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RESUMO 

 

Rafael Pepe de Mello. O desinteresse dos estudantes do ensino médio pelas 
aulas de Educação Física. 2017. 31f. 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, ano da defesa. 
 
Nesta pesquisa buscamos analisar os níveis de interesse de estudantes do ensino 
médio do Colégio Estadual Nova América pelas aulas de Educação Física, assim 
como buscamos identificar em suas falas estratégias que visassem motivá-los a 
participação das aulas. Por último, empreendemos algumas estratégias pedagógicas 
com o objetivo de aumentar o nível de interesse dos estudantes pela disciplina. Esta 
pesquisa de cunho qualitativo se deu por meio de um estudo de caso, através de um 
questionário misto para indagar os alunos sobre quais seriam seus níveis de interesse, 
as causas para possíveis baixos índices e as estratégias para uma maior participação. 
A partir dos resultados adquiridos, percebemos que se apresentam diversas razões 
ao pouco entusiasmo como experiências anteriores malsucedidas, relatos de 
problemas de saúde, relação restrita de Educação Física somente aos esportes, baixa 
diversificação de metodologia de conhecimentos lecionados e também à precariedade 
estrutural e material para a prática das atividades. Concluímos que, com os métodos 
utilizados, houve aumento no interesse pelas atividades propostas e no crescimento 
da cooperação e participação, porém ainda há aprimoramentos a serem feitos para 
que todos possam usufruir da Educação Física de uma forma melhor e igualitária. 
 
Palavras-chave: Educação Física. Desinteresse. Ensino médio. 
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ABSTRACT 

 

Rafael Pepe de Mello. O desinteresse dos alunos do ensino médio pelas aulas de 
Educação Física. 2017. 31f. 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, ano da defesa. 
 
In this research we seek to analyze the levels of interest of high school students of the 
State College Nova América for Physical Education classes, as well as to identify in 
their speech strategies that aim to motivate them to participate in classes. Finally, we 
undertake some pedagogical strategies with the objective of increasing students' 
interest in the subject. This qualitative research was done through a case study, 
through a mixed questionnaire to ask the students about their levels of interest, the 
causes for possible low indexes and the strategies for greater participation. From the 
acquired results, we perceive that there are several reasons for the lack of enthusiasm 
such as previous experiences unsuccessful, reports of health problems, restricted 
relationship of Physical Education only to sports, low diversification of methodology of 
knowledge taught and also the structural and material precariousness to the practice 
of activities. We conclude that, with the methods used, there was an increase in interest 
in the proposed activities and in the growth of cooperation and participation, but there 
are still improvements to be made so that everyone can enjoy Physical Education in a 
better and egalitarian way. 
 
Keywords: Physical Education. Disinterest. High school. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No contexto escolar atual, nós professores de Educação Física encontramos 

diversas dificuldades para desenvolver um trabalho com boa qualidade para que os 

alunos tenham um bom desenvolvimento de suas capacidades, tornando-se pessoas 

enriquecidas de conhecimento. 

A educação física escolar enfrenta diversos preconceitos que se relacionam ao 

seu sentido de existir na escola. Para muitas pessoas ela é uma disciplina em grande 

parte prática e que não existem conhecimentos teóricos a serem aprendidos além das 

regras dos esportes. E o professor deve enfrentar tais preconceitos e tentar, de todas 

as formas, agregar aos discentes todo conhecimento possível, com clareza, 

variabilidade e objetividade de seus conteúdos, levando em conta toda a bagagem e 

os aprendizados de seus alunos e tentando trazer as propostas pedagógicas para o 

universo deles, tornando esses conhecimentos aproveitáveis em sua vida 

extraescolar. 

O professor de Educação Física deve levar para dentro da escola todo o seu 

aprendizado, enfrentando prejulgamentos sobre seu trabalho e sobre o que sua área 

de atuação pode trazer de enriquecimento a todos, combatendo estigmas criados 

sobre sua profissão e sobre sua capacidade de ensinar. Trazemos para o âmbito 

escolar o aumento da amplitude de formação humana, ajudando a acrescentar um 

trabalho psicológico, social e motor. 

Ao longo da história da Educação Física, foram se constituindo diversos 

sentidos sobre os objetivos e finalidades da disciplina, como espaço exclusivamente 

de diversão, momento livre ou de prática e treino dos esportes tradicionais, como 

futebol, basquete, handebol e voleibol. 

Para nós professores de Educação Física, uma matéria escolar tão 

estigmatizada, com preconceitos e rótulos, há um combate a ser feito contra tudo o 

que poderá nos deter ao ensinar. E o desinteresse dos alunos pelas aulas representa 

um dos principais desafios quando enfrentamos a cada dia a necessidade de ensinar 

conhecimentos pelos quais os educandos não têm grande interesse, influenciados por 

visões reducionistas da Educação Física. 

Esperamos que, a partir do desenvolvimento deste trabalho, possamos 

contribuir para tornar os educandos mais atentos e interessados, criando uma relação 
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mais próxima deles com as aulas através de novas atividades e estratégias que serão 

introduzidas pelo professor, oferecendo a eles novas experiências de conhecimento. 

Sendo assim, questionamo-nos: quais os níveis de interesse dos alunos de 

ensino médio de uma escola estadual do Rio de Janeiro, pelas aulas de Educação 

Física? 

 

2 OBJETIVOS 

 

Decidimos, então, analisar os níveis de interesse de estudantes do ensino 

médio pelas aulas de Educação Física, assim como as causas que influenciam esses 

níveis de interesse e proposições de estratégias pedagógicas que possam influenciar 

no aumento do interesse desses estudantes pelas aulas. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar quais são os níveis de interesse dos alunos nas aulas de 

Educação Física; 

b) analisar as causas que proporcionam tais níveis de interesse e participação; 

c) analisar algumas estratégias que, na opinião dos estudantes, poderiam 

tornar as aulas mais motivantes; 

d) implementar estratégias pedagógicas que promovam um aumento do 

interesse dos alunos pelas aulas. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Transformar a educação brasileira é um desafio de todos que a cercam e atuam 

nela, pois temos em mãos o principal instrumento para o desenvolvimento de uma 

sociedade mais igualitária, que pode nos fazer progredir e mudar os rumos de nosso 

país. 

O principal desafio que nos move é a mudança. Busca-se trazer aos alunos a 

transformação do status quo, para elevar o nível de conhecimento e sua 

intelectualidade, assim podendo alterar o potencial de uma sociedade ou parte dela 

ao menos. 
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Descobrir quais são as necessidades dos alunos e poder traduzir isso para as 

aulas é um dos principais desafios. Porém, toda incitação cria uma vontade para 

vencê-la, proporcionalmente, à medida em que precisamos encontrar novos caminhos 

para educar e conduzir os educandos para junto do professor, seguindo novas trilhas 

para a evolução da educação. 

A Educação Física precisa criar um elo entre os envolvidos nessa caminhada 

rumo ao desenvolvimento da educação e da sociedade, com todos os sujeitos da ação 

dando sua contribuição. 

Alunos desinteressados são o objeto principal deste estudo, pois é 

principalmente neles que devemos concentrar os maiores esforços para fazer com 

que haja maior participação e aproveitamento das aulas. 

Desse modo, fizemos esta pesquisa com o caráter pessoal de mudança de 

rumo, pois a baixa aceitação dos alunos, muitas vezes, gera um sentimento de 

impotência e incômodo docente. Nesse sentido, compreendemos que professores e 

alunos devem criar uma maior interação, com um ensino em que todos têm voz e 

participação, construindo em sala de aula um ambiente diferente daquele a que 

educadores e educandos estão acostumados, transformando a sala de aula em um 

lugar mais propício ao aprendizado, com o professor ensinando e dialogando com 

seus aprendizes e se permitindo aprender com eles também. 

 

4 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado na escola estadual Nova América, localizada 

no bairro da Taquara, no munícipio de Duque de Caxias, estado do Rio de janeiro. A 

instituição possui turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, pela manhã e à tarde, 

e do 1º ao 3º ano do ensino médio, pela manhã e à noite. 

Tal pesquisa teve caráter qualitativo, a qual 

responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, 
com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou 
seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes (DESLANDES, 2010, p. 
21). 

 

O presente trabalho se dará por meio de um estudo de caso, que, segundo Yin 

(1994), trata-se de abordagem metodológica de investigação especialmente 
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adequada quando procuramos compreender, explorar ou descrever acontecimentos e 

contextos complexos, onde estão envolvidos conjuntamente com diversos fatores. 

 Foi utilizado um questionário misto (apêndice A) para indagar aos alunos sobre 

quais seriam seus níveis de interesse, as causas para possíveis baixos índices e as 

estratégias para uma maior participação. Segundo Mattos, Rossetto, Júnior e Blecher 

(2004, p. 40), questionários mistos “combinam perguntas abertas e fechadas”. 

 A aplicação do questionário foi realizada por categorização dos níveis de 

interesse dos alunos do 1º e 3º anos do ensino médio, do horário noturno, totalizando 

41 colaboradores. 

As estratégias pedagógicas, que procuravam o aumento dos níveis de 

interesse dos discentes, foram empregadas em três aulas (apêndices B, C e D), 

durante o mês de setembro de 2016. 

 

5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

As aulas de Educação Física ainda mantêm há algumas décadas um olhar 

voltado para o esportivismo, em que temos uma temática tradicional, seletiva e 

excludente. Darido (2004 apud MILLEN NETO, 2010) conclui que há um progressivo 

afastamento dos alunos da Educação Física na escola, e também fora dela, 

especialmente no ensino médio. Um dos fatores desencadeantes desse afastamento 

seria a repetição dos programas de Educação Física: os programas desenvolvidos no 

ensino fundamental são os mesmos do ensino médio. Tais programas, grosso modo, 

se restringiriam à execução dos gestos técnicos esportivos. 

 De acordo com Chicati (2000 apud CAVALIERI, 2010), os alunos que têm 

frequentado o ensino médio possuem uma carência de conteúdos, tendo o desporto 

como tal, deixando também a dança e a ginástica, por exemplo, em segundo plano, 

causando, assim, um afastamento dos alunos das aulas. 

 Quando estudantes ingressam no ensino médio, já trazem consigo uma 

bagagem motora adquirida nas etapas anteriores, e esses conhecimentos devem ser 

ampliados, permitindo sua utilização em situações sociais (MATTOS; NEIRA, 2000). 

Nesse sentido, ministrar apenas conteúdos esportivos deixa a disciplina pobre demais 

em conhecimento, resultando no desinteresse por parte do aprendiz. 
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 Para vencer tal visão, podemos propor novas perspectivas de ensino aos 

educandos, construindo novos conceitos de educação física, sem dividir o ser humano 

em partes, mas entender o seu desenvolvimento total, oferecendo aos estudantes um 

ensino que englobe as três grandes categorias: procedimental, atitudinal e conceitual. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), a categoria 

procedimental está ligada ao saber fazer, que envolve tomar decisões e realizar uma 

série de ações, de forma ordenada e não aleatória, para atingir uma meta. A atitudinal 

conectada as normas, atitudes e valores. A conceitual envolve fatos, conceitos e 

princípios, organizando a realidade com a construção ativa das capacidades 

intelectuais dos alunos, adquirindo informações e vivendo situações que tais conceitos 

estejam em prática, levando, assim, a conceituações cada vez mais abrangentes. 

Para Darido (2004 apud MILLEN NETO, 2010), as três dimensões dos 

conteúdos estão permanentemente interligadas, ou seja, não podem ser dissociadas, 

e o que pode variar é a ênfase que determinado ensinamento aplica em cada 

dimensão. Ao longo de sua história, a Educação Física priorizou o ensino de seus 

conteúdos com ênfase quase exclusiva no conteúdo procedimental. Consideramos 

que, academicamente, essas questões têm sido quase consensuais, no entanto ainda 

existem dificuldades no cotidiano para a seleção e a implementação de conteúdos 

conceituais e atitudinais. 

Indo em diferente direção, superando as características essencialmente 

procedimentais das aulas de Educação Física, Ferreira et al. (2014) indicam que deve 

ser feita a contextualização dos conteúdos, assumindo novos significados e servindo 

para além da prática, como, por exemplo, no futebol, com aulas que possam ajudar 

os alunos a evitar o envolvimento em brigas e também possam ir aos estádios 

voltando seu olhar para o significado da arte do esporte. 

Um dos indicadores para o baixo interesse dos alunos de Educação Física no 

ensino médio seria a pouca importância dada pelos alunos em relação às demais 

matérias (FERREIRA et al., 2014). Para eles, é a disciplina com menos importância 

dentre todas as presentes na escola. 

Segundo Aquino (2005), os alunos adolescentes com base em experiências 

anteriores têm uma opinião formada sobre a Educação Física. Se o educando traz 

uma bagagem anterior com sucesso e prazer, ele terá uma opinião favorável quanto 

à frequência das aulas. Mas, se obteve insucesso, se foi excluído ou se excluiu, 
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utilizará o argumento de que não gosta da atividade proposta. Sendo assim, as 

dificuldades enfrentadas pelos professores em relação à falta de interesse dos alunos 

estão relacionadas, também, ao nível de habilidades motoras, quando essas foram 

privilegiadas em vivências anteriores. 

A partir dessa análise, os programas de Educação Física devem pretender 

evoluir e trazer para dentro dos muros da escola algo que influencie os aprendizes e 

também adotar, introduzir e entender dentro do espaço escolar a cultura trazida por 

eles, tornando este um fator importante para que não continuemos a perder todos os 

nossos esforços (MILLEN NETO et al, 2010). 

 

6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

6.1 Níveis de interesses e suas justificativas 

 

Para identificar e analisar os níveis de interesse e as causas que proporcionam 

tais níveis de interesse, buscamos relacionar as falas dos alunos com cada nível de 

interesse selecionado. Criamos, a partir dessas respostas, um gráfico para nos ajudar 

nesta presente pesquisa: 

 
Gráfico 1 – Nível de interesse pelas aulas de Educação Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Do total de respondentes, aproximadamente 34% (14) afirmaram que se 

interessam muito pelas aulas de Educação Física. Esses justificaram seu elevado 

nível de interesse pela disciplina primacialmente pelo fato de o professor ensinar 

novos esportes e por trabalhar a parte física, como podemos ver nas falas a seguir 

(Informação verbal1): 

 

Por que aprendo esportes novos e melhoro alguns que já conhecia antes 
(Estudante 1). 
 
Porque meu aprendizado nas aulas aumenta minha sabedoria sobre os 
esportes (Estudante 32). 
 
É uma coisa que me interesso bastante e me ajuda a manter meu 
comportamento físico (Estudante 11). 

 

Percebemos que o fato de os estudantes associarem o elevado nível de 

interesse ao aprendizado de novos esportes corrobora para uma abordagem de 

diversidade de conteúdos por parte do professor. Ao mesmo tempo, o fato de associar 

os conteúdos como sinônimo de esporte permite pensar o quanto a visão esportivista 

está presente na concepção de Educação Física dos estudantes. Também é visto o 

caráter físico por eles identificado, de uma forma em que se cria uma relação entre 

educação física e uma educação do aspecto físico somente, priorizando a parte 

prática da área de conhecimento. 

 Essa percepção é corroborada por Darido (2004 apud MILLEN NETO, 2010), 

ao dizer que as aulas no ensino médio são baseadas hegemonicamente nos esportes, 

restringindo-se à execução de gestos técnicos esportivos. Temos uma relação de 

educação física e o aspecto essencialmente procedimental, em que o aspecto prático 

tem grande relevância. 

Do total de respondentes, aproximadamente 20% (8) afirmaram que se 

interessam pelas aulas de Educação Física. Destacamos a seguir uma das falas que 

representam a justificativa para esse nível de interesse: “É sempre bom aprender 

novos esportes e novas atividades” (Informação verbal, estudante 15). 

Entendemos, então, que, assim como os estudantes que se interessam muito, 

esses têm também uma visão esportivista de educação física, reafirmando o que foi 

dito anteriormente pelos mais interessados. 

                                                           
1 Entrevistas realizadas com os alunos do Colégio Estadual Nova América no mês julho de 2016. 
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 Essa visão é demonstrada também por Chicati (2000 apud CAVALIERI, 2010), 

ao ser dito que alunos que frequentam o ensino médio têm o desporto como conteúdo, 

havendo uma carência de conteúdos. 

Do total de respondentes, aproximadamente 7% (3) disseram que têm interesse 

indiferente pelas aulas de Educação Física. Dentre as principais justificativas, 

destacamos o seguinte trecho: “Tenho vergonha de fazer a aula” (Informação verbal, 

estudante 29). 

Compreendemos que há uma parcela de alunos que não se sente à vontade 

para participar de forma ativa das aulas possivelmente devido a experiências 

anteriores frustradas e malsucedidas, não tendo tido, provavelmente, apoio e ensino 

bem direcionados em seu passado para o encorajamento da prática das aulas de 

Educação Física. O professor tem papel fundamental para a introdução desses alunos 

nas aulas, dialogando e buscando maior proximidade, procurando entender e saber 

quais são as restrições para a prática e transformar esses estudantes em praticantes 

das atividades propostas a eles. 

 Na observação de Aquino (2005), nos é dito que as experiências positivas com 

as aulas de Educação Física criam uma opinião favorável do aluno e os estudantes 

com experiências negativas têm uma opinião desfavorável, criando então, uma 

relação de vivências anteriores com a participação atual deles, fazendo com que 

tenham um vínculo entre o prazer e experiências bem-sucedidas e o desprazer com 

vivências malsucedidas. 

Nesse sentido, buscamos refletir sobre em que medida nossas práticas 

pedagógicas estão baseadas em nossas experiências de vida ou referências culturais 

a ideológicas de uma educação física exclusivamente voltada para o ato físico e para 

a boa execução do movimento, esquecendo-se da educação do ser humano dentro 

de uma perspectiva de formação integral e excluindo partes importantes do indivíduo, 

como, por exemplo, construir com o estudante uma educação para o pensamento 

crítico e participativo dentro da sociedade. Esse contexto é ratificado histórico e 

legalmente por Neira (2009, p. 1) quando afirma que a: 

 
escola, antes voltada apenas para o conhecimento acadêmico ou a inserção 
no mercado, passou a visar à participação do aluno em todos os setores da 
vida social, o que mexeu com os objetivos da área. E a própria legislação, 
que desde a década de 1970 apontava um compromisso com a melhoria da 
performance física e a descoberta de talentos esportivos, foi substituída em 
1996 pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que propõe que 
a Educação Física seja parte integrante da proposta pedagógica da escola. 
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Historicamente, no Brasil, a relação entre o ato predominantemente físico e 

esportivo e a educação física é muito forte, contudo tem perdido tal predominância 

nas escolas. A introdução de novos métodos e a lei de diretrizes e bases da educação 

têm impulsionado a atuação de professores e ajudado a transformar o enfoque nas 

atividades propostas, visando aumentar a perspectiva pedagógica educacional. 

Temos, então, a necessidade de uma maior investigação por parte do professor 

em relação a possíveis causas da vergonha dos alunos ou de algo que os torne 

indiferente às aulas, procurando uma maior proximidade com eles para identificar tais 

comportamentos que representem baixo interesse, conversando, assim, com esses 

estudantes para entender suas causas, buscando intervir nas questões mais 

particulares e em motivos que afetem um grupo maior. 

Do total de respondentes, aproximadamente 32% (13) declararam ter pouco 

interesse pelas aulas de Educação Física. Algumas justificativas a esse pouco 

interesse referem-se à relação de importância com a disciplina, como podemos ver a 

seguir:  

Não vejo muita importância das aulas de Educação Física em escolas 
(Informação verbal, estudante 9) 
 
Me interesso pouco pela educação física na escola, não em geral (Informação 
verbal, estudante 5). 

Notamos que as aulas de Educação Física são um instrumento em que alunos 

enxergam que não têm muita ou tem nenhuma importância no âmbito escolar, 

havendo um rebaixamento da disciplina, talvez baseado num olhar de preconceito 

para com esta área do conhecimento. 

Essa visão é confirmada por Ferreira et al. (2014), quando afirma que os 

estudantes veem a Educação Física como uma matéria de baixa importância e, dentre 

todas presentes na escola, é a que tem menor relevância. Em consonância com essa 

perspectiva de pouca importância da disciplina, Neira (2009) alega que as aulas de 

Educação Física trazem historicamente preconceitos devido ao tratamento 

diferenciado de outras matérias, como, por exemplo, as aulas fora do período regular 

ou substituição por atividades pouco relacionadas com a área, colaborando, assim, 

com essa construção de menor importância na mente dos alunos e também de 

professores, para ser uma disciplina alheia ao projeto da escola, servindo também 

como recreação ou passatempo e sem ter algum objetivo pedagógico. 
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É possível interpretar que alunos que veem a Educação Física com pouca 

importância dentro da escola ou até mesmo para sua própria vida tiveram experiências 

em que seus professores não deram o devido valor à matéria ou ministraram aulas 

com intencionalidade pedagógicas puramente recreativas. Vivencias como essa por 

consequência podem gerar uma relação de pouco sentido e significado com a 

disciplina. 

Durante as “aulas livres”, esses alunos iniciam uma prática sozinhos e, muitas 

vezes, quando enfrentam dificuldades, desestimulam-se e perdem o interesse pela 

aula, sentando-se até o final dela ou mesmo optando por perturbar as demais aulas 

durante esse período. Muitas vezes, observam-se os mesmos alunos que jogam, 

excluindo os demais sem a intervenção do professor, ficando, assim, evidente que é 

necessária a presença do professor para motivar e unir todos (NASCIMENTO; 

GARCES, 2013). 

Do total de respondentes, aproximadamente 7% (3) admitiram ter nenhum 

interesse pelas aulas de Educação Física. Dizem os Estudantes 21 e 22: “Não gosto 

dos esportes dados nas aulas”. 

Percebemos novamente que a ótica esportivista é predominante e essa parcela 

dos alunos também cria uma relação de esportes com a educação física escolar. 

Devemos atentar-nos à vontade de mudança por parte desses estudantes em relação 

ao que é proposto pelo professor. 

Mattos e Neira (2000), afirmam que centrar as aulas exclusivamente em 

conteúdos esportivos deixa a disciplina pobre demais em conhecimento e faz com que 

aconteça um maior desinteresse por parte do aprendiz. Nesse sentido, 

compreendemos a importância de aumentar a diversidade de temáticas para criar uma 

maior atenção e identificação dos aprendizes. 

 

6.2 OPINIÕES E ESTRATÉGIAS 

 

Analisamos algumas estratégias que na opinião dos estudantes poderiam 

tornar as aulas mais motivantes, e para alcançar esse objetivo perguntamos sobre o 

que poderia tornar as aulas de Educação Física mais interessantes. 

 
Queria que tivesse boxe e basquete e mais aulas de vôlei e que tivesse rede 
e raquete de tênis. Mas aqui não tem nada, a quadra é ruim e desanima 
qualquer um (Informação verbal, estudante 36). 
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Ter mais equipamentos como bolas, raquetes, redes, etc. (Informação verbal, 
estudante 8). 

 

A situação estrutural e de material para a prática também é uma questão a ser 

levada em conta, pois temos de enfrentar em parte das escolas públicas a falta de 

organização estrutural, com quadras e espaços para a prática em péssimo estado ou, 

às vezes, até mesmo sem nenhum espaço para ser utilizado pelo professor, e também 

a falta ou a precariedade de materiais para tornar a prática de alguns conteúdos viável. 

De acordo com Bracht (2003 apud SOUZA; TORRES; BARROS, 2013, p. 62): 

 
A existência de materiais, equipamentos e instalações adequadas é 
importante e necessária para as aulas de educação física, sua ausência ou 
insuficiência podem comprometer o alcance do trabalho pedagógico. Assim, 
ressalta-se a importância do espaço físico e dos equipamentos, que se 
apresentam como elementos didáticos utilizados no ambiente de 
aprendizagem com o intuito de estimular a participação ativa do aluno (2013, 
p. 62).  

  

 Souza, Torres e Barros Neto (2013) afirmam que, em geral, os professores de 

Educação Física não usufruem das condições necessárias para uma boa prática 

docente, sendo comuns no espaço escolar a falta de espaço físico e a precariedade 

dos materiais existentes, gerando, assim, um consequente desinteresse dos alunos. 

 
Um novo método de aulas, para que venha a ser uma aula proveitosa 
(Informação verbal, estudante 9) 
 
Fazer aulas diversificadas, toda aula com matéria de jogos diferentes; uma 
introdução sobre os jogos com desenvolvimento, conclusão e prática. Com 
todos os alunos ajudando o professor, trabalhando em união (Informação 
verbal, estudante 13). 
 

 Trazer novas metodologias de educação física escolar deve ser o objetivo do 

professor, procurando ampliar a formação de seus alunos, buscando torná-los cada 

vez mais participativos e atuantes na sociedade em que vivem. Devemos trabalhar 

também para ampliar a bagagem corporal dos estudantes através da expressão pelo 

movimento, fazendo com que eles vivenciem esses novos recursos trazidos pelo 

educador. 

Para Neira (2009, p. 2), o objetivo da física escolar nos dias atuais é: 

 
Colaborar na formação das pessoas para que elas possam ler criticamente a 
sociedade e participar dela atuando para melhorá-la. Dentro dessa missão, 
cada disciplina estuda e aprofunda uma pequena parcela da cultura. O que a 
Educação Física analisa é o chamado patrimônio corporal. Nosso papel é 
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investigar como os grupos sociais se expressam pelos movimentos, criando 
esportes, jogos, lutas, ginásticas, brincadeiras e danças, entender as 
condições que inspiraram essas criações e experimentá-las, refletindo sobre 
quais alternativas e alterações são necessárias para vivenciá-las no espaço 
escolar. 

 

6.3 IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

Relataremos aqui as estratégias implementadas que buscassem aumentar o 

interesse dos alunos pelas aulas Educação Física. Em nossa experiência, foi feito um 

relatório que fora relatado toda a estratégia pedagógica para o desenvolvimento de 

uma aula em que todos pudessem participar. 

Um método utilizado foi trazer opiniões dos alunos para a elaboração das aulas, 

tornando estas coparticipativas, em que docentes e discentes participam da 

construção da aula. De acordo com Hildebrandt e Laging (1986, p. 15), as concepções 

abertas de ensino se dão 

 
quando os alunos participam das decisões em relação aos objetivos, 
conteúdos e âmbitos de transmissão ou dentro deste complexo de decisão. 
O grau de abertura depende do grau de decisão possibilidades de codecisão. 
As possibilidades de decisão dos alunos são determinadas cada vez mais 
pela decisão previa do professor. 

 

Através da colaboração dos estudantes nas atividades, percebemos aumento 

na participação das aulas e observamos que diversos demonstraram crescimento no 

interesse. Trouxemos métodos em que os ensinamentos são de acordo com o 

coletivo. Além disso, adaptaram-se às necessidades dos alunos e das turmas, 

buscando que todos se sintam atraídos pelas atividades. 

Foram dadas três aulas procurando implementar as estratégias pedagógicas, 

visando promover o aumento do interesse dos alunos pela Educação Física. 

Na primeira aula, o tema escolhido em conjunto e com a concordância de todos 

foram jogos pré-desportivos. Foi pedido anteriormente aos estudantes para fazerem 

uma pesquisa em grupos e trazerem de casa sugestões de jogos a serem trabalhados. 

Utilizaram-se, então, algumas das atividades propostas por eles. Tais atividades foram 

basquetebol e handebol adaptados para jogos pré-desportivos. Foram formados times 

mistos com meninos e meninas O basquetebol adaptado foi feito com um arco 

amarrado ao centro da baliza de futsal, servindo de cesta para que todos pudessem 

acertar, e adaptou-se o handebol utilizando mais arcos, um em cada canto da baliza, 
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em que os alunos deveriam fazer os gols acertando dentro dos arcos, não havendo 

goleiro. Os arremessos deveriam ser feitos de fora da área de gol. 

Houve uma boa aceitação por parte dos discentes. No início, ocorreram 

desentendimentos entre alguns alunos, tendo de ser mediados pelo professor. Todos 

relataram ser uma atividade com boa dinâmica, porém cansativa. 

Na segunda aula, o tema escolhido foi judô. Foi debatido e aceito em comum 

acordo que tal luta seria o próximo trabalho a ser realizado. Sendo assim, foi trazido 

um material em textos falando sobre um breve histórico e um demonstrativo em vídeos 

de golpes e quedas para iniciantes da arte marcial. Ao término, realizou-se em um 

tatame uma experimentação prática do que foi passado na teoria. 

No início, na parte inicial da aula em que debatemos por meio do texto os 

estudantes demonstraram um bom interesse, fazendo perguntas e questionamentos. 

Já na parte prática, apenas metade da turma teve interesse em fazer. Segundo relatos 

dos alunos que não queriam participar. Isso ocorreu porque não sabiam fazer e tinham 

vergonha de errar. Foi dito a eles que a intenção era a de experimentação e vivência 

da luta em si, e não de avaliar a execução dos movimentos. Mesmo assim, boa parte 

ainda se mostrou envergonhada. 

Na terceira aula, foi eleito o tema dança, mais uma vez debatido com a 

participação de todos. Os alunos tiveram a ideia de criar uma coreografia e trouxeram 

algumas músicas e vídeos demonstrativos para terem ideias de coreografias, criando 

a partir dessas canções novos passos para dançarem. 

Foram enfrentados problemas principalmente com os rapazes, devido a 

preconceito em relação à dança, sendo relatado por eles que dança e criar passos 

era somente tarefa para as meninas e que eles não têm jeito para praticar dessa 

forma. Porém, com algumas adaptações que foram realizadas, grande parte dos 

alunos participou da criação da coreografia e da dança como um todo. Ao final da 

aula, todos conseguiram apresentar o que propuseram a fazer. 

Analisando a experiência, há de se levar em consideração as conquistas e 

dificuldades em organizar as aulas, em que tais contratempos seriam relacionados ao 

tempo de organização e explicação das aulas, dando pouco prazo para um bom 

desenvolvimento da atividade. Foram alcançados em grande parte os objetivos, 

implementando as estratégias pedagógicas necessárias para buscar mais interesse 

dos alunos. Houve também obstáculos a serem enfrentados, principalmente no início, 
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em razão da resistência dos alunos em participar e da falta ou precariedade de alguns 

materiais necessários para a prática, porém superados. 

Após a implementação das estratégias, os principais bons resultados 

percebidos foram o de maior união e interação entre os alunos, sendo observado que 

a ajuda entre eles aumentou consideravelmente. 

A estratégia pode ser considerada como bem-sucedida devido ao objetivo 

principal ter sido alcançado, uma vez que a proposta era a de buscar o aumento do 

interesse dos alunos pelas aulas de Educação Física. Houve colaboração das turmas 

em sua maioria em participar das atividades, ocorrendo aumento da aderência nas 

aulas. 

 

7 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

O presente estudo foi desenvolvido a partir do questionamento sobre quais 

seriam os níveis de interesse dos alunos de ensino médio de uma escola estadual do 

Rio de Janeiro por suas aulas de Educação Física. Para tanto, buscamos analisar tais 

níveis de interesse, suas causas, assim como algumas sugestões de estratégias 

pedagógicas que poderiam influenciar no aumento do interesse dos estudantes pelas 

aulas. 

Aproximadamente 46% dos alunos não manifestaram interesse, sendo que 

39% se mostraram pouco ou nada interessados pelas aulas. Assim, observamos que 

quase metade dos alunos vê a Educação Física com pouco interesse. 

Muitos se demonstraram desinteressados e principalmente desestimulados 

com a Educação Física, não lhe dando a devida importância e tratando a aula como 

mero passatempo fora das obrigações, como momento de lazer ou tempo livre durante 

sua permanência na escola. 

Em nossa análise, associamos as causas para níveis de baixo interesse ao fato 

de estudantes terem um histórico de experiências malsucedidas com a disciplina, em 

que suas aulas e professores anteriores não buscavam o interesse desses alunos, 

proporcionando privilégio para alguns e a exclusão das atividades aos outros, que 

hoje são os desinteressados. Relatos de problemas de saúde também acontecem, 

algumas vezes até sem comprovação médica. Também há a visão esportivista de 

Educação Física, em que vários discentes disseram não gostar de esportes, muitas 
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vezes dizendo que não gostam, criando relação da área de conhecimento somente 

ao desporto. 

Para alguns estudantes, o que poderia tornar as aulas mais motivadoras seria 

a utilização de novos métodos e uma maior oferta de aulas por parte do professor 

mais diversificadas. Em geral, essas ofertas por parte do docente devem ser trazidas 

e utilizadas constantemente, devido à necessidade dos alunos por novidades, 

podendo tornar a matéria mais interessante. 

Para outros alunos, o espaço e o material são de fundamental importância para 

a prática das atividades. As escolas públicas têm a precariedade de materiais como 

aspecto negativo também, pois a baixa oferta de opções para a prática traz limitações 

para o desenvolvimento de um trabalho com maior qualidade e com maior 

abrangência de conhecimento. 

Com as estratégias implementadas, visando aumentar o interesse dos alunos, 

percebemos que, com tais métodos utilizados, os alunos voltaram mais sua atenção 

para as aulas de Educação Física. Não alcançamos a participação total dos alunos. 

No entanto, alguns estudantes que antes eram indiferentes, que tinham pouco ou 

nenhum interesse melhoraram sensivelmente seus níveis de interesse pelas aulas.  

Com o aumento das participações e da inclusão dos que estavam 

desinteressados, houve a percepção de que, com a metodologia utilizada, os 

estudantes se propuseram mais a participar e, principalmente, a cooperar mais uns 

com os outros. 

Em grande benefício do que foi realizado, obtivemos uma percepção conclusiva 

de que ainda há aprimoramentos a serem feitos para que todos possam usufruir da 

Educação Física de uma forma melhor e igualitária. Observamos que, a partir de tal 

estímulo, podemos nos motivar cada vez mais e produzir de forma que haja um 

aumento às atenções voltadas para a matéria, fazendo com que possamos atrair os 

olhares dos menos motivados, obtendo dentro do âmbito escolar maior êxito e, 

consequentemente, uma maior aderência de todos os estudantes. 



24 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

AQUINO, J.G. (Org.). Erro e fracasso na escola: alternativas teóricas e 
metodológicas. São Paulo: Summus, 2005.  
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: educação física. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
 
DARIDO, S.C. A educação física na escola e o processo de formação dos não 
praticantes de atividade física. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, 
São Paulo, v. 18, n. 1, p. 6180, jan./mar. 2004. 
 
FERREIRA, M.L.S. et al. Percepção de alunos sobre as aulas de Educação Física no 
Ensino Médio. Pensar a Prática, Goiânia, v. 17, n. 3, p. 734-750, 2014. 
 
HILDEBRANDT, R.; LAGING, R. Concepções abertas ao ensino da educação 
física. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1986. 
 
MATTOS, M.G.; NEIRA, M.G. Educação Física na adolescência: construindo o 
conhecimento na escola. 
 
NASCIMENTO, Bianca B.; GARCES, Solange B.B. EFDeportes.com, Revista Digital, 
Buenos Aires, ano 17, nº 178, mar. 2013. Disponível em: 
<http://www.efdeportes.com/>. Acesso em: 6 jun. 2017 
 
NEIRA. Entrevista com Marcos Neira sobre o papel da Educação Física nas escolas. 
Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/918/entrevista-com-marcos-
neira-sobre-o-papel-da-educacao-fisica-nas-escolas>. Acesso em: 6 jun. 2017. 
 
MILLEN NETO, Alvaro et al. Evasão escolar e desinteresse dos alunos nas aulas de 
educação física. Pensar a Prática, Goiânia, v. 13, n. 2, p. 115, maio/ago. 2010. 
 
SOUZA, Túlio V. A.; TORRES, Vilvani A. P.; BARROS NETO, Mário Duarte. Educação 
física escolar: soluções pedagógicas para as principais dificuldades encontradas pelos 
professores da educação básica. Scientia Prima, Pernambuco, v. 1, n. 1, set. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário aplicado aos estudantes 

 

Turma: _____ 

1. Qual o seu nível de interesse pelas aulas de Educação Física? 

(   ) Me interesso muito 

(   ) Me interesso 

(   ) Me interesso pouco 

(   ) Não tenho nenhum interesse 

 

2. Justifique a resposta acima. 

 

3. Na sua opinião, o que poderia tornar as aulas de Educação Física mais 

interessantes? 
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APÊNDICE B – Plano de aula 1 

 

PLANO DE AULA 

TEMA 

Cooperação 

 

OBJETIVOS  

GERAL 

Potencializar atitudes, valores, princípios, cooperação e respeito ao próximo. 

ESPECÍFICOS 

Valorizar a  importância do trabalho em grupo com cooperação, socialização e 

respeito pelos limites dos outros. 

 

 

CONTEÚDO 

Jogos pré-desportivos. 

 

METODOLOGIA 

Resolução de problemas. 

ATIVIDADE 

1 - É feita uma adaptação em que os alunos acertarão um arco localizado no centro 

da baliza de futsal. Deverão quicar a bola e passar entre si até acertar o arco. As 

regras são próximas às do basquetebol, porém com algumas adaptações, em que 

todos terão de pegar na bola antes de converter um ponto e os times serão mistos. 

2 - Serão colocados quatro arcos amarrados aos ângulos das balizas para que os 

estudantes acertem a bola, com regras próximas ao handebol, mas com 

adaptações. Todos do time terão de conduzir quicando a bola antes de arremessar 

em direção ao arco e com times mistos. 
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AVALIAÇÃO 

 – Mensurar o nível de aprendizado em níveis atitudinais, conceituais e 

procedimentais. 

– Avaliação-participativa dos alunos.  

– Realizar as práticas da cultura corporal de movimento. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

– Bola de handebol. 

– Bola de basquetebol. 

– Arcos. 
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APÊNDICE C – Plano de aula 2 

PLANO DE AULA 

TEMA 

Lutas (Judô) 

 

OBJETIVOS  

GERAL 

Potencializar suas atitudes, valores, respeito e conhecimento do próprio corpo.  

ESPECÍFICOS 

Conhecer ao final da aula sobre habilidades de força, técnica, resistência e respeito 

ao próximo. 

 

CONTEÚDO 

Conhecimento sobre lutas. 

 

METODOLOGIA 

Inclusão, diversidade, saúde e qualidade de vida. 

 

ATIVIDADE 

Conhecimento teórico e prático sobre Judô, através da apresentação de videoaula, 

textos e experimentação prática dos golpes e quedas a partir da teoria vista 

anteriormente. 

 

AVALIAÇÃO 

 – Mensurar o nível de aprendizado em níveis atitudinais, conceituais e 

procedimentais. 

 – Avaliação participativa dos alunos.  

 – Realizar as práticas da cultura corporal de movimento. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

– Tatame. 

– Computador. 

– Vídeos. 

– Televisão. 
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APÊNDICE D – Plano de aula 3 

PLANO DE AULA 

TEMA 

Atividades rítmicas e expressivas. 

 

OBJETIVOS  

GERAL 

Potencializar atitudes, valores, princípios, cooperação e respeito ao próximo. 

ESPECÍFICOS 

Desenvolver a importância do trabalho em grupo com cooperação e coletividade, a 

socialização e respeito pelos limites dos outros. 

 

CONTEÚDO 

Dança. 

 

METODOLOGIA 

Resolução de problemas. 

ATIVIDADE 

Os alunos criarão uma coreografia a partir de algumas músicas e vídeos 

demonstrativos para terem ideias.  

 

AVALIAÇÃO 

– Mensurar o nível de aprendizado em níveis atitudinais, conceituais e 

procedimentais. 

– Avaliação-participativa dos alunos. 

– Realizar as práticas da cultura corporal de movimento. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

– Vídeos. 

– Som. 

– Computador 

– Televisão. 

 

 


