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RESUMO 

 

O presente estudo trata-se da compreensão e discussão sob a visão dos alunos das aulas de 

Educação Física nos primeiros anos do Ensino Médio em uma escola particular e quatro escolas 

estaduais do município de Diamantina. Os objetivos deste são conhecer melhor os motivos que 

fazem os alunos se sentirem interessados pelas aulas de Educação Física e identificar os 

interesses que permeiam a prática de atividades físicas desses alunos. A pesquisa está baseada 

na metodologia descritiva, do tipo qualitativa e quantitativa. O texto traz o panorama da 

Educação Física no Brasil, aspectos relevantes da Educação Física e Esportivização. A relação 

do professor de Educação Física e dos alunos quanto à disciplina no Ensino Médio. Este estudo 

por fim, apresenta como resultado aspectos importantes para justificarem a desmotivação tanto 

dos professores em ministrar quantos dos alunos em freqüentar as aulas de Educação Física, e 

discussões sobre o tipo de aula desejada pelos mesmos. 

Palavras-Chaves: Educação Física, Ensino Médio, Esportivização, Parâmetros Curriculares 

Nacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 ABSTRACT 

 

 

This study addresses the understanding and discussion from the perspective of students in 

physical education classes in the first year of high school in a private school and four public 

schools in the city of Diamantina. The objectives of this are to better understand the reasons that 

make the students feel interested in the physical education classes and to identify interests that 

permeate the physical activity of students. The research is based on descriptive analysis, a 

qualitative and quantitative. The text provides an overview of Physical Education in Brazil, 

relevant aspects of Physical Education and sportivization the Value of a Physical Education 

teacher and students about discipline in high school. This study ends with a result as important 

aspects to justify the motivation of teachers to teach both how many students attend physical 

education classes, and discussions on the type of class desired by them. 

 

Key Words: Physical Education, Secondary Education, Sportivization, Parameters 

National Curriculum. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A experiência na arbitragem de Handebol nos jogos escolares de Minas Gerais- 

JEMG, nos últimos seis anos e relatos de alunos e professores, foi que motivou na 

investigação do que vem acontecendo com o conteúdo de Educação Física nas aulas no 

Ensino Médio no município de Diamantina-MG. Assim, no momento em que tive a 

oportunidade de relacionar o conhecimento adquirido nos bancos acadêmicos com a 

prática dos profissionais da área, fui provocado a uma série de reflexões sobre a 

disciplina Educação Física e sua importância para o desenvolvimento dos educandos, e 

o interesse dos alunos pela disciplina. 

A Educação Física é o espaço escolar que permite ao aluno experimentar os 

movimentos, e por meio dessa experimentação, desenvolver um conhecimento corporal 

e uma consciência dos motivos que o levam a prática desses, movimentos. 

(MARTINELLI, 2006). Contudo, nem sempre isso acontece, e, parte dos alunos acaba 

desmotivando-se pela participação nas aulas de Educação Física. 

Segundo Betti e Zuliani (2002), essa desmotivação dos alunos tem início no 

final do Ensino Fundamental, quando os mesmos passam a ter uma visão mais crítica da 

realidade não atribuindo à Educação Física tanta importância. 

A educação brasileira encontra-se em processo de evolução, de 

transformação, no sentido de rever qual é o papel e que rumos devem seguir frente à 

sociedade globalizada e em constantes mudanças (BARNI, 2002). 

Com isso, no cenário atual da Educação Física, em especial a escolar, há uma 

preocupação em construir cada vez mais as produções acadêmicas e que dentro destas 

produções sejam discutidas a importância da Educação Física e suas tendências 

(SILVA; CHAVES, 2009). Assim, a Educação Física, pouco a pouco, tem buscado 

legitimidade dentro da escola, como uma fonte de conhecimento necessário para a 

construção de um novo cidadão, mais completo, mais integrado e consciente de seu 

papel na sociedade a qual pertence (BARNI, 2002). 

Coffani (1996) afirma que a questão prioritária é a reflexão dos conteúdos, 

diariamente ensinados e apreendidos nas aulas de Educação Física, subsidiado pelo todo  
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escolar em que está imerso esse componente curricular. Inclui-se a análise da trama 

complexa, expressa na postura epistemológica do professor, na escolha da metodologia 

apropriada, no engajamento curricular, no estabelecimento de vínculos com o contexto 

cultural dos alunos e com os objetivos expressos no projeto político pedagógico escolar. 

 

Conforme França (2005 p.118):  

As relações entre a Educação Física e o Ensino Médio não são fáceis de 

entender quando levamos em consideração se existe uma legitimidade social, 

no sentido dessa ligação que possa contribuir para fins de transformação, de 

ser significativa à formação da cidadania.  Por outro lado, partindo da ideia 

de que as relações entre a Educação Física e o Ensino Médio foram 

construídas e produzidas de maneira histórica, cultural e social, não é difícil 

atribuirmos algum sentido a essa duplicidade, visto que diferentes 

significados as constituíram e as constituem. Basta, então, tratarmos o tema a 

partir das concepções que ele tem para nós, a partir do que acreditamos que a 

Educação Física e, o Ensino Médio representa à sociedade, ou quais os papéis 

por eles exercidos no cenário brasileiro. E isso nos parece ser uma tarefa 

árdua, e complexa. 

 

Assim, Lorenz (2003) ressalta que as aulas de Educação Física não devem 

atingir extremos: ser totalmente prática ou somente teorização. A Educação Física é 

uma área de conhecimento que possui uma especificidade: o movimento humano 

consciente. É preciso que a prática seja realizada com embasamento humano teórico, 

sem perder suas características.  

De acordo com os PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, (Brasil 1999), 

um dos objetivos da Educação Física no Ensino Médio é o aprofundamento e 

consolidação de conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, no entanto, não 

existe, na prática, essa continuidade. 

A LDB (Leis de Diretrizes e Bases), que regulamenta a Educação Brasileira, 

a Educação Física, como parte integrante desta educação está passando por um processo 

de repensar qual o seu papel dentro da escola, frente às mudanças que esta lei trouxe 

para a disciplina (BARNI, 2002). 

 Assim, diante do exposto, algumas questões serão discutidas no presente 

trabalho dentre elas: quais seriam as percepções dos alunos sobre a relevância das aulas 

de Educação Física ministrada no Ensino Médio? Qual a relevância dessas aulas no 
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currículo? Os alunos percebem se os ensinamentos transmitidos nas aulas de Educação 

Física são utilizados no seu dia a dia? 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Compreender e discutir a percepção dos alunos dos primeiros anos do Ensino Médio 

regular do município de Diamantina-MG, em relação à relevância das aulas de 

Educação Física no processo formativo desses discentes. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

- Discutir os reais motivos que fazem os alunos interessarem-se ou não pelas aulas de 

Educação Física no Ensino Médio; 

- Identificar os interesses que permeiam a prática de atividades físicas desses alunos. 
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3. JUSTIFICATIVA  

 

 

Hoje, no Ensino Médio, com a atenção voltada para o vestibular, a 

Educação Física Escolar, assim como outras disciplinas, fica relegada ao segundo plano, 

pois ainda é vista por alguns como algo sem importância. Além disso, muitos alunos se 

encontram descontentes com o conteúdo ou com a forma como ele vem sendo abordado, 

dessa forma, grande parte dos alunos ficam desmotivados em participar das aulas. Uma 

outra questão relevante é que o professor também assume grande importância para essa 

desmotivação, pois a metodologia utilizada para desenvolvimento das aulas, o 

relacionamento aluno-professor, o conteúdo por ele apresentado, dentre outros fatores, 

também influenciam na participação ou não nas aulas de Educação Física Escolar. 

Partindo da ideia de integrar à Educação Física o conceito de qualidade de vida e 

adquirir informações para a conscientização da importância da atividade física como 

uma prática regular do dia-a-dia, busca-se neste trabalho, investigar a percepção dos 

alunos sobre as aulas de Educação Física no Ensino Médio, o que eles acham sobre os 

ensinamentos transmitidos nas aulas de Educação Física e se esses são utilizados no seu 

dia -a- dia. Enfim, qual a aula de Educação Física desejada por esses alunos? Por 

entendermos que a partir desta descoberta é possível fazer estas aulas interessantes, já 

que no Ensino Médio a Educação Física Escolar possui vital importância para a 

formação dos aspectos físicos, aperfeiçoando as habilidades motoras de acordo com os 

estímulos induzidos, como também nos aspectos cognitivos, através dos quais o aluno 

pode protagonizar diferentes situações nas atividades contextualizadas, que 

posteriormente, irão traduzir-se na formação e/ou afirmação da personalidade, 

considerando ainda, a importância do conhecimento sobre saúde e qualidade de vida, 

que precisam ser trabalhados neste período.  

Motivos diferentes foram encontrados em um estudo realizado nos EUA, 

concluiu que 73% dos 1.438 alunos investigados não participavam das aulas de 

Educação Física, pois diziam serem essas pouco criativas, de baixa qualidade e sempre 

iguais. 
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Reafirmando a ideia de Guerreiro (2004), o professor deve estar ciente de 

sua capacidade de transformação social, de sua intensa participação na formação de 

valores para o caráter de seus alunos. A acomodação e a falta de comprometimento com 

as obrigações como educador fazem com que aulas de Educação Física se tornem pouco 

significantes para a formação dos alunos, e assim, têm sua importância questionada no 

ambiente escolar.  

Da mesma maneira que o professor seleciona vários conteúdos de ensino 

para serem desenvolvidos ao longo do ano, precisa escolher diferentes maneiras de 

ensiná-lo, porque cada aluno é um aluno com sua individualidade, seu ritmo de 

aprendizagem. Sendo assim, aprende de maneiras diferentes e o professor não pode 

sempre ensinar do mesmo jeito. 

Assim, justificando a relevância da pesquisa, o aspecto cultural é um fator 

importante para determinar as atividades a serem selecionadas para as aulas de 

Educação Física. Cada adolescente tem um estilo próprio e identifica-se com as 

modalidades que vão ao encontro dos seus interesses e características. E não menos 

importante, para que o professor de Educação Física realize um bom planejamento e 

desenvolvimento do ensino é importante que seja considerado a participação mais 

questionadora do aluno. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1Panorama da Educação Física Escolar no Brasil 

 

A Educação Física Escolar, tal como a concebemos hoje - como matéria de 

ensino tem suas raízes na Europa a partir do século XVIII e início do século XIX 

(SOARES, 1996). 

Deste então, ela vem participando de diferentes projetos educacionais, 

idealizados por diversas instituições, dentre as quais o Estado, o Exército a Medicina, a 

Igreja e a Indústria (SOUSA, 2004). 

Com a criação dos chamados Sistemas Nacionais de Ensino, a Ginástica, 

nome primeiro dado à Educação Física e com caráter bastante abrangente teve lugar 

como conteúdo escolar obrigatório (SOARES, 1992). Assim ao longo do século XX, 

projetos educacionais foram orientados por expectativas em torno de suas possibilidades 

de intervenção na educação de crianças e dos jovens, quase sempre com a finalidade de 

adaptar seus corpos às necessidades sanitárias, morais, cívicas, de controle social, do 

mundo da produção dentre outras (SOUSA, 2004). 

Porém, segundo Silva (2009), por muito tempo a Educação Física Escolar 

limitou-se à esportivização. Ou seja, ela não está sendo desenvolvida de forma 

significativa, com grande abordagem dos conteúdos. Estes estão resumidos à prática 

desportiva, principalmente aos esportes coletivos como voleibol, basquetebol, handebol 

e futebol, limitando a produção de conhecimento corporal e cultural do aluno. Esta 

tendência de desenvolvimento de modalidades desportivas coletivas no âmbito escolar, 

como única forma de entendimento da Educação Física, pode gerar uma caracterização 

das aulas de Educação Física como treinamento desportivo. (GUERREIRO, 2004). 

Conforme PCN (1999), a influência do esporte no sistema escolar é de tal 

magnitude que tem não o esporte da escola, mas sim o esporte na escola. Isso indica a 

subordinação da Educação Física aos códigos e sentidos da instituição esportiva: esporte 

olímpico, sistema desportivo nacional e internacional. 

Felizmente, já pode-se verificar que a Educação Física, nestas últimas 

décadas, está tentando modificar esta visão reinante até os dias de hoje. Novas propostas  
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pedagógicas dentro da Educação Física surgem e são discutidas no âmbito da sua 

funcionalidade no interior da escola.  

 

4.2 Educação Física Escolar e Esporte 

 

 

Entende-se a Educação Física Escolar como uma disciplina que introduz e 

integra o aluno na cultura corporal de movimento, formando cidadãos que vão produzí-

la, reproduzi-la e transformá-las, capacitando-os para usufruir os jogos, os esportes, as 

danças, as lutas e as ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e da 

melhoria da qualidade de vida (MELLES, 2002). 

Segundo Barni (2002), o esporte passou a ocupar cada vez mais espaço nas 

aulas de Educação Física, enaltecendo assim, as marcas de rendimentos, os recordes, a 

competividade, a performance e os índices físicos. Embora em todos esses momentos 

houvesse um caráter tecnicista, o auge dessa influência foi mais forte nos anos 70, onde 

se estreitaram os vínculos entre esporte e nacionalismo. Muitas vezes a Educação Física 

está voltada para a formação de equipes desportivas representativas das escolas, ou 

então, vista pelos alunos como uma prática recreativa, como uma forma de quebrar o 

tempo do ensino intelectual (GUIMARÃES, 2001; MELLES, 2002). 

Criticar o esporte não significa desvalorizar a sua aprendizagem ou mesmo 

desejar sua total desportivização, mas, sim, contextualizar a vivência de sua prática nas 

aulas, pois esta não se restringe ao domínio de suas técnicas (SOUZA, 2004). 

O esporte deve encontrar o seu lugar na escola, através de uma proposta que 

atinja a todos os alunos. No caso de equipes representativas, existe espaço que poderá 

estar garantido através de atividades extra-curriculares, permitindo que os maiores 

interessados desfrutem de momentos a eles reservados. (PCN, 1999). 

Segundo Betti (2002), a Educação Física deve ir além do simples fazer, ou 

seja: não basta correr ao redor da quadra; é preciso saber porque se está correndo, como 

correr, quais os benefícios advindos da corrida, qual intensidade, freqüência e duração 

são recomendáveis.  

Kolyniak (2000), considera o movimento humano consciente como objeto 

de estudo da Educação Física: todo movimento corporal que possibilite uma 
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representação psíquica e uma interferência voluntária imediata ou mediata é considerada 

como movimento humano consciente como objeto de estudo da Educação Física, faz  

 

 

com que a prática da disciplina deixe de ser o núcleo para ser uma das partes. Portanto, 

é necessário estabelecer um conjunto de referências conceituais e experiências motoras 

que envolvam todos os níveis de ensino. 

Atualmente, a Educação Física, pelo menos em termos legais, superou a sua 

condição de componente curricular de área de atividade para se legitimar como uma 

área de conhecimento escolar, ou como uma disciplina (LDB 9394, 1996).  Para o autor 

França (2005), a Educação Física possui um objeto de estudo e um campo de 

conhecimentos/conteúdos de ensino que lhe são próprios e que são de fundamental 

importância para a reflexão pedagógica do aluno e a sua ausência compromete a 

perspectiva de totalidade dessa reflexão. 

Assim, para ser entendido como prática educativa escolar, o esporte precisa, 

portanto, ser situado historicamente e socialmente e vivenciado criticamente a partir da 

compreensão de seus fundamentos e da re- significação de seus sentidos e significados. 

Além disso, é preciso conhecer os benefícios e riscos das diferentes práticas esportivas, 

bem como analisar os valores que as orientam (SOUSA, 2004). 

 

4.3 Educação Física no Ensino Médio 

 

A Educação Física vem sendo incluída no rol das disciplinas que fazem parte do 

currículo das escolas responsáveis pela Educação regular, através de leis de ordem 

Federal e Estadual, sendo estas criadas conforme necessidades que surgem em função 

das realidades vividas pelo país e mundo (BARNI, 2002). 

A LDB n°9.394/96 apresenta as finalidades especificas do Ensino Médio: 

I- a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
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III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

 

 

 

 

Ressaltando a ideia acima, o autor Brun (2009), afirma que o Ensino Médio 

encerra a educação básica e tem por finalidade consolidar os conhecimentos adquiridos 

no Ensino Fundamental por meio da construção de competências básicas que situem o 

aluno como produtor de conhecimento e cidadão participante. Portanto, os alunos que 

participam e realizam as aulas de Educação Física no Ensino Médio são sujeitos 

socioculturais (ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA ENSINO MÉDIO, 2006). 

Segundo PCN (1999), as competências e habilidades que os alunos possuem 

possibilitam conhecimento, informações e aprendizagens individuais que fundamentam 

o aluno para o autogerenciamento das atividades corporais, capacitando-o para uma 

análise crítica dos programas de atividade física e para o estabelecimento de critérios 

para julgamento, escolha e realização de atividades corporais saudáveis.  

O Ensino Médio deveria ter como objetivo a formação de indivíduos, 

enfocando o desenvolvimento de competências sociais, cognitivas e afetivas e, para 

tanto, o componente curricular Educação Física deveria colaborar com o 

desenvolvimento dessas questões (MOREIRA, 2005). 

Confrontando, portanto, os objetivos do Ensino Médio com o que se tem no 

cotidiano da Educação Física nas escolas, depara-se com uma incoerência. Enquanto as 

demais áreas de estudo dedicam-se em aprofundar os conhecimentos dos alunos, através 

de metodologias diversificadas, estudo do meio, exposição de vídeos, apreciação de 

obras de diversos autores, leituras de textos, solução de problemas, as aulas do “mais 

atraente” (esportivização) limita-se aos já conhecidos fundamentos de esporte e jogo 

(PCN, 1999; SILVA, 2009).  O que se percebe, é que a Educação Física, e em especial a 

do Ensino Médio, é um componente que grande parte das vezes é marginalizado, 
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discriminado, desconsiderado, chegando, até por vezes, a ser excluído dos projetos 

políticos pedagógicos de algumas escolas (BARNI, 2002). 

 

4.4 A Relação do Professor de Educação Física com os conteúdos do Ensino Médio 

 

 

Para que o professor possa ministrar uma aula proveitosa é preciso um 

conhecimento profundo dos alunos, pois no processo de aprendizagem é necessário 

haver uma boa relação aluno-professor, para que então, possa existir um maior  

 

 

entrosamento e absorção dos assuntos, ou seja, havendo acessibilidade e facilidade em 

transmitir o conhecimento devido a uma boa interrelação professor-aluno. Portanto, 

Matos; Neira (2000, p.29) afirmam que “[...], através do método da descoberta dirigida, 

o aluno deve analisar, sintetizar e inter relacionar ideias e a ser um inovador”.  

 Segundo Matos; Neira (2000, p. 36).   

O conhecimento é resultado, não são estruturadas inatas pré-formadas do 

sujeito das imposições do meio, mas das interações entre o sujeito e o 

objeto, em um processo constante assimilação das coisas do mundo real pelo 

sujeito as suas estruturas, ao mesmo tempo em que ele acomoda, isto é, se 

ajusta às características do objeto.  

 

Assim, entramos em uma outra questão de suma importância: os conteúdos 

para o Ensino Médio. Para tanto é preciso que os professores de Educação Física, 

estejam atualizando-se constantemente, pois para a prática pedagógica no Ensino Médio 

é necessário ter conhecimento da importância dos conteúdos e que estes estejam de 

acordo com o Projeto Político Pedagógico da escola, e, principalmente, com a realidade 

dos alunos. Como afirma Caparroz (1997, p.23): “Há a necessidade de sistematizar esse 

conhecimento, as práticas corporais, as atividades físicas, de acordo com as 

características peculiares da instituição escolar e dos alunos uma vez que as propostas 

até então elaboradas se referiam a outros âmbitos que não a escola”.  

Avaliando a aula de Educação Física em termos gerais, necessita-se de um 

maior respaldo por parte dos professores, já que muitos levam em consideração os trajes 

que os alunos vestem para a prática, a habilidade motora, a participação em aula, entre 
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outros aspectos não tão importantes. Com isso, o professor de Educação Física não 

consegue fazer com que o aluno se interesse pelas aulas e nem conheça a importância da 

mesma para ele e para a sociedade.  

Os PCN destacam algumas dimensões que podem ajudar o professor e que 

devem ser trabalhadas na aplicação dos conteúdos de Educação Física com a intenção 

de alcançar os objetivos educacionais que são: “o que deve saber? (dimensão 

conceitual), o que se deve fazer? (dimensão procedimental) e como se deve ser? 

(dimensão atitudinal)”. 

Todas essas dimensões podem e devem ser trabalhadas durante a realização 

das aulas de Educação Física, ou seja, ao usar tais dimensões (conceitual, procedimental 

e atitudinal), o professor tornará as aulas mais ricas e produtivas. A exemplo de uma  

 

 

aula de handebol: o professor deve explorar tudo o que envolve a prática desse esporte, 

desde os aspectos históricos até os sociais (onde e por quem é mais praticado) e a 

prática propriamente dita.  

A Educação Física tem como conteúdos básicos para o Ensino Médio os 

jogos, a dança, a ginástica, os esportes, as lutas (capoeira e judô) e todo o conhecimento 

sobre o corpo e seu movimento. Contudo, o professor tendo posse de todo esse 

conteúdo precisa saber trabalhar com ele e aplicá-lo nas aulas de acordo com a 

necessidade, e, também, o interesse dos alunos, para, principalmente, não priorizar 

apenas um desses conteúdos, como acontece com os esportes, atualmente, no ambiente 

escolar.  

O que acontece com os esportes na aula de Educação Física, principalmente 

no Ensino Médio, é que, além de ser priorizado e apenas trabalhado para o rendimento, 

ela é excludente, pois só os alunos que se destacam na atividade é que são escolhidos 

para desenvolver tal esporte e nele competir, ficando os outros alunos, aqueles que não 

demonstraram nenhuma habilidade, relegados ao segundo plano. 

Para os PCN do Ensino Médio (1999), o esporte deve estar incluído na 

escola de forma a abranger todos os alunos de maneira igualitária. Assim o esporte de 

rendimento, seria abordado numa perspectiva mais relacionada com a educação.  Da 

mesma forma, a proposta crítico emancipatória também enfatiza a necessidade de 
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discutir sobre a cultura corporal em seu eixo norteador, pois Soares et al (1996, p.71) 

afirma que: 

O programa deve acabar com os jogos que possuem regras implícitas até 

aqueles institucionalizados por regras específicas, sendo necessário que o 

seu ensino não se esgote nos gestos técnicos. Colocar um limite para o 

ensino dos gestos técnicos, contudo, não significa retirá-los das aulas de 

Educação Física na escola, pois se acredita que, para dizer que o aluno 

possui “conhecimentos” de determinados jogos que foram esportivizados, 

não é suficiente que ele domine os seus gestos técnicos.  

  

Portanto, no Ensino Médio, quando a maioria dos indivíduos estão na 

adolescência, o programa das aulas da Educação Física deve estar sintonizado com o 

seu público alvo, ou seja, os próprios alunos do Ensino Médio ( adolescentes e adultos). 

E a forma de ser ministrado esse conteúdo, deve ser modificado toda vez que for 

necessário, procurando atender às expectativas dos alunos, ou seja, proporcionar e  

 

 

aplicar o conteúdo proposto para as aulas de Educação Física de uma forma agradável, 

criativa e inovadora de uma forma que os alunos gostem, pois eles participarão do 

processo de escolha dos conteúdos e da configuração de como devem ser desenvolvidas 

essas aulas.  
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5. METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho constitui em uma pesquisa de campo do tipo descritiva 

qualitativa e do tipo quantitativa. Foi realizada em cinco escolas da zona urbana no 

município de Diamantina-MG (uma escola particular e quatro estaduais), no período de 

três semanas do mês de setembro de 2010. A pesquisa se caracteriza como qualitativa 

(as pesquisas qualitativas são exploratórias, ou seja, estimulam os entrevistados a 

pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito), pois é através das respostas 

destas pessoas, que podem obter-se opiniões mais significativas e concretas. As 

estratégias utilizadas proporcionaram aos sujeitos investigados responderem de acordo 

com sua perspectiva pessoal, levando-os a expressar livremente suas próprias opiniões. 

 Para apurar as opiniões dos entrevistados foi utilizada uma abordagem 

quantitativa que é o tipo de pesquisa mais adequada para apurar opiniões e atitudes 

explícitas e conscientes de entrevistados, pois utilizam instrumentos estruturados 

(questionários). 

A população do presente estudo foi composta por 146 alunos pertencentes 

aos 1º anos do Ensino Médio, de ambos os sexos, com idade entre 14 a 21anos das 

escolas pesquisadas. Em cada uma das escolas foi selecionada uma turma do 1ºano do 

período matutino.  

Para obtenção dos dados, foi utilizado, um questionário aberto composto por 

três perguntas destinado aos alunos. A coleta de dados foi realizada durante as aulas de 

Educação Física nas escolas, com permissão da direção e professores. 

Para análise dos dados, foi utilizado o método da estatística descritiva e sua 

posterior análise foi feita por meio da freqüência e cálculo do percentual, sendo 

demonstrada através de gráficos. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como etapa da pesquisa, foram aplicados questionários abertos direcionados aos 

alunos, já que os mesmos foram alvo principal deste trabalho. Assim, procurar-se-á 

compreender os desejos e interesses dos discentes em relação às aulas de Educação 

Física. 

É a partir das respostas dadas às 3 (três) perguntas do questionário respondidas 

por 146 (cento  quarenta e seis ) alunos do Ensino Médio, que pode-se observar e 

analisar o que eles aspiram experimentar em uma aula de Educação Física. 

Todas as perguntas do questionário tiveram como objetivo principal saber o 

que os alunos do Ensino Médio desejam de uma aula de Educação Física e, para tanto, 

eles não precisariam ser identificados nominalmente, apenas marcariam o sexo e o item 

faixa etária. 

SEXO

MASCULINO

FEMININO

34% 66%

 

                             GRÁFICO 1 – Divisão por sexos dos alunos pesquisados 

Como pode-se ver no GRAF.1, é importante saber a quantidade de cada 

sexo nas aulas para que possamos identificar se há a influência de algum deles no 

desenvolvimento da mesma. 

Então foram constatados que há 66% (setenta e seis por cento) dos 

estudantes do sexo masculino e 34% (setenta) do sexo feminino, assim, podemos 

observar uma predominância do sexo masculino, porém foi observado que essa 

predominância não influencia no desenvolvimento das aulas.  

 

 

O resultado do GRAF. 1 mostra que as aulas de Educação Física dos alunos 

pesquisados são mistas. Segundo a autora Sousa (2004) a Educação Física por sua 
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complexidade pode contribuir para ampliar as desigualdades entre homens e mulheres, 

se a escola não estiver atenta às relações de gênero construídas no seu interior, no 

contexto sociocultural e político mais amplo. E concordando com a autora Sousa (2004) 

que ensinar Educação Física para turmas mistas é mesmo tarefa das mais difíceis. O 

Educador Físico deve saber lidar com as diferenças, através das inúmeras possibilidades 

pedagógicas, que certamente trará benefícios para todos.   

 

DÊ SUA OPINIÃO SOBRE AS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÌSICA 

SATISFATORIAMENTE

INSATISFATORIAMENTE

94,52%

5,48%

 

                  GRÁFICO 2- Opinião dos alunos pesquisados sobre as aulas de Educação Física  

A pesquisa mostrou que dos 146 alunos que responderam o questionário 

aplicado, apenas 8 (oito) alunos manifestaram insatisfação  total   à   disciplina 

Educação Física no Ensino Médio, ou seja, como indica o GRAF. 2 acima, 94,52% dos 

alunos aprovam a mesma;  porém, foi observado que 5,48% dessas  respostas 

satisfatórias apresentavam  alguma  restrição à disciplina no Ensino Médio, sendo as 

mais citadas : aulas cansativas, repetidas e a  falta de estrutura e material.   

Durante a análise das perguntas Dê sua Opinião sobre as aulas de Educação 

Física e Se os ensinamentos transmitidos nas aulas de Educação Física são 

aplicados no seu dia a dia?, pode-se verificar que a Educação Física Escolar é uma das 

disciplinas das quais os alunos mais gostam de participar por ser diferente das demais, 

por sua natureza diversificada e ampla, no entanto, os ensinamentos mediante aos 

anseios preconizados pelos alunos, uma vez que os mesmos demonstram querer obter 

mais conhecimentos e uma gama maior de conteúdos a serem trabalhados na escola.  
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Paiano (1998), em pesquisa buscou identificar os motivos que levam os alunos a "fugir" 

das aulas de Educação Física e se apoiou nas declarações de 20 alunos com idades entre 

12 e 17 anos que freqüentemente se recusavam a participar das aulas. Concluiu que o 

fator determinante para essa "fuga" eram os colegas que adotavam atitudes agressivas 

fazendo-os se sentirem humilhados. Também, reclamaram que as aulas não agradavam 

a todos, já que o que estava sendo priorizado era apenas o desenvolvimento de 

modalidades coletivas mais conhecidas (Futebol, Basquetebol, Voleibol e Handebol).  

                  GRÁFICO 3- Percentual de respostas dos alunos pesquisados sobre se os 

ensinamentos   

transmitidos nas aulas de Educação Física são aplicados no seu dia a dia 

 

Demonstrando a importância da Educação Física na vida dos alunos do Ensino 

Médio, não só na escola, durante as aulas, mas também fora dela, 60,94% dos alunos que 

responderam ao questionário afirmaram que em seu cotidiano, utilizam os ensinamentos 

transmitidos pelas aulas de Educação Física. 

Betti e Zuliani (2002, p. 77), também mencionam a importância de facilitar 

a vivência de práticas corporais, levando em conta os interesses dos alunos, pois por 

meio da mesma, os discentes irão compreender o seu sentir e o seu relacionar-se na 

esfera da cultura corporal de movimento. 

Dessa forma, é de estrema importância o professor de Educação Física saber o 

que os alunos desejam para as suas aulas, mesmo que esse desejo seja pela tradição 

esportiva, ligada às atividades competitivas, o professor pode e deve usar do seu  

 SE OS ENSINAMENTOS TRANSMITIDOS NAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA SÃO 

APLICADOS NO SEU DIA A DIA?

SIM

NÃO

60,94%

39,06%
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conhecimento e criatividade para modificar a sua ação pedagógica e aliar o desejo dos 

alunos ao conteúdo programático da disciplina Educação Física, que não é só esportes.  

Desse modo o professor, ao elaborar o plano de ensino com as atividades a 

serem desenvolvidas, busque sempre ir além das prescrições de livro, uma 

vez que a criatividade é uma qualidade que o professor necessita buscar 

sempre. Essa característica da criatividade indica que somente é possível 

criarmos com base no conhecimento já adquirido e que, portanto, no caso do 

professor, os processos formativos são fundamentais para a emergência e o 

desenvolvimento do ser criativo (DUKUR, 2004 p. 47).  

 

APLICAÇÃO DOS ENSINAMENTOS DAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PELOS 

ALUNOS NO COTIDIANO

ESPORTE

ALONGAMENTO

S

ATIVIDADE

FÍSICA

SAÚDE E BEM

ESTAR

22,12%

29,64%

36,58%

11,66%

 

GRÁFICO 4- Percentual de respostas dos alunos sobre aplicação dos ensinamentos das 

aulas de educação Física no seu cotidiano 

 

A Educação Física é importante, pois envolve todo corpo.  O objetivo é 

orientar o aluno para adquirir conhecimento sobre a Educação Física, fazendo-o 

compreender que a mesma não se restringe somente a prática.  

Porém, através do resultado dos questionários respondidos pelos alunos 

observamos que a maioria das aulas é transmitida tendo como alvo principal a prática de  
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esportes, fazendo com que os alunos não tenham a oportunidade de obter outros 

ensinamentos oriundos dessa temática como drogas anabolizantes e primeiros socorros.  

Assim, segundo o autor Maia (2010) não é função da Educação Física no Ensino 

Médio contemplar apenas o esporte como conteúdo, levando muitas vezes os nossos 

alunos a adotarem atitudes de passividade, de submissão e de falta de criatividade. Além 

do esporte, a dança, o teatro, o judô, a capoeira, o jogo, o relaxamento, entre outros, são 

conteúdos da Educação Física no Ensino Médio e precisam ser desenvolvidas de 

maneira crítica, para que seja possível formar indivíduos conscientes de sua função 

social e colaboradores na construção de um mundo humano e mais igualitário. 

O esporte tem sido muito criticado, sendo até eliminado dos conteúdos da 

Educação Física Escolar. Atualmente, este tem adotado o fenômeno social da inclusão, 

que tem como objetivo dissolver o “esporte competição” do contexto das aulas. Não 

podemos banir o esporte das aulas de Educação Física, já que o mesmo é um conteúdo 

desta disciplina, o que devemos evitar é o excesso de competitividade dentro do 

planejamento, ressaltando assim a criatividade, a cooperação, a socialização, etc 

(SILVA & CHAVES, 2009). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Verifica-se que os alunos pesquisados dos primeiros anos do Ensino Médio no 

município de Diamantina-MG gostam das aulas Educação Física. Para esses alunos, a 

prática de esportes, o desempenho físico a saúde e bem- estar são os benefícios mais 

evidentes nas aulas. 

Porém, uma parte significativa dos alunos pesquisados apresenta restrições em 

relação às aulas de Educação Física tendo como conseqüência a desmotivação. 

Restrições estas, que devem consideradas pelo Educador Físico, pois a opinião e a 

participação dos alunos no processo de planejamento são importantes para 

desenvolvimento, tanto das aulas como dos próprios alunos. 

É necessário que os profissionais da Educação Física, enquanto educadores 

produzam no interior da Escola, junto com seus alunos, uma mentalidade crítica, 

visando uma transformação da ordem social estabelecida.  

A principal luta da Educação Física no Ensino Médio é torná-la um componente 

curricular de extrema relevância para o adolescente, onde o mesmo possa através dela 

perceber o mundo que o cerca, e qual o seu papel na construção de uma nova sociedade 

mais justa e igualitária. 

Com vistas a uma educação para autonomia, para a reflexão crítica e para 

construção do saber, o importante é que os próprios professores de Educação Física não 

se limitem apenas ao caráter desportivo da Educação Física, ou seja, o jogo pelo jogo 

sem fundamentação, e, sim, que tratem a Educação Física como realmente uma área do 

conhecimento que possui uma especificidade: o movimento humano consciente. E para 

isso é preciso que a prática seja realizada com embasamento teórico, sem perder suas 

características.  

Essa situação deve ser superada, urgentemente, e, para isso, deve haver um 

compromisso dos professores para conscientização dos alunos de que a Educação Física 

é mais do que ela vem demonstrando e uma das estratégias que pode ser usada é a 

participação dos alunos na elaboração do planejamento. 
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ANEXO 

 

QUESTIONÁRIO ABERTO 

Aplicação: 1° ano do Ensino Médio das escolas da zona urbana do município de 

Diamantina. 

Nome da Escola: ________________________________________________________ 

Turno: ___________ 

Sexo: ____________     Idade: _______ 

 

1) Dê sua opinião sobre as aulas de Educação Física. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Você acha importante manter as aulas de Educação Física no currículo do 

Ensino Médio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Se os ensinamentos transmitidos nas aulas de Educação Física são utilizados 

no seu dia a 

dia____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________ 
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