenção pedagógica são de fundamental 

importância para o nível interesse dos alunos. Silva e Bracht (2012) afirmam que 

existe o professor “rola bola” o que denominam de prática do “desinvestimento” ou 

“Pedagogia da Sombra”. Tais professores, na maioria dos casos, apenas têm a 

preocupação de ocupar seus alunos com alguma atividade, assumem uma postura 

recreacionista ou transformam a aula de Educação Física em momento 

compensatório de outras disciplinas ou até mesmo um momento de lazer. 

Os autores apontam ainda uma prática pedagógica muito comum: aquela que 

segue o introduzido nas escolas desde as décadas de 1970 e 1980, em que os 

professores estão acostumados com a ideia que o professor de Educação Física 

deve ensinar esportes mais precisamente o voleibol, o basquetebol, o handebol, 

futsal ou futebol. Esse planejamento normalmente é dividido em bimestres e segue 

uma progressão pedagógica (do mais simples para o mais complexo). 

No gráfico acima, observamos também que apenas um aluno, 3% dentre 

todos os estudantes pesquisados, relatou não ter interesse pelas aulas de Educação 

Física. 

A justificativa apresentada por ela foi a seguinte: 

 
Sou muito preguiçosa (Estudante 7). 

 

Ao relatar a falta de interesse pelas aulas, com a justificativa de ser 

preguiçosa a aluna pesquisada nos remete à visão de uma Educação Física 

puramente procedimental ligada ao fazer corporal. E, quando falamos a palavra 

preguiça, de acordo com Aurélio (2000, p. 553), encontramos: “Aversão ao trabalho; 

pouca disposição para trabalhar”. Encontramos também uma associação clara entre 

aula de Educação Física e atividade física ou exercícios físicos. 

 Ferreira (2014) sugere que as aulas de Educação Física não devem estar 

ligadas apenas à dimensão procedimental, ou seja, à prática pela prática 

independente do conteúdo. Professores poderiam utilizar aulas teóricas, que 

ajudariam a justificar conceitualmente as práticas. Temáticas como musculação, 
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dança, ginástica, alongamento e nutrição assumiram novas dimensões e 

significados. Até mesmo em atividades que reúnam conteúdos de práticas 

esportivas tal aluno poderia contribuir na organização de um material ou espaço, 

ajudar na organização e distribuição dos participantes ou até mesmo uma 

apreciação crítica de uma partida através de um relatório. 

Por último, pudemos observar que 40% (12) dos alunos muito interessados 

pelas aulas de Educação Física justificaram suas respostas ao dizer: 

 
Porque a Educação Física é muito útil para nossa saúde e para nossa 
aprendizagem (Estudante 3). 
[...] sou interessada porque acho que pode auxiliar a corrigir meus 
problemas posturais e saber o que ainda posso fazer pela minha vida 
(estudante 4). 
As aulas de Educação Física nos ajudam muito a aumentar o metabolismo, 
para saúde etc. (Estudante 5). 
É bom para nos exercitar e também para saúde (Estudante 6). 
Eu sou muito interessado, pois a Educação Física melhora minha qualidade 
física e estimula minha educação. Eu amo fazer exercícios físicos, pois 
melhora minha qualidade física (Estudante 22). 

 

Os alunos fazem uma estreita relação entre atividade física e saúde, tentando 

extrair das aulas de Educação Física respostas para suas inquietações, enxergando 

apenas saúde como ausência de doenças. A mídia tem transmitido esse tipo de 

visão. Mas é sabido que saúde é definida como: “um estado de completo bem-estar 

físico, mental social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade” 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, citado por LEWIS, 1986, p. 1.100). 

Contrariamente a essa ideia, o aluno confere um caráter altamente individualista 

justificando seu interesse pelas aulas de Educação Física como recurso útil para 

prevenção de enfermidades e/ou doenças posturais. 

  Aqueles que classificaram como muito interessados justificaram seus níveis 

de interesse em argumentos ligados a saúde, metabolismo, exercícios físicos, 

desenvolvimento corporal, alimentação. Trazendo à tona uma relação da atividade 

física no processo saúde-doença. Conforme aponta Palma, 

 
É possível relacioná-la a alterações positivas para combater ou prevenir o 
aparecimento de diversas doenças, tais como: doenças cardiovasculares, 
obesidade, diabetes, osteoporose, entre outras. Por esta razão, o 
sedentarismo aparece como fator de risco para estas doenças (2000, p. 97). 

 

Palma (2000) afirma ainda que existe uma aproximação do processo saúde-

doença com uma metodologia biologizante de Educação Física. Nesse contexto, o 
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aluno deve alterar seus hábitos de saúde e estilos de vida para encerrar a causa e, 

assim, cessar o efeito. Todos esses conceitos reforçam uma Educação Física 

tradicional, em que a realização de dietas e exercícios físicos é tratada como foco 

principal e justificativo da existência da disciplina no ambiente escolar. 

Ainda no mesmo processo de investigação, perguntamos aos professores 

como eles justificavam a classificação do nível de interesse dos alunos, ou seja, 

fizemos a seguinte pergunta: Em sua opinião, por que seus alunos apresentam esse 

nível de interesse pelas aulas de Educação Física? 

 
Varia muito do conteúdo que a gente apresenta e da maneira que a gente 
coloca isso pra turma. [...] (Professor 1). 
O grupo que apresenta esse interesse, muitas vezes, é a única opção de 
lazer e até mesmo a única oportunidade de uma prática desportiva dirigida... 
pela falta de espaço físico na sua comunidade [...] (Professor 2). 
[...] Eu procuro trazer conteúdos novos e assim... atividades que façam 
parte do cotidiano deles, no caso hoje em dia, a tecnologia tá envolvida em 
tudo... então, procuro trazer jogos eletrônicos, onde os alunos vão tá 
percebendo a importância... do movimento, eles vão detectar que os jogos 
têm malefícios e benefícios, como sedentarismo [...] (Professor 3). 

 

Novamente, sobressaiu o aspecto relacionando o nível de interesse ao 

conteúdo trabalhado pelo docente e a forma como ele é colocado para as turmas, 

como é possível de observar nas falas dos professores 1 e 3, e também a 

contextualização desses conteúdos a realidade de vida dos alunos. 

Contudo, observamos nas falas a presença de conceitos ligados ao 

sedentarismo e modalidades desportivas, aproximando novamente as aulas de 

Educação Física a modelos tradicionais. Silva e Bracht (2012) apontam que a 

Educação Física no Brasil tem encontrado muitas dificuldades em traduzir seus 

avanços teóricos para o campo da intervenção pedagógica, em particular na área 

escolar. O desafio maior poderia está na formação inicial e até mesmo continuada 

de professores. Cada professor entrevistado apresentou uma justificativa 

diferenciada para o nível interesse de seus alunos. Como, por exemplo: conteúdo 

abordado nas aulas, opções de lazer e praticas desportivas, contextualização das 

aulas ao cotidiano dos alunos. Silva e Bracht afirmam ainda que 

 
A tradição (ou a Educação Física tradicional) vem demonstrando mais 
resistência à mudança do que o esperado pelo movimento renovador da 
década de 1980. Aos poucos as esperanças iniciais de mudanças massivas 
da prática, deram lugar a uma expectativa mais modesta de fomentar 
inovações ou mudanças locais. Uma mudança no enfrentamento teórico-
metodológico do problema está relacionada ao reconhecimento da 
importância do professor e de sua formação nesse processo, bem como, da 
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consideração do ambiente concreto da escola, ou seja, o “chão da escola” 
ou o cotidiano escolar (2012, p. 80). 

 

É certo que temos professores com posturas diferenciadas, porém Silva e 

Bracht (2012) destacam o surgimento de práticas pedagógicas inovadoras, práticas 

essas que não sabemos ao certo, às vezes nos escapam. Mas observamos, na fala 

do professor 3, a busca de novos conteúdos quando ele destaca a utilização de 

jogos eletrônicos em suas aulas. Poderíamos relacionar essas escolhas a certa 

atenção do professor voltada para o nível de interesse dos alunos. 

Silva e Bracht (2012), investigando práticas pedagógicas na Educação Física 

escolar, apresentou, mesmo que de forma preliminar, as características do professor 

de Educação Física inovador. Nesse modelo, o professor busca inovar os conteúdos 

de suas aulas, ampliando-os para além dos conteúdos tradicionais ligados à 

esportivização, tematizando outras manifestações da cultura corporal de movimento 

e contextualizando-as. Tal inovação articula teoria e prática, modifica o trato dos 

conteúdos e trabalha com variadas formas de avaliação. 

 

6.2 EVASÃO DOS ALUNOS  

 

A evasão escolar é um assunto que há bastante tempo faz parte dos debates 

e reflexões no âmbito da educação pública brasileira e que ocupa espaço de 

relevância no cenário das políticas públicas e da educação em particular. As 

discussões acerca da evasão escolar têm tomado como ponto central de discussão 

a interseção entre os papéis da família e da escola em relação à vida escolar do 

educando Netto et al. (2010). O autor aponta ainda que evasão escolar e 

desinteresse pelas aulas de Educação Física acontecem em maior escala na 

transição das séries finais do ensino fundamental para o ensino médio, destacando 

como causa experiências anteriores vivenciadas pelos alunos. Não só experiências 

adquiridas na convivência escolar como também fatores sociais, familiares e 

econômicos.  

 Com base nessa perspectiva, consideramos a evasão de alunos das aulas de 

Educação Física como um aspecto importante a ser investigado na entrevista com 

os docentes e, por isso, perguntamos a eles se identificavam a evasão de alunos em 

suas aulas. As manifestações nas falas foram unânimes: 

 



26 
 

Não, eu não percebo evasão de alunos. As minhas turmas são bastante 
frequentes e abraçam e concordam com minhas ideias (Professor 1). 
 
Não!!! Nas minhas aulas, não!!! Eles comparecem (Professor 2). 

 

Não, eles gostam até da aula de Educação Física, porque é o momento que 
eles fogem da sala de aula, não ficam presos (Professor 3). 

 

Retomamos aqui as reflexões de Netto et al. sobre evasão escolar e 

desinteresse pelas aulas de Educação Física: 

 
Nas escolas públicas brasileiras, há fatores internos e externos ao ambiente 
escolar que incidem na evasão escolar. Entre os problemas internos à 
escola, a análise do desinteresse pelas disciplinas curriculares pode 
contribuir para levantarmos os motivos da evasão escolar. O esclarecimento 
das razões pelas quais os alunos não se interessam por determinadas 
disciplinas pode auxiliar na compreensão de parte dos problemas que 
desencadeiam a evasão (2010, p. 7). 

 

É notório que existe uma relação direta entre evasão das aulas e níveis de 

interesse por elas. Na pesquisa em questão, observamos nas falas dos professores 

que não há problemas de evasão nas aulas e nas falas dos alunos. Apesar do pouco 

interesse, não encontramos, em seus comentários, um número significativo de 

alunos desinteressados a ponto de não comparecer, apesar de não termos 

perguntado aos estudantes diretamente sobre a evasão. A evasão das aulas de 

Educação Física é facilmente percebida, pois, diferente das outras disciplinas, a 

maioria das aulas envolve atividades de práticas corporais e o aluno que não se 

prontifica a participar das atividades é facilmente percebido. Isso não acontece numa 

aula de Matemática, por exemplo. Caso o aluno não demonstre interesse em realizar 

um exercício de cálculo matemático, talvez tal nível de interesse possa passar 

despercebido pelo professor. 

 

6.3 PERSPECTIVAS CURRICULARES ADOTADAS E SUAS INFLUÊNCIAS  

      NOS NÍVEIS DE INTERESSE 

 

Diante desse processo investigativo, perguntamos aos professores quais são 

os objetivos e finalidades da Educação Física no ensino médio. Sobressaíram as 

seguintes falas: 

 
Acho que os principais objetivos e finalidades são a gente conseguir dar o 
máximo de vivência corporal pros alunos; dentro das brincadeiras, dentro 
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dos jogos, dentro dos esportes e distribuir isso de uma forma bem ampla. 
(Porque a Educação Física ultimamente estava muito fechada e muito 
focada nos esportes e os professores limitavam as possibilidades pros 
alunos). Acho que, de uma forma geral, fazê-los compreender o corpo 
deles, a corporeidade dentro de diversas atividades que sejam lúdicas ou 
enfim. [...] (Professor 1). 
Bem! Proporcionar uma opção de lazer que muitas vezes é a única 
oportunidade de uma prática dirigida de uma modalidade desportiva. [...] 
(Professor 2). 
É...!!! Proporcionar a cultura de movimento... Vivenciando, lazer... mais o 
quê? A pessoa também perceber... a importância... os benefícios e os 
malefícios das drogas para o organismo e o esporte, vivenciar o esporte. [...] 
(Professor 3). 

 

Analisando as falas dos três professores entrevistados, observamos a 

presença de algumas perspectivas curriculares adotadas. 

Chamou atenção na fala do professor 2 justificativas ligadas a práticas de 

modalidades esportivas dirigidas destacando as aulas de Educação Física como 

única oportunidade de lazer, o que sugere a presença de uma perspectiva curricular 

esportivista e também recreacionista “Pedagogia da sombra” Reducionismo, aulas 

de Educação Física como espaço voltado para lazer (SILVA; BRACHT, 2012). Tais 

práticas são carentes de intencionalidade pedagógica. 

Destacamos, na fala do professor 1, a presença de intenções ligadas ao que 

Silva e Bracht (2012) denominam de “práticas inovadoras” Nessa proposta, o 

professor busca ampliar os conteúdos para além dos tradicionais ligados aos 

esportes, tematizando outras manifestações da cultura corporal de movimento 

contextualizando-as. 

Chamou-nos a atenção, na fala do professor 3, a presença de uma mistura 

das duas perspectivas curriculares citadas acima, porém observamos também que o 

professor destaca como objetivos e finalidades transmitir para os alunos malefícios 

ligados ao uso das drogas para o organismo. Encontramos, então, uma aproximação 

do processo saúde-doença. Retomamos aqui as reflexões de Palma (2000), 

afirmando que ainda existe uma aproximação do processo saúde-doença com uma 

metodologia biologizante de Educação Física. Principalmente quando o professor 

cita a palavra “organismo”, termo bastante utilizado na biologia. Nesse contexto, o 

aluno deve adotar hábitos de saúde e estilos de vida para prevenir a causa e, assim, 

não produzir o efeito. 

Sabemos que existem algumas abordagens da Educação Física escolar que 

nasceram recentemente, objetivando romper com o modelo esportivista. 
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Concepções que visam articular as múltiplas dimensões do educando e não se 

restringem apenas ao corpo do seu ponto de vista biológico, fisiológico e 

biomecânico. Mas, observando os discursos acima, encontramos docentes que 

adotam perspectivas voltadas para conteúdos muito distantes dessa nova realidade 

de Educação Física que se pretende construir. Segundo Ferreira: 

 
A ausência de subsídios teóricos sobre dança, capoeira, lutas, entre outros, 
faz com que alguns professores de Educação Física apresentem 
dificuldades em organizar e transmitir os mesmos na escola. Assim, eles 
deixam as novas abordagens de lado e acabam priorizando os assuntos 
sobre os quais sentem maior segurança (2014, p. 743). 

 

De acordo com Chicat (2000 apud FERREIRA, 2014), as aulas de Educação 

Física no ensino médio são desmotivantes, pois os alunos dizem receber conteúdos 

repetitivos do ensino fundamental. O esporte é a atividade mais ministrada, o que 

faz com que alguns conteúdos sejam deixados de lado. Abordagens diferenciadas 

trariam a possibilidade de novas vivências. Esse fenômeno acaba interferindo 

diretamente nos níveis de interesse. 

 Em contrapartida, percebemos que existem, na fala de alguns dos 

professores entrevistados, visões significativas no sentido de mudar esse contexto. 

É sabido que existe essa vontade, porém não é tarefa simples desligar a Educação 

Física da visão de disciplina de conteúdo exclusivamente procedimental. De acordo 

com Ferreira: 

 
Para que o professor de Educação Física possa agregar valor aos 
conteúdos é preciso dar significado aos alunos e àquilo que eles fazem, faz-
se necessário unir o prazer que a disciplina proporciona e a reflexão crítica 
sobre aquilo que se vivencia nas aulas. Assim, evidencia-se o porquê e o 
quão importante é cada atividade. É importante lembrar que o aluno de 
Ensino Médio possui condições cognitivas para explorar tais reflexões. Mais 
do que condições, nossos adolescentes, diante de uma realidade tão 
complexa e com muitas informações, anseiam por respostas que vão além 
da operacionalização (2014, p. 745). 

  

 Por isso, consideramos fundamental para o sucesso das aulas e para o 

aumento dos níveis de interesse que professor e aluno definam objetivos e 

finalidades da Educação Física no ensino médio. 

 Ao mesmo tempo que investigamos objetivos e finalidades da Educação 

Física na visão dos docentes, fizemos o seguinte questionamento para os alunos: 

Para que serve a Educação Física no ensino médio? 
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Para ajudar a exercitar os alunos (Estudante 1). 
Para que venhamos nos exercitar, pois, muitas vezes, a aula de Educação 
Física é o único lugar que nos exercitamos (Estudante 2). 
Serve para praticar uma atividade física e compreender melhor a matéria 
(Estudante 3). 
 
Serve para a socialização e amizade entre nós. Desenvolver nossas 
habilidades físicas e mentais (Estudante 4). 
Para o desenvolvimento da cultura corporal do movimento, onde podemos 
escolher os esportes, as lutas e a dança (Estudante 5). 
Para o desenvolvimento corporal do movimento em que se pode eleger 
como objetivo o esporte (Estudante 6). 
Para mostrar aos alunos os benefícios de ter hábitos saudáveis. 
Desenvolver algum condicionamento físico, visando obter bons hábitos para 
o resto da vida (Estudante 7). 
Para ter hábitos saudáveis desde sempre porque começando cedo você vai 
ter sempre como hábitos esportes e alimentação saudável (Estudante 8). 
Pra que tenha alguma atividade esportiva como prática. Acho que é 
interessante, mas pra quem não faz nada acho que deve ser muito 
desinteressante. A escola deveria cultivar o esporte no aluno (Estudante 
11). 
Serve para exercitarmos nosso corpo e também termos a noção e 
conhecimentos de esportes e saúde (Estudante 12). 

 

O professor tem a capacidade de, através de seus planejamentos, transmitir 

prazer nas atividades e um equilíbrio na interação com aluno (GALVÃO, 2002 apud 

FERREIRA 2014). O processo de ensino e aprendizagem depende do ambiente 

criado pelo professor e tudo tem início na visão que ele tem sobre as finalidades da 

disciplina que leciona. 

A partir das justificativas apresentadas pelos alunos, encontramos também as 

já mencionadas perspectivas curriculares apresentadas na fala dos professores. 

Alguns alunos conferem à disciplina de Educação Física um caráter de disciplina 

voltada para atividade física, exercícios físicos, hábitos saudáveis e desenvolvimento 

corporal: perspectiva Biologizante saúde-doença (PALMA, 2000). 

É claramente percebida a presença de perspectivas curriculares 

recreacionista (SILVA; BRACHT, 2012), quando o aluno caracteriza a aula de 

Educação Física como único espaço para atividades práticas, e também 

perspectivas esportivistas, quando o educando confere à Escola e à Educação 

Física a função de cultivar o esporte no aluno, justificando a utilidade da disciplina 

voltada para prática de modalidades esportivas. 

Encontramos também respostas que caracterizam perspectivas inovadoras. 

Alunos que relacionaram a aula de Educação Física a espaço destinado 

socialização e desenvolvimento de habilidades mentais e não somente físicas. 

Destacamos também resposta ligada ao aprendizado e vivência da cultura corporal 
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de movimento, quando o aluno chega a citar elementos da cultura corporal como 

lutas e danças. 

 

6.4 CONTEÚDOS E NÍVEIS DE INTERESSE 

 

Perguntamos aos professores entrevistados quais os principais conteúdos 

que trabalham junto com os alunos do ensino médio. Obtemos destaques para as 

seguintes falas: 

 
Bom! Aqui, como professores do estado do Rio de Janeiro, a gente tem um 
currículo mínimo a ser seguido, que não é obrigatório, no entanto, a gente 
tenta seguir essas orientações até por uma questão de cobrança, na 
verdade. No primeiro bimestre, nós temos atividades relacionadas a 
ESPORTES no geral (táticas, técnicas etc.). No segundo bimestre, a gente 
já entra com a parte de ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS. No 
terceiro bimestre, são os jogos e brincadeiras. E, no quarto bimestre, as 
ginásticas em geral (Professor 1). 
É... trabalho mais a parte de saúde, lazer e a parte desportiva... o desporto 
em si (Professor 2). 
Eu trabalho com jogos, atividades rítmicas e expressivas, esporte e... deixa 
eu ver!!! Ginástica! (Professor 3). 

 

Ao nosso ver, sobressaíram-se na fala dos professores conteúdos ligados a 

perspectivas esportivistas direcionados a práticas de modalidades esportivas com 

enfoque nas técnicas e táticas, e também à temática da aula de Educação Física 

como espaço para atividade de lazer, conferindo à disciplina um caráter 

recreacionista (SILVA; BRACHT, 2012). 

Temos destaque também para os conteúdos do chamado currículo mínimo 

proposta curricular sugerida pela SEEDUC (Secretaria Estadual de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro). Observamos, durante as entrevistas, certa tensão e 

preocupação dos docentes em cumprir tais orientações que são externas à escola. 

O currículo mínimo apresenta uma orientação reduzida de habilidades e 

competências que devem ser desenvolvidas no decorrer de cada bimestre, em que o 

docente utilizaria conteúdos da cultura corporal de movimento (esportes, jogos, 

ginástica, atividades rítmicas e expressivas). Até o momento da realização da 

pesquisa, o citado currículo não estava em vigência obrigatória, dando margem para 

o professor adotar alternativas de conteúdos.  A secretaria estadual de educação 

justifica o currículo mínimo da seguinte forma: o currículo mínimo serve como 

referência a todas as nossas escolas, apresentando as competências e habilidades 
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básicas que devem estar contidas nos planos de curso e nas aulas. Sua finalidade é 

orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de 

ensino-aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre 

(SEEDUC, 2012). 

Observamos no currículo mínimo a existência de apenas um conteúdo por 

bimestre, o que nos remete a reflexões sobre a falta de diversidade dos conteúdos. 

A proposta curricular da secretaria estadual de educação sugere que em alguns 

momentos sejam atingidos como habilidades e competências que o aluno aprenda 

técnicas e táticas de modalidades esportivas, o que é facilmente observado na fala 

dos professores entrevistados, aproximando a Educação Física de uma perspectiva 

curricular esportivista (SILVA; BRACHT, 2012). Tal característica pode excluir o 

aluno que não gosta de esportes ou que de alguma forma não se enquadra nos 

padrões de técnicas e táticas de determinadas modalidades. O currículo mínimo não 

apresenta propostas concretas que poderíamos aproximar de uma perspectiva 

curricular inovadora (SILVA; BRACHT, 2012). 

Dando prosseguimento à pesquisa, pedimos aos professores que 

apresentassem exemplos de como abordam os conteúdos apresentados em suas 

respostas e obtivemos as seguintes descrições: 

 
Bom, por exemplo, no 3º bimestre a ideia de trabalhar os jogos e 
brincadeiras populares é trazer de volta essa realidade que pra algumas 
crianças de algumas comunidades não existe mais essa vivência com esse 
tipo de atividade. [...] a gente dá um jogo de queimado ou um pique-
bandeira ou alguma brincadeira que eles já conhecem e a gente trabalha 
com uma regra modificada. Então, a gente consegue colocar na cabeça 
desses alunos que ele pode ter novas possibilidades com uma brincadeira 
que já era antiga e com isso ele consegue perceber coisas diferentes com o 
corpo dele (Professor 1). 
Trabalhando, saúde, pego o tema, faço um texto sobre saúde e trabalho 
muitas vezes até um “caça-palavras”, uma atividade de raciocínio! [...] 
(Professor 2). 
Eu trabalho com textos, é... vídeos, aulas práticas... e o exemplo, até 
mesmo nas atividades rítmicas eu passo um filme pra turma e depois motivo 
os alunos a criarem coreografia e tal... apresentações mesmo...uma mostra 
de dança! [...] (Professor 3). 

 

Analisando as respostas acima, chamou atenção, na fala do professor 2, uma 

relação da Educação Física com o conteúdo “saúde” trabalhado de maneira 

tradicional: o professor escolhe o tema, o aluno estuda o tema e desenvolve 

exercícios e atividades ministrados pelo professor. E tudo se encerra nesse 

processo centralizador. 
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Em contrapartida, no discurso de alguns professores, observamos certa 

aproximação de práticas mais inovadoras, buscando valorizar o contexto em que o 

educando está inserido, trazendo certa aproximação de suas vivências culturais, 

como os jogos populares, por exemplo. Observamos também certa atenção 

relacionada à autonomia do aluno na criação de coreografias envolvendo atividades 

rítmicas e expressivas. 

 

6.5 POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS PARA O DESPERTAMENTO DO INTERESSE 

 

 Paulo Freire, em sua obra Pedagogia do Oprimido, remete-nos a uma 

importante definição de Educação: “Educar é impregnar de sentido cada arte 

cotidiana. O sujeito aprende apenas aquilo que é interessante para ele, àquilo que 

está contextualizado com sua historicidade” (ATA MÍDIA E EDUCAÇÃO, 2005). 

É muito mais interessante para o ser humano aprender quando aquilo que 

aprende faz parte do seu projeto de vida. Se educar é impregnar de sentido nossa 

vida, o educador é o profissional do sentido. Trazendo essas reflexões para o campo 

da Educação Física escolar, é notório que, para despertar maiores níveis de 

interesse pelas aulas de Educação Física, é preciso conferir a disciplina 

característica que façam parte do projeto de vida dos educandos, trazendo 

exatamente mais sentido para o estudo da disciplina. 

 De acordo com Ferraz (2010), ultimamente tem-se notado na Educação 

Física uma ênfase excessiva na dimensão do fazer (procedimental), muitas vezes 

deixando de lado a dimensão do compreender. O autor afirma ainda que, se 

partimos do pressuposto de que a Educação Física, como um componente 

curricular, deve veicular conhecimentos sistematizados a respeito da cultura do 

movimento humano. Esses resultados apontam a necessidade de se modificar o 

paradigma atual e de se adotar perspectivas e ações pedagógicas e até mesmo 

curriculares mais amplas, incluindo outros níveis de análise dessa cultura de 

movimento. Venâncio e Darido (2012) destacam, em seus estudos sobre Educação 

Física e Projeto Politico Pedagógico, a urgência de repensar e organizar o ambiente 

escolar a partir de uma perspectiva pedagógica, política e coletiva para que as 

ações possam ter sentido e significado para alunos e professores. 

 Despertar maiores níveis de interesse ultrapassa a seleção de conteúdos por 

professores e instituições educacionais superiores. Os conteúdos selecionados no 
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contexto escolar são, na sua maioria, relacionados às modalidades esportivas 

tradicionais: futsal, voleibol, basquete e handebol. 

Porém, o atletismo, esportes radicais, a natação, a dança, a ginástica, 

capoeira, lutas e conhecimento sobre o corpo precisam ser inseridos nas aulas de 

Educação Física e discutidos com os alunos através do planejamento participativo e 

também outros fenômenos que influenciam as aulas, como a mídia e as questões de 

gênero. 

Observamos uma necessidade de debatermos com os educandos a visão 

médica do corpo. Sua comparação com a máquina fez inserir a biologização do 

corpo, mostrando o cenário higienista em que se inseriu a Educação Física. 

Discutir de maneira crítica a ideia de trabalho em oposição ao lazer, sendo 

esse apenas uma recompensa do primeiro e ocupação saudável do tempo ocioso. 

Debater também o esporte com suas relevâncias social, política e econômica. 

Bracht acredita que a Educação Física é responsável por inserir as pessoas 

no universo da cultura corporal de movimento para que possam atuar de forma 

autônoma e crítica também nos espaços de lazer, e isso, consequentemente, torna-

se uma questão importante no âmbito educacional (VENÂNCIO; DARIDO, 2012). 
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

A partir da pesquisa bibliográfica realizada e da pesquisa de campo com os 

professores e alunos do CIEP 305 Heitor dos Prazeres, foi possível verificar que, no 

atual cenário da instituição pesquisada, existe certa dificuldade dos professores da 

disciplina Educação Física em classificar o nível de interesse dos alunos pelas 

aulas. Durante as entrevistas, alguns docentes não sabiam ao certo o grau de 

motivação que seus alunos apresentam durante as aulas, o que demonstra alguma 

falta de preocupação com a questão do interesse no decorrer do planejamento das 

atividades. 

Na escola pesquisada, a maioria dos alunos declarou ser pouco interessada 

pelas aulas de Educação Física, apresentando como justificativas: falta de 

equipamentos e recursos necessários, relação direta do interesse com modalidades 

esportivas e o desinteresse por essas modalidades e prática do “rola bola”, ou seja, 

aulas sem intencionalidade pedagógica. Constatamos, então, que os níveis de 

interesse estão diretamente relacionados ao ambiente de aula que adota 

determinadas perspectivas curriculares, sejam elas recreacionistas ou esportivistas. 

Cabe ressaltar que a segunda maioria dos alunos que se declara muito 

interessado pelas aulas faz uma estreita relação da Educação Física com atividades 

físicas voltadas para a saúde Justificando a importância da disciplina com 

argumentos voltados para questões metabólicas de alimentação, desenvolvimento 

corporal e enxergam a aula de Educação Física como um recurso para se atingir 

uma vida saudável. É certo que a mídia contribui para essa visão biológica. 

Sabemos também que não podemos desprezar alguns conceitos dessa visão. 

Porém, um dos grandes desafios do mundo contemporâneo é educar um cidadão 

com princípios éticos; a Educação Física escolar não pode negar essa dimensão 

educativa e o educador precisar mediar e evitar interpretações equivocadas a 

respeito da indústria do consumo, a visão de corpo ideal e transmitir, discutir e 

debater o verdadeiro conceito de saúde. 

De acordo com a fala dos professores entrevistados, identificamos visões 

(perspectivas) reducionistas: docentes que acreditam que suas aulas são espaços 
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destinados para momentos de lazer e compensação de outras disciplinas; 

esportivistas: professores que trabalham técnicas e táticas de modalidades 

esportivas; biologizantes: docentes que trabalham com atividades físicas visando 

prevenção de doenças e consumo de drogas. Identificamos também alguns pontos 

que se aproximam de perspectivas inovadoras. Intenções pedagógicas que muitas 

vezes se perdem em seus próprios planejamentos. 

Então, podemos afirmar, através dessa investigação, que existe uma 

aproximação da perspectiva curricular adotada pelo professor e o nível de interesse 

dos alunos. Alunos têm baixos níveis de interesse devido a posturas de perspectivas 

voltadas para recreação e lazer. Alunos têm níveis de interesse mais altos, pois 

buscam na Educação Física um remédio para cuidar da saúde, aparência e estética. 

Dessa forma, entendemos que o presente trabalho pode contribuir para uma 

análise e abordagem da realidade da disciplina Educação Física no ensino médio. 

Esperamos que docentes e futuros docentes utilizem este estudo como subsídio 

para construir uma rede de significados pedagógicos visando à formação de um 

aluno crítico e autônomo. O estudo pode servir como ferramenta para despertar 

maiores níveis de interesse pelas aulas, com a adoção de intenções pedagógicas 

inovadoras que tenham como objetivos romper com perspectivas tradicionais. 
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  ANEXOS 

 

ANEXO A – Roteiro de entrevistas (professor) 

 

 

 

1. Para você, quais são os objetivos e finalidades da Educação Física no ensino 

médio? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

2. Quais são os principais conteúdos que trabalha junto aos alunos no ensino 

médio? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

3. Como você aborda esses conteúdos? Poderia nos dar um exemplo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Você percebe se em suas aulas acontece a evasão de alunos? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

5. Se essa evasão existe, o que você faz para enfrentar essa situação nas aulas 

de Educação Física? 

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

 



39 
 

6. Como você classificaria, de forma geral, o nível de interesse dos seus alunos 

pelas suas aulas? Muito interessados (  ) São interessados (   ) São pouco 

interessados (   ) Não são nada interessados (   )   

 

7. Em sua opinião, por que seus alunos apresentam este nível de interesse 

pelas aulas de Educação Física?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 
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ANEXO B – Questionário para os alunos: 

 

 

Turma: ----------- 

1) Em sua opinião, para que serve a Educação Física na escola no ensino 

médio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

2) Qual seu nível de interesse pelas aulas de Educação Física? 

       ( ) Muito interessado 

       ( ) Pouco interessado 

       ( ) Não tenho interesse 

 

Justifique sua resposta acima: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

Pesquisador responsável: Leandro Ferreira Canuto da Silva 

 

Telefone para contato: (21) 989795771  

Sua colaboração é importante e necessária para o desenvolvimento da pesquisa, porém sua 

participação é voluntária. 

 A pesquisa se propõe a analisar os motivos do desinteresse por parte dos alunos do ensino 
médio pelas aulas de educação física. 

 Esta pesquisa será realizada por meio de análise documental e entrevistas 
semiestruturadas; 

 Serão garantidos o anonimato e o sigilo das informações, além da utilização dos resultados 
exclusivamente para fins científicos; 

 Você poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa em 
qualquer momento com o pesquisador responsável; 

 Sua participação não é obrigatória, podendo retirar-se do estudo ou não permitir a utilização 
dos dados em qualquer momento da pesquisa; 

 Sendo um participante voluntário, você não terá nenhum pagamento e/ou despesa 
referente à sua participação no estudo; 

 Por outro lado, lhe trará como benefício a oportunidade de expressar suas opiniões sobre o 
assunto.  

 Os materiais utilizados para coleta de dados serão armazenados por 5 (cinco) anos, após 
descartados, conforme preconizado pela Resolução CNS nº. 196, de 10 de outubro de 
1996. 

 

Eu, ______________________________________, como voluntário(a) da pesquisa, afirmo que fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre a finalidade e objetivos desta pesquisa, bem como sobre a 

utilização das informações exclusivamente para fins científicos. Meu nome não será divulgado de forma 

nenhuma e terei a opção de retirar meu consentimento a qualquer momento. 

 

 

Rio de Janeiro, ___ de _______ de 2015. 

 

 

________________________________ 

Sujeito da pesquisa 

 

________________________________  

Leandro Ferreira Canuto da Silva 

 

 


