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RESUMO  
 
 

Sarah Aguiar Bandeira. A Resistência dos Alunos dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental por Novos Conteúdos e suas Expectativas nas Aulas de Educação 
Física. 2017. 30 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, 2017. 
 
A Educação Física Escolar passou por uma transição nos últimos anos para romper 
com um antigo paradigma voltado principalmente para o aspecto motor. Porém, há 
uma grande resistência por parte dos alunos para mudar essa visão ligada ao modelo 
tradicional. Com o intuito de buscar aumentar o interesse dos alunos por novos 
conteúdos, o objetivo desta pesquisa foi de investigar os motivos que levam a essa 
resistência nas aulas e desenvolver estratégias para aumentar o interesse dos alunos 
por aulas diferenciadas. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, por meio 
da pesquisa-ação, utilizando questionários com perguntas abertas para diagnóstico e 
avaliação dos resultados. A pesquisa foi realizada com duas turmas, uma de 8º e outra 
de 9º ano em uma escola pública do Município de Belford Roxo/RJ. Os resultados 
mostram que a maioria dos alunos prefere os esportes tradicionais, e as turmas 
possuem diferenças de interesses. As intervenções aplicadas foram com base no 
planejamento participativo, buscando ouvir a opinião e um maior envolvimento dos 
alunos durante a escolha e o processo do ensino-aprendizagem. Conclui-se que ao 
permitir que o aluno participe do processo de decisão do planejamento das aulas, 
possibilita uma maior autonomia, interesse e participação, aumentando o 
aproveitamento e tornando o conteúdo mais significativo. 
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1 INTRODUÇÃO  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), a 

Educação Física Escolar passou por uma transição nos últimos anos para romper com 

um antigo paradigma voltado principalmente para o aspecto motor, em busca de uma 

nova concepção que considera também a importância das dimensões: cultural, social, 

política e afetiva.  

Porém, esta prática ainda encontra muita dificuldade para se difundir nas 

escolas, pois há uma grande resistência por parte dos alunos para romper com o 

antigo paradigma ligado ao esporte de alto rendimento, relacionado principalmente 

aos esportes tradicionais (SANTIAGO, 2005).  

Verifica-se que os alunos estão cada vez mais resistentes quando se deparam 

com uma nova situação, mostrando insatisfação e muitas vezes desinteresse em 

participar das aulas que fogem do tradicional, com modalidades e educativos 

diferenciados para facilitar a aprendizagem.  

Pode- se mencionar, por exemplo, os avanços tecnológicos que facilitam, mas 

que podem trazer prejuízos quando utilizados de maneira inadequada, levando 

também ao modo de vida atual em que as pessoas não necessitam gastar muita 

energia para realizar as atividades cotidianas, além da influência midiática, social e 

até familiar por esportes tradicionais e a bagagem que os alunos levam ao longo dos 

anos das aulas que estão acostumados.  

Em consequência disso, nota-se insatisfação de alguns, antes mesmo de 

experimentar um novo esporte ou jogo ficando de fora da aula, outros realizam, porém 

sem muito esforço e interesse, uma outra parcela mostra interesse mas prefere o jogo 

em si e não gostam de realizar os educativos necessários para que ocorra uma 

evolução da aprendizagem.  

Dessa forma, é preciso investigar a necessidade real dos alunos, seus 

interesses e desejos nas aulas, para que se possa compreender suas expectativas e 

adequar os seus anseios a essa nova concepção de Educação Física. Ou seja, 

identificar as seguintes questões: quais os motivos que levam a resistência dos alunos 

aos novos conteúdos? Quais suas expectativas nas aulas de Educação Física? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL  

Investigar os motivos que levam a resistência por novos conteúdos nas aulas 

de Educação Física e desenvolver estratégias para aumentar o interesse dos alunos.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Diagnosticar os motivos da resistência dos alunos diante de novos 

conteúdos;  

b) formular e desenvolver estratégias de ação para aumentar o interesse dos 

alunos por novos conteúdos;  

c) avaliar se houve ou não a diminuição da resistência dos alunos por novos 

conteúdos. 
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3 JUSTIFICATIVA  

A Educação Física Escolar ainda encontra muita dificuldade em romper com o 

antigo paradigma voltado principalmente para o aspecto motor, pois há muita 

resistência dos alunos ao se depararem com uma nova situação. Além disso, as 

pesquisas também apresentam dificuldades em avançar com práticas pedagógicas 

inovadoras do professor, como mostra Darido (2003) e Rodrigues e Darido (2008). 

Quando o aluno tem pouco ou nenhum interesse nas aulas, o professor 

também fica desmotivado e dificulta a passagem do conteúdo. É preciso diagnosticar 

e analisar os motivos que levam a essa resistência dos alunos aos novos conteúdos 

e investigar seus interesses e desejos. A partir disso, e da exploração da criatividade, 

levando em consideração a opinião do aluno, novas ideias poderão surgir para ampliar 

as possibilidades das aulas de Educação Física.  

Com isso, pretende-se formular e desenvolver estratégias de ação para buscar 

aumentar o interesse dos alunos por aulas diferenciadas e com novos conteúdos, para 

intervir e tentar modificar esse quadro. 
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4 METODOLOGIA           

 A abordagem utilizada na pesquisa é de natureza qualitativa, por estar 

relacionada com o levantamento de dados sobre as motivações de um grupo, para 

compreender e interpretar determinados comportamentos, a opinião e as expectativas 

dos indivíduos (PRODANOV & FREITAS, 2013).  

Já com relação aos aspectos técnicos, foi realizado através da metodologia da 

pesquisa-ação, muito utilizada em projetos de pesquisa educacional. De acordo com 

Thiollent (1986), é uma pesquisa que ocorre através da associação com uma ação ou 

solução de um problema em que os pesquisadores e participantes estão envolvidos 

de forma cooperativa ou participativa. 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Júlio César de Andrade 

Gonçalves, localizada no bairro de Vila Pauline, na cidade de Belford Roxo - RJ, com 

alunos de duas turmas com faixa etária aproximada de 13 a 15 anos e que possuem 

grande resistência aos novos conteúdos durantes as aulas de Educação Física. 

Quanto à amostra, não será realizado nenhum critério de exclusão, todos os presentes 

participarão da pesquisa. 

Foram 39 sujeitos envolvidos na pesquisa inicialmente, 21 alunos da turma de 

8º ano (281) e 18 alunos da turma de 9º ano (291), sendo realizadas intervenções, 

para fins de comparação e avaliação de sua eficácia.  

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário estruturado para 

diagnóstico e outro para avaliação, com perguntas abertas, além de observação e a 

análise dos dados qualitativa e quantitativa (PRODANOV & FREITAS, 2013).  

A pesquisa teve como foco analisar os motivos que levam ao desinteresse dos 

alunos dos anos finais do ensino fundamental por novos conteúdos nas aulas de 

Educação Física, e identificar o que os motiva.  
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

O contexto de desenvolvimento dos conteúdos na Educação Física é diferente 

das outras disciplinas. De acordo com Darido e Rangel (2005), ao longo da sua 

história, a prioridade do conhecimento sempre foi voltado para o saber fazer, numa 

dimensão procedimental. 
Faria (2004) fala que um dos grandes desafios da Educação Física é ir além 

da dimensão procedimental, mostrando a necessidade de ensinar normas, valores, 

atitudes e conceitos envolvidos e não somente as técnicas, regras e táticas. 

O desinteresse pode estar associado ao distanciamento entre a realidade do 

aluno e os conteúdos das aulas, por muitas vezes não ter significado para eles. Na 

maioria das vezes o conteúdo é repetitivo e com modalidades esportivas coletivas. 

Isso pode motivar alguns, mas por outro lado, alguns se sentem excluídos e se 

afastam (DARIDO, 2004). 

Darido (2003), identificou diferentes propostas de ação educativa ao observar 

aulas de professores formados em instituições públicas, envolvidos em programas de 

pós-graduação, porém encontrou práticas de ensino enraizadas no modelo tradicional. 

Ao desenvolver uma proposta de ação pedagógica voltada para o planejamento 

participativo, Correia (1996) concluiu que a participação e motivação dos alunos 

aumentou consideravelmente. O autor aponta para a importância da participação do 

professor no planejamento junto com o aluno, por meio da mediação e negociação 

dos temas que devem ser trabalhados. Segundo Moreira (2005), para que ocorra um 

processo de mudança no currículo, alunos e professores precisam saber de suas 

funções na escola e se comprometerem com elas. 

A motivação acontece com várias condições que envolvem satisfação de um 

indivíduo em continuar realizando alguma coisa, acontece através de uma 

predisposição interna, levando em direção a um objetivo (KNIJNIK et. al, 2005). Ainda 

segundo o mesmo autor, a satisfação e a motivação aumentam quando a pessoa 

alcança bons desempenhos e seu desejo por resultados aumenta. 

Em um estudo feito por Rodrigues e Darido (2008), com a intenção de observar 

e analisar as dificuldades e alternativas encontradas por uma professora, na 

implementação de propostas ligadas às três dimensões de conteúdo, através de 

entrevistas e observações, a maior dificuldade encontrada foi a resistência a novos 

conteúdos. Salienta-se que os alunos dificultavam o andamento das aulas, se 
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recusavam a realizar as atividades ou faziam sem dedicação, pois tinham sempre a 

expectativa de jogar futebol e queimada, e essa situação foi superada somente 

através de acordos e combinados.  

Silva et. al., (2007), citado por Rodrigues e Darido (2008, p. 59), também 

apontaram a resistência dos alunos como uma das dificuldades ao diversificarem os 

conteúdos das aulas de Educação Física. "Quando os alunos já estão inseridos em 

uma prática descompromissada, eles resistem o quanto podem às mudanças trazidas 

por um professor que anseia outras formas de ensinar [...]". 

Ainda de acordo com Rodrigues e Darido (2008), em seu trabalho de campo, 

uma das alternativas encontradas pela professora para enfrentar a dificuldade da 

resistência dos alunos, foi o compartilhamento de responsabilidades, com a iniciativa 

de convidá-los a participarem ativamente das tomadas de decisão durantes as aulas. 

Através do planejamento participativo, os alunos escolhiam as manifestações 

corporais que seriam trabalhadas e as formas de conhecê-las e vivenciá-las, além de 

considerar e discutir as sugestões e opiniões de todos. 

Dessa maneira, para Darido (2005), isso tem influência positiva na autoestima 

e na aprendizagem dos alunos, pois quando o professor acredita que o aluno pode 

aprender, ele se convence de sua potencialidade. 

Uma pesquisa-ação realizada por Souza e Freire (2008), com 44 alunos do 

Ensino Médio de duas turmas diferentes, em que foi elaborado e aplicado o 

planejamento participativo em oito aulas de Educação Física, os pesquisadores 

apresentaram a proposta e os objetivos sugeridos para as aulas aos alunos e, 

elaborou um planejamento levando em consideração a opinião deles, a proposta do 

professor-pesquisador e o planejamento da escola.  

Ao final da aplicação das aulas, os alunos responderam um questionário para 

avaliar os resultados do planejamento participativo e apenas um aluno não foi 

favorável à proposta, os outros acharam um experimento diferente, pela aplicação de 

temas variados e a mudança da rotina das aulas tradicionais (SOUZA E FREIRE, 

2008).  
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6 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

6.1 DIAGNÓSTICO 

 O questionário para diagnóstico foi aplicado por mim no dia 29 de agosto de 

2016, na primeira aula após o recesso, antes do início das intervenções. Foram 18 

alunos da 291 e 21 da 281 e tiveram dois tempos de aula para responder. 

 
1- O que te motiva a participar das aulas de Educação Física? 

 
 Fonte: Elaboração própria 
 

 
Fonte: Elaboração própria 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Esportes

Aprender novos jogos

Estar com os amigos

União em quadra

Futsal

Não gostam

Turma 291

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Esportes

Aprender coisas novas

Diversão

Faz bem para saúde

Nada, não gosta/faz quando tem vontade

O professor e os amigos

A professora ameaçar levar para sala

Turma 281
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2- O que você gosta de praticar nas aulas de Educação Física? 

 
 Fonte: Elaboração própria 
 

 
 Fonte: Elaboração própria 
 

De acordo com os gráficos, nas duas turmas há uma grande preferência por 

esportes tradicionais como: Futsal, queimado e vôlei. Porém, como os alunos já 

haviam vivenciado o Badminton e outros esportes diferenciados como: rugby, 

atletismo, tênis, e outros, para uma rápida experimentação com intuito de levar novas 

vivências corporais, muitos alunos da 281 citaram o esporte como favorito.    

Uma observação interessante, é que todos que preferem o Badminton, 

só colocaram ele como opção, e os que citaram os esportes tradicionais, disseram 

mais de um esporte/jogo.   
 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Futsal

Vôlei

Queimado

Turma 291

0 2 4 6 8 10

Vôlei

Badminton

Queimado

Futsal/Futebol
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3- O que você gostaria de praticar ou aprender nas aulas de Educação Física 
diferente do que respondeu na pergunta anterior? 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

 
 Fonte: Elaboração própria 
 

Podemos notar que nas duas turmas a maioria dos alunos possuem interesse 

em aprender o Basquete. Como o Badminton foi vivenciado em apenas uma aula, 

antes das intervenções, a turma 291 também mostrou interesse em praticar mais a 

modalidade. Mesmo que as respostas mostrem no geral a preferência por esportes 

tradicionais, alguns alunos da 281 citaram opções diferenciadas como: natação, 

esgrima, ping-pong e rugby. Mostrando que essa turma possui interesse em aprender 
novos conteúdos, fato observado também na prática.  
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Badminton

Futebol/futsal
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Turma 291
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Basquete
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Outros
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4- Você aprendeu um novo esporte ou jogo em suas aulas de Educação Física?  
5- Se a resposta anterior foi sim, quando aprendeu um novo esporte ou jogo na 
escola, você: 

  
  Fonte: Elaboração própria 
 

       
Fonte: Elaboração própria 
 

O que pode ser observado nos gráficos acima, é que as duas turmas possuem 

opiniões diferentes com relação às aulas de Educação Física realizadas. A 291 (9º 

ano) em sua maioria prefere os esportes tradicionais mesmo após experimentar 

outros, já a turma 281 (8º ano) tem uma resistência inicial, mas depois de praticar um 

61%

33%

6%

Turma 291

Sim. Gostou, mas prefere jogar
os esportes e jogos que está
acostumado.

Sim. Não queria participar, mas
depois gostou e ficou animado.

Sim. Não gostou e por isso não
participou da aula.

14%

67%

14%
5%

Turma 281

Sim. Gostou, mas prefere jogar
os esportes e jogos que está
acostumado.

Sim. Não queria participar, mas
depois gostou e ficou animado.

Sim. Não gostou e por isso não
participou da aula.

Não. (O aluno falta muito)
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novo conteúdo gosta e diminuiu essa resistência, como também foi observado na 

prática. Com isso, é preciso ter um olhar particular para cada grupo ou turma, 

buscando diagnosticar qual o perfil da maioria e assim procurar a maneira mais 

adequada de estimular o maior envolvimento dos alunos nas aulas. 
 

6- Quando você aprende uma coisa nova na aula de Educação Física e gosta do 
que aprendeu, você costuma praticar com seus amigos fora da escola? Por quê? 

             
Fonte: Elaboração própria 
 

 
 Fonte: Elaboração própria 
 

De acordo com os gráficos acima, também é notória a diferença entre as turmas 

fora do ambiente escolar. Na turma 291 menos de 40% da turma costuma praticar 

41%

24%

35%

Turma 291

Não. Porque não fica na rua

Não. Porque os amigos
moram longe/ não
costumam praticar

Sim

47%

48%

5%

Turma 281

Sim. Porque é legal
aprender e ensinar/outros

Não. Porque não fica fora
de casa/não tem onde
jogar...

Depende do esporte que é
ensinado
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fora, algo que aprendeu na escola, já na 281 praticamente 50% dos alunos disseram 

que praticam o que aprendem nas aulas de Educação Física, em algum outro lugar. 

    
7- Quais os motivos que levam você a não participar das aulas de Educação 
Física? 

          
 Fonte: Elaboração própria 
 

        
Fonte: Elaboração própria 
 

Apesar da 281 ter uma preferência maior por novos conteúdos, boa parte da 

turma não gosta de praticar atividade física (quase 40%), acha chato ou tem preguiça, 

como pode ser observado nas respostas dos alunos, o que dificulta muito durante as 
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Se estiver passando mal

48%

14%

9%

29%
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Nenhum

Quando não gosta do esporte

Não gosta de esportes, acha
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Preguiça



17 
 

aulas. Enquanto na 291 a maioria gosta e participa, mesmo tendo resistência ao novo, 

costumam praticar depois de alguns acordos e combinados. 

 

6.2 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

05/09/2016 - 1ª AULA: Planejamento Participativo: escolha do conteúdo das quatro 

aulas seguintes, com algumas opções dadas para escolha pelos alunos. A maioria 

decidiu pelo Badminton nas duas turmas. Além de combinados das aulas seguintes, 

com acordos de 20 minutos de aula livre ao final de cada aula.  

12/09/2016 - 2ª AULA: História e regras do Badminton e início da vivência de 

atividades diversificadas e experimentação para assimilação do conteúdo.  

26/09/2016 - 3ª AULA: Educativos da modalidade Badminton.  

03/10/2016 - 4ª AULA: Separação das duplas para realização de pequenas 

competições e preparação para um pequeno torneio.   

10/10/2016 - 5ª AULA: Torneio entre os alunos da mesma turma, para vivência das 

regras em situação real de jogo, porém com algumas adaptações de medição da 

quadra, quantidade de sets e pontos. Os alunos também puderam opinar e sugerir as 

modificações das regras.  

24/10/2016 - 6ª AULA: Regras do Korbefol e início da vivência e experimentação do 

conteúdo.  

31/10/2016 - 7ª AULA: Jogo de Korfebol da maneira mais básica. (apenas a 291 teve 

essa aula, pois a 281 foi liberada mais cedo devido a problemas internos)  

07/11/2016 - 8ª AULA: Jogo de Korfebol da maneira mais completa para 291 e para 

281 jogo básico e completo.  
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Figura 1 - Alunos da 291 na iniciação ao Badminton 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

O objetivo da primeira aula foi de abrir um espaço para que os alunos 

pudessem participar das decisões e do planejamento das aulas, com intuito de 

aumentar o interesse por um conteúdo diferente do que estão acostumados, e buscar 

maior envolvimento durante a escolha e o processo. A primeira intervenção foi o 

planejamento participativo nas quatro primeiras aulas, buscando ouvir a opinião dos 

alunos desde a escolha do conteúdo até seu desenvolvimento nas aulas.   

A segunda intervenção foi levar o Korfebol, por ser um esporte democrático, 

misto e com uma quantidade grande de jogadores. Levando em consideração o fato 

da maioria dos alunos das duas turmas terem citado no questionário o basquete como 

conteúdo que gostariam de aprender, se tornou relevante levar um esporte diferente, 

mas que tivesse algo em comum, ou seja, o objetivo de fazer cesta. Assim, muitos 

alunos participam ao mesmo tempo, meninos e meninas jogam juntos sem maiores 

dificuldades por ser um jogo que não tem contato físico e os mais inibidos e menos 

habilidosos se sentem mais incluídos, pois todos são fundamentais para o time. E foi 

aplicado da mesma forma que o badminton, de maneira participativa durante as 

tomadas de decisão.  

Algumas aulas ficaram comprometidas devido a problemas internos. Duas 

aulas foram dadas com duas turmas ao mesmo tempo por falta de professor, 

prejudicando o andamento e diminuindo o tempo de cada turma na experimentação 
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do esporte, pela quantidade de material insuficiente. A turma 281 teve uma aula a 

menos de Korfebol, pois os alunos da escola foram liberados mais cedo por falta de 

merenda. 

Ao final das intervenções, foi aplicado um novo questionário para saber a 

opinião dos alunos sobre o que foi trabalhado, com a finalidade de identificar possíveis 

alterações na melhora ou não da participação dos alunos. 
 

Figura 2 - Alunos da 291 na iniciação ao Badminton 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Ao final das intervenções, no dia 28 de novembro de 2016, foi aplicado o 
questionário para avaliação após realizarem a prova de Educação Física. A 
quantidade de alunos presente foi diferente do inicial, sendo 17 alunos da 281 e 19 da 
291. 
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1- Você percebe se a sua participação aumentou nas aulas de Educação Física  a 
partir de setembro, depois  das férias?  Se a sua resposta for sim,  explique por 
que.  

 
Fonte: Elaboração própria 
 

 
 Fonte: Elaboração própria 
 

Ao observar as respostas do questionário final sobre o resultado das 

intervenções para os alunos, é notório que a maioria dos alunos das duas turmas 

acreditam que a sua participação aumentou após o início das intervenções, e os 

principais motivos para isso foram por estarem mais animados e/ou interessados e 

devido aos novos conteúdos trabalhados, escolhidos com a ajuda deles. 

Corroborando com o estudo de Souza e Freire (2008), em que foi aplicado o 

planejamento participativo, a maioria dos alunos foram favoráveis por ser um 

experimento diferente, com temas variados e mudança na rotina das aulas 

tradicionais.  
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Sim, ficaram mais animados/interessados

Sim, por causa dos esportes novos

Sim, participam um pouco mais

Não

Não, sempre participaram

Turma 291
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Sim, ficaram mais animados/interessados

Sim, por causa dos esportes novos

Sim, por causa da nota

Não

Não, sempre participaram

Turma 281
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Correia (1996), ao aplicar o planejamento participativo em seu estudo, 

observou que os níveis de participação e motivação foram maiores nas atividades 

propostas, houve maior valorização do componente curricular por parte dos alunos e 

direção, melhorou a relação entre professor e aluno, e aumentou a possibilidade de 

expressão dos alunos.  

 
2- Você acha que a turma ficou mais ou menos interessada nas aulas de 
Educação Física a partir de setembro,  depois das férias? Por quê?  

 
Fonte: Elaboração própria 
 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

Segundo os gráficos e confirmando a afirmação anterior, a maior parte dos 

alunos acha que aumentou também o interesse das turmas pelas aulas de Educação 

Física. Na 291 nem todos especificaram o motivo, mas citaram uma maior animação 

0 1 2 3 4 5 6 7

MAIS, ficaram mais animados/interessados

MAIS, por causa dos esportes novos

MAIS, porque as aulas estão terminando/pela nota

Não, a maioria sempre participa

Vão fazer quando quiserem/não responderam

Turma 291

0 2 4 6 8 10

MAIS, por causa dos esportes novos

MAIS, outros motivos

MENOS, nem todos gostam ou por vergonha

Mesma coisa/ não responderam

Turma 281



22 
 

e interesse, já na 281 a maioria abordou que o interesse aumentou devido aos novos 

conteúdos. 

No estudo de Souza e Freire (2008) como já foi abordado, os alunos apontaram 

que o respeito aos interesses diferenciados, possibilitou a vivência de outros esportes 

e atividades físicas, e se sentiram mais animados e motivados em fazer as novas 

atividades. Porém, alguns salientaram que de acordo com o interesse pessoal, em 

algumas aulas a participação aumentou e em outras diminuiu.  

Fato que também pôde ser observado na prática do presente estudo, apesar 

dos alunos não mencionarem sobre esses interesses pessoais.  

 
3- O que você acha que pode ter alterado o interesse na participação das aulas 
de Educação Física?   

 
Fonte: Elaboração própria 
 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Turma 291
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Falta de participação de algumas pessoas

Outros

Turma 281
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Os alunos acreditam que os novos esportes podem ter alterado o interesse na 

participação das aulas. Um ponto relevante que alguns disseram foi que a participação 

da turma ou a falta dela influencia no interesse dos demais. 

De acordo com Marzinek (2004), citado por Santos e Duque (2010), a 

motivação acontece por fatores intrínsecos, quando o aluno realiza as atividades por 

vontade própria, cumprindo a tarefa por ser agradável e extrínsecos, quando é 

envolvido pelos colegas, pelo professor e até pelos familiares, que incentivam a sua 

participação nas aulas. 

 

4- O que levou você a concordar  com a prática de  conteúdos como Badminton 
e  Korfebol  nas aulas de Educação Física?   

  
  Fonte: Elaboração própria 
 

37%

32%

21%

10%

Turma 291
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Esportes novos/diferentes

Não responderam

Contato com os amigos
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  Fonte: Elaboração própria 

 
A maioria concordou com a prática dos conteúdos apresentados por terem 

gostado dos esportes quando tiveram um primeiro contato ou por se tratar de jogos 

diferentes do que estavam acostumados. 

Na pesquisa de Rodrigues e Darido (2008), os alunos sentiram-se como parte 

do processo pedagógico por terem participado da escolha, estruturação e 

implementação das aulas, o que tornou a aprendizagem significativa. 
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 

Através dessa pesquisa, podemos verificar que os alunos estão acostumados 

com o modelo tradicional de ensino, preferindo em sua maioria os conteúdos que já 

conhecem, voltados principalmente para o aspecto motor, havendo muita dificuldade 

ao tentar inserir novos conteúdos sem que ocorra combinados e muito diálogo.  

O intuito deste estudo foi o de formular e desenvolver estratégias pedagógicas 

para tentar aumentar o interesse dos alunos por novos conteúdos, por meio de uma 

prática que busca superar o modelo tradicional de ensino da Educação Física na 

escola. 

Uma aula voltada para o olhar do aluno, criando um espaço de 

questionamentos e debates, possibilita uma maior autonomia e interesse, pois quando 

se abre espaço para escolhas e ideias, o adolescente se sente acolhido e importante 

nas tomadas de decisão. É fundamental que as aulas de Educação Física tenham 

exposição de ideias e criação, para que o aluno aprenda a se expressar, criar e recriar. 

É preciso criar um amplo repertório de experiências na escola que possam estar 

presentes nas atividades e possibilidades de lazer que as crianças e adolescentes 

vivenciam fora dela também. 

Foi possível perceber que, ao permitir que o aluno participe do processo de 

decisão do planejamento das aulas, sua participação e seu aproveitamento 

aumentam, tornando o conteúdo mais significativo. Apesar disso, existem dificuldades 

que serão enfrentadas nesse tipo de planejamento, como por exemplo a articulação 

da diferença de interesses de cada turma dificultando a organização de um 

planejamento geral, sendo necessário aulas diferenciadas para cada uma.  

As diferentes características entre as turmas pode ser um ponto abordado, para 

que o aluno perceba as dificuldades que enfrentamos em sociedade e a importância 

de se colocar no lugar do outro, expandindo o conteúdo da aula conforme pressuposto 

neste trabalho. 

É importante destacar que pelo reduzido tempo de aplicação desse estudo e 

devido alguns imprevistos ocorridos, a participação dos alunos não pôde ser tão 

aprofundada e aproveitada gerando dados mais consistentes. Os indicativos desta 

pesquisa apontam para o fato de que ao aumentar a participação dos alunos, 

incluindo-os em todos os momentos do processo e nas tomadas de decisão, ou seja, 

desde a construção das aulas até os instrumentos de avaliação que serão aplicados, 
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é possível contribuir para a diminuição da resistência aos novos conteúdos e aumento 

da participação nas aulas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Questionário para Diagnóstico 

1- O que te motiva a participar das aulas de Educação Física?    
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  
2- O que você gosta de praticar nas aulas de Educação Física?   
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  
3-  O que você gostaria de praticar ou aprender nas aulas de Educação Física 

diferente do que você respondeu na pergunta anterior?   

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
  
4- Você já aprendeu um novo esporte ou jogo em suas aulas de Educação Física?   
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
5- Se a resposta anterior foi sim, quando aprendeu um novo esporte ou jogo na escola, 

você:     

(   ) Não queria participar, mas depois gostou e ficou animado.    

(   ) Não gostou e por isso não participou da aula.   

(   ) Não gostou mas participou e não gostou nem depois de ter aprendido.    

(   ) Gostou, mas prefere jogar os esportes e jogos que está acostumado.    

Explique a sua resposta.   
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  
6 - Quando você aprende uma coisa nova na aula de Educação Física e gosta do que 

aprendeu, você costuma praticar com seus amigos fora da escola? Por quê?   

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
7- Quais motivos que levam você a não participar das aulas de Educação Física?    
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Questionário de Avaliação dos Resultados 
 

1- Você percebe se a sua participação aumentou nas aulas de Educação Física a 

partir de setembro, depois das férias? Se sua resposta for sim, explique por quê?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  
2- Você acha que a turma ficou mais ou menos interessada nas aulas de Educação 

Física a partir de setembro, depois das férias? Por quê?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  
3- O que você acha que pode ter alterado o interesse na participação das aulas de 

Educação Física?   

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  
4- O que levou você a concordar com a prática de conteúdos como Badminton e 

Korfebol nas aulas de Educação Física?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

   

 

 


