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RESUMO 
 

O que nos levou a desenvolver esta pesquisa foi à experiência vivenciada 

quando estudávamos no ensino médio e também durante uma atividade 

desenvolvida na disciplina de Oficina Experimental, quando fizemos algumas 

observações nas aulas de Educação Física em uma turma de 1° ano do ensino 

médio, naquela ocasião percebemos que parte dos alunos não se 

interessavam pelas aulas. A partir disso, surgiu o interesse deste estudo, que 

tem como objetivo investigar o (dês) interesse dos alunos nas aulas de 

educação física no ensino médio e os fatores que influenciavam esse quadro. 

Para descobrirmos os aspectos propostos, utilizamos da pesquisa qualitativa, 

que teve início com a seleção de materiais bibliográficos a respeito, depois 

partimos para a pesquisa de campo que se deu em forma de questionários e 

observações das aulas de Educação Física. Buscamos em primeiro lugar 

conhecermos e abordarmos os elementos principais do processo pesquisado, 

que era de como se dava a participação dos alunos do ensino médio nas aulas 

de Educação Física quanto realidade e (dês) interesse nas aulas. Os sujeitos 

informantes foram alunos do ensino médio de duas escolas estaduais de Jataí, 

e os professores de Educação Física dessas escolas. Por meio das 

contribuições e relatos dos sujeitos, foi possível, analisar o contexto observado 

e elaborar a análise de dados. Com esta pesquisa percebemos que os alunos 

do ensino médio entendem a disciplina de Educação Física importante, porém, 

seja por falta de uma metodologia interessante por parte do professor, seja 

pelas condições precárias da estrutura física e material das escolas ou por 

fatores ainda amplos, tal qual o descaso da educação por parte de nossas 

políticas governamentais, gerando assim um o afastamento dos alunos do 

ensino médio das aulas de Educação Física, ou seja, gera um (dês) interesse 

por parte dos alunos. 


