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RESUMO 
 

A partir da compreensão da importância das aulas de Educação Física 

nas escolas particulares do Ensino Médio, tivemos o interesse em realizar esta 

pesquisa, que teve o objetivo de investigar como é a realidade da Educação 

Física no Ensino Médio das escolas privadas. Para isso, foi necessário: 

verificar se os alunos do Ensino Médio praticam Educação Física e qual é a 

forma de trabalho adotado; verificar qual é a forma de dispensa das aulas de 

Educação Física; e averiguar os motivos que levam os alunos a não praticarem 

Educação Física. A Educação Física Escolar é um componente curricular 

obrigatório, esta disciplina deve trabalhar os diversos conteúdos da cultura 

corporal que são o esporte, a dança, a luta, a ginástica, o jogo e outras 

manifestações com caráter lúdico. Estes conteúdos têm que ser desenvolvidos 

de maneira crítica, para formar indivíduos conscientes do seu papel diante a 

sociedade. Para realização desse trabalho desenvolvemos uma pesquisa do 

tipo qualitativadescritiva. Participaram como sujeitos desse estudo, os 

professores de Educação Física do Ensino Médio das escolas particulares e 

alguns alunos do 3º ano. Foram 11 professores e 63 alunos, totalizando um 

total de 74 indivíduos. O instrumento usado para coleta de dados foi o 

questionário aplicado a todos os sujeitos, sendo diferentes os dos docentes e 

discentes. Através desse trabalho, verificamos que a participação dos alunos 

nas aulas de Educação Física depende: de incentivo e da motivação do 

professor com os alunos; de uma metodologia que supra as necessidades e 

desejos de todos; e de uma estrutura física adequada para essas aulas. 

Também questionamos os fatores que levam os alunos a não participarem das 

aulas, e quais motivos são aceitos pelas escolas para a dispensa dos alunos 

dessas aulas. Vários fatores levam os alunos a não participarem das aulas, 

como: falta de interesse, horário das aulas, alunos que não gostam de esporte, 

outros por não considerar a Educação Física importante, preocupação com o 

vestibular, por preguiça, por preferir fazer em outro local entre outros motivos. 

As escolas dispensam os alunos dessas aulas, mediante atestado médico ou 

de trabalho, quando o aluno mora a mais de 6km da escola ou em fazendas e 

quando as aulas são no contra-turno. Esta pesquisa nos faz indagar se o que 

ocorre na Educação Física é realmente o que deveria. Dessa forma, 

pretendemos contribuir para a conscientização dos alunos quanto a 

importância de praticar Educação Física nas escolas, e ainda com o campo 

profissional de Educação Física. 


