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RESUMO 

 

No cotidiano escolar, a Educação Física é uma disciplina que oferece um espaço 
privilegiado para prática de atividades física. Porém, é cada vez maior o número de 
aluno que não participam das aulas. Apoiados na Teoria da Autodeterminação, 
observamos que a forma como o ambiente de ensino aprendizagem é construído 
influencia diretamente no engajamento dos indivíduos. Destarte, a metodologia de 
ensino utilizada é um dos principais determinantes na motivação e participação dos 
alunos. Assim, o objetivo do presente estudo é Analisar os efeitos de diferentes 
métodos de ensino nas aulas de educação física sobre a resposta afetiva de alunos 
do Ensino Médio de uma escola pública de Petrolina/PE. A metodologia utilizada foi 
uma pesquisa do tipo quase experimental. Participaram do estudo 116 alunos de 
ambos os sexos do 1º ano do ensino médio de uma escola pública do município de 
Petrolina/PE. Para coleta de dados, utilizamos um questionário de motivação 
validado para o contexto desportivo, um questionário misto, escala de resposta 
afetiva e realizamos uma entrevista de grupo focal. Foi utilizado um diário de campo 
ao longo de todo o processo de coleta de dados. Cada turma participou de aulas de 
1 método de ensino diferente: Tradicional, Ensino Aberto, TGfU e aula livre. Sobre o 
perfil dos alunos, observamos: Nível elevado de motivação autodeterminada em 
ambos os sexos; Baixo nível de alunos que participam sempre das aulas de 
Educação Física; Sobre o efeito dos métodos de ensino no prazer, verifica-se que 
em todos os métodos utilizados o nível de prazer dos meninos foi maior que o das 
meninas; Apenas o Ensino Aberto não apresentou diferença significativa no prazer 
dos alunos. A falta de competitividade foi um dos aspectos destacados como 
negativo; O aprendizado da técnica e foi o principal aspecto positivo do método 
Tradicional. Entretanto, apresentou pouca ênfase na dimensão conceitual; Sobre o 
TGfU, a aprendizagem da complexidade tática foi o principal ponto positivo. Todavia, 
alunos com baixo nível de experiência relataram alto nível de dificuldade em 
participar das atividades; A motivação apresentou uma correlação positiva com os 
níveis de prazer, indicando que quanto mais o ambiente de ensino aprendizagem 
possibilitar experiências prazerosas, maior será o nível de prazer e vice-versa. Por 
fim, indicamos que os diferentes métodos de ensino podem ser utilizados de forma 
complementar na prática pedagógica dos professores por apresentarem princípios 
como interação, ludicidade e aprendizagem técnica e tática, de acordo com as 
características dos alunos. 
 
Palavras-chave: Métodos de ensino. Resposta afetiva. Motivação. Educação Física 
escolar. Teoria da Autodeterminação. 
  



 

 

ABSTRACT 

 

In everyday school life, physical education is a discipline that offers a privileged 
space for physical activities. However, it is increasing the number of student who 
does not participate in the classes. Supported the self-determination theory, we note 
that the way the teaching and learning environment is built directly influences the 
engagement of individuals. Thus, the teaching methodology used is a major 
determinant in the motivation and participation of students. The objective of this study 
is to analyze the effects of different teaching methods in physical education classes 
on the affective response of high school students from a public school in Petrolina / 
PE. The methodology used was a survey of almost experimental type. The study 
included 116 students of both sexes from the 1st year of high school from a public 
school in the city of Petrolina / PE. For data collection, we used a questionnaire 
validated motivation for the sporting context, a mixed questionnaire, affective 
response scale and conducted a focus group interview. A field diary was used 
throughout the data collection process. Each group participated in classes 1 different 
teaching methods: Traditional, Open Education, TGfU and free tuition. Profile of 
students, noted: High level of self-determined motivation in both sexes; Low level of 
students participating whenever the physical education classes; On the effect of 
teaching methods in pleasure, it turns out that the methods used in all the boys 
pleasure level was greater than that of girls; Only the Open Education showed no 
significant difference in students' pleasure. The lack of competitiveness was one of 
the outstanding aspects as negative; Learning the technique and was the main 
positive aspect of the traditional method. However, he showed little emphasis on 
conceptual dimension; About TGfU, learning the complexity tactic was the main 
positive point. However, students with low levels of experience reported high level of 
difficulty in participating in activities; The motivation showed a positive correlation 
with the levels of pleasure, indicating that the more the teaching and learning 
environment possible pleasurable experiences, the greater the level of pleasure and 
vice versa. Finally, we indicate that different teaching methods can be used in a 
complementary manner in the pedagogical practice of teachers because they have 
principles such as interaction, playfulness and technical and tactical learning, 
according to the characteristics of students. 
 
Key-words: Teaching methods. Affective response. Motivation. School Physical 
Education. Self-Determination Theory. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Educação Física escolar desponta como espaço privilegiado para prática de 

atividade física. Todavia, observamos no campo acadêmico uma proliferação de 

artigos indicando número elevado de alunos que não participam das aulas (DARIDO, 

2004; SOARES et al., 2010; MILLEN NETO et al., 2010; MOURA et al., 2013). 

Dentre os principais motivos observados, destacamos a motivação.  

A falta de motivação dos alunos na escola é um dos maiores problemas 

enfrentados pelos professores (MÜLLER, 1998; FOLLE; POZZOBON; BRUM, 2005). 

Esta falta de motivação fica mais evidente nas aulas de educação física, pois o 

corpo está em maior exposição. 

Dentre as diferentes teorias sobre a motivação humana, utilizaremos como 

base a Teoria da Autodeterminação (TAD) elaborada por Deci e Ryan (1985). A TAD 

é caracterizada como uma macro teoria que tem por objetivo explicar como o ser 

Humano regula o seu comportamento. 

 Os autores apontam que existem diferentes fatores que regulam o 

comportamento humano, variando dos aspectos mais externos até os mais internos 

(RYAN; DECI 2000a; RYAN; DECI, 2000b). Aliado a isso, apontam que existem três 

necessidades psicológicas básicas que influenciam diretamente no tipo de 

motivação dos indivíduos: Autonomia, Competência e Relacionamento. 

 Autonomia se refere ao grau de decisão que o indivíduo possui em 

determinada atividade. Competência está relacionada à percepção que o indivíduo 

tem sobre sua capacidade para executa-la. Relacionamento se refere ao nível de 

interação do indivíduo ao realizar alguma atividade (VALLERAND; PELLETIER; 

KOESTNER, 2008; RYAN; DECI, 2000a; RYAN; DECI, 2000b). 

Assim, quanto mais o ambiente satisfazer essas necessidades psicológicas 

básicas, maior será a Motivação Interna dos indivíduos. Por outro lado, se o 

indivíduo não tiver a possibilidade de satisfazê-las, mais externa será sua motivação 

(RYAN; DECI, 2000a; RYAN; DECI, 2000b). 

Lançando mão dos pressupostos da TAD no cotidiano da Educação Física 

escolar, Schneider e Cooper (2011), Catellier e Yang (2013) e Scheider e Kwan 
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(2013) defendem que para aumentar a Motivação dos alunos, a construção das 

aulas de educação física deve possibilitar um ambiente prazeroso e que estimule a 

satisfação das necessidades psicológicas básicas dos indivíduos. 

Podemos perceber que a metodologia da aula é um elemento fundamental 

para participação dos alunos (SOARES et al., 2010). Moura et al. (2013) reforçam 

nossos argumentos ao investigar que aproximadamente metade dos alunos de sua 

pesquisa relata não participar sempre das aulas. Os autores revelam que a 

utilização dos métodos tradicionais nas aulas agrada somente uma parte dos alunos, 

levando a outra parte abster-se das aulas.  

A educação física escolar tem como um de seus objetivos construir uma 

relação de prazer com a atividade física e o esporte através das vivências das 

diferentes manifestações da cultura corporal. E os métodos de ensino possuem 

influência direta na resposta afetiva e no nível de satisfação dos educandos (FOLLE; 

POZZOBON; BRUM, 2005). 

Algumas pesquisas (KAHNEMAN, 1999; EKKEKAKIS, 2003; SANTOS; 

KNIJNIK, 2006; KRINSKI et al 2008) mostram que a resposta afetiva e a motivação 

despontam entre os principais fatores para a continuidade na prática da atividade 

física. Santos e Knijnik (2006) afirmam que as pessoas que têm no seu histórico a 

prática de atividades físicas possuem mais facilidade em aderi-la em outros períodos 

da vida.  

Isso aponta que a utilização de métodos de ensino que proporcionem maior 

resposta afetiva e satisfação pode ter um impacto maior na vida dos alunos. 

Todavia, o investimento de métodos com pouca resposta afetiva e satisfação podem 

diminuir as possibilidades de que parte dos alunos pratique alguma atividade física 

após os anos escolares.  

É neste sentido que as aulas de educação física escolar podem contribuir na 

construção de um estilo de vida ativo no futuro dos indivíduos. Desta forma, a 

escolha dos métodos de ensino torna-se um elemento importante. 
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1.1. Justificativa 

Apesar da importância do método de ensino no processo de ensino 

aprendizagem, observamos no campo da Educação Física escolar que não existe 

um consenso sobre como ensinar. Esse cenário está diretamente ligado ao processo 

histórico da disciplina no interior da escola (MOURA, 2012). 

A Educação Física que conhecemos hoje chegou às escolas brasileiras no 

século XIX ainda com o título de Ginástica e aplicação de seus métodos. Os 

Métodos Ginásticos foram os primeiros modelos utilizados para a construção das 

aulas, com maior destaque para os métodos sueco, alemão e o francês – adotado 

como modelo nacional (SOARES, 1996). 

 Entretanto, tais modelos metodológicos surgiram sem qualquer relação com o 

debate pedagógico. A utilização dos métodos ginásticos remetem aos objetivos de 

promoção da saúde individual e coletiva que eram veiculados pelo movimento 

higienista europeu desde o início do século XIX (GOIS JUNIOR; LOVISOLO, 2003).  

Os métodos ginásticos perduraram como única forma de intervenção nas 

aulas de educação física até meados do século XX, perdendo espaço para os 

conteúdos de cunho esportivo que ganhava visibilidade (BRASIL, 1997; DARIDO, 

2003). Esta visibilidade pode ser explicada por alguns fatores, dentre eles: a 

utilização ideológica da Ditadura Militar, buscando elevar a nação através do esporte 

de alto rendimento com a ideia de Brasil potência (DARIDO, 2003); a visibilidade dos 

Jogos Olímpicos modernos; e a identificação do esporte como substituto mais 

evoluído da Ginástica (OLIVEIRA, M, 2006). 

A ascensão do esporte fez com que este se tornasse o conteúdo hegemônico 

nas aulas de educação física (BRACHT, 2000). O esporte começou a ser ensinado 

pelo método desportivo generalizado que é uma metodologia utilizada na iniciação e 

no treinamento esportivo e que neste momento passou a ser utilizado nas aulas de 

Educação Física escolar (BRASIL, 1997). A utilização deste método trouxe para o 

seio escolar valores e finalidades do esporte de alto rendimento como a construção 

da figura do treinador em detrimento do professor, a diretividade excessiva na 

relação pedagógica, a repetição mecânica, a valorização dos mais habilidosos, a 

exclusão daqueles considerados não aptos e a valorização apenas do movimento 
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como resultado de aprendizagem. Neste modelo, as aulas tornavam-se momentos 

de treinamento esportivo (DARIDO, 2003).  

Este tipo de intervenção começou a ser fortemente criticada no final da 

década de 1970 e durante a década de 1980 quando uma série de intelectuais 

começou a apontar a necessidade da superação da forma como a educação física 

estava sendo concebida e praticada nas escolas (MOURA, 2012; CAPARROZ, 

1997). Estes intelectuais, a partir da inspiração das teorias críticas da educação, 

indicaram a necessidade da educação física se aproximar de um debate mais crítico 

(MOURA, 2012; DARIDO, 2003). 

 Entretanto, alguns autores (MOURA, 2012; MOURA; SOARES, 2012; 

CAPARROZ, 1997; OLIVEIRA, M, 2001) analisando este período apontaram que as 

produções oriundas desse movimento preocupavam-se mais em discutir sobre 

objetivos e finalidades da educação física e em operar denúncias macrossociais ao 

sistema capitalista do que apresentar novas propostas para área. De acordo com 

Moura e Soares (2012) estas propostas buscaram declarar a necessidade da 

(re)definição do campo de intervenção da Educação Física. Estes intelectuais 

produziram um material didático que serviu mais à instrumentalização de um 

discurso crítico para luta no interior do campo do que à produção de modelos 

metodológicos que resignificassem o papel da Educação Física no interior da escola 

brasileira. 

Portanto, o debate sobre os métodos de ensino da educação física escolar 

ficou secundarizado. Enquanto isso algumas pesquisas (OLIVEIRA, A, 1997; 

SANTOS; MATOS, 2004; FOLLE; POZZOBON; BRUM, 2005; RESENDE, SOARES; 

MOURA, 2009) vêm apontando que o ensino da educação física na escola ainda 

sofre grande influência dos paradigmas tradicionais. E que o método desportivo 

generalizado ainda serve de modelo para os professores na construção de suas 

aulas. Assim, podemos constatar a necessidade vivida pela área de intensificar seus 

debates a respeito de seus métodos de ensino. 

Em contrapartida, o campo de ensino do esporte, denominado pedagogia do 

esporte, tem investido no debate metodológico, buscando construir outras 

metodologias que apontem como os indivíduos aprendem melhor o esporte. Dentre 

os novos métodos de ensino do esporte podemos destacar o ensino aberto 
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(HILDEBRANT; LANGING, 1986) e o Teaching Games for Understanding (TGfU; 

THORPE; BUNKER, 1989). Estas novas opções metodológicas, guardada as 

devidas proporções, possuem como principais características a valorização do 

ensino da tática, a interação professor-aluno, a tomada de decisão, a ludicidade, a 

compreensão do jogo e principalmente o prazer e satisfação com o jogo e com o 

processo de ensino aprendizagem (COSTA; NASCIMENTO, 2004). 

Podemos perceber que o avanço da discussão em pedagogia do esporte 

repousa sobre o fato de se construir na aula de esporte um espaço agradável de 

aprendizado. Entretanto, não encontramos estudos que indiquem ou comparem a 

relação de prazer e satisfação nos diferentes métodos de ensino esportivos. 

Olhando por este aspecto podemos perceber que o campo da pedagogia do esporte 

pode contribuir para fomentar uma discussão metodológica da educação física 

escolar.  

 

1.2. Objetivos 

Geral:  

 Analisar os efeitos de diferentes métodos de ensino nas aulas de educação 

física sobre a resposta afetiva de alunos do Ensino Médio de uma escola 

pública de Petrolina/PE. 

Específicos: 

 Analisar o perfil motivacional dos participantes; 

 Levantar o histórico de atividade física dos alunos; 

 Verificar se há correlação entre o tipo de motivação e o nível de prazer 

apresentado pelos alunos; 

 Analisar se o nível de atividade física influencia no nível de prazer; 

 Investigar como aulas de diferentes métodos de ensino afetam a resposta 

afetiva de alunos; 

 Levantar qual a percepção dos alunos acerca dos diferentes métodos de 

ensino; 
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 Analisar se existe diferença entre meninos e meninas nos níveis de 

motivação, prazer e opinião sobre as aulas; 

 Propor adaptações dos diferentes métodos para sua aplicação nas aulas de 

educação física. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Motivação e prazer como aspectos determinantes para prática de atividade 

física e participação nas aulas de educação física 

 

 A motivação tem sido umas das questões centrais no campo da Psicologia e 

da Psicologia do esporte. Esse construto pode ser entendido como um impulso que 

influencia os indivíduos a se engajarem em determinada atividade, podendo ser 

oriundo de fatores internos e externos ao indivíduo. Nesse sentido, a motivação 

pode ser dividida em: Motivação Intrínseca (MI), Motivação Extrínseca e Amotivação 

(AMOT) (RYAN; DECI 2000a; RYAN; DECI, 2000b).  

 De acordo com Ryan e Deci (2000a, 2000b), a MI ocorre quando os 

indivíduos se engajam em determinada atividade com o fim em si mesma, ou seja, 

pelo prazer que essa atividade proporciona. Já a motivação extrínseca pode ser 

observada quando o indivíduo desempenha uma atividade buscando outros 

objetivos. Um aluno que participa da aula para não ser punido pelo professor é um 

exemplo de motivação extrínseca. AMOT acontece quando não há fatores internos 

ou externos influenciando o indivíduo a realizar a atividade. 

 Para analisar esses diferentes tipos de motivação, bem como os fatores que 

as influenciam, utilizaremos como subsídio teórico a Teoria da Autodeterminação 

(TAD) (DECI; RYAN, 1985). Esta é formada por um conjunto de subteorias. Dentre 

elas, daremos destaque a Teoria da Integração do Organismo e a Teoria da 

Avaliação Cognitiva. 

 A Teoria da Integração do Organismo tem por objetivo detalhar os diferentes 

tipos de motivação dos indivíduos. Um dos aspectos defendidos é que não podemos 

analisar as motivações intrínseca, extrínseca e AMOT como conceitos antagônicos. 

A relação entre estes construtos deve ser entendida como um continnun, variando 

do ponto menos autodeterminado (AMOT) até o mais autodeterminado (MI) 

(FERNANDES; RAPOSO, 2004).  

Outra consideração apresentada é que a motivação dos indivíduos é regulada 

por diferentes formas. Destarte, podemos observar com a figura 1 que a Teoria da 

Integração do Organismo divide a regulação do comportamento em 6 níveis 
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diferentes: Amotivação; ME Regulação Externa; ME Regulação Introjetada; ME 

Regulação Identificada; ME Regulação Integrada e MI Regulação Interna. 

 

Figura 1. Continnun de Autodeterminação mostrando os tipos de motivações com seus tipos de regulação e os 
processos reguladores correspondentes 

 
Não 

Autodeterminado 

 
Autodeterminado 

Tipo de 
Motivação 

AMOT Motivação Extrínseca 
Motivação 
Intrínseca 

Tipos de 
Regulação 

Sem Regulação 
Regulação 

Externa 
Regulação 
Introjetada 

Regulação 
Identificada 

Regulação 
Integrada 

Regulação 
Interna 

Processo 
Reguladores 

Não intencional, 
não valorizado 

Recompensas, 
castigos 
externos 

Recompensas, 
punições 
internas 

Importância 
pessoal, 

valorização 
Consciência 

Prazer,  
satisfação 

Fonte: (SILVA et al., 2012). 

 

Como exposto anteriormente, a AMOT é observada quando o indivíduo não 

sofre influência interna ou externa, ou seja, não há regulação. Dessa forma, a prática 

da atividade não é intencional e o indivíduo não atribui valor a mesma. Esse tipo de 

motivação apresenta o menor nível de Autodeterminação e, consequentemente, 

maior possibilidade de abandono da atividade (RYAN; DECI, 2000). 

ME Regulação Externa pode ser observada quando a atividade é realizada 

para conseguir recompensas, satisfazer pressões externas ou evitar punições. 

Nesse modelo o indivíduo não tem autonomia sobre sua participação na atividade. O 

caso citado sobre o aluno que faz uma atividade escolar para não ser punido pelo 

professor é um exemplo dessa motivação (RYAN; DECI, 2000). 

No tipo ME Regulação Introjetada o nível de autonomia do indivíduo ainda é 

reduzido, pois a participação na atividade ainda tem o objetivo de satisfazer 

pressões. Entretanto, as pressões que influenciam o indivíduo são internas, como o 

sentimento de culpa ou ansiedade (RYAN; DECI, 2000). 

Na ME Regulação Identificada, a prática de determinada atividade acontece a 

partir da importância percebida. Destarte, o nível de autonomia do indivíduo é 

superior aos tipos anteriores (RYAN; DECI, 2000). 

A ME Regulação Integrada é o tipo mais autodeterminado de motivação 

extrínseca. Esse modelo é observado quando a identificação com a atividade é 

totalmente tomada para si. Ainda não pode ser considerada como Intrínseca porque 
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ainda é valorizada por algum resultado para além da própria atividade (RYAN; DECI, 

2000). 

O nível mais autodeterminado de motivação é a MI. Aqui a regulação do 

comportamento é interna e o indivíduo se engaja nas atividades pelo prazer e 

satisfação que a mesma proporciona (RYAN; DECI, 2000). 

Como observamos, os indivíduos podem apresentar diferentes níveis de 

motivação para realizar uma atividade. Entretanto, os autores ressaltam que quanto 

mais autodeterminado maior serão as possibilidades de continuar engajado na 

atividade (RYAN; DECI, 2000). Nesse sentido, se torna fundamental entendermos os 

mecanismos que podem influenciar no nível de motivação dos indivíduos. 

Sobre esse aspecto a TAD defende que os fatores sociais e ambientais são 

fatores determinantes na motivação. Destarte, apresentam uma subteoria 

denominada Teoria da Avaliação Cognitiva, que tem por objetivo analisar como 

esses fatores facilitam ou prejudicam o nível de motivação dos indivíduos (DECI; 

RYAN, 1985). 

Segundo a Teoria da Avaliação Cognitiva os indivíduos possuem três 

necessidades psicológicas básicas: Autonomia, Competência e Relacionamento. 

Autonomia se refere ao grau de decisão que o indivíduo possui em determinada 

atividade. Competência está relacionada à percepção que o indivíduo tem sobre sua 

capacidade para executar a atividade. Relacionamento se refere ao nível de 

interação do indivíduo ao realizar a atividade (VALLERAND; PELLETIER; 

KOESTNER, 2008; RYAN; DECI, 2000a; RYAN; DECI, 2000b). 

Ryan e Deci (2000) ressaltam que tais necessidades devem ser entendidas 

como nutrientes essenciais. Assim, é primordial que o ambiente possibilite aos 

indivíduos experimentar as três necessidades psicológicas em conjunto e de forma 

equilibrada. 

Ou seja, quanto mais o ambiente satisfazer essas necessidades, maior será a 

MI dos indivíduos. Por outro lado, se o indivíduo não tiver a possibilidade de 

satisfazê-las, maior será sua motivação extrínseca (RYAN; DECI, 2000a; RYAN; 

DECI, 2000b). 

Assim, a motivação dos indivíduos para realizar determinada atividade não é 

estável, podendo ser modificada de acordo com o meio que está inserido. A TAD 

define esse processo como internalização e integralização. 
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 Internalização pode ser entendida como o processo em que o indivíduo se 

apropria do valor daquela atividade e passa a realiza-la por sua importância. 

Entretanto, ainda é considera motivação extrínseca porque busca alcançar objetivos 

para além da prática. Integralização é o momento em que o principal aspecto que 

motiva o indivíduo a se engajar na atividade é o prazer proporcionado (RYAN; DECI, 

2000).  

Tomemos como exemplo a participação de um estudante nas aulas de 

Educação Física. Inicialmente, o aluno participa das atividades para não ser punido 

pelo professor. A partir das influências do ambiente, esse aluno internaliza essas 

tarefas e passa a realiza-las porque percebe a importância para inserção no 

mercado de trabalho.  

O processo de integralização acontece a partir do momento em que este 

aluno passa a realizar as atividades, prioritariamente, pelo prazer que essa prática 

proporciona1 (RYAN; DECI, 2000). 

 Observamos que o prazer2 é um das principais fatores que caracterizam a MI. 

Nesse sentido, Ekkekakis et al (2013) apontam que o prazer tem sido analisado 

como fator determinante a adesão dos indivíduos a prática de atividade física. 

Tal afirmação vai de encontro aos achados de Scheider e Kwan (2013) onde 

a resposta afetiva positiva aguda e a satisfação das necessidades psicológicas 

básicas são fatores que influenciam na MI dos indivíduos. 

Entretanto, de acordo com Catellier e Yang (2013) não apenas o afeto 

positivo, quanto negativo é um aspecto importante a ser analisado. Os autores 

relatam que os indivíduos expostos a ambientes negativos apresentaram menos 

intenções de se exercitar, em comparação com o grupo em ambientes neutros, 

independente do nível de atividade física. 

Nesse sentido, Schneider e Cooper (2011), Catellier e Yang (2013) e 

Scheider e Kwan (2013) defendem que para aumentar a MI dos alunos, a 

construção das aulas de educação física deve possibilitar um ambiente prazeroso e 

que estimule a satisfação das necessidades psicológicas básicas dos indivíduos. 

                                                 
1
 Segundo Ryan e Deci (2000) a motivação não pode ser entendida como uma via de mão 

única. Da mesma forma que um indivíduo pode ir da MI para a extrínseca, o contrário também pode 
acontecer. 

2
 De fato, o termo prazer carece de definições precisas. Entretanto, está comumente 

relacionada às emoções e sensações físicas (BOOTH, 2009). 
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A partir dessas afirmações, percebemos que os métodos de ensino utilizado 

pelos professores despontam como determinantes para construir um ambiente 

motivante. 

De fato, ainda são poucas pesquisas realizadas sobre esse tema na realidade 

Brasileira. Entretanto, podemos citar o trabalho de Folle, Pozzobon e Brum (2005) 

que apresenta dados interessantes. 

Os autores buscaram analisar como diferentes métodos de ensino afetavam o 

nível de satisfação de alunos nas aulas de educação física escolar. Assim, 

observaram as aulas de 11 professores de Educação Física do Ensino Fundamental, 

bem como, analisaram a satisfação dos alunos que participavam. 

Os resultados encontrados apontam que o método de ensino com tendência 

integral possibilitou maiores níveis de satisfação tanto individual quanto grupal, em 

comparação com o método de ensino com tendência tradicional. 

Cabe ressaltar que ao longo do processo histórico da Educação Física 

escolar e Pedagogia do esporte, diferentes metodologias foram desenvolvidas de 

acordo com objetivos e finalidades distintas. Assim, o objetivo do próximo capítulo é 

apresentar algumas das diferentes formas de ensinar. 
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2.2. Métodos de ensino em Educação Física escolar 

 

2.2.1. – Ensino Tradicional 

 Modelo presente desde a inserção da Educação Física no contexto escolar, o 

Método Tradicional de ensino é um termo utilizado para caracterização das 

propostas pedagógicas desenvolvidas até meados do século XX. Fazem parte dessa 

proposta denominada tradicional os Métodos Ginásticos; A Calistenia; O Método 

Desportivo Generalizado e o Método Natural Austríaco (RESENDE; SOARES; 

MOURA, 2009). 

Apesar da particularidade de cada modelo, sua generalização aconteceu por 

compartilharem princípios fundamentais a respeito de sua técnica e estruturação. De 

acordo com Resende et al. (1998) apud Resende, Soares e Moura (2009), eles se 

baseiam num esquema formal de organização, o que pressupõe um caráter fechado 

das atividades planejadas. A aprendizagem é tratada aqui de um ponto de vista 

ontológico de que o todo é o resultado acumulativo das partes que o constitui. Esses 

modelos apresentam uma perspectiva universalista, na medida em que são 

apresentados como modelo ideal, independentemente do contexto em que eles são 

aplicados. Eles também partem de uma perspectiva hierarquizada, quando as 

atividades da aula (quer em suas partes específicas, quer no seu todo) obedecem a 

princípios de gradação do esforço fisiológico e progressão pedagógica. 

Aliado a isso, essa concepção de ensino pauta-se em alcançar objetivos de 

comportamento mensurável, enfatizando o aspecto motor em detrimento dos 

objetivos afetivos e sociais. A utilização dos conteúdos de cunho estritamente 

esportivo também é marca desses paradigmas. Esses métodos lançam mão da 

designação de tarefas e repetição dos movimentos, a fim de atingir a eficiência 

motora. A relação professor-aluno é vertical e autoritária, impossibilitando a 

participação do aluno no processo de construção das aulas, sendo considerado pelo 

professor apenas como um objeto a ser ensino (HILDEBRANDT; LAGING, 1986; 

FOLLE; POZZOBON; BRUM, 2005). 

As aulas construídas sob esse paradigma são organizadas de maneira 

fragmentada em 3 partes, onde a primeira parte da aula é utilizada como preparação 

dos alunos para os conteúdos principais e a última parte tem a volta à calma 

(RESENDE; SOARES; MOURA, 2009).  
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A caracterização desses métodos como Tradicional acontece no decorrer do 

movimento crítico da Educação Física. Além do termo, esses modelos também 

recebem a denominação de Ensino Fechado; Método Parcial; Estilo Comando de 

ensino; Tecnicista; Mecanicista. Esse movimento surge com o objetivo de redefinir 

os objetivos da Educação Física Escolar em detrimento dos métodos utilizados até 

então. (HILDEBRANDT; LANGING, 1986; MOURA, 2012; CAPARROZ, 1997; 

DARIDO, 2003, BRASIL, 1997). 

A partir dos fatos apresentados anteriormente, uma importante questão surge 

a respeito dessa temática: Mesmo duramente criticado a partir da década de 1980, 

porque o método tradicional ainda persiste no interior das escolas? 

Segundo Moura e Soares (2012), apesar da intensidade do movimento crítico 

o foco dos debates a respeito da área trataram prioritariamente sobre os novos 

objetivos e finalidades da Educação Física, deixando de apresentar novas propostas 

de intervenção. 

Assim, podemos observar que a utilização dos métodos tradicionais no 

cotidiano escolar ainda é muito forte revelando a carência de subsídios teóricos que 

os substituam (OLIVEIRA, A, 1997; SHIGUNOV, 1997; SANTOS E MATOS, 2004; 

FOLLE; POZZOBON E BRUM, 2005; RESENDE; SOARES E MOURA, 2009; 

MOURA, 2009; WATANABE E BIM, 2012). 

 

2.2.2 – Ensino Aberto 

 

 O método de Ensino Aberto em Educação Física tem seu início em meados 

da década de 1980 no fervor do movimento crítico. Assim como as demais 

propostas dessa época, Hildebrandt e Laging (1986) desenvolvem esse método com 

o intuito de superar os modelos tradicionais de ensino. 

Os autores defendem que o processo de construção das aulas deve 

possibilitar a coparticipação dos alunos, tornando-os sujeito da aprendizagem. O 

desenvolvimento integral do educando só é possível a partir do momento que o 

mesmo passa a decidir junto ao professor sobre os conteúdos, objetivos e as formas 

de transmissão do próprio ensino. Cabe ressaltar que o professor é que estabelece 

o grau de participação dos alunos. Assim, a autovalorização; emancipação; 



26 

 

criatividade; responsabilidade e capacidade de decisão tornam-se os objetivos 

principais da Educação Física escolar (HILDEBRANDT E LAGING, 1986). 

A flexibilidade dos conteúdos passa a ser adotada em detrimento da 

predeterminação característica do método tradicional – adaptando-os no contexto 

social dos alunos – com o intuito de tornar o ensino mais estimulante e interessante. 

Sua transmissão se dá através de métodos não diretivos de ensino aprendizagem, 

como o ensino por descoberta e solução de problemas (HILDEBRANDT E LAGING, 

1986). 

Assim, o objetivo das aulas extrapola a simples repetição do gesto técnico do 

esporte de alto rendimento. Nesse método de ensino a Educação Física deve 

possibilitar a diversidade de experiências, estimulando a autonomia dos alunos 

(HILDEBRANDT E LAGING, 1986) 

 

2.2.3 – Teaching Games for Understanding 

 

 O TGfU também é um método de ensino desenvolvido no final do século XX 

que tinha por objetivo superar as propostas tradicionais (GRAÇA; MESQUITA, 

2002). Esse modelo de ensino tem origem nos debates do campo da pedagogia do 

esporte com o argumento que a aprendizagem esportiva deve acontecer através da 

compreensão das modalidades esportivas (PLACEK, 1996 apud COSTA; 

NASCIMENTO, 2004). 

 De acordo com Teoldo et al (2010) o TGfU foi construído com base no 

construtivismo. Nesse sentido, o aluno passa a ser tratado como sujeito ativo do 

processo de ensino aprendizagem.  

Assim, o ensino da tática passa a ser pré-requisito para a aprendizagem 

técnica, estimulando a tomada de decisão e a capacidade de jogo (COSTA; 

NASCIMENTO, 2004). 

Essa modelo lança mão do Método Global de ensino como base para 

elaboração de suas propostas. A aplicação desse paradigma se dá através de 4 

princípios norteadores: seleção do tipo de jogo; modificação do jogo por 

representação; modificação por exagero; ajustamento da complexidade tática 

(COSTA; NASCIMENTO, 2004; GRIFFIN; BUTLER, 2005). 



27 

 

A seleção do tipo de jogo tem por objetivo possibilitar a vivência de 

características comuns, favorecendo o aprendizado tático e estratégico entre 

modalidades similares presentes em determinado agrupamento de jogos (THORPE; 

BUNKER, 1989). A distribuição dos jogos ocorre entre 4 grupos distintos: jogos de 

alvo; jogos de rede/parede; jogos de batimento; jogos de invasão ou territoriais. 

De acordo com Teoldo et al (2010) Modificar o jogo por representação é uma 

estratégia utilizada para desenvolver aspectos táticos específicos. Assim, o jogo é 

modificado para uma atividade reduzida, mas que mantenha suas características 

principais. Isso possibilita que o professor trabalhe com atividades de menor 

complexidade tática para o desenvolvimento gradual do aluno. 

A modificação por exagero visa enfatizar uma ação pretendida. Nessas 

atividades o professor estabelece problemas táticos que deverão guiar os alunos a 

executar uma ação determinada. Por exemplo, estabelecer que cada aluno só 

poderá ficar 2 segundos com a posse da bola pode ser utilizado para exercitar a 

movimentação tática dos alunos (CLEMENTE, 2012). 

O autor destaca também que a intervenção do professor é fundamental no 

processo de ensino aprendizagem. Nesse sentido, é interessante que o docente 

intervenha durante a atividade com problematizações que auxiliem a solução do 

problema apresentado. 

Por fim, o ajustamento da complexidade tática tem por objetivo ressaltar a 

importância do professor como mediador no decorrer das atividades. Aqui os autores 

defendem que o docente deve estar atento se o nível de complexidade está 

adequado aos alunos, oferendo novos desafios sempre que necessário 

(CLEMENTE, 2012). 

Como observado, diferentes metodologias foram desenvolvidas em relação 

ao ensino da Educação Física. Entretanto, todos os modelos apresentados aqui 

foram desenvolvidos até o final do século XX. Destarte, nos surge uma questão 

interessante: Como se encontra o debate sobre metodologia de ensino em 

Educação Física escolar dos últimos anos? Para responder essa questão 

elaboramos um artigo de revisão que se encontra no apêndice A dessa dissertação. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Caracterização do estudo 

O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa de campo quali-

quantitativa do tipo quase experimental, no qual o pesquisador busca analisar 

relações de causa e efeito entre variáveis (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2009). 

Esse método se diferencia da pesquisa experimental na forma de seleção da 

amostra não probabilística e não utilização de grupo controle. 

 

3.2. Amostra 

A amostra escolhida para o estudo foram alunos de quatro turmas do 1º ano 

do ensino médio de uma escola pública estadual, localizada no Município de 

Petrolina/PE. A média de idade dos alunos foi de 15,1 anos ± 0,8. 

O número de participantes inicial foi de 156 alunos. Entretanto, 40 alunos (as) 

foram excluídos das análises por não terem participado de alguma das fases da 

pesquisa. Assim, o número final de participantes foi de 116 estudantes. 

Dentre os 116 participantes, 54 eram do sexo masculino e 61 do sexo 

feminino. 1 voluntário não informou o sexo. Analisando por turma, observamos na 

tabela 5 que 33 alunos(as) são da “turma A”, 30 da “turma B”, 27 participantes na 

“turma C” e 26 da “turma D”. 

Em relação à distribuição por gênero, as turmas “B”, “C” e “D” apresentaram 

números semelhantes de meninos e meninas, enquanto que a turma “A” apresentou 

maior número de meninas.  

Tabela 5. Frequência de alunos por turma 

 

Turma 

Total A3 B C D 

Sexo dos 
participantes 

Masculino 12 16 13 13 54 

Feminino 20 14 14 13 61 

Total 33 30 27 26 115 

Fonte: Próprio autor. 

 

                                                 
3
 1 aluno da turma A não informou o sexo. 
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3.3. Instrumentos para coleta de dados 

 Utilizamos os seguintes instrumentos para coleta de dados: Questionário de 

motivação para o contexto desportivo(FERNANDES; RAPOSO, 2004); Questionário 

misto; Escala de resposta afetiva (HARDY; REJESKI, 1989); Diário de campo; e 

Entrevista com grupo focal.  

O Questionário de motivação para o contexto desportivo, escala de motivação 

(anexo A), foi construído com base na TAD (DECI; RYAN, 1985) e tem por objetivo 

identificar os fatores que influenciam os indivíduos para participar das aulas de 

Educação Física (FERNANDES; RAPOSO, 2004). 

De acordo com os autores, esse instrumento é composto por uma escala de 

concordância do tipo Likert de 7 pontos, variando entre 1 “Discordo Plenamente” e 7 

“Concordo Plenamente”. Este questionário possui 20 afirmativas, subdivididas em 5 

categorias de acordo com os diferentes tipos de regulação da TAD (MI; MERID; 

MERIN; MERE; e AMOT). 

O questionário misto foi construído durante as reuniões do Laboratório de 

Estudos Culturais e Pedagógicos da Educação Física (LECPEF/ Universidade 

Federal do Vale do São Francisco). Este é composto por 21 questões com o objetivo 

de levantar o histórico de atividades físicas dos alunos, bem como sua percepção 

sobre a escola e as aulas de Educação Física (Apêndice B).  

Utilizamos a escala de respostas afetivas (anexo B) de Hardy e Rejeski 

(1989) para mensurar a dimensão afetiva de prazer/desprazer. Essa escala 

apresenta uma medida bipolar de 11 pontos, variando de -5 à +5, com descritores 

verbais que variam de "pouco prazer" a "muito prazer", com um ponto zero "neutro". 

Compreendemos que além dos diferentes métodos de ensino, outros fatores 

presentes no cotidiano escolar podem influenciar na percepção de prazer dos 

alunos. Nesse sentido, utilizamos também um Diário de campo.  

Esse instrumento tem por objetivo registrar as percepções que o pesquisador 

julgar relevante durante o período de contato com seu objeto de estudo (EMERSON; 

FRETZ; SHAW, 2013). Na presente pesquisa, o Diário de campo foi utilizado 

durante todo o período de aplicação das aulas. 
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Segundo Emerson, Fretz e Shaw (2013, p. 379), esse instrumento possibilita 

“[...] um recurso específico para a preservação das experiências perto de seu 

momento de ocorrência e, portanto, para o aprofundamento da reflexão e da 

compreensão sobre essas experiências”. 

Com o objetivo de aprofundar nossa compreensão a respeito da influência 

dos diferentes métodos de ensino na resposta afetiva dos alunos, realizamos 

entrevistas ao final do período de aplicação das aulas. O roteiro de entrevista pode 

ser observado no apêndice B. 

Dessa forma, utilizamos a entrevista por grupo focal que de acordo com 

Bauer e Gaskell (2004, p.79) “É um debate aberto e acessível a todos: os assuntos 

em questão são de interesse comum; [...] e o debate se fundamenta em uma 

discussão racional.”. Segundo os autores, os grupos são formados entre seis e oito 

indivíduos e contam com a presença de um mediador que através de um tema 

central estimula e provoca o debate entre os participantes. 

 

3.4 Procedimentos 

Inicialmente, o pesquisador responsável entrou em contato com a Gerência 

Regional de Educação (GRE), com a coordenação da escola, e posteriormente, com 

alunos e responsáveis solicitando a permissão para elaboração da pesquisa.  

Após aprovação, os primeiros instrumentos aplicados foram o Questionário de 

motivação para o contexto desportivo(FERNANDES; RAPOSO, 2004) e o 

Questionário misto. 

No segundo momento, cada turma participou de 6 aulas do conteúdo 

handebol. O número de aulas adotado para pesquisa teve por objetivo representar o 

período em que o tema é desenvolvido no cotidiano escolar4. Escolhemos este 

conteúdo por tradicionalmente já se utilizar nas escolas da cidade de Petrolina/PE.  

Um professor com formação em Educação Física e pertencente ao LECPEF 

que possui domínio sobre o tema dos métodos de ensino aplicou todas as aulas de 

cada um dos quatro métodos descritos anteriormente, sendo uma aula por semana.  

                                                 
4
 Em geral cada conteúdo é desenvolvido em um Bimestre, totalizando oito (8) aulas. Entretanto, 

geralmente em dois momentos não acontecem aulas “práticas”, na aula inicial e no dia de prova, totalizando seis 

(6) aulas. 



31 

 

Cada turma participou de 6 aulas construídas sob uma perspectiva 

metodológica distinta. A “turma A” com base no Método Tradicional (Apêndice D), a 

“turma B” com base no método de Ensino Aberto (Apêndice E), a “turma C” 

participou de aulas livres, e a “turma D” com base no TGfU (Apêndice F). A 

distribuição dos métodos entre as turmas aconteceu de forma aleatória.  

A construção das aulas ocorreu durante as reuniões coletivas do grupo de 

pesquisa. Após essa etapa, cada aula dos diferentes modelos de ensino foi 

submetida à análise de diferentes professores especialistas5. A escolha dos 

avaliadores levou em consideração os seguintes critérios: 1º Ser doutor em 

Educação Física/ Educação; 2º Ter ministrado aulas no ensino superior sobre temas 

relacionados ao ensino (Metodologia do ensino; Prática pedagógica; Pedagogia do 

Handebol; Pedagogia da Educação Física); 3º Ter produção acadêmica relacionada 

ao debate sobre métodos de ensino. Tais critérios buscaram assegurar que as aulas 

atendessem fielmente todas as características dos métodos propostos.  

Antes e após cada aula, os alunos foram convidados a responder a escala de 

satisfação (HARDY; REJESKI, 1989). Sua aplicação aconteceu em uma sala 

reservada e foi realizada por pesquisadores diferentes do que era responsável pela 

aplicação das aulas. O diário de campo foi um instrumento utilizado ao longo de todo 

o processo de coleta de dados. 

A realização das entrevistas com grupo focal foi o último momento da coleta 

de dados. Para construção dos grupos, levamos em consideração os resultados 

obtidos a partir do Questionário de motivação para o contexto 

desportivo(FERNANDES; RAPOSO, 2004). Além disso, buscamos formar os grupos 

com 1 menino e 1 menina classificados nos diferentes tipos de motivação (AMOT; 

MERE; MERIN; MERID; MERIN), totalizando 10 alunos por grupo. 

O roteiro de entrevista foi composto por 7 perguntas que tinham por objetivo 

debater questões sobre a participação dos alunos nas aulas, os pontos positivos e 

negativos, nível de dificuldade das aulas e relação professor-aluno e aluno-aluno. O 

tempo de duração das entrevistas variou entre 25 e 32 minutos.   

 

                                                 
5
 Dois professores doutores analisaram as aulas do método de ensino Tradicional e TGfU e dois 

professores Doutores analisaram as aulas do método Ensino Aberto. 
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3.5. Aspectos éticos 

Os alunos e seus responsáveis foram informados sobre os procedimentos 

utilizados, possíveis benefícios e riscos atrelados à execução do estudo, 

concordando com a sua participação de modo voluntário através da assinatura do 

Termo de Assentimento (anexo C) e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(anexo D). 

A pesquisa só teve início após o preenchimento dos termos acima. Foi 

assegurado aos participantes que nenhum dado pessoal seria divulgado e que a 

qualquer momento da pesquisa os indivíduos poderiam deixar de participar. 

O protocolo de pesquisa foi delineado conforme as diretrizes propostas na 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas envolvendo 

seres humanos. A presente pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética e encontra-

se registrada sob o nº 0008/220514 CEDEP/ UNIVASF (anexo E). 

  

3.6. Análises de dados 

Para análise dos questionários e da resposta afetiva, utilizamos estatística 

descritiva (frequência, média e desvio-padrão). Realizamos o teste Kolmogorov-

Smirnov para testar a normalidade dos dados, que indicou uma distribuição não-

normal dos dados. Assim, utilizamos os testes não paramétricos Kruskal-Wallis, 

Mann-Whitney e teste de correlação de Spearman. 

Os procedimentos estatísticos foram realizados mediante a utilização do 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 22.0) for Windows. Para 

análise das entrevistas e das questões abertas do questionário misto, utilizamos o 

método de análise de conteúdo proposto por Bardin (1998).  
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4. RESULTADOS 

Neste capítulo apresentamos os resultados obtidos com a aplicação dos 

diferentes instrumentos. Organizamos os dados nas seguintes categorias: Perfil dos 

alunos; Métodos de ensino e resposta afetiva; Percepção sobre as diferentes 

metodologias. 

 

4.1. Perfil dos alunos 

A presente categoria foi construída a partir dos dados obtidos com o 

questionário validado para o contexto esportivo e o questionário misto. 

A partir dos testes estatísticos, observamos no gráfico 1 que os alunos 

apresentaram maiores médias de MI e ME Regulação Identificada, para participar 

das aulas de Educação Física escolar.  

   

Fonte: Próprio autor. 

  

O gráfico 2 apresenta a análise das médias de motivação por turma. O teste 

Kruskal-Wallis indicou a existência de diferença significativa na ME regulação 

introjetada entre as turmas (H = 17,415 p<0,01). A partir do teste de Mann-Whitney 

identificamos que essa diferença aconteceu entre as seguintes turmas: turmas C e A 

(U = 166,000 p<0,001); turmas C e B (U = 257,500 p<0,01); turma C e D (U = 

219,500 p<0,01). 
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Nos demais tipos de motivação, as turmas não apresentaram diferenças 

significativas entre si (p>0,05), indicando, de modo geral, perfis semelhantes de 

motivação entre as turmas. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Analisando os alunos por gênero, o teste Kruskal-Wallis apresentou os 

seguintes resultados: Turma “A” não houve diferença significativa entre os gêneros; 

Turma “B” meninas apresentaram maiores níveis de ME Regulação Identificada (H = 

5,837; p<0,05); Turma “C” Meninos com maiores níveis de MI (H = 5,051; p<0,01) e 

ME Regulação Identificada (H = 8,240; p<0,001); Turma “D” Não houve diferença 

significativa entre os gêneros. 

 Apresentamos na tabela 6 o histórico de prática de exercícios dos alunos. 

Observamos um percentual elevado de alunos que já praticaram exercício físico 

(93,4%), Dentre os quais, 49,6% relatam ter feito 1 modalidade, seguidos de 24% de 

alunos que afirmaram ter praticado 2 modalidades.  

  

Tabela 6. Atividade Física anterior 

  
Frequência Porcentagem 

Praticou alguma atividade física  
 

 
Sim 113 93,4 

 
Não 8 6,6 

Nº de modalidades praticadas 
  

 
1 60 49,6 

 
2 29 24,0 
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3 17 14,0 

 
4 7 5,8 

Fonte: Próprio autor. 

 

Apresentamos na tabela 7 os tipos de modalidades que foram praticadas 

anteriormente pelos 93,4% dos alunos. Observamos que os esportes foram as 

atividades mais praticadas (68,6%), seguidas da corrida/caminhada (43%) e lutas 

(21,5%). 

 

Tabela 7. Tipos de atividades praticadas 

Modalidade Frequência Porcentagem 

Luta 26 21,5 

Esporte 83 68,6 

Dança 20 16,5 

Ginástica 9 7,4 

Corrida/Caminhada 52 43 

Total 113 alunos 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Dentre esses alunos, constatamos que 47% não deram continuidade nessas 

práticas. Os principais fatores destacados pelos discentes que impediram a 

permanência nessas atividades foram: falta de tempo devido às demandas 

escolares, desmotivação para atividade e o fim ou mudança do local onde as 

atividades eram ofertadas. 

 Acerca dos exercícios praticados atualmente, um percentual de 58,7% dos 

alunos que afirmaram realizar algum tipo de exercício físico. Dentre esses alunos, 

61,9% praticam uma atividade, seguidos de 35,2% que realizam duas atividades. 

 Constatamos que maior parte dos alunos que faz exercícios atualmente estão 

envolvidos com a modalidade há 5 anos ou mais (47,9%), e 36,6% dos alunos 

iniciaram nos últimos 2 anos (tabela 8). 

 Em relação à frequência que os alunos se exercitam, verificamos que 34,3% 

relatam praticar exercícios 5 dias na semana, seguidos de 27,1% que realizam 3 e 4 

dias. Sobre o número de horas por dia, 44,3% dos alunos afirmaram se exercitar por 

3 horas, acompanhado de 28,6 que realizam durante 2 horas. 
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Tabela 8. Prática de Exercício atual 

  
Frequência Porcentagem 

Faz exercício atualmente?  
 

 
Sim 71 58,7 

 
Não 50 41,3 

Nº de modalidades que pratica 
 

 
1 44 61,9 

 
2 25 35,2 

 
3 2 2,8 

Há quanto tempo pratica? 
  

 
Até 2 anos 26 36,6 

 
Entre 3 e 4 anos 11 15,5 

 
5 anos ou mais 34 47,9 

Quantos dias por semana? 
  

 
1 2 2,9 

 
2 6 8,6 

 
3 19 27,1 

 
4 19 27,1 

 
5 24 34,3 

Quantas horas por dia? 
  

 
1 4 5,7 

 
2 20 28,6 

 
3 31 44,3 

 
4 9 12,9 

 
5 6 8,6 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Dentre os fatores que influenciaram a prática dessas atividades, a diversão 

proporcionada foi o aspecto mais citado, seguido da preocupação com a saúde e 

estética. 

Apresentamos na tabela 9 as modalidades mais praticadas atualmente pelos 

58,7% dos alunos. Assim como nas atividades anteriores, as atividades esportivas 

apresentaram maiores percentuais (37,2%), seguidas da corrida/caminhada (24,8%) 

e lutas (8,3%). 

Tabela 9. Modalidades mais praticadas atualmente 

 
Frequência Porcentagem 

Lutas 10 8,3 

Esporte 45 37,2 

Dança 5 4,1 

Ginástica 3 2,5 

Corrida/Caminhada 30 24,8 

Outras 6 5 

Total: 71 alunos 
 

Fonte: Próprio autor. 
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 Em relação às modalidades que os alunos gostariam de praticar, as lutas 

despontam como principal atividade, acompanhadas dos esportes coletivos e da 

natação. 

 Analisando a percepção dos alunos sobre a escola, observamos que maioria 

(58,7%) gosta da escola, seguidos de 26,1% que gostam muito. A qualidade do 

ensino oferecido e as amizades são os principais aspectos apontados.  

 Apresentamos na tabela 10 as disciplinas que os alunos mais gostam e 

menos gostam na escola. Dentre as matérias que os discentes mais gostam, 

destacam-se a Biologia, Matemática e Educação Física. As disciplinas que os 

participantes relataram gostar menos foram: Física, Matemática e Química. 

 

Tabela 10. Disciplinas que os alunos mais gostam e menos gostam 

 
Mais gosta Menos gosta 

Nome da disciplina Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem 

Artes 2 1,7 13 11,2 

Matemática 27 23,3 24 20,7 

Português 3 2,6 4 3,4 

História 7 6,0 15 12,9 

Geografia 4 3,4 4 3,4 

Educação Física 19 16,4 0 0,0 

Biologia 33 28,4 1 ,9 

Química 4 3,4 18 15,5 

Física 3 2,6 29 25,0 

Outra 14 12,1 8 6,9 

Total: 116 alunos 
    

Fonte: Próprio autor. 

 

 Observamos que a principal justificativa para as disciplinas que mais gostam 

gira em torno da importância que a mesma possui para o aluno. Além disso, o bom 

desempenho nas aulas e a diversão foram citados. 

 Por outro lado, para justificar as disciplinas que menos gostam o baixo 

desempenho foi o fator mais relatado pelos alunos, seguidos da falta de afinidade e 

baixa percepção de importância da disciplina.  

 Acerca das aulas de Educação Física, verifica-se na Tabela 11 que metade 

dos alunos participa sempre das aulas (50,4%), seguidos de 18,5% que participam 

quase sempre. Em relação ao gosto dos alunos, um percentual de 52,9% relata 

gostar das aulas e 23,5% gostam muito das aulas de Educação Física. 
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Tabela 11. Participação e gosto pelas aulas de Educação Física 

 
 

Frequência Porcentagem 

Participa das aulas de Educação Física? 
  

 

Sempre 60 50,4 

 

Quase sempre 22 18,5 

 

Às vezes 23 19,3 

 

Quase nunca 11 9,2 

 

Nunca 3 2,5 

Gosta das aulas de Educação Física? 
 

 
Gosto muito 28 23,5 

 
Gosto 63 52,9 

 
Indiferente 20 16,8 

 
Não gosto 8 6,7 

Fonte: Próprio autor. 

 

Os principais motivos que influenciam os alunos a participar são o prazer de 

participar das aulas, a obrigatoriedade da disciplina e o fato de ir para quadra. Entre 

os discentes que não participam, foram apontados os seguintes fatores: 

desmotivação em participar e a ausência recorrente da professora. 

 Em relação ao gosto pelas aulas de Educação Física, a diversão vivenciada 

aparece como o principal aspecto elencado pelos alunos que gostam da disciplina. 

Em seguida, observamos contra funcionalidades que a disciplina proporciona, como: 

Ir para a quadra, relaxar, interagir com os outros e não fazer nada.  

Entre os alunos que não gostam, o principal motivo relatado são os problemas 

na organização da aula, como a escolha do conteúdo, e o número excessivo de 

faltas da professora. 

 Sobre o conteúdo Handebol, 37,8% se mostraram indiferente ao conteúdo, 

23,5% não gostam, 22,7% gostam e 16% afirmam gostar muito deste conteúdo. 

Dentre os alunos que se mostraram indiferentes ou que não gostam do tema, a 

principal justificativa apontada foi a baixa afinidade com o esporte e o fato de nunca 

ter praticado. 
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4.2 . Métodos de ensino e resposta afetiva 

 Apresentaremos nesta categoria os dados acerca dos diferentes métodos de 

ensino e seus efeitos na resposta afetiva dos alunos. A análise desses dados foi 

realizada de duas maneiras: a primeira foi analisar os efeitos dos métodos após 

cada dia de aula, separadamente; na segunda buscou-se verificar o processo como 

um todo, avaliando um efeito cumulativo da participação programa completo (seis 

aulas). Para tanto, criamos as variáveis “prazer geral pré” e “prazer geral pós”, a 

partir da média aritmética dos escores apresentados nas seis aulas. Isto posto, 

serão apresentados os resultados obtidos a partir da comparação entre os diferentes 

métodos e entre os dados da seção anterior. 

A turma “A” participou das aulas construídas a partir do método tradicional de 

ensino. Podemos observar a partir do gráfico 3 as médias de prazer dos alunos 

antes e após cada uma das 6 aulas. 

 

 

   

Constata-se que, exceto a medida “1ª pré”, a média dos alunos foi positiva 

antes e após as aulas. Para analisar se houve diferença significativa entre os dados 

pré e pós, aplicamos o teste de Wilcoxon que apontou diferença significativa na 1ª 

(U = -3,862; p<0,01), 4ª (U = -2,112; p<0,05) e 6ª aula (U = -2,650; p<0,01). Com 

relação ao efeito cumulativo do método Tradicional na turma, o teste de Wilcoxon 

também demonstrou a existência de diferenças significativas no prazer relatado 

* 
# 

# Diferença significativa entre a medida pré e pós (p<0,01). * Diferença significativa entre a 

medida pré e pós (p <0,05). Turma A: Método Tradicional. Fonte: Próprio Autor. 

# 
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antes e após a participação no programa de aulas (U = -2,431; p<0,05), indicando 

um efeito positivo do método de ensino (Tabela 12).  

 

 

 

 

 

 

 

* Diferença significativa entre a medida pré e pós da turma (p<0,05). **Diferença significativa 
entre meninos e meninas (p<0,05). Turma A: Método Tradicional. Fonte: Próprio autor 

 

Aplicamos o teste U de Mann-Whitney para analisar se houve diferença na 

percepção de prazer entre meninos e meninas. Constata-se que o prazer antes das 

aulas não apresentou diferença significativa (p>0,05). Entretanto, na medida pós-

aula esse resultado foi significativamente maior entre os meninos (U = 64,500; 

p<0,05). 

A turma “B” participou de aulas construídas com base no método de Ensino 

Aberto. Apresentamos no gráfico 4 os dados da resposta afetiva antes e após cada 

aula. 

 

 
 

Tabela 12. Prazer geral pré e pós - turma A 

 
Prazer geral pré Prazer geral pós 

 
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Turma 1,5 1,5  2,2* 2,0 

Meninos 1,9 1,7   3,0** 1,4 

Meninas 1,2 1,3 1,6 2,1 

* 

* Diferença significativa entre a medida pré e pós (p<0,05). Turma B: Ensino Aberto. Fonte: 
Próprio autor 
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Verificamos com o gráfico que em todas as aulas os participantes 

apresentaram níveis positivos de prazer. Entretanto, a partir do teste de Wilcoxon, 

constata-se que apenas na 1ª aula a diferença entre a análise pré e pós foi 

significativa (U = -2,342; p<0,05). 

Analisando o processo como um todo, não observamos diferença significativa 

no nível de prazer antes e após as aulas (p>0,05). Assim, constatamos que o 

método de ensino utilizado não influenciou na resposta afetiva dos alunos. 

A turma “C” vivenciou aulas de Educação Física baseadas na aula livre. 

Observamos com o gráfico 5 que antes e após todas as aulas a média de prazer dos 

alunos foi positiva. A partir da análise de Wilcoxon, observamos que houve um 

aumento significativo no nível de prazer entre as medidas pré e pós da 2ª (U = -

1,960; p<0,01) e 5ª (U = -2,392; p<0,05). 

 

 
 

Aplicando o mesmo teste na variável Prazer geral, constata-se que houve um 

aumento significativo no prazer dos alunos após as aulas (U = -2,245; p<0,05). 

Todavia, ao aplicar o teste U de Mann-Whitney constata-se que os meninos 

apresentaram maiores níveis de prazer geral pré (U = 53,000; p<0,05) e pós (U = 

39,000; p<0,05) em relação às meninas (Tabela 13). 

 

 

 

* 

* Diferença significativa entre a medida pré e pós (p<0,05). Turma C: Aula livre. Fonte: Próprio 
autor. 

* 
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Tabela 13. Prazer geral pré e pós - turma C 

 
Prazer geral pré Prazer geral pós 

 
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Turma 3,6 1,1 3,9* 0,9 

Meninos   4,0** 0,7   4,3** 0,5 

Meninas 3,1 1,3 3,4 1,0 

* Diferença significativa entre a medida pré e pós da turma (p<0,05). ** Diferença significativa 
entre a média de meninos e meninas (p<0,05). Turma C: Aula livre. Fonte: Próprio autor. 

 

Para a turma “D” foram ministradas aulas com base no TGfU. Constata-se no 

gráfico 6 que houve um aumento significativo no prazer dos alunos após a 2ª 

segunda aula, a partir do teste de Wilcoxon (W = -2,078; p<0,05). Analisando o 

processo como um todo, observamos um aumento significativo do prazer geral antes 

das aulas para o prazer após as aulas (W = -2,145; p<0,05). 

 

 

 

A partir de agora exibiremos as análises realizadas entre os métodos e entre 

os questionários de motivação e de atividade física e percepção sobre a escola. 

O gráfico 7 apresenta os resultados do prazer geral de todas as turmas. 

Inicialmente, realizamos o teste de Kruskal-Wallis que indicou existir uma diferença 

significativa entre as turmas no prazer geral pré (H = 33,261; p<0,001) e pós (H = 

27,840; p<0,001). 

 

* 

* Diferença significativa entre a medida pré e pós (p<0,05). Turma D: TGfU. Fonte: Próprio 
autor. 
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       A: Tradicional. B: Ensino Aberto. C: Aula livre. D: TGfU. Fonte: Próprio autor. 

 

A partir do teste U de Mann-Whitney, verificamos que as medidas da turma C 

foram significativamente maiores do que a das outras turmas, tanto na condição pré 

quanto na pós (p<0,05). Não foram observadas diferenças significativas entre as 

turmas “A”, “B” e “D” em nenhum dos dois momentos de testagem (p>0,05). 

Utilizamos o teste de Spearman para analisar a existência de correlações 

entre o nível de prazer e os diferentes tipos de motivação apresentados. Podemos 

observar a existência de uma relação entre o nível de prazer com o tipo de 

Motivação dos participantes. Acerca do prazer geral antes das aulas, constata-se 

uma correlação positiva entre a Motivação Intrínseca, A ME Regulação Identificada e 

ME Regulação Introjetada. Por outro lado, verifica-se uma correlação negativa entre 

o nível de prazer e a Amotivação. Ou seja, quanto maior o nível de um, menor o de 

outro. 

Em relação ao nível de prazer geral após as aulas, observamos uma 

correlação positiva entre os tipos de motivação Intrínseca (P<0,01) e a ME 

Regulação Identificada (P<0,01). Constatou-se também uma correlação negativa 

entre os tipos de motivação ME Regulação Externa e Amotivação. A Tabela 14 

apresenta a matriz de correlação resultante do teste. 
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Tabela 14. Correlação entre prazer geral e os tipos de motivação 

  

Prazer 
geral 
pré 

Prazer 
geral 
pós 

Motivação 
Intrínseca 

ME 
Regulação 
Identificada 

ME 
Regulação 
Introjetada 

ME 
Regulação 

Externa 
Amotivação 

Prazer geral 
pré 

Coeficiente de 
Correlação 

-  
     

Sig. (2 
extremidades)  

- - - - - - 

N 121  
     

Prazer geral 
pós 

Coeficiente de 
Correlação 

,791
**
 - 

     

Sig. (2 
extremidades) 

,001 
 

- - - - - 

N 121 121 
     

Motivação 
Intrínseca 

Coeficiente de 
Correlação 

,279
**
 ,322

**
 - 

    

Sig. (2 
extremidades) 

,002 ,001 
 

- - - - 

N 120 120 120 
    

ME 
Regulação 
Identificada 

Coeficiente de 
Correlação 

,223
*
 ,290

**
 ,751

**
 - 

   

Sig. (2 
extremidades) 

,014 ,001 ,001 
 

- - - 

N 121 121 120 121 
   

ME 
Regulação 
Introjetada 

Coeficiente de 
Correlação 

,187
*
 ,149 ,066 ,176 - 

  

Sig. (2 
extremidades) 

,040 ,103 ,472 ,053 
 

- - 

N 121 121 120 121 121 
  

ME 
Regulação 

Externa 

Coeficiente de 
Correlação 

-,045 -,191
*
 -,305

**
 -,231

*
 ,437

**
 - 

 

Sig. (2 
extremidades) 

,622 ,036 ,001 ,011 ,001 
 

- 

N 121 121 120 121 121 121 
 

Amotivação 

Coeficiente de 
Correlação 

-,297
**
 -,317

**
 -,536

**
 -,585

**
 ,051 ,389

**
 - 

Sig. (2 
extremidades) 

,001 ,001 ,001 ,001 ,576 ,001 
 

N 121 121 120 121 121 121 121 

*A Correlação é significativa no nível de (p<0,01). **Correlação significativa no nível de (p<0,05). 
Fonte: Próprio autor. 

 

 Por fim, realizamos o teste U de Mann-Whitney para analisar se o fato do 

aluno ter praticado ou praticar algum exercício físico exerce alguma influência no 

nível de prazer. O teste apontou que não houve diferença significativa no prazer 

relatado, em relação a esta variável (p>0,05). 
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4.3. Percepção sobre as diferentes metodologias 
 

 Apresentaremos nesta seção os dados obtidos a partir das entrevistas por 

grupo focal realizadas em cada turma. 

Observamos no relato dos alunos uma insatisfação com as aulas de 

Educação Física oferecidas na escola. Nesse sentido, o simples fato de ter aulas 

diferentes, independente do método de ensino, foi apontado como positivo:  

 

“praticamente a gente não aprendeu nada nas outras aulas de 
educação física que a gente teve durante o ano.” (Informante 3, 
Turma A). 

 
“foi um projeto legal, ninguém nunca fez isso pra gente, foi divertido.” 
(Informante 8, Turma B). 

 
“eu gostei muito porque a gente não tem aula de Educação Física. 
Todos os anos aqui a gente não tem aula de Educação Física na 
quadra e assim todo mundo ficou junto.” (Informante 9, Turma C). 
 

Além disso, observamos diferentes pontos positivos para cada método 

utilizado. A turma “A” relatou como positivo o aprendizado gerado nas aulas. Além 

desse ponto, a turma “B” elencou a diversão e a interação entre os alunos. Os 

alunos da turma “D”, além da diversão e aprendizado, também apontaram a 

intervenção do professor como aspecto positivo. Por outro lado, os discentes da 

turma “C” elencaram questões contra funcionais proporcionadas pelas aulas de 

Educação Física.   

 

“eu achei interessante por que no handebol há vários fundamentos e 
a gente trabalhou bem detalhado. Não tão que nem profissional, mas 
trabalhou de uma forma legal.” (Informante 5, Turma A). 
 
“houve a interação entre os alunos e isso possibilitou aprender mais 
os fundamentos de handebol.” (Informante 4, Turma B). 
 
“deu pra entender um pouco mais como funciona o handebol, já tinha 
praticado algumas vezes, mas dessa vez eu aprendi de um método 
diferente, que antes normalmente eu só treinava, só jogava 
handebol, mas como o professor ensinou foram as formas que se 
pode ser praticado e a tática, como se posicionar na quadra, foi uma 
questão positiva. (Informante 4, Turma D). 
 
“uma coisa que eu gostei é que toda hora o professor abre 
explicando pra auxiliar a gente, acho que foi uma coisa legal.” 
(Informante 1, Turma D). 
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“a gente passa a semana inteira dentro da sala e pelo menos ter uma 
aula que a gente ia pra quadra e a gente ia brincar, descontrair.” 
(Informante 10, Turma C). 

 

 Em relação aos pontos negativos, foi apontado por todas as turmas que o fato 

de alguns alunos não gostar de participar prejudicava o andamento das atividades. 

Além disso, a turma “C” aponta para problemas estruturais da escola. Apesar de 

apresentarem a ajuda do professor como algo positivo, os aspectos negativos 

apontados pela turma “D” estão relacionados à dificuldade de entender alguns 

conteúdos. 

 

“a organização durante a aula. Tinham pessoas que ficavam na fila, 
outras não, uns corriam, outras ficavam paradas e isso eu achei bem 
ruim.” (Informante 2, Turma A). 
 
“a questão de trabalhar em grupo eu não sou muito confortável em 
fazer isso não. Quando ocorre que a sua dupla não quer fazer 
dificulta o aprendizado. (Informante 7, Turma B). 
 
“tinha muita gente que ficava no cantinho quando a gente jogava.” 
(Informante 3, Turma C). 
 
“teve aulas que eu saí com dúvidas, não consegui esclarecer, não 
consegui de jeito nenhum. (Informante 3, Turma D). 

 

 Outra questão discutida com os alunos foi sobre a participação ao longo das 

seis aulas. Como apresentado anteriormente, todas as turmas demonstram 

insatisfação com alguns alunos que não participaram das aulas. Entretanto, 

observamos que cada turma apresentou perfis distintos sobre esse aspecto. 

 De acordo com os alunos da turma “A”, quem não participou das aulas foram 

as meninas com baixo histórico de atividade física e/ou que não gostam da disciplina 

Educação Física Escolar. 

 

“eram mais meninas principalmente as meninas que não gostam de 
correr [...]. Elas não gostam é de aula de educação física mesmo [...] 
são sedentárias. Em geral não fazem nenhum esporte.” (Informante 
5, Turma A). 

 

Para os alunos da turma “B”, a maioria de não participantes também era de 

meninas. Entretanto, outro ponto levantado foi que a participação estava relacionada 

à afinidade dos alunos com o Handebol. 
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“foi mais meninas ate porque lá na sala normalmente quem pratica 
mais esporte são os meninos. Pessoas que não tinham muito contato 
não estavam ligando, tinha muitas meninas ali que já são atletas, já 
jogam handebol pela escola e estavam participando.” (Informante 5, 
Turma B). 

 

Interessante observar que mesmo os alunos que participaram das aulas 

apontaram pouco envolvimento. Apenas nas atividades competitivas que os 

discentes se mostraram engajados. 

 

“achei de início que a turma não estava dando muita bola, mas com o 
desenvolver do projeto estava.” (Informante 1, Turma B). 
 
“eu não gosto de generalizar mas eu acho que estava todo mundo 
indiferente. A gente só estava lá porque vocês pediram. [...] E eu 
acho mesmo que a gente só foi parar de não dar bola porque teve o 
campeonato... para mim essa foi a única parte que todo mundo se 
moveu realmente de fato, porque no resto das aulas ninguém estava 
nem aí. (Informante 8, Turma B). 

 

 Para turma “C”, os relatos se aproximam das turmas anteriores. Onde só 

participavam das aulas aqueles alunos com experiência ou que gostavam das 

atividades.  

 

“tinha muito esporte, que tipo nem todo mundo jogava ai acabava 
que ficava só quem já gostava [...] porque a gente não tinha muita 
aula de educação física e as pessoas que não sabiam não iam 
aproveitar nada porque não sabiam. A maioria tinha medo de levar 
bolada porque queimada é um jogo um pouco agressivo.” 
(Informante 8, Turma C). 

 

 A participação da turma “D” também estava condicionada à afinidade com as 

aulas de educação física em ambos os sexos.  

 

“os que não participaram da turma, eles não participaram não era 
porque não gostavam da aula, mas é que a Educação Física em si já 
não gostava.” (Informante 6, Turma D). 
 
“estava dividido porque tinha um lado das meninas que não 
gostavam de correr [...] mas tem meninas que participavam, mas tem 
alguns meninos que já não tem esse costume de praticar a Educação 
Física, não gostam.” (Informante 4, Turma D). 
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 Perguntados sobre o que poderia ser modificado para melhorar a qualidade 

das aulas, obtivemos as seguintes propostas: 

 Os alunos da turma “A” sugeriram a realização de aulas teóricas para 

explicações conceituais do esporte, bem como aprofundar as questões táticas 

durante as aulas. Além disso, apontaram a necessidade de elaborar estratégias para 

os alunos que não participavam das aulas. 

 

“seria melhor que lá na quadra o professor explicasse cada posição, 
como seria, como ficaria quando ele separou para nós jogarmos, por 
exemplo, ele falou tinha gente na defesa ai ele explicaria a defesa, 
pivô fica em tal lugar o que ele vai fazer quando o time vier atacar...” 
(Informante 6, Turma A). 
 
“teria que ter uma aula teórica antes para falar as regras e depois 
fazer a pratica seria bem melhor.” (Informante 2, Turma A). 
 
“realmente deveria ter alguma parte diferente para essas pessoas 
que não gostam porque são sedentárias. Tem até gente que tá 
doente na hora da aula e deveria ter uma parte diferente para essas 
pessoas.” (Informante 5, Turma A). 

 

Para os alunos da turma “B”, utilizar mais atividades competitivas tornaria as 

aulas mais interessantes. Como já relatado, modificariam as atividades em grupos e 

apresentariam apenas as especificidades do Handebol. 

 

“para mim cada aula no final teria que ter a espécie de um jogo para 
ai no caso os alunos começarem a se interessar de verdade. Como 
falaram já se interessaram no final por que tinha um campeonato. Se 
cada final da aula tivesse algum jogo, nem que fosse de uma 
duração pequena, acho que os alunos começariam a gostar mais e 
se interessar nas próximas aulas. [...] o fato de algumas vezes que o 
professor trabalhava não só os fundamentos do handebol mais 
outros fundamentos, achei que isso foi desnecessário. (Informante 4, 
Turma B) 

 

  Podemos observar relatos interessantes dos alunos da turma “C”. Os mesmos 

apontaram que as aulas deveriam ter uma intencionalidade pedagógica. Ou seja, 

que as atividades desenvolvidas possibilitassem o aprendizado do esporte. 

 

“assim eu podia modificar para botar mais ensinamentos como se 
fosse educação mesmo ensinando as pessoas a participarem dos 
esportes.” (Informante 6, Turma C). 
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Aliado a isso, sugeriram modificações na organização curricular da disciplina 

e a utilização de diferentes materiais ao longo das aulas. 

 

“eu acrescentaria mais tempo na aula.” (Informante 7, Turma C). 
 
“outros instrumentos sem ser bola.” (Informante 9, Turma C). 

 

 Para os alunos da turma “D”, a organização didática das aulas deveria ser 

modificada. Um dos pontos está relacionado à divisão da turma por sexo. Para os 

discentes entrevistados, fazer as atividades separadas seria melhor. Entretanto, 

observamos que esse discurso não está apenas relacionado ao sexo, mas sim ao 

desempenho durante a atividade. 

 

“acrescentar mais aulas e dividir, homens jogar com homens e 
mulheres com mulheres. Se não atrapalha muito porque não pode 
pegar e acaba não fazendo a atividade direito.” (Informante 8, Turma 
D). 
 
“eu concordo em partes com ele, porque havia meninas que 
conseguiam acompanhar o ritmo. Mas tinham meninas que tocavam 
na bola e jogavam no chão, e realmente não dava pra jogar. Mas 
tinham algumas que desenrolavam.” (Informante 4, Turma D). 

 

 Em relação ao nível de dificuldade, os relatos das 4 turmas são bem 

semelhantes. De modo geral, o nível estava adequado para os alunos com 

experiência na prática de atividades físicas. Por outro lado, Alunos sem essa 

vivência relataram dificuldades durante as aulas, principalmente as meninas. 

 

 

“para quem já tinha um pequeno conhecimento ela estava mais ou 
menos, agora para pessoas como eu que não tinha noção era um 
pouco difícil. (Informante 9, turma B). 
 
“pra quem não sabia jogar estava muito difícil.” (Informante 3, Turma 
C). 
 
“como já falaram já tem atletas na turma e do mesmo jeito tem 
alunos sedentários que não praticam atividades físicas. Eu acho que 
para esses alunos teria que ser alguma coisa que forçasse menos. 
Tinham atividades que tinha que correr bastante e tem gente que não 
tem o costume de correr. (Informante 4, Turma D). 
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 Acerca da interação entre os alunos, as turmas “A”, “C” e “D” apontaram para 

divisão da sala em grupos e que tal fato prejudica a realização das atividades 

propostas. Os alunos da turma “B” também relataram essa divisão, todavia, as 

atividades desenvolvidas promoviam a interação entre esses grupos, não 

atrapalhando a aula. 

 

“Na hora de jogar handebol isso interferiu porque ficou um grupo 
forte e um grupo fraco, ou seja, obviamente o grupo forte iria ganhar, 
entendeu?” (Informante 5, Turma A). 
 
“na sala tem muitas pessoas que querem ser os melhores, criam 
uma richa muito grande. Ai chega na aula, fica naquele negócio, não 
gosto de fulano, não gosto de ciclano, quero ser melhor do que ele, 
quero ganhar dele no esporte ai tem essa individualidade. 
(Informante 8, Turma C). 
 
“de certa forma acontecia entre os grupos, mas com o 
desenvolvimento das atividades mesclava os grupos, os que não 
tinham muita pratica com os que já tinham, ficou mesclado. [...] para 
mim tem que haver essa mistura. De certa forma quando você 
pratica está trocando conhecimento com outra pessoa. Se juntar só 
pessoas que já sabem num grupo e deixar os outros com pessoas 
que não tenham pratica não vai adiantar de nada a aula. (Informante 
4, Turma B). 

 

 A última questão da entrevista buscou analisar a percepção de autonomia dos 

alunos proporcionada pelas aulas. De acordo com a turma “A”, existia uma ideia de 

que os mesmos poderiam contribuir durante a aula, todavia, ninguém o fez por falta 

de experiência com o esporte. 

 

“eu acho que a gente teria a ideia, mas como a gente estava 
iniciando o esporte nós não temos a criatividade suficiente para criar 
nosso movimento, novas formas e por isso que a gente não falou.” 
(Informante 3, Turma A). 
 
“a gente poderia chegar de boa e dizer a ideia nova sabe. Mas só 
que a gente estava lá para aprender, começando a aprender mais 
sobre o handebol ai não tinha ideia formada para pôr em pratica. 
(Informante 1, Turma A). 

 

Os alunos da turma “B” também relatam que as aulas possibilitam maior grau 

de autonomia. Entretanto, os mesmos não vêm esse fato como totalmente positivo. 

Isso por que autonomia demais atrapalharia o processo de ensino aprendizagem. 

Outro fator é aceitar e conseguir realizar as atividades propostas por outros alunos. 
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“Eu acho bom, só que não ao máximo por que ai vai perder o foco na 
atividade. Se deixar muita liberdade não vai haver uma compreensão 
total.” (Informante 4, Turma B). 
 
“Eu acho negativo, por que às vezes como é você que está dando a 
ideia, da sua parte você vai querer fazer, mas quando vem à ideia de 
outra pessoa ai já dificulta um pouco você fazer o tal do movimento 
que ela falou.” (Informante 7, Turma B). 

 

 De forma surpreendente uma parte dos alunos da turma “C”, principalmente 

as meninas, relatou não haver essa autonomia durante as aulas. Conforme o relato 

das alunas, os meninos que definiam as atividades a serem realizadas ao longo das 

aulas. Por isso, elas sugerem uma intervenção maior do professor nesse processo. 

 

“é... nem tanto, porque se a gente chegasse com uma brincadeira 
nova, ai muita gente já dizia não, vamos jogar handebol, ai não tinha 
pessoas suficientes para gente praticar outro esporte.” (Informante 2, 
Turma C). 
 
“seria bem legal se os professores já viessem com a ideia e que os 
alunos pudessem interagir e todo mundo pudesse jogar, porque a 
voz do professor é diferente de voz de aluno. Quando o professor 
chega com uma ideia e essa ideia é boa todo mundo vai jogar, todo 
mundo vai brincar, porque todo mundo concorda com o professor.” 
(Informante 8,  Turma C). 

 

 Para os alunos da Turma “D”, a tradição escolar de não autonomia, onde os 

alunos apenas executam o que o professor propõe influenciou a forma como os 

mesmos participaram das aulas. 

 

“realmente tinha, mas tem aquele costume, ah o professor colocou 
pra fazer isso, vamos fazer isso. A gente não se sentia à vontade em 
chegar e dizer vamos fazer assim, por que já tem esse costume de 
chegar lá e o professor pedir pra fazer isso e a gente fazer isso.” 
(Informante 4, Turma D). 
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5. DISCUSSÃO 

 

 Observamos bons níveis de motivação entre os alunos, visto que os tipos 

mais autodeterminados, MI e ME Regulação Identificada, apresentaram as maiores 

médias. Isso revela que os principais fatores que influenciam na participação das 

aulas estão relacionados ao prazer e a importância da Educação Física para os 

alunos. 

 Tais resultados corroboram com pesquisas anteriores relacionados à 

temática. Viana, Andrade e Matias (2010) analisaram a motivação para prática de 

atividades físicas de 87 estudantes do ensino médio e observaram altos níveis de MI 

e ME Regulação Identificada. Constataram também uma relação positiva entre o tipo 

de motivação com a prática de atividade física. Ou seja, quanto mais 

autodeterminado a motivação, maior o nível de atividade física dos indivíduos. 

 Em uma pesquisa descritiva com adolescentes entre 14 e 18 anos, Silva et al. 

(2012) também apontam predominância dos tipos de motivação mais 

autodeterminados. Matias et al. (2014) observaram que esses tipos de motivação 

possuem relação positiva com a adesão e comportamento ativo dos indivíduos, 

reforçando os pressupostos da TAD. 

 Apesar dos benefícios apontados pela literatura, devemos relativizar os 

resultados encontrados na presente pesquisa quando os confrontamos com duas 

questões observadas: a participação dos alunos nas aulas e a percepção sobre a 

Educação Física. 

 Em relação à primeira, observamos que apenas esses níveis de motivação 

não foram suficientes para determinar a participação nas aulas, visto que apenas 

metade dos alunos participava sempre. Outras questões presentes na escola 

pesquisada foram determinantes, como o número elevado de faltas da professora. 

 A respeito do segundo ponto, percepção sobre a Educação Física, 

verificamos que o nível elevado de MI pode estar relacionado a contra 

funcionalidades6 da disciplina no contexto escolar. Apesar da maioria dos alunos 

gostarem das aulas de Educação Física, algumas das principais justificativas 

apresentadas não têm relação com os objetivos da disciplina, como: sair de sala, 

distrair, interagir com os outros e/ou não fazer nada. 

                                                 
6
 Estamos denominando contra funcionalidades os “efeitos não esperados que as aulas de Educação 

Física constroem no cotidiano da escola a partir da interação dos atores sociais” (MOURA et al., 2013, p. 27). 
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 Resultados semelhantes são apontados por Soares et al. (2010), Moura 

(2012) e Moura et al. (2013). Os autores observaram que apesar dos alunos 

gostarem da Educação Física, uma parcela importante fundamenta suas respostas 

em contra funcionalidades proporcionadas pela disciplina. Apesar de não discutirem 

exatamente a questão das contra funcionalidades, Folle e Teixeira (2012) apontam 

que dos 86 alunos pesquisados, 96,5% apontaram que as aulas de Educação Física 

são motivantes. Todavia, o fato de ir para a quadra é a principal justificativa utilizada. 

Esse cenário dificulta inferir se os elevados níveis de motivação são, de fato, 

relacionados à participação nas aulas de Educação Física ou se estão associados a 

essas contra funcionalidades apontadas. Destarte, alertamos a importância de que 

pesquisas futuras sobre motivação na escola busquem diferentes estratégias 

metodológicas que permitam compreender melhor essa questão. 

A respeito do gosto pela disciplina, observamos diferenças com relação ao 

que vinha sendo apresentado nas últimas duas décadas (LOVISOLO, 1995; 

DARIDO, 2003). Os autores constataram que a Educação Física despontava como a 

disciplina que os alunos mais gostavam. Em nosso estudo observamos que a 

mesma perdeu espaço para as disciplinas Biologia e Matemática. Reforçamos esses 

dados com os estudos de Ferreira, Graebner e Matias (2014) que verificam um 

número elevado de alunos insatisfeitos com as aulas de Educação Física. 

É interessante observar que as principais justificativas apontadas para a 

escolha das disciplinas que mais gostam e menos gostam foram: Importância, Bom 

desempenho na disciplina e Diversão, em concordância com os pressupostos 

defendidos pela TAD.  

Diversão e Importância são características dos tipos de motivação MI e ME 

Regulação Identificada, respectivamente. Ambos são considerados os níveis mais 

autodeterminados de motivação. Já o bom desempenho na disciplina está 

relacionado à percepção de competência, uma das necessidades psicológicas 

básicas (VALLERAND; PELLETIER; KOESTNER, 2008; DECI; RYAN, 2000). 

Ou seja, as disciplinas construídas em um ambiente de ensino aprendizagem 

que favoreciam esses aspectos foram apontadas como positivas. Inversamente, 

disciplinas em que os alunos tinham baixo desempenho, diversão e não percebiam a 

importância foram listadas entre as que menos gostam. 



54 

 

 Acerca do histórico de atividade física, verificamos um percentual elevado 

(93,4%) de alunos que relataram já ter praticado algum tipo de exercício físico. 

Como esperado o esporte apareceu como principal atividade praticada. Entretanto, 

observamos entre os participantes da pesquisa uma queda no percentual de alunos 

que praticam algum tipo de exercício físico atualmente (58,7%). Isso corrobora com 

a ideia de uma redução nos níveis de atividade física dos brasileiros conforme 

amadurecem (DARIDO, 2004; SOUZA; DUARTE, 2005; IBGE, 2013). 

É nesse sentido que a Educação Física escolar desponta como espaço 

privilegiado para a prática de exercícios. Todavia, percebemos um nível elevado de 

alunos que não participam das aulas. Como vimos, as lutas foram citadas como 

principal atividade que os alunos gostariam de praticar. Tal manifestação é um dos 

conteúdos da cultural corporal defendidos pela literatura para serem abordados na 

escola (BRASIL, 1998). Ou seja, além da relevância pedagógica do tema, a 

construção das aulas levando em consideração as demandas discentes poderia 

contribuir para aumentar o nível de participação dos alunos, e consequentemente, 

elevar os níveis de atividade física dos mesmos. 

Acerca dos níveis de prazer durante a intervenção, observamos que todas as 

turmas apresentaram medias positivas antes e após as aulas. Ressaltamos que os 

alunos relataram insatisfação com as aulas de Educação Física que acontecem na 

escola. Nesse sentido, o simples fato de terem aulas diferentes foi visto como 

positivo. 

Outro fato observado é que independente do método de ensino utilizado, os 

meninos apresentaram níveis maiores de prazer em relação às meninas. Tal 

resultado não nos surpreende, pois verificamos na literatura uma denúncia que o 

espaço das aulas de Educação Física ainda é predominantemente masculino 

(CHAN-VIANNA; MOURA; MOURÃO, 2010). Todavia, os autores ressaltam que o 

nível de habilidade aparece como um dos principais motivos para não participação 

das meninas, e consequentemente, menor satisfação com a disciplina. 

Concordamos com o argumento dos autores visto que, apesar da maioria dos 

discentes que não participaram fossem meninas, observam-se as seguintes 

características: baixo nível de atividade física e pouca afinidade com o conteúdo e/ 

ou a disciplina. 
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As pesquisas realizadas por Balbinotti, Saldanha e Balbinotti (2009) e 

Balbinotti et al. (2010) reforçam esses argumentos ao não verificar diferenças 

significativas entre os sexos no nível de motivação e prazer para prática de 

atividades físicas. Ademais, cabe ressaltar que apesar de inferior, o nível de prazer 

das meninas foi positivo durante todas as aulas. 

Verificamos que o prazer apresentou correlação com os tipos de motivação 

dos indivíduos, corroborando com os pressupostos da TAD. Assim, níveis elevados 

de prazer estão relacionados com níveis elevados de motivação do tipo MI e ME 

Regulação Identificada. Inversamente, níveis elevados de AMOT estão relacionados 

a baixos níveis de prazer. 

Acerca do efeito dos métodos de ensino na percepção de prazer, observamos 

que apenas a turma do Ensino Aberto não apresentou diferença significativa nas 

medidas pré e pós. 

De acordo com os alunos dessa turma, a diversão proporcionada e a 

interação foram os pontos positivos das aulas. Entretanto, vimos que apenas isso 

não foi suficiente para elevar os níveis de prazer, o que pode estar relacionado às 

características do método utilizado.  

De acordo com Hildebrandt e Laging (1986) o Ensino Aberto defende que a 

Educação Física não se reduz a prática do esporte institucionalizado, com ênfase no 

desempenho e aprendizagem restrita a técnica do esporte. Assim, esse método 

defende que as aulas sejam desenvolvidas em um ambiente lúdico que possibilite a 

diversidade de experiências e estimule a interação entre os indivíduos. 

Entretanto, observamos que mesmo entre os alunos que participavam o nível 

de interesse relatado foi baixo. A competição, organizado em conjunto com os 

alunos na última aula como uma atividade de encerramento, foi o momento mais 

valorizado pelos mesmos. Destarte, observamos que a forma como as aulas foram 

construídas não agradou a maior parte dos alunos. Para eles aumentar a 

competição, utilizar atividades específicas de handebol e retirar as atividades em 

grupo tornariam as aulas mais atrativas. 

Cabe ressaltar que pesquisas analisando os efeitos do Ensino Aberto são 

escassas na literatura brasileira, dificultando o diálogo dessa pesquisa com outros 

achados. Seron et al. (2007) analisaram as possibilidades do ensino da ginástica a 

partir do Ensino Aberto para uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental. Os 
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autores apontam que sua utilização é viável, porém, ressaltam que o método 

necessita de complementos.  

Como esperado, a turma “C”, que participou das aulas livres, apresentou os 

maiores níveis de prazer em relação aos outros métodos. Todavia, os motivos que 

justificaram esses valores estão relacionados às contra funcionalidades das aulas de 

Educação Física. 

Interessante observar que apesar dos níveis elevados de prazer os alunos 

dessa turma não se mostraram satisfeitos com a organização das aulas. Os mesmos 

reivindicaram uma intencionalidade pedagógica nas aulas. Ou seja, os discentes 

reconhecem que o momento da aula de Educação Física vai além de uma simples 

prática. 

Fato reforçado ao analisar os métodos de ensino Tradicional e TGfU. Para os 

alunos desses dois métodos o aprendizado proporcionado despontou como um dos 

aspectos positivos. A diferença entre os dois modelos foi no tipo de aprendizagem 

relatada.  

Para o método Tradicional, observamos que a aprendizagem técnica foi 

positiva para os alunos. De acordo com Rodrigues e Darido (2008) o ensino da 

técnica nas aulas de Educação Física é permeado por intensos debates. De acordo 

com Moura (2012) as publicações oriundas no movimento crítico buscaram redefinir 

e ampliar os objetivos e finalidades da Educação Física para além do esporte de alto 

rendimento. 

Vianna e Lovisolo (2009) apontam que durante esse período os autores do 

movimento crítico, apoiados nas teorias críticas da educação, teciam intensas 

críticas sobre o ensino da técnica e sua relação com os problemas sociais. Este 

cenário culminou em uma desvalorização do ensino da técnica nas aulas de 

Educação Física, a distanciando de sua especificidade. 

Interessante observar que um dos argumentos utilizados para defender as 

metodologias críticas é a criação de um ambiente de ensino aprendizagem marcado 

pela ludicidade, em oposição ao Método Tradicional Rodrigues e Darido (2008). No 

entanto, observamos com esta pesquisa que a aprendizagem técnica pode 

acontecer em um ambiente prazeroso de aula.  

Como modificação do método tradicional, observamos a sugestão de incluir 

aulas teóricas sobre o conteúdo para facilitar o processo de ensino aprendizagem. 
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Essa questão está relacionada à dimensão conceitual dos conteúdos. Vemos como 

positiva essa sugestão, já que vai ao encontro do debate acadêmico. 

Como apresentamos anteriormente, uma das críticas direcionadas ao método 

de ensino Tradicional era que o mesmo se desenvolvia com ênfase apenas no 

aspecto procedimental, ou seja, apenas no “saber fazer” (MOURA, 2012). 

Assim, tomando como base Zabala (1998) e Coll et al (2000), o campo 

acadêmico da Educação Física passou a defender que o ensino buscasse uma 

formação integral do indivíduo, valorizando as três dimensões dos conteúdos: 

Conceitual, Procedimental e Atitudinal (DARIDO; RANGEL, 2005). 

Acerca do TGfU observamos que o aprendizado se destacou de duas 

maneiras: o método foi analisado positivamente devido à forma diferenciada que o 

conteúdo foi abordado, enquanto que o aspecto negativo citado esteve relacionado à 

dificuldade de alguns alunos em entender as atividades. Tais resultados eram 

previstos devido as próprias características do método. 

Como as teorias críticas, o TGfU foi desenvolvido com o objetivo de superar o 

modelo tradicional de ensino (GRAÇA; MESQUITA, 2007; TEOLDO et al., 2010; 

CLEMENTE, 2014; ). De acordo com os autores, este método defende que o ensino 

dos esportes procure enfatizar a compreensão da lógica interna do jogo. Nesse 

sentido, a aprendizagem técnica passa a acontecer em função da tática. 

De fato, esse sistema diferenciado de ensino foi visto como positivo pelos 

alunos. Entretanto, por valorizar a tomada de decisão e compreensão tática os 

alunos com pouco nível de experiência relataram dificuldades em compreender 

algumas atividades.  

Buscamos analisar como os diferentes métodos de ensino influenciaram no 

relacionamento entre os alunos, na percepção de competência e de autonomia dos 

pesquisados e constatamos que acerca da primeira, todas as turmas, com exceção 

da turma de Ensino Aberto, relataram existir divisões entre os alunos e que isso 

prejudicava o processo de ensino aprendizagem. Mesmo com as atividades em 

grupo tendo sido apontadas como um ponto negativo, percebemos que a utilização 

dessa estratégia de ensino possibilitou uma maior interação entre os alunos da 

turma. 

Como esperado, a percepção de competência para realizar as atividades foi 

maior para os alunos que já possuem experiência em praticar esportes. Entretanto, 
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vimos que a mediação pedagógica feita pelo professor ao longo das aulas do TGfU 

foi vista como positiva, mesmo entre os alunos que sentiam dificuldade.  

Sobre a percepção de autonomia, observamos que apesar dos alunos do 

método tradicional e TGfU sentirem a liberdade de contribuir ativamente nas aulas, 

não o fizeram por dois aspectos. O primeiro relacionado à falta de experiência com o 

conteúdo ministrado. Para os alunos, somente a partir de um contato maior com a 

temática seria possível contribuir com as aulas. 

O segundo tem relação com a tradição escolar em que os alunos são tratados 

apenas como sujeito passivo do processo de ensino aprendizagem. Mesmo o campo 

acadêmico da Educação Física indo contra esse modelo de ensino desde a década 

de 1980, observamos que essa prática ainda é frequente em muitas realidades 

brasileiras (RESENDE; SOARES; MOURA, 2009; MOURA, 2012), comprometendo a 

percepção de autonomia dos indivíduos. 

Para os alunos do Ensino Aberto, também existia a percepção de autonomia. 

Todavia, os mesmos relataram que em excesso poderia comprometer o andamento 

das atividades. Assim como nas turmas anteriores existe uma cultura escolar em 

que apenas o professor interveem nas aulas (SERON et al., 2007). Destarte, os 

alunos desse método apresentaram dificuldade em aceitar as atividades sugeridas 

pelos colegas. 

Diferente do imaginado, os alunos da aula livre apresentaram baixa 

percepção de autonomia. Isso porque apenas uma parcela dos discentes que 

administrava a organização das atividades, não dando possibilidades ao restante da 

turma, principalmente as meninas. 

Ressaltamos que nosso objetivo não foi analisar qual é o melhor ou mais 

adequado método de ensino a ser utilizado na escola. Mas sim, verificar as 

possibilidades de cada modelo. 

Observamos que diferentes características foram elencadas como positivo em 

cada modelo de ensino, como: Ludicidade, Interação, aprendizagem técnica e tática 

e a relação professor aluno. 

Na realidade estudada, os modelos de ensino Tradicional e TGfU foram 

melhores avaliados em relação ao Ensino Aberto. Todavia, reafirmamos a 

necessidade de mais pesquisas dessa natureza que levem em consideração 

diferentes contextos e níveis de escolaridade.  
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6. CONCLUSÃO 

 A presente dissertação teve por objetivo analisar o efeito de diferentes 

métodos de ensino nas aulas de educação física sobre a resposta afetiva de alunos 

do ensino médio de uma escola pública do município de Petrolina/PE. Observamos 

que o debate acadêmico sobre metodologia de ensino gira em torno de 11 

princípios, oriundos de diferentes matrizes teóricas. 

Na pesquisa de campo observamos que apenas o método Ensino Aberto não 

apresentou diferença significativa entre as medidas de prazer pré e pós, entretanto a 

interação proporcionada foi positiva entre os alunos. A falta de competitividade e de 

atividades específicas de Handebol foram relatadas como negativo do método. 

Constatamos que para os alunos do Ensino Médio da escola investigada, os 

métodos Tradicional e TGfU apresentaram melhores resultados. O aprendizado 

específico do conteúdo despontou como a principal característica positiva. Esse 

dado reforça a importância da especificidade da Educação Física no processo de 

ensino aprendizagem. Os alunos da aula livre apresentaram os maiores níveis de 

prazer. Entretanto, tais valores estavam associados às contra funcionalidades da 

Educação Física no contexto escolar. 

Sobre a motivação, verificamos que os discentes apresentaram um perfil 

autodeterminado de motivação para as aulas de Educação Física. Isso indica que o 

prazer percebido e a importância são os principais fatores que influenciam os 

alunos. Esse perfil teve relação positiva com os níveis de prazer analisados, 

indicando que quanto mais o ambiente de ensino aprendizagem possibilitar níveis 

elevados de prazer, mais interna será a motivação dos indivíduos e vice-versa. 

 Reconhecemos algumas limitações desta pesquisa. Os alunos não 

vivenciaram aulas de todos os métodos de ensino. Utilizar essa estratégia 

demandaria um tempo elevado em campo (24 semanas) e poderia gerar um efeito 

cumulativo nos alunos7. Além disso, observamos que acerca da motivação e do 

prazer às turmas apresentaram perfis semelhantes, indicando que partiram de 

pontos semelhantes. 

                                                 
7
 Não saberíamos distinguir, por exemplo, se foi o método utilizado que gerou efeitos negativos no 

prazer ou se o aluno já estava cansado de ter aulas de Handebol. Além disso, a experiência em um método 

poderia ser transferida para o outro. Ex: Se o aluno tem uma vivência prazerosa no primeiro método, já 

vivenciaria o restante com o nível de prazer elevado. 
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 Sobre a escala de resposta afetiva, observamos que no campo extraescolar 

sua aplicação acontece periodicamente ao longo de toda atividade (ex. a cada 1 

minuto). Entretanto, esse modelo não se apresentou viável na realidade escolar, 

pois atrapalharia o desenvolvimento da aula. 

A partir dos achados dessa dissertação, sugerimos como pesquisas futuras; 

Analisar as atitudes favoráveis ou desfavoráveis do professor em utilizar métodos de 

ensino diferentes; Verificar as possibilidades dos 11 princípios pedagógicos na 

Educação Física escolar; testar os efeitos dos métodos de ensino em outras 

variáveis e em outros níveis de escolaridade; Testar os métodos de ensino em 

grupos específicos (ex. baixo nível de motivação, Atletas e não atletas, dentre 

outros); Pesquisas longitudinais que verifiquem o efeito dos métodos no tipo de 

motivação e; Analisar os métodos em ambientes escolares e não escolares. 

Não foi nosso objetivo identificar o melhor método de ensino em Educação 

Física, mas sim, averiguar suas possibilidades e limitações no ambiente escolar. 

Constatamos que houve uma relação entre os princípios metodológicos observados 

na literatura e as características citadas positivamente, como: Interação; Ludicidade; 

Aprendizagem técnica e tática; e relação professor aluno. Nesse sentido verificamos 

que as diferentes metodologias podem ser utilizadas pelos professores de forma 

complementar, de acordo com as características dos alunos. 
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C – Construção das aulas 
D – Aplicação das aulas 
E - Construção do roteiro de entrevistas  
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G – Análise e discussão dos resultados 
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I – Finalização do projeto 
J – Defesa do projeto  
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Set/14 X  X        
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Nov/14 X  X        
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Fev/15 X          
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Abr/15 X          
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ANEXO A - Escala de motivação 
 

Nome: _______________________   Turma: _______ 

Prezado(a) aluno(a), 

Este questionário apresenta perguntas relacionadas aos motivos de sua participação 

das aulas de Educação Física Escolar. As respostas serão para uso exclusivo da pesquisa e 

nenhuma informação pessoal será utilizada.  

Considere cada frase expressa e indique com um círculo em redor do número que 

melhor refletir o que sente acerca dela. Utilize a escala de 1 a 7, em que 1 significa que 

discorda totalmente; 2 que discorda bastante; 3 que discorda; 4 que nem discorda, nem 

concorda; 5 que concorda; 6 que concorda bastante; e 7 que concorda totalmente. 

 

Eu participo das aulas de Educação Física: 

mi1 – Porque é divertida                                                                                                                                (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

mi2 – Porque eu gosto de aprender novas habilidades                                                                                 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

mi3 – Porque é emocionante                                                                                                                          (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

mi4 – Devido ao prazer que sinto quando aprendo novas habilidades/ técnicas                                           (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

 

merid1 – Porque quero aprender novas habilidades                                                                                     (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

merid2 – Porque é importante para mim realizar corretamente as atividades                                               (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

merid3 – Porque quero melhorar o meu nível desportivo                                                                              (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

merid4 – Por que posso aprender habilidades ou técnicas que poderei utilizar em                                      (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 
outras áreas da minha vida        

 

merin1 – Porque eu quero que o professor ache que sou um bom aluno                                                      (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

merin2 – Porque eu iria me sentir mal, caso não participasse                                                                        (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

merin3 – Porque eu quero que os outros alunos pensem que eu sou competente                                        (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 
em todas as atividades                 
merin4 – Porque fico preocupado se não participar                                                                                        (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

 

mere1 – Porque arranjo problemas se não participar                                                                                       (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

mere2 – Porque é implícito eu participar                                                                                                          (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)                                                 

mere3 – Para que o professor não fique bravo comigo                                                                                    (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

mere4 – Por que é obrigatório                                                                                                                           (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

 

amot1 – Não sei por quê participo                                                                                                                     (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

amot2 – Não entendo porque existem essas aulas                                                                                          (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

amot3 – Sinto que estou perdendo tempo participando dessas aulas                                                              (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

amot4 – Não obtenho resultado participando desse tipo de aula                                                                      (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 
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ANEXO B – ESCALA DE RESPOSTA AFETIVA 
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ANEXO C – TERMO DE ASSENTIMENTO 
 
 

Termo de Assentimento de Participação 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

que tem como tema “Avaliando os métodos de ensino em educação física: uma 

análise das respostas afetivas, de satisfação e percepção de esforço na 

aplicação de diferentes metodologias”. O estudo tem como objetivo analisar 

como a aplicação de diferentes métodos de ensino nas aulas de educação física 

afetam a resposta afetiva, a percepção de esforço e a satisfação de alunos. 

Trata-se de um Projeto de Pesquisa construído pelo aluno Cleyton Batista de 

Sousa, como requisito do curso de Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas 

da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), mediante a 

orientação do Prof. Dr. Diego Luz Moura. 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e 

assinar um termo de consentimento. Você poderá recusar sua participação em 

qualquer momento do estudo, sem nenhum tipo de prejuízo. Assim, o presente lhes 

submeterá a riscos mínimos. Caso você aceite, todos os dados coletados serão 

mantidos em sigilo, assegurando o sigilo e a privacidade quanto aos dados 

envolvidos na pesquisa. 

Será utilizado um gravador, o que facilitará o armazenamento das 

informações. A coleta de dados só será efetuada mediante autorização com a 

devida assinatura do pai ou responsável. Ao término da gravação poderá ser 

retirada ou acrescentada qualquer tipo de informação. O objeto utilizado durante a 

gravação será arquivado por 5 (cinco) anos e posteriormente descartado, assim os 

dados da entrevista só serão utilizados para esta pesquisa e depois serão 

inutilizados. 

Ao fazer parte do estudo, fica evidente que você e os pesquisadores não 

receberão nenhum tipo de vantagem ou gratificação material e financeira. Os 

aspectos anteriormente mencionados respeitam a Resolução nº. 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata dos aspectos éticos da pesquisa envolvendo 

seres humanos. Quando desejar maiores informações sobre o estudo, poderá entrar 

em contato com: 
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Cleyton Batista de Sousa – pesquisador responsável (87) 9921–7129, Rua 

Cassemiro Gomes de Sá, nº 181, caminho do sol, Petrolina – PE; Diego Luz Moura 

– orientador responsável (87) 9990-1777, Rua Cassemiro Gomes de Sá, nº 181, 

caminho do sol, Petrolina – PE e com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Vale São Francisco – UNIVASF, Av. José de Sá Maniçoba, 

S/N - Centro, CEP: 56304-917 - Petrolina/PE, Brasil. 

Após elucidadas as informações, requeremos a sua permissão para a 

aceitação na participar desta pesquisa. 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Comprovo ter assimilado todas as informações descritas anteriormente e, de 

forma livre e esclarecida, evidencio meu assentimento em participar desta pesquisa. 

Sendo assim, assino esse documento em duas vias, em que uma ficará em minha 

posse e a outra com o pesquisador. 

Assinatura dos pesquisadores 

______________________________ 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisado 

_______________________________ 

Data:____/____/____ 
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ANEXO D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Avaliando os métodos de ensino em Educação Física: Uma análise das 

respostas afetivas e de satisfação na aplicação de diferentes metodologias 

 

Nome do Pesquisador: Cleyton Batista de Sousa 

Nome do Orientador: Diego Luz Moura 

 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) a autorizar seu filho (a) a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade analisar como a aplicação de diferentes métodos 

de ensino nas aulas de Educação Física afetam a resposta afetiva e satisfação dos 

alunos. O público alvo da pesquisa será de aproximadamente 80 alunos do 9º ano 

do ensino fundamental, cujo seu filho (a) faz parte. 

Ao autorizar a participação do seu filho (a) neste estudo o sr. (a) permitirá que 

o pesquisador o submeta a responder questionários e participar de aulas de 

Educação Física construídas sob o princípio de 4 (quatro) métodos distintos 

(tradicional, aberto, confrontação e TGFU). O sr (a) tem liberdade de se recusar a 

autorizá-lo e ainda se recusar a continuar autorizando em qualquer fase da 

pesquisa, sem qualquer prejuízo para o sr. (a) e seu filho (a). Sempre que quiser 

poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do coordenador 

da pesquisa (Prof. Dr. Diego Luz Moura) e, se necessário poderá acionar o comitê 

de ética. 

A participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, 

podendo causar apenas desconforto físico (cansaço, quedas, contato físico, 

boladas) e ou mental devido às atividades da aula de Educação Física e o tempo 

gasto para responder o questionário. Os procedimentos adotados nesta pesquisa 

obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 

Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos 

usados oferece riscos à sua dignidade. Todas as informações coletadas neste 

estudo são estritamente confidenciais. Somente o pesquisador e sua equipe terão 

conhecimento de seus dados pessoais, comprometendo a mantê-la em sigilo ao 

publicar os resultados dessa pesquisa. 
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Cabe ressaltar que, se necessário, os pesquisadores prestarão toda 

assistência ao participante lesionado durante a realização da pesquisa, acionando a 

equipe médica da escola e/ou hospitalar. 

Esperamos que este estudo apresente informações importantes sobre as 

respostas afetiva, a percepção de esforço e a motivação em diferentes métodos de 

ensino, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa 

possa contribuir para o avanço no debate sobre métodos de ensino em Educação 

Física escolar, onde o pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos, 

respeitando-se o sigilo das informações coletadas, conforme previsto no parágrafo 

anterior. 

A participação do seu filho (a) na pesquisa é voluntária, não havendo nenhum 

tipo de despesa para o mesmo, bem como nenhum tipo de remuneração. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se 

seguem: Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a 

execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Tendo em vista os parágrafos acima apresentados, eu, 

__________________________________, portador do RG de número 

_________________________, autorizo de forma livre e esclarecida, a participação 

do aluno (a) ________________________________ na pesquisa bem como a 

divulgação dos resultados obtidos com a mesma em eventos de caráter científico, 

sem que exista qualquer quebra de anonimato. 

 

______________________________    __________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa  Assinatura do Pesquisador 

__________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

Pesquisador: Cleyton Batista de Sousa – (87) 9921-7129 

Orientador: Diego Luz Moura – (87) 9990-1777  
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ANEXO E – CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO A - A produção acadêmica e os Princípios Metodológicos no ensino 

em Educação Física escolar 

 

 Neste artigo apresentaremos uma análise do estado da arte sobre 

metodologia de ensino em Educação Física escolar. Destarte, utilizamos uma 

revisão sistemática como método para realização desta análise. 

Esse modelo de pesquisa tem por objetivo sintetizar as informações 

apresentadas em diferentes estudos a respeito de um tema em comum. Assim, uma 

revisão sistemática da literatura possibilita “[...] incorporar um espectro maior de 

resultados relevantes, ao invés de limitar as nossas conclusões à leitura de somente 

alguns artigos” (SAMPAIO; MANCINI, 2007). 

Segundo os autores são necessários cinco (5) passos para elaboração de 

uma revisão sistemática: 1 - Definição da pergunta; 2 - Buscando a evidência; 3 - 

Revisando e selecionando os conteúdos; 4 - Analisando a qualidade metodológica 

dos estudos; 5 - Apresentando os resultados. 

Como primeiro passo, a pergunta definida para nortear a pesquisa foi: “quais 

as contribuições acadêmicas da literatura brasileiras sobre metodologia de ensino 

em Educação Física escolar?”. 

O segundo passo da pesquisa foi à busca da evidência, ou seja, o 

levantamento das revistas científicas. O critério adotado foi possuir extrato igual ou 

superior a B2 no sistema WebQualis ano 2014 na área da educação física. Dessa 

forma, foram selecionadas sete revistas, onde duas revistas são classificadas como 

A2, três revistas classificadas como B1 e duas revistas como B2.8Cabe ressaltar que 

no momento da pesquisa não foram encontradas revistas a respeito do tema com 

classificação A1.  

O terceiro passo teve por objetivo selecionar os artigos que seriam analisados 

na pesquisa. Inicialmente, definimos como critério de seleção, artigos que refletem 

sobre métodos de ensino em Educação Física escolar no arco temporal de 10 anos, 

entre 2004 e o primeiro semestre de 2014. A busca dos artigos ocorreu a partir da 

leitura dos títulos e resumos de todos os textos publicados pelas revistas neste 

                                                 
8
 Revistas analisadas: Revistas Motriz e Movimento com classificação A2; Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte (RBCE), Revista Brasileira de Educação Física e Esporte (RBEFE) e Revista da 

Educação Física com classificação B1; Revista Pensar a prática e Revista ciência e Movimento com 

classificação B2. 
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período. Após a leitura dos títulos foram selecionados 137 artigos relacionados ao 

tema. Ao realizar a leitura dos resumos, 58 artigos foram excluídos. Portanto, 

obtivemos um número final de 79 artigos a serem analisados.  

O quarto passo da pesquisa foi a análise dos 79 artigos. A avaliação do texto 

se deu a partir dos seguintes itens: 1. Análise da manifestação da cultura corporal 

utilizada. 2. Referencial teórico utilizado como base para os apontamentos. 3. 

Metodologia utilizada no artigo. 4. Apontamentos sobre método de ensino em 

Educação Física escolar. 

Por fim, o quinto passo da pesquisa é a apresentação dos resultados. Essa 

fase será apresentada na seção seguinte do presente artigo. Para facilitar a 

compreensão dos leitores acerca da análise realizada, apresentaremos abaixo o 

quadro 1 com a síntese dos apontamentos. 

Apresentaremos abaixo os resultados encontrados a partir da análise dos 79 

artigos encontrados. Organizamos em cinco categorias: Quantitativo de artigos 

publicados, Manifestações da cultura corporal utilizadas, Métodos de pesquisa, 

Referencial teórico utilizado e Apontamentos sobre método de ensino em Educação 

Física escolar. 

 

Quantitativo de artigos publicados 

Em relação ao quantitativo de artigos publicados por periódico, podemos 

observar na tabela 1 que a revista Movimento apareceu com maior número de 

artigos (21), seguidos da revista “Pensar a Prática” com 14 artigos, as revistas 

“Motriz” e “RBCE” com 12 artigos, a “Revista da EF” com 10 artigos sobre o assunto, 

a revista “Ciência e Movimento” com 7 artigos e, por fim, a “RBEFE” com apenas 3 

artigos publicados sobre métodos de ensino em Educação Física Escolar. 

A respeito da quantidade de artigos publicados por ano, constata-se com a 

tabela 1 que os anos de 2009 e 2007 apresentaram maior número de pesquisas 

sobre o assunto, com 13 trabalhos no primeiro e 11 no segundo. Em seguida 

aparece o ano de 2012 com a produção de 9 artigos e os anos de 2006, 2008 e 

2010 com 8 artigos cada. Os demais anos obtiveram até 5 publicações. 
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Tabela 1 - Número de artigos publicados entre os anos de 2004 a 2014 

 Motriz Movimento 
Pensar a 
prática 

RBCE RBEFE 
Ciência e 

Movimento 
Revista 
da EF 

Nº de 
artigos por 

ano 

A
n
o
 d

e
 p

u
b

lic
a
ç
ã

o
 d

o
s
 a

rt
ig

o
s
 

2004 0 0 4 0 0 0 0 4 

2005 2 1 0 1 0 0 1 5 

2006 1 1 0 2 0 2 2 8 

2007 3 4 0 3 0 0 1 11 

2008 3 2 1 1 0 0 1 8 

2009 3 4 1 2 0 0 3 13 

2010 0 2 0 2 2 1 1 8 

2011 0 0 0 0 0 4 0 4 

2012 0 4 3 1 0 0 1 9 

2013 0 2 5 0 1 0 0 8 

2014 0 1 0 0 0 0 0 1 

Nº de artigos 
por periódico 

12 21 14 12 3 7 10 
Total de 

artigos: 79 

Fonte: Próprio autor. 

 

Podemos observar uma baixa produção de artigos sobre métodos de ensino 

em Educação Física escolar. Tais dados reforçam os resultados de Brandl Neto, 

Silva e Miranda (2013), indicando a necessidade de estimular mais pesquisas sobre 

essa temática. 

De fato, o número reduzido de pesquisas não existe apenas no debate sobre 

métodos de ensino, mas sim, em qualquer temática relacionada à Educação Física 

escolar. Ao analisar periódicos nacionais no período de 1999 à 2003, Antunes et al. 

(2005) aponta que 78,8% dos artigos são da área não escolar. Olhando 

especificamente para a produção sobre métodos de ensino, percebemos uma 

situação ainda mais crítica. Bracht et al. (2011) ao analisar os artigos sobre 

Educação Física escolar constata que apenas 6,8% deles estão relacionados a 

metodologia do ensino. 

Algumas hipóteses são levantadas para entender o baixo número de artigos 

em Educação Física escolar. Para Antunes et al. (2005), o número maior de 

pesquisas voltadas para a área da saúde tem por objetivo elevar o status acadêmico 

da área. Segundo Rosa e Leta (2010) o contexto histórico da disciplina que 

privilegiava as questões biológicas também é um fator importante a ser considerado. 
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Sobre os artigos em métodos de ensino, Bracht et al. (2011) também 

acreditam que as questões históricas são importantes, visto que grande parte das 

revistas tem origem no movimento crítico que enfatizou debates em torno de 

redefinir objetivos e finalidades da Educação Física escolar, secundarizando a 

temática métodos de ensino. 

Acreditamos ser importante estimular a produção sobre métodos de ensino 

em Educação Física escolar. Entretanto, sabemos que apenas aumentar o número 

de artigos publicados não é suficiente. Concordamos com Antunes et al. (2005) e 

Neira (2012) que é necessário aproximar o cotidiano escolar e o acadêmico, 

possibilitando a participação desses atores na construção de pesquisas mais 

próximas da realidade. Tal estratégia se torna importante por favorecer a 

compreensão e solução dos problemas relacionados ao ensino nas escolas. 

 

Manifestações da cultura corporal utilizadas 

Apresentamos na tabela 2, as manifestações da cultura corporal utilizada e 

sua incidência nos artigos publicados. Podemos observar que uma gama 

diversificada de expressões da cultura corporal foi utilizada (16). 

Ao analisar a presença de tais manifestações nos artigos, observamos que a 

categoria “Diversas Manifestações” foi o alvo de maior parte das pesquisas, com 

vinte e seis (26) artigos publicados sobre o tema, seguido da categoria “Jogos” com 

doze (12) publicações e categoria “Esportes Coletivos” com sete (7) artigos. As 

demais manifestações apresentaram valores de até cinco artigos cada. 

A respeito das manifestações da cultura corporal, observamos uma variedade 

de conteúdos enfatizados pelos autores. Assim como o número de produções 

encontradas, acreditamos que este fato está diretamente relacionado com o 

processo histórico da área, que a partir do movimento crítico defende uma Educação 

Física escolar para além das manifestações esportivas de alto rendimento. 

Apesar dos avanços ocorridos no movimento crítico, suas contribuições pouco 

alcançaram o cotidiano escolar devido ao debate secundarizado sobre método de 

ensino (CAPARROZ, 1997; BRACHT et al., 2012; MOURA, 2012). Nesse sentido, 

acreditamos que a produção analisada representa um avanço na medida em que 

buscam apresentar alternativas para inserção desses conteúdos no processo de 
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ensino aprendizagem, na direção de uma nova forma de fazer Educação Física na 

escola. 

 

Tabela 2.  Manifestações utilizadas nos artigos 

Manifestações utilizadas Nº de artigos encontrados Percentual (%) 

Diversas manifestações* 26 32,9 

Jogos 12 15,1 

Esportes coletivos 7 8,8 

Dança 5 6,3 

Atletismo 4 5,0 

Capoeira 3 3,7 

Futebol 3 3,7 

Ginásticas 3 3,7 

Handebol 2 2,5 

Atividades Circenses 2 2,5 

Lutas 2 2,5 

Voleibol 2 2,5 

Esportes de Rebatida 1 1,2 

Educação Infantil 1 1,2 

Esportes Radicais 1 1,2 

Práticas alternativas 1 1,2 

S/A 4 5,0 

Total:16 manifestações   

Legenda: Organizamos na Categoria “S/A” os artigos sem apontamentos. *. Foram incluídos na categ
oria “Diversas Manifestações” os artigos que debatem sobre método de ensino sem especificar a man
ifestação cultural. Fonte: Próprio autor 

 

Métodos de pesquisa 

Podemos observar com a tabela 3 uma diversidade de métodos de pesquisa 

utilizados pela produção acadêmica, com quinze (15) estratégias metodológicas no 

total. Pesquisas de revisão foram os mais encontrados na literatura com quatorze 

(14) artigos, seguidos de treze (13) pesquisas descritivas e dez (10) artigos 

propositivos. Juntos os três métodos de pesquisa representam a maioria dos artigos 

analisados. 

Podemos observar uma gama de métodos de pesquisa utilizados. Dentre 

elas, aparecem com maior frequência os métodos de pesquisa de cunho qualitativo 

– corroborando com os dados apresentados por Brandl neto, Silva e Miranda (2013) 

e Bracht et al. (2012). 

Um ponto importante a se destacar é o número reduzido de pesquisas 

teóricas. Analisando as diferentes metodologias constatamos um esforço acadêmico 
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em se aproximar do cotidiano escolar, através de diferentes estratégias (estudo 

descritivo, estudo de caso, pesquisa-ação, pesquisa experimental, observação, 

entrevista, etnografia, relato de experiência, história de vida e pesquisa participante).  

Nesse sentido, concordamos com Bracht et al. (2012, p. 21) que a produção 

acadêmica “está centrada fortemente na questão da construção e implementação de 

inovações pedagógicas, no sentido de uma pedagogia crítica em EF.” 

 

 

Tabela. 3 – Metodologias de pesquisa utilizadas nos artigos 

Métodos Número de artigos Percentual (%)* 

Revisão 14 17,7 

Descritivo 13 16,4 

Propositivo 10 12,6 

Estudo de caso 9 11,3 

Pesquisa-ação 8 10,1 

Experimental 7 8,8 

Ensaio 6 7,5 

Observação 6 7,5 

Bibliográfica 5 6,3 

Entrevista 4 5,0 

Etnografia 2 2,5 

Relato de Experiência 1 1,2 

História de vida 1 1,2 

Revisão Sistemática 1 1,2 

Participante 1 1,2 

Total: 15 Métodos   

*O percentual apresentado foi calculado com base no número de artigos levantados (79) e 
seu valor total ultrapassa 100%, visto que poderia conter mais de um método de pesquisa 
por artigo. Fonte: Próprio autor 

 

Referencial teórico utilizado 

Podemos observar uma diversidade de referências utilizadas como subsídio 

teórico. Ao todo, foram encontrados 65 autores/ teorias distintas justificando os 

apontamentos sobre método de ensino em Educação Física escolar. 

Constatamos que diferentes campos de conhecimento são utilizados como, 

por exemplo: Psicologia (WALLON, s/d; VYGOTSKY, 1994), Pedagogia (FREIRE, 
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2006; COLL et al., 2000; ZABALLA, 1998), Pedagogia do Esporte (GRECCO, 1998; 

SCAGLIA, 2005; THORPE; BUNKER, 1989) e Antropologia (MAUSS, 1974). No 

campo específico da Educação Física escolar, nota-se a existência de 

autores/teorias oriundas de diferentes momentos históricos da área (MOSSTON, 

1982; COLETIVO DE AUTORES, 1992; KUNZ, 1995; DARIDO; RANGEL, 2005;).  

A respeito do referencial teórico utilizado, nota-se que diferentes áreas do 

conhecimento foram utilizadas pelos autores. Estes dados revelam uma 

característica multidisciplinar das pesquisas sobre Métodos de ensino em Educação 

Física escolar. 

De fato, a heterogeneidade epistemológica é uma característica presente no 

campo da Educação Física (ROSA; LETA, 2012). Entretanto, acreditamos que 

lançar mão de diferentes teorias no debate sobre métodos de ensino em Educação 

Física escolar acabou gerando mais dificuldades em atingir o cotidiano escolar. 

Isso porque os diferentes referenciais teóricos serviram mais para legitimar 

uma forma diferenciada de pensar a Educação Física. Ou seja, as pesquisas 

levantam mais muros do que criam pontes entre si. 

Cabe ressaltar que essa heterogeneidade epistemológica não é o problema. 

O que observamos foi uma falta de sensibilidade dos artigos em considerar as 

semelhanças que existem entre si, independente da referência utilizada9. 

Podemos citar como exemplo o apontamento “Diversidade de Vivências”. Tal 

categoria foi defendida em pesquisas com bases teóricas da Pedagogia, do 

movimento crítico da Educação Física, da Pedagogia do esporte, dentre outros. Em 

cada texto analisado esse apontamento recebia uma fundamentação diferenciada, 

mas na realidade defendiam a mesma coisa. 

Assim, acreditamos que organizar os diferentes apontamentos sobre métodos 

de ensino em Educação Física escolar em categorias é uma estratégia necessária 

para compreender o debate atual da produção acadêmica e apresentar direções 

futuras para pesquisas nessa temática. 

 

Apontamentos sobre método de ensino em educação física escolar 

                                                 
9
 De fato, a falta de sensibilidade encontrada não é exclusividade dos artigos sobre Métodos de Ensino 

em Educação Física escolar, mas sim uma característica da área. Todavia, acreditamos ser necessário 

levantar esse ponto para pensar direções futuras na pesquisa em Educação Física. 
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Na tabela 4, apresentamos os diferentes apontamentos sobre métodos de 

ensino encontrados na literatura. Podemos perceber um conjunto variado de 

apontamentos que buscam romper com os paradigmas tradicionais do ensino da 

Educação Física. Constatamos essa afirmação ao verificar que o apontamento 

Interação e contextualização foram os mais encontrados na literatura, presentes em 

32 artigos cada. 

A valorização das dimensões dos conteúdos foi o terceiro apontamento 

encontrado em 26 artigos, seguidos da valorização das experiências dos alunos (23) 

e possibilitar a diversidade de vivências (22). 

Após a tabela 4, buscamos aprofundar o debate a respeito dos diferentes 

apontamentos encontrados. Apresentamos suas teorias de base, conceitos e 

estratégias para lançar mão dessas categorias no processo de ensino 

aprendizagem.     

Cabe ressaltar que os diferentes apontamentos interagem entre si. A escolha 

por apresenta-los de forma separada tem por objetivo facilitar a compreensão sobre 

cada categoria. 

 

  Tabela 4. Apontamentos sobre método de ensino em Educação Física escolar 

Apontamento Definição 
Número de 

artigos 
Percentual 

(%)* 

Interação 

Participação efetiva no planejamento e 
no desenvolvimento das atividades. As 
atividades devem estimular e inclusão de 
todos. Na interação, as aulas devem 
proporcionar o debate e diálogo entre os 
pares.  

32 40,5% 

Contextualização 

Atribuir significado ao conteúdo através 
de debates acerca de questões 
conceituais e sociais. Articular o 
conteúdo ensinado com o cotidiano do 
aluno e com o conhecimento das demais 
disciplinas escolares; 

32 40,5% 

Dimensões dos 
conteúdos 

Ensino valorizando as diferentes 
dimensões: procedimental conceitual e 
atitudinal. 

26 32,9% 

Valorização das 
Experiências dos 

alunos 

O ensino deve partir dos conhecimentos 
dos alunos, levando em consideração a 
cultura local; 

23 29,1% 

Diversidade de 
vivências 

Vivenciar diferentes possibilidades de 
movimento, utilizando distintos espaços 
e materiais pedagógicos; Explorar 
manifestações corporais de diferentes 

22 27,8% 
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culturas. 

Problematização 
Construção de problemas e desafios; 
Professor deve atuar como mediador.  

21 26,5% 

Autonomia e 
Criatividade 

Estimular a iniciativa, a tomada de 
decisão e buscar formas diferentes de 
resolver desafios; 

16 20,2% 

Ludicidade 
Promover um ambiente prazeroso de 
ensino aprendizagem. 

15 18,9% 

Compreensão e 
Transferência de 

Habilidades 

Compreensão da lógica interna das 
atividades; Ensino deve possibilitar que o 
aprendizado ocorrido em determinado 
conteúdo possa ser transferido para 
outro. 

13 16,4% 

Específicos 

Apontamentos que por alguma 
particularidade não podem ser 
generalizados para o ensino de outras 
manifestações. 

09 11,3% 

Modificação 
estrutural do 

conteúdo 

Modificação da atividade como 
estratégia para dar ênfase a um 
determinado aspecto e/ou aumentar o 
nível de dificuldade. A modificação pode 
acontecer no espaço, regras, 
componentes e implementos  

05 6,3% 

Utilização de 
recursos 

tecnológicos 

Utilização da tecnologia como 
instrumento de ensino ou como tema de 
debate 

04 5,0% 

Total: 11 
Apontamentos 

   

*. O percentual apresentado foi calculado com base no número de artigos levantados (79) e 
seu valor total ultrapassa 100%, visto que poderia conter mais de apontamento por artigo. 
Fonte: Próprio autor 

 

Interação 

A presente categoria foi apontada em trinta e duas (32) pesquisas. Seus 

autores utilizaram bases teóricas diversas, como a metodologia crítico-emancipatória 

(KUNZ, 1994), O Teaching Games for Understanding (THORPE; BUNKER, 1989), 

Vygotski (1994), Coletivo de Autores (1992), o Ensino Aberto (HILDEBRANDT; 

LAGING, 1986), os jogos cooperativos (BROOTO, 2000), Kishimoto (1992), dentre 

outros. 

Tal apontamento é defendido pelos autores como uma ferramenta importante 

para o desenvolvimento integral do aluno, rompendo com o modelo tradicional de 

ensino. A interação é tratada pelos autores a respeito da relação professor/aluno e 

aluno/aluno. Na primeira perspectiva, defendem que o aluno seja o centro do 

processo de ensino aprendizagem. Dessa forma, o professor atuará como mediador 
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possibilitando uma participação ativa dos alunos neste processo (CORREIA, 2006; 

MARQUES; IORA, 2009; LEITÃO et al., 2011). 

Acerca da interação aluno/aluno, os autores defendem que o ensino em 

Educação Física estimule as relações sociais entre os discentes. Sugerem a 

utilização de jogos cooperativos, jogos populares e/ ou momentos de debates como 

estratégia para alcançar tal objetivo, possibilitando a participação igualitária e 

prazerosa nas aulas (CORREIA, 2006; NASCIMENTO; DANTAS, 2009; 

CLEMENTE, 2012; IORA; MARQUES; 2013). 

  

Contextualização 

A categoria contextualização foi observada em trinta e dois (32) artigos. 

Diferentes referenciais teóricos foram utilizados como base para sua construção, 

como a Pedagogia Dialógica (FREIRE, 1985) e Coletivo de Autores (1992). 

Os autores têm por objetivo tornar o conteúdo significativo para os alunos. 

Para isso, defendem que os conteúdos sejam abordados nas aulas de Educação 

Física para além da simples prática, a partir de temas. Essa tematização acontece 

ao abordar questões históricas e sociais dos conteúdos, bem como sua relação com 

o cotidiano dos alunos (GONÇALVES JUNIOR, 2009; NASCIMENTO, DANTAS, 

2009). 

Entretanto, cabe ressaltar que:  

O trabalho com temas na educação física [...] não equivale a uma 
„tematização‟ da aula. Ele não significa o acréscimo de um contexto 
às habilidades motoras que se queira trabalhar (arremesso, chute, 
cambalhota), mas significa a organização de uma realidade 
relacionada à cultura corporal, organização essa que permita à 
criança tomar parte/se apropriar dessa realidade. Trata-se do estudo 
teórico e prático de uma atividade social real (como o circo, os jogos 
olímpicos, a vida do índio...), que serão apropriados pela criança em 
forma de jogo (NASCIMENTO; DANTAS, 2009, p. 155). 

 

Destarte, para lançar mão de uma metodologia que contextualize os 

conteúdos à realidade dos alunos, é fundamental que a experiência discente seja 

valorizada (IORA; MARQUES, 2013; FALCÃO, 2004). 
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Dimensões dos Conteúdos 

Este apontamento foi encontrado em vinte e seis (26) artigos. Os autores 

defendem que as aulas de Educação Física abordem as três dimensões dos 

conteúdos (procedimental, atitudinal e conceitual), possibilitando um 

desenvolvimento integral do aluno em oposição ao modelo tradicional de ensino que 

leva em consideração apenas a primeira. Para isso, utilizam como base para 

fundamentar seus argumentos as obras de Zabala (1998), Coll et al (2000) e Darido 

e Rangel (2005). 

Acerca da dimensão atitudinal, os autores apontam que o ensino deve 

possibilitar a interação social dos alunos durante as atividades e em momentos de 

debate reflexivo sobre questões sociais presentes no cotidiano dos alunos, como 

respeito, ética, racismo, preconceito, violência, dentre outros (BOSCATTO; KUNZ, 

2009; MACHADO, 2012).  

Para o desenvolvimento da dimensão conceitual, defendem que o processo 

histórico e social dos conteúdos seja abordado nas aulas de Educação Física, e que 

os conteúdos sejam contextualizados na realidade do aluno. Assim, os autores 

sugerem que as aulas sejam construídas a partir de temas e utilizem a pesquisa em 

diferentes fontes de dados como estratégia de ensino (PRADO; MATTHIESEN, 

2007; SILVA; SAMPAIO, 2011; CARLAN; KUNZ; FENSTERSEIFER, 2012; FALCÃO 

et al., 2012). 

A respeito da dimensão procedimental, a literatura analisada defende a busca 

pela aprendizagem técnica e desenvolvimento motor. Entretanto, são contrários ao 

modelo tradicional de ensino pautada na repetição motora e na excelência. Para os 

autores, as aulas de Educação Física devem promover o desenvolvimento dessa 

dimensão possibilitando aos alunos a vivência de diferentes práticas da cultura 

corporal, articulada as dimensões anteriores. Destarte, o gesto motor não é mais 

visto como objetivo final da Educação Física, mas sim, um elemento importante no 

processo de formação integral do indivíduo (RODRIGUES; DARIDO, 2008; 

BARROSO; DARIDO, 2010; GONÇALVES; LAVOURA, 2011; IORA; MARQUES, 

2013;). 
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Valorização das experiências dos alunos 

Esse apontamento de ensino pode ser observado em vinte e três (23) 

pesquisas. Utilizam referencias como a Pedagogia Dialógica de Paulo Freire (1985) 

e Darido e Rangel (2005) para estruturar seus argumentos. 

Assim como as categorias anteriores, a presente categoria é apontada pelos 

autores como estratégia para superar o modelo de ensino tradicional, centralizando 

o aluno no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, as aulas de Educação 

Física devem partir do conhecimento prévio que os alunos possuem sobre a 

temática a ser desenvolvida (CALEGARI; PRODÓCIMO, 2006; MATTHIESEN; 

SILVA; LIMA E SILVA, 2008; GONÇALVES JUNIOR, 2009; FALCÃO et al, 2012). 

  

Possibilitar diversidade de vivências 

A presente categoria foi encontrada em vinte e dois (22) artigos. Utilizam 

referenciais como a Metodologia Crítico Emancipatória (KUNZ, 1994), Zabala (1998), 

Coll et al. (2000), Darido e Rangel (2005), Garganta e Gréhaigne (1999) e Scaglia 

(2003).  

Para os autores, as aulas de Educação Física devem proporcionar diferentes 

vivências, contribuindo para um enriquecimento cultural dos alunos. Cabe ressaltar 

que essa variedade de experiências vai além dos conteúdos utilizados. Os autores 

defendem que os professores utilizem materiais alternativos, explorem diferentes 

locais para as aulas e estimulem a exploração de diferentes materiais didáticos no 

processo de ensino aprendizagem (IORA; MARQUES, 2009; SEBASTIÃO; FREIRE, 

2009; CALEGARI; PRODOCIMO, 2006; MEDEIROS, 2007). 

 

Problematização 

A categoria problematização foi apontada por vinte e um (21) artigos 

analisados. Os autores lançam mão de autores como Elenor Kunz, Valter Bracht, 

Reiner Hildebrandt-Stramann, Paulo Freire e Darido para subsidiar suas pesquisas. 

Na proposta dos autores, o ensino da Educação Física deve pautar-se na 

solução de problemas. Assim, o processo de ensino deverá acontecer a partir de 

questões apresentadas pelo professor que estimulem a construção do conhecimento 

por parte dos alunos. Tais questões podem ser apresentadas tanto em forma de 
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debates como em atividades a serem resolvidas (MEDEIROS, 2007; GONÇALVES 

JUNIOR, 2009; SADI; COSTA; SACCO, 2008; SILVA; SAMPAIO, 2011). 

 

Autonomia e Criatividade 

A presente categoria foi observada em dezesseis (16) artigos. Dentre as 

referências utilizadas, podemos destacar a Metodologia Crítico Emancipatória 

(KUNZ, 1994) e o construtivismo como base para elaboração de suas propostas. 

Os autores defendem que o ensino em Educação Física estimule a 

criatividade e autonomia dos alunos. Nesse sentido, os professores devem lançar 

mão de uma temática aberta que possibilite uma participação ativa dos alunos na 

construção das aulas (IORA; MARQUES, 2013; LEITÃO et al, 2011). 

 

Ludicidade 

Esse apontamento foi observado em quinze (15) pesquisas. Com base nas 

concepções de Vygotski, os autores defendem a ludicidade como ferramenta 

importante no processo de ensino aprendizagem dos alunos. Portanto, os 

professores devem lançar mão de atividades prazerosas como jogos e brincadeiras, 

tornando as aulas de Educação Física um ambiente agradável e satisfatório para os 

alunos (CASTRO; GIGLIO; MONTAGNER, 2008; NASCIMENTO; DANTAS, 2009). 

 

Compreensão e transferência de habilidades 

Esse apontamento foi encontrado em treze (13) artigos. Podemos citar a 

Praxiologia Motriz de Pierre Parlebas, o Teaching Games for Understanding 

(THORPE; BUNKER, 1989) e a proposta americana de Mitchell, Oslin e Griffin 

(2003) para subsidiar suas propostas. 

Tal apontamento surge em contraposição ao ensino tradicional. Os autores 

defendem que o ensino estimule a compreensão dos conteúdos. Nesse sentido, as 

aulas de Educação Física devem priorizar elementos que possibilite o aluno 

compreender a lógica das atividades. No conteúdo jogo, por exemplo, os autores 

defendem o ensino da tática (CLEMENTE, 2012; CARLAN; KUNZ; 

FENSTERSEIFER, 2012); SCAGLIA et al, 2013). 

Outro aspecto defendido é que o ensino da Educação Física possibilite ao 

aluno transferir as habilidades aprendidas em uma manifestação da cultura corporal 
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para outra. Dessa forma, os conteúdos deixam de ser desenvolvidos de forma 

individualizada, passando a ser tematizados em categorias (SADI; COSTA; SACCO, 

2008; CLEMENTE, 2012; SCAGLIA et al, 2013).   

Tais categorias são organizadas a partir das características que as diferentes 

manifestações possuem em comum, como exemplo, na categoria de jogos de 

invasão estão agrupados os conteúdos Handebol, futsal e basquete, dentre outros. 

As aulas de Educação Física passam a dar ênfase no ensino aprendizagem dessas 

características, possibilitando que os alunos transfiram essa habilidade aprendida 

para os demais conteúdos (SADI; COSTA; SACCO, 2008; CLEMENTE, 2012; 

SCAGLIA et al, 2013). 

Cabe ressaltar que na literatura esse apontamento surge no debate específico 

do ensino do jogo. Todavia, acreditamos que esse apontamento pode ser 

incorporado ao debate das diversas manifestações da cultura corporal. Isso porque 

independente do conteúdo ensinado, este possui um objetivo interno que necessita 

ser compreendido pelo aluno, dando sentido à sua prática. 

  

Modificação estrutural do conteúdo 

Essa categoria foi apontada por cinco (5) artigos. As referências utilizadas 

como subsídio para os autores variam entre o método de ensino aberto (Hildebrandt-

Stramann), Garganta e Gréhaigne (1999), Scaglia (2003), Mitchell, Oslin e Griffin 

(2003) e Rangel e Darido (2005). 

Os autores defendem que o ensino das diferentes manifestações devem levar 

em consideração a experiência do aluno, possibilitando que o mesmo participe na 

construção do processo de ensino-aprendizagem. Assim, os conteúdos deixam de 

ser apresentados apenas no seu formato tradicional, podendo sofrer modificações 

de acordo com a experiência do aluno (MEDEIROS, 2007; SILVA; SAMPAIO, 2011). 

O conteúdo pode ser modificado em implemento utilizado, local, número de 

participantes, finalidade e etc. Cabe ressaltar que tais modificações também são 

realizadas pelo professor. Nesse caso, o intuito do docente é enfatizar o debate 

sobre determinado aspecto, como por exemplo, questões táticas e/ou gênero. 

(MEDEIROS, 2007; REVERDITO; SCAGLIA, 2007; SADI; COSTA; SACCO, 2008; 

SILVA; SAMPAIO, 2011). 
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Utilização de recursos tecnológicos 

A última categoria analisada foi apontada por quatro (4) pesquisas. Betti e 

Batista (2005) e Neira e Nunes (2006), são alguns dos referenciais utilizados pelos 

autores. 

A utilização da tecnologia no processo de ensino aprendizagem pode 

acontecer de duas formas principais. A primeira como estratégia para auxiliar o 

debate sobre determinado tema. Ao tratar, por exemplo, as questões históricas de 

determinado conteúdo os autores sugerem a utilização de vídeos, imagens, 

pesquisas da internet e etc (EHRENBERG; GALLARDO, 2005; NASCIMENTO; 

ALMEIDA, 2007). 

A segunda forma é utilizar a tecnologia como tema das aulas com o objetivo 

de desenvolver a consciência crítica dos alunos sobre esse aspecto. Assim, os 

autores defendem o debate de questões relacionadas a influência da mídia nas 

manifestações da cultura corporal, a utilização correta da internet, dentre outros 

(COSTA; BETTI, 2006; LIPPI; SOUZA; NEIRA, 2008). 
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APÊNDICE B – Questionário Misto 

 

Nome:__________________   Turma:___________________ 

Caro (a) aluno (a), 
Este questionário apresenta perguntas relacionadas ao seu histórico de atividade física e 
sua opinião sobre a Escola em que estuda e a Educação Física. As respostas serão para 
uso exclusivo da pesquisa e nenhuma informação pessoal será utilizada. 
Muito obrigado pela sua participação! 
 
1 – Idade: ________________ 
2 – Sexo: (M) (F) 

Histórico de Atividade Física 
 

3 – Você já praticou alguma atividade Física?  
Sim (    )    Não (    ) 
 
4 – Caso a resposta anterior seja sim, qual atividade foi praticada? 
Lutas (    )     Esportes (    )    Dança (    )    Ginástica (    )    Corrida/Caminhada (    ) 
Outra atividade (    ) ___________________  
 
5 – Você continua fazendo essa atividade? 
Sim (    )    Não (    ) 
 
6 – Caso a resposta anterior seja não, quais os motivos fizeram você parar a atividade? 
__________________________________________________________________________ 
 
7 – Atualmente você pratica alguma atividade física?  
Sim (    )    Não (    ) 
 
8 – Caso a resposta anterior seja sim, qual atividade é praticada? 
Lutas (    )     Esportes (    )    Dança (    )    Ginástica (    )    Corrida/Caminhada (    ) 
Outra atividade (    ) ___________________ 
 
9 – Há quanto tempo você pratica essa atividade? 
Menos de 1 ano (    )    1 ano (    )    2 anos (    )    3 anos (    )    4 anos (    )     
5 anos ou mais (    ) 
 
10 – Quantos dias na semana você pratica essa atividade?  
1 dia (    )    2 dias (    )    3 dias (    )    4 dias (    )    5 dias ou mais (    ) 
 
11 - Quantas horas por dia você pratica essa atividade? 
 Menos de 1 hora (    )    1 hora (    )    2 horas (    )    3 horas (    )   Mais de 3 horas ()     
 
12 – Porque você iniciou essa atividade? 
 

 
13 – Você gostaria de fazer outro tipo de atividade? Qual? 
______________________________________________________________________ 
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Atividades escolares 
 
14 – Você gosta de estudar nessa escola? Por quê? 
Gosto muito (    )    Gosto (    )    Indiferente (    )    Não Gosto (    )   
__________________________________________________________________________ 
 
15 – Qual é a matéria que você mais gosta?  
Artes (    )    Matemática (    )    Português (    )     História (    )    Geografia (    )     Educação 
Física (    )    Biologia (    )    Química (    )    Física (    )     
Outra (    ) _____________________________________________________________ 
 
16 – Por que você mais gosta dessa matéria? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
17 – Qual é a matéria que você menos gosta? 
Artes (    )    Matemática (    )    Português (    )     História (    )    Geografia (    )     Educação 
Física (    )    Biologia (    )    Química (    )    Física (    )     
Outra (    ) _____________________________________________________________ 
 
18 – Por que você não gosta dessa matéria? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
19 – Você participa das aulas de Educação Física? Por quê? 
Sempre (    )    Quase sempre (    )    As vezes (    )    Quase nunca (    )    Nunca (    ) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
20 – Você gosta das aulas de Educação Física? 
Gosto muito (    )    Gosto (    )    Indiferente (    )    Não Gosto (    ) 
Por quê? _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
21 – Você gosta de Handebol? Por quê? 
Gosto muito (    )    Gosto (    )    Indiferente (    )    Não Gosto (    ) 
Por quê? _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 
 

Inicialmente, relembrar com o grupo todas as 6 aulas ministradas, bem como 

agradecer a participação de cada um na pesquisa e na entrevista que será 

realizada. Feito isso será reforçado que nenhum dado pessoal será divulgado e que 

só utilizaremos os seus nomes na entrevista para facilitar a análise dos dados. 

 

1. Agora que vocês relembraram como foram as aulas, comentem o que vocês 

destacam de positivo? O que gostaram de fazer? A respeito dos pontos negativos 

das aulas, o que vocês destacam? O que não gostaram de fazer? 

 

2. Agora que vocês já comentaram as coisas boas e ruins, como foi a participação 

da turma durante as aulas? O que maioria da turma fazia? Que maioria é essa? E os 

outros alunos faziam o que? Por quê? Quem são esses alunos?  

 

3. Se vocês pudessem modificar alguma coisa das aulas (retirar ou acrescentar 

algo) o que vocês modificariam? 

 

4. A respeito das atividades desenvolvidas nas aulas, vocês acham que elas eram 

motivantes? Se não o que poderia ser modificado para torna-las assim? 

 

5. Ainda sobre as atividades que vocês realizaram. O nível de dificuldade estava 

adequado para a turma? Todos conseguiam fazer as atividades? Se não, quem não 

conseguia? 

 

6. Em relação a turma, como é a relação entre os alunos durante as aulas?  

 

7. Em relação a liberdade nas aulas? Vocês tinham oportunidade de sugerir 

modificações no decorrer das aulas? (ex. apresentar variações de atividades; 

apresentar atividades diferentes; realizar movimentos diferentes dos que o professor 

passava). O que vocês acham sobre isso?  
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APÊNDICE D – PLANO DE AULA MÉTODO TRADICIONAL 
 

PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO TRADICIONAL 

Turma: 1 

Aula: 01 Tema da aula: Passe/Recepção no 
Handebol 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Executar o passe de ombro, o passe picado e o passe de peito no Handebol. 
- Realizar corretamente a recepção do passe com ambas as mãos, com a mão 
dominante e com a mão não dominante. 

Introdução 
- 5‟ de alongamento geral com ênfase em membros superiores 
- 10‟ de Corrida ao redor da quadra (ao longo do exercício os alunos 
executarão movimentos específicos para o aquecimento dos membros 
superiores, como por exemplo, rotação de ombro). 

Desenvolvimento 
- 30‟ de duração 
- 1º exercício: Os alunos serão organizados em duplas, onde cada dupla 
receberá uma bola. O professor apresentará a formas corretas de execução 
dos passes de ombro, passe de peito e passe picado. Ao seu sinal, os alunos 
terão que executar os passes para o colega. O passe deverá ser executado 
alternando mão dominante e não dominante. Do mesmo modo, a recepção 
será realizada inicialmente com ambas as mãos, e depois alternando mão 
dominante e não dominante. 
O passe será realizado a uma distância de 3 metros, aumentando ao longo do 
exercício.   
- 2º exercício: Realização do jogo para aplicar o fundamento treinado. 

Conclusão 
- 5‟ de duração 
- Feedback do professor sobre o desempenho do aluno na aula. 
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PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO TRADICIONAL 

Turma: 1 

Aula: 02 Tema da aula: Passe/Recepção no 
Handebol 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Executar o passe de ombro, o passe picado e o passe de peito no Handebol. 
- Realizar corretamente a recepção do passe com ambas as mãos, com a mão 
dominante e com a mão não dominante. 

Introdução 
- 5‟ de alongamento geral com ênfase em membros superiores 
- 10‟ de Corrida ao redor da quadra (ao longo do exercício os alunos 
executarão movimentos específicos para o aquecimento dos membros 
superiores, como por exemplo, rotação de ombro). 

Desenvolvimento 
- 30‟ de duração 
- 1º exercício: O professor organizará a turma em duplas, os alunos formarão 
duas colunas de um lado da quadra. Os mesmos terão que trocar passes em 
deslocamento até o outro lado da quadra, alternando mão dominante e não 
dominante. A ordem dos passes será: passe de ombro, passe de peito e 
passe picado. Os tipos de deslocamento serão: caminhando, correndo e 
deslocamento lateral. 
- 2º exercício: O professor organizará a turma em trios, de um lado da quadra. 
Os alunos terão que se deslocar até o outro lado da quadra trocando passes 
entre si. Ao realizar o passe os alunos terão que ir para o lugar do recebedor, 
formando a seguinte imagem:(∞) 
- 3º exercício: Realização do jogo para aplicar o fundamento treinado. 

Conclusão 
- 5‟ de duração 
- Feedback do professor sobre o desempenho do aluno na aula. 
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PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO TRADICIONAL 

Turma: 1 

Aula: 03 Tema da aula: Drible 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Executar o drible do Handebol satisfatoriamente.  

Introdução 
- 5‟ de alongamento geral com ênfase em membros superiores 
- 10‟ de Corrida ao redor da quadra (ao longo do exercício os alunos 
executarão movimentos específicos para o aquecimento dos membros 
superiores e simulação do passe). 

Desenvolvimento 
- 30‟ de duração 
- 1º exercício: Os alunos serão organizados em colunas de um lado da quadra, 
onde cada coluna receberá uma bola. O professor apresentará a forma correta 
de execução do drible. Ao sinal do professor, o primeiro aluno de cada coluna 
deverá realizar o drible até o meio da quadra e executar o passe de ombro, 
devolvendo a bola para sua coluna de origem.  
- 2º exercício: Ainda organizados em colunas, serão distribuídos obstáculos ao 
longo do caminho a ser percorrido pelos alunos a fim de aumentar o nível de 
dificuldade do drible. 
- 3º exercício: Os alunos serão divididos em equipes para realização de uma 
estafeta, onde cada equipe receberá uma bola. Ao sinal do professor, o aluno 
com a bola deverá deslocar-se de um lado ao outro da quadra e retornar – 
executando o drible. A primeira equipe a terminar a estafeta será vencedora. 

Conclusão 
- 5‟ de duração 
- Feedback do professor sobre o desempenho do aluno na aula. 
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PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO TRADICIONAL 

Turma: 1 

Aula: 04 Tema da aula: Arremesso 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Executar corretamente o arremesso do Handebol. 

Introdução 
- 5‟ de alongamento geral com ênfase em membros superiores 
- 10‟ de Corrida ao redor da quadra (ao longo do exercício os alunos 
executarão movimentos específicos do fundamento, como por exemplo, saltos 
e simulação de arremesso). 

Desenvolvimento 
- 30‟ de duração 
- 1º exercício: Os alunos serão organizados em colunas de um lado da quadra. 
O professor apresentará a forma correta para execução do arremesso. No 
meio da quadra serão colocadas bolas de Handebol. Ao sinal do professor, o 
primeiro aluno de cada coluna deverá correr até o meio da quadra, pegar a 
bola, executar o drible até próximo ao gol e executar o arremesso. O mesmo 
deverá ser realizado alternando mão dominante e não dominante. 
- 2º exercício: Ainda organizados em colunas, os alunos terão agora que 
realizar o drible até o meio da quadra e executar o arremesso ao gol. O 
professor distribuirá diferentes objetos pelo gol que servirão como alvo. A 
equipe que acertar mais alvos vence a atividade. 
- 3º exercício: Realização do jogo para aplicar o fundamento treinado. 

Conclusão 
- 5‟ de duração 
- Feedback do professor sobre o desempenho do aluno na aula. 
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PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO TRADICIONAL 

Turma: 1 

Aula: 05 Tema da aula: Arremesso II 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Executar corretamente o arremesso do Handebol.  

Introdução 
- 5‟ de alongamento geral com ênfase em membros superiores 
- 10‟ de Corrida ao redor da quadra (ao longo do exercício os alunos 
executarão movimentos específicos do fundamento, como por exemplo, saltos 
e simulação de arremesso). 

Desenvolvimento 
- 30‟ de duração 
- 1º exercício: Os alunos serão organizados em colunas. O professor ficará 
posicionado na área de defesa do Handebol, com a posse da bola. Ao seu 
sinal, os alunos terão que se deslocar até o meio da quadra, recepcionar o 
passe feito pelo professor, executar o drible até próximo ao gol e executar o 
arremesso. No momento do arremesso o professor atuará como barreira, 
dificultando a execução do fundamento. Todos os fundamentos deverão ser 
realizados alternando mão dominante e não dominante. 

- 2º exercício: Ataque contra defesa. Os alunos serão divididos em duas 
equipes. Uma será atacante e outra defensora. O jogo acontecerá em meia 
quadra. O objetivo da equipe atacante é conseguir marcar o maior número de 
gols em um período estipulado pelo professor (entre 3 e 5 minutos). Após esse 
período as equipes trocam de função. 

A equipe que conseguir marcar mais pontos vence a atividade. 

 

Conclusão 
- 5‟ de duração 
- Feedback do professor sobre o desempenho do aluno na aula. 
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PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO TRADICIONAL 

Turma: 1 

Aula: 06 Tema da aula: Coletivo 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Executar corretamente os fundamentos de Handebol trabalhados ao longo 
das aulas. 

Introdução 
- 5‟ de alongamento geral com ênfase em membros superiores 
- 10‟ de Corrida ao redor da quadra (ao longo do exercício os alunos 
executarão movimentos específicos do fundamento, como por exemplo, saltos 
e simulação de arremesso). 

Desenvolvimento 
- 30‟ de duração 
- Os alunos serão organizados em equipes para realização de um 
minicampeonato. As equipes serão compostas por um número igual de 
jogadores. O professor buscará equilibrar o nível técnico das equipes, 
garantindo que nenhuma seja desfavorecida. 
A equipe que conseguir o maior número de vitórias será a campeã. 
 

Conclusão 
- 5‟ de duração 
- Feedback do professor sobre o desempenho do aluno na aula. 
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APÊNDICE E – PLANO DE AULA MÉTODO ENSINO ABERTO 
 

PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO ABERTO 

Turma: 3 

Aula: 01 Tema da aula: Passe no Handebol 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Identificar as diferentes formas de executar o passe 
- Refletir sobre os diferentes passes e o melhor momento em utilizá-los. 
- Vivenciar os variados tipos de passes do Handebol  

Início da Aula 
Inicialmente o professor reunirá a turma para apresentação do tema, objetivos 
da aula e gerar um debate acerca do passe. O que é passe? Para que serve? 
Existem quantas formas de passe? E etc. 

Desenvolvimento da aula 
1ª atividade: Os alunos serão organizados em duplas, onde cada dupla 
receberá uma bola. Inicialmente, o professor pedirá que os alunos realizem 
passes para o colega das diferentes formas que eles conhecem. Após esse 
momento, serão discutidos com os alunos quais os passes utilizados, de quais 
esportes eles pertencem e a relação do cotidiano dos alunos com esse 
conhecimento. 
2ª atividade: Ainda organizados em duplas, cada aluno receberá uma bola e 
terão que executar os passes do handebol simultaneamente. O desafio da 
atividade é realizar o passe e a recepção corretamente. Ex: Ao mesmo tempo 
em que realiza o passe picado para o colega, precisa estar atento para 
recepcionar o passe realizado por ele. 
3ª atividade:  
 
No decorrer das atividades o professor irá estimular o debate/reflexão sobre as 
vivencias dos alunos relacionados ao passe. Ex: de quantas formas eu posso 
realizar o passe para distâncias curtas (médias/longas)? Por que? Qual o 
passe mais difícil (fácil) de se realizar? Que outras formas de passe podem ser 
abordadas na aula e etc. 

Encerramento da aula 
- Será realizado um debate com os alunos sobre as atividades realizadas 
durante a aula, onde os mesmos poderão expor as facilidades e dificuldades 
encontradas, pontos positivos e negativos da aula, bem como apresentar 
sugestões para modificação das atividades.  
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PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO ABERTO 

Turma: 3 

Aula: 02 Tema da aula: Passe no Handebol II 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Aprofundar as diferentes formas de executar o passe 
- Refletir sobre os diferentes passes e o melhor momento em utilizá-los. 
- Vivenciar diferentes possibilidades de passes do Handebol  

Início da Aula 
Inicialmente o professor reunirá a turma para apresentação dos objetivos da 
aula bem como relembrar alguma questão da aula anterior. Qual a importância 
do passe nos esportes coletivos? Quais as formas mais simples/complexas de 
passar a bola? Qual a importância dos alunos sem a bola? E etc. 

Desenvolvimento da aula 
1ª atividade: Os alunos serão organizados igualmente em dois grupos. Os 
grupos terão que trocar passes entre si de maneira simultânea. O desafio é 
que os dois grupos articulem estratégias para realizar os passes e recepções 
corretamente. Ex: não deixar a bola cair, não permitir que uma bola se choque 
com outra no ar, não deixar que o mesmo aluno tenha que fazer a recepção 
de duas bolas ao mesmo tempo e etc. 
2ª atividade: Ainda organizados em grupos, o professor pedirá que os alunos 
desenvolvam uma atividade a partir das atividades trabalhadas nas aulas. 
Essa atividade precisa ter o passe como fundamento principal e deve 
possibilitar a participação de todos os alunos 
 
No decorrer das atividades o professor irá estimular o debate/reflexão sobre as 
vivencias dos alunos relacionados ao passe. Ex: Qual a dificuldade encontrada 
em realizar o passe para o outro grupo? Qual a melhor maneira de executar 
esse passe? Alunos mais juntos ou separados? 

Encerramento da aula 
- Será realizado um debate com os alunos sobre as atividades realizadas 
durante a aula, onde os mesmos poderão expor as facilidades e dificuldades 
encontradas, pontos positivos e negativos da aula, bem como apresentar 
sugestões para modificação das atividades.  
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PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO ABERTO 

Turma: 3 

Aula: 03 Tema da aula: Drible 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Identificar as diferentes formas de conduzir a bola 
- Refletir sobre a importância do drible no Handebol e o melhor momento para 
utilizá-lo. 
- Executar o Drible do Handebol em diferentes situações 

Início da Aula 
Inicialmente o professor reunirá a turma para apresentação do tema e 
objetivos da aula bem como gerar um debate acerca do drible. O que é drible? 
Para que serve? Em quais esporte podemos encontrar o drible? Existem 
quantas formas de drible? E etc. 

Desenvolvimento da aula 
1ª atividade: Os alunos serão organizados em um lado da quadra. 
Inicialmente, o professor pedirá que os alunos desloquem a bola ao outro lado 
da quadra com diferentes partes do corpo (cabeça, ombro, braço, mão, coxa, 
perna, pé). Após esse momento, serão discutidas com os alunos quais formas 
utilizadas, em quais esportes são permitidas e a relação do cotidiano dos 
alunos com esse conhecimento.  
2ª atividade: Feito isso, o professor apresentará o drible permitido no 
handebol. Em seguida, o mesmo apresentará uma série de vivências a serem 
executados pelos alunos utilizando o drible do Handebol. Ex: realizar o drible 
em dupla, executar o drible em diferentes velocidades, com diferentes formas 
de deslocamento (de lado, de costas, agachado, saltando) e com a bola em 
diferentes alturas.  
Por fim, o professor juntamente com os alunos organizará uma atividade que 
contemple os seguintes critérios: ter o drible como item principal, possibilite a 
participação de todos, seja uma adaptação de uma brincadeira popular. Ex: 
Amarelinha executando o drible. 

Encerramento da aula 
- Será realizado um debate com os alunos sobre as atividades realizadas 
durante a aula, onde os mesmos poderão expor as facilidades e dificuldades 
encontradas, pontos positivos e negativos da aula, bem como apresentar 
sugestões para modificação das atividades.  
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PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO ABERTO 

Turma: 3 

Aula: 04 Tema da aula: Arremesso 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Identificar as diferentes formas de arremessar a bola e sua importância 
- Refletir sobre os melhores momentos para utilizar cada forma de arremesso. 
- Vivenciar o arremesso em diferentes situações 

Início da Aula 
Inicialmente o professor reunirá a turma para apresentação do tema e 
objetivos da aula bem como gerar um debate acerca do arremesso. O que é 
arremesso? Para que serve? Em quais esportes podemos encontrar o 
arremesso? Qual a importância dele nesses esportes? Existem quantas 
formas de arremesso? E etc. 

Desenvolvimento da aula 
1ª atividade: Os alunos serão organizados em grupos localizados próximo as 
extremidades da quadra. Por todo o fundo da quadra estarão distribuídos 
diferentes objetos. Inicialmente, o professor pedirá que os alunos acertem os 
alvos arremessando a bola de diferentes formas. Após esse momento, serão 
discutidas com os alunos quais formas utilizadas, quais maneiras foram mais 
fáceis e mais difíceis de executar, quais formas pertencem ao Handebol e a 
relação do cotidiano dos alunos com esse conhecimento.  
2ª atividade: Os alunos serão organizados em dois grupos em um lado da 
quadra com uma bola cada. O professor ficará com uma bola na mão entre os 
dois grupos. O professor lançará a bola em direção ao outro lado da quadra de 
diferentes formas (rolando, quicando, parábola) e os alunos tentarão acertar a 
bola, utilizando as formas de arremesso realizadas no exercício anterior. No 
decorrer da atividade o professor poderá utilizar diferentes bolas e objetos 
para aumentar o grau de dificuldade (bola de basquete, futsal, tênis, ping-
pong, peteca). 
Ao longo da atividade o professor estimulará o debate/reflexão das vivências 
apresentadas. Quais são as formas de arremesso para acertar alvos 
pequenos (grandes)? E para arremessos em movimento? Quais são as 
dificuldades de cada tipo? Como podemos acertar um alvo arremessado pelo 
alto? E por baixo?  

Encerramento da aula 
- Será realizado um debate com os alunos sobre as atividades realizadas 
durante a aula, onde os mesmos poderão expor as facilidades e dificuldades 
encontradas, pontos positivos e negativos da aula, bem como apresentar 
sugestões para modificação das atividades.  
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PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO ABERTO 

Turma: 3 

Aula: 05 Tema da aula: Arremesso II 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Aprofundar as diferentes formas de arremessar a bola no Handebol  
- Refletir os melhores momentos para utilizar cada forma de arremesso. 
- Vivenciar as diferentes possibilidades de arremesso no Handebol 

Início da Aula 
Inicialmente o professor reunirá a turma para apresentação dos objetivos da 
aula bem como gerar um debate acerca da aula anterior. Quais dificuldades 
encontradas para executar o arremesso? Como os colegas podem facilitar o 
arremesso do atacante? Existe alguma técnica de arremesso mais eficiente? 
Por que? E etc. 

Desenvolvimento da aula 
1ª atividade: Os alunos serão organizados em duas equipes. Ao redor da 
quadra serão distribuídos arcos, representando o gol. A equipe marca ponto 
ao acertar algum dos alvos. Antes de iniciar as atividades o professor reunirá a 
turma para definir em conjunto as regras a serem utilizadas. 
 
Ao longo da atividade o professor estimulará o debate/reflexão das vivências 
apresentadas. Quais são as formas de arremesso que podemos utilizar para 
acertar esses alvos? Quais são as dificuldades para acertar esse alvo? Qual o 
posicionamento da equipe para atacar e proteger diferentes alvos?  

Encerramento da aula 
- Será realizado um debate com os alunos sobre as atividades realizadas 
durante a aula, onde os mesmos poderão expor as facilidades e dificuldades 
encontradas, pontos positivos e negativos da aula, bem como apresentar 
sugestões para modificação das atividades.  
- Por fim, o professor pedirá que os alunos se organizem para realização de 
um minicampeonato para última aula. Assim, os alunos terão que decidir em 
conjunto: as regras do campeonato, a formação das equipes (de forma 
equilibrada e com meninos e meninas), os árbitros dos jogos e possíveis 
premiações. 
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PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO ABERTO 

Turma: 3 

Aula: 06 Tema da aula: Minicampeonato 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Participar de forma ativa dos jogos de Handebol 
- Vivenciar o processo de organização de um evento esportivo. 

Início da Aula 
Inicialmente o professor reunirá a turma para debater possíveis questões das 
aulas anteriores. Quais dificuldades encontradas ao longo das aulas? Qual o 
principal fundamento do Handebol? Quais os pontos positivos das aulas? O 
que poderia ser modificado? Por que? E etc. 

Desenvolvimento da aula 
1ª atividade: Realização do Minicampeonato organizado pela turma. O 
professor atuará como facilitador, ajudando os alunos com possíveis 
dificuldades no andamento do evento.  
 

Encerramento da aula 
- Será realizado um debate com os alunos sobre a atividade realizada durante 
a aula, onde os mesmos poderão expor as facilidades e dificuldades 
encontradas, pontos positivos e negativos da aula, bem como apresentar 
sugestões para modificação das atividades.  
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APÊNDICE F – PLANO DE AULA MÉTODO TGfU 
 
 

PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO TGfU 

Turma: 2 

Aula: 01 Tema da aula: Progressão para o 
ataque  

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Debater sobre os principais fatores que interferem na progressão coletiva da 
bola. 
- Analisar a importância tática dessa progressão e os melhores momentos de 
utilizá-la. 
- Executar a progressão da bola de forma coletiva.  

Atividade 
Inicialmente, os alunos serão organizados em equipes. O professor 
apresentará o conteúdo e os objetivos da presente aula, e após isso será 
realizado o jogo do Handebol. Durante essa atividade, o professor observará 
as questões táticas apresentadas pelas equipes (entre si e com o adversário). 
Feito isso, será pausada a atividade para debater com os alunos as questões 
observadas durante o jogo, procurando em conjunto uma solução viável para 
contornar tais problemas. O professor mediará o debate buscando 
problematizar as questões acerca da progressão coletiva da bola. Ex: Por que 
a equipe A consegue chegar mais ao ataque? Por que a equipe B tem 
dificuldade em manter a posse de bola? E etc. 
Após esse momento de debate, o professor irá propor uma atividade para dar 
ênfase á temática. 
Jogos dos passes 1: O objetivo do jogo é realizar passes entre os alunos da 
mesma equipe. O aluno com a posse da bola não pode se deslocar. A equipe 
com a posse da bola não poderá ser interceptada ou deixar a bola cair no 
chão e todos os alunos da equipe devem participar. 

A equipe com a posse de bola marca ponto quando todos os seus membros 
tenham trocado passes (ou seja, se a equipe possuir 7 membros marcará 
ponto ao executar 7 passes entre si). A equipe sem a bola marca 1 ponto ao 
interceptar os passes. A bola só pode ser interceptada no ar entre os passes. 
Sempre que a equipe marcar um ponto, trocam-se as funções.  

Ao longo da atividade, serão realizadas pausas para debater possíveis 
questões táticas que surgiram no jogo, estimulando a reflexão dos alunos 
sobre a realização do passe e a percepção tática necessária para o jogo. Ex: 
Porquê a equipe A/B tem dificuldades de trocar passes entre si? Como o 
jogador sem a bola deve se movimentar no espaço? Qual a melhor estratégia 
para marcar ponto? Aumentar ou encurtar o espaço entre os jogadores da 
equipe? E etc. 

No decorrer da atividade poderão ser realizadas variações para problematizar 
questões táticas sobre o tema. Ex: modificar o tamanho da área de jogo, 
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modificar o número de jogadores, utilizar outros tipos de bola e etc. 

Conclusão 
A aula será concluída com uma roda de conversa para saber dos alunos o que 
acharam da aula, como avaliam seu desempenho durante a aula e o que pode 
ser feito para melhorar. Nesse sentido, o professor atuará como mediador dos 
diferentes pontos levantados entre os alunos. 
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PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO TGfU 

Turma: 2 

Aula: 02 Tema da aula:  Progressão para o 
ataque 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Aprofundar o debate sobre os principais fatores que interferem na progressão 
ao ataque  
- Refletir a importância tática dessa progressão e os melhores momentos de 
utilizá-la. 
- Executar a progressão da bola de forma coletiva.  

Atividade 
Inicialmente, os alunos serão organizados em equipes. O professor irá debater 
junto com os alunos sobre a aula anterior, apresentará o conteúdo e os 
objetivos da presente aula, e após isso será realizado o jogo do Handebol. 
Durante essa atividade, o professor observará as questões táticas 
apresentadas pelas equipes (entre si e com o adversário). 
Feito isso, será pausada a atividade para debater com os alunos as questões 
observadas durante o jogo, procurando em conjunto uma solução viável para 
contornar tais problemas.  
Após esse momento de debate, o professor irá propor uma atividade para dar 
ênfase à temática. 
Jogos dos passes 2: O objetivo do jogo é realizar passes entre os alunos da 
mesma equipe, progredindo em direção ao gol adversário. O aluno com a 
posse da bola não pode se descolar. A equipe com a posse da bola não 
poderá ser interceptada ou deixar a bola cair no chão e todos os alunos da 
equipe devem participar da progressão. 

A equipe com a posse de bola marca ponto ao chegar à linha pontilhada do 
gol adversário, passando a bola por todos os jogadores. A equipe sem a bola 
marca 1 ponto ao interceptar os passes. A bola só pode ser interceptada no ar 
entre os passes. Sempre que a equipe marcar um ponto, trocam-se as 
funções.  

Ao longo da atividade, serão realizadas pausas para debater possíveis 
questões táticas que surgiram no jogo, estimulando a reflexão dos alunos 
sobre a realização do passe e a percepção tática necessária para o jogo. Ex: 
Qual a melhor forma de progredir até o local determinado? Qual a melhor 
estratégia para marcar ponto? Aumentar ou encurtar o espaço entre os 
jogadores da equipe? E etc. 

No decorrer da atividade poderão ser realizadas variações para problematizar 
questões táticas sobre o tema. Ex: modificar o tamanho da área de jogo, 
modificar o número de jogadores, utilizar outros tipos de bola e etc. 

Conclusão 
A aula será concluída com uma roda de conversa para saber dos alunos o que 
acharam da aula, como avaliam seu desempenho durante a aula e o que pode 
ser feito para melhorar. Nesse sentido, o professor atuará como mediador dos 



111 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

diferentes pontos levantados entre os alunos. 
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PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO TGfU 

Turma: 2 

Aula: 03 Tema da aula: Progressão para o 
ataque III 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Executar a progressão da bola de forma individual. 
- Debater sobre os principais fatores que interferem na progressão individual 
da bola. 
- Analisar a importância tática dessa progressão e os melhores momentos de 
utilizá-la. 

Atividade 
Inicialmente os alunos serão organizados em equipes. O professor reunirá a 
turma para apresentação do conteúdo a ser desenvolvido e o objetivo da aula. 
Feito isso, será realizado o jogo do Handebol. Durante essa atividade, o 
professor observará as questões táticas apresentadas pelas equipes (entre si 
e com o adversário) com ênfase na progressão individual com a bola. 

Após um tempo será pausada a atividade para debater com os alunos as 
questões observadas durante o jogo, procurando saídas para os problemas 
observados. O professor atuará como mediador, estimulando os alunos a 
debater sobre questões como: Por que a equipe A consegue realizar a 
progressão com a bola mais rápido? Qual o melhor momento de realizar a 
progressão individual com a bola? Qual a função dos alunos que não estão 
com a bola nessa progressão?   

Realizado o debate, o professor apresentará uma atividade para dar ênfase à 
temática. 

Jogo do drible: A equipe com a bola será atacante. Para marcar ponto 
necessita que todos os integrantes da equipe executem a progressão 
individual da bola. Outra equipe será a defensora, com objetivo de conseguir a 
posse de bola. Entretanto, a equipe defensora não poderá tomar a bola do 
aluno que está executando a progressão. Desta forma, a captura da bola 
deverá acontecer durante o passe. A função das equipes será invertida 
quando marque ponto, ou perca a posse de bola 

Ao longo da atividade, o professor irá intervir através de questões que 
estimulem a reflexão dos alunos sobre a realização da progressão individual e 
a percepção tática necessária para o jogo. Ex: Qual a melhor forma de realizar 
essa progressão? Qual a diferença entre a progressão individual e a coletiva? 
Qual melhor momento de utiliza-las? Qual melhor estratégia para marcar 
ponto? Aumentar ou encurtar o espaço entre os jogadores da equipe? Como 
os alunos sem a bola podem auxiliar nessa progressão?   
 
No decorrer da atividade poderão ser realizadas variações para problematizar 
questões táticas sobre o tema. Ex: modificar o tamanho da área de jogo, 
modificar o número de jogadores, utilizar outros tipos de bola e etc. 

Conclusão 
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A aula será concluída com uma roda de conversa para saber dos alunos o que 
acharam da aula, como avaliam seu desempenho durante a aula e o que pode 
ser feito para melhorar. Nesse sentido, o professor atuará como mediador dos 
diferentes pontos levantados entre os alunos. 
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PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO TGfU 

Turma: 2 

Aula: 04 Tema da aula: Invasão e Arremesso 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Executar a invasão na defesa adversária e o arremesso do Handebol em 
diferentes situações. 
- Refletir sobre as diferentes formas de invasão e melhor momento de utilizá-
los. 
- Debater sobre os principais pontos que interferem na execução da invasão e 
arremesso. 

Atividade 
Inicialmente os alunos serão organizados em equipes. O professor reunirá a 
turma para debater sobre as aulas anteriores e apresentação do conteúdo a 
ser desenvolvido. Feito isso, será realizado o jogo do Handebol. Durante essa 
atividade, o professor observará as questões táticas apresentadas pelas 
equipes (entre si e com o adversário) com ênfase na invasão da equipe e 
execução do arremesso. 

Após um período será pausada a atividade para debater com os alunos as 
questões observadas durante o jogo, procurando saídas para os problemas 
observados na infiltração das equipes. O professor atuará como mediador, 
estimulando os alunos a debater sobre questões como: Por que a equipe A 
consegue passar facilmente pela defesa? Quais as possibilidades de realizar a 
infiltração pela defesa? Qual o melhor momento de realizar essas diferentes 
possibilidades? Qual a relação da infiltração com a execução do arremesso?   

Realizado o debate, o professor apresentará uma atividade para dar ênfase à 
temática. 

Jogo do arremesso: Uma equipe ficará responsável por executar o arremesso, 
e cada aluno dessa equipe receberá, em segredo, um número em ordem 
crescente. A Outra equipe terá o objetivo de tentar bloquear os atacantes. O 
arremesso deverá ser feito respeitando a ordem dos números. O aluno só 
poderá executar o arremesso após realizar a infiltração na defesa adversária. 

Quando todos os alunos da equipe realizarem o arremesso trocam-se as 
funções. 

Ao longo da atividade, o professor irá intervir através de questões que 
estimulem a reflexão dos alunos sobre a realização da Infiltração e o 
arremesso. Ex: Quais dificuldades encontradas para execução da infiltração? 
De que formas a equipe pode facilitar o arremesso do seu atacante?   
 
No decorrer da atividade poderão ser realizadas variações para problematizar 
questões táticas sobre o tema. Ex: modificar o tamanho da área de jogo, 
modificar o número de jogadores, utilizar outros tipos de bola e etc. 
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Conclusão 
A aula será concluída com uma roda de conversa para saber dos alunos o que 
acharam da aula, como avaliam seu desempenho durante a aula e o que pode 
ser feito para melhorar. Nesse sentido, o professor atuará como mediador dos 
diferentes pontos levantados entre os alunos. 
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PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO TGfU 

Turma: 2 

Aula: 05 Tema da aula: Marcação por zona e 
individual 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Executar a marcação individual e por zona do Handebol. 
- Refletir sobre as diferentes formas de marcação e o melhor momento de 
utilizá-los. 
- Debater sobre os principais pontos que interferem na marcação por zona e 
individual. 

Atividade 
Inicialmente os alunos serão organizados em equipes. O professor reunirá a 
turma para debater sobre as aulas anteriores e apresentação do conteúdo a 
ser desenvolvido. Feito isso, será realizado o jogo do Handebol. Durante essa 
atividade, o professor observará as questões táticas apresentadas pelas 
equipes (entre si e com o adversário) com ênfase no tipo de marcação 
utilizada. 

Após um período será pausada a atividade para debater com os alunos as 
questões observadas durante o jogo, procurando saídas para os problemas 
observados na marcação das equipes. O professor atuará como mediador, 
estimulando os alunos a debater sobre questões como: Por que a equipe A 
consegue passar facilmente pela defesa? Por que a equipe A consegue 
recuperar a bola mais vezes? E etc.   

Realizado o debate, o professor apresentará uma atividade para dar ênfase à 
temática. 

Pique Bandeira adaptado: Os alunos serão divididos em equipes. Cada aluno 
da equipe terá a posse de algum objeto. Ex: cone pequeno. O Objetivo do jogo 
é levar esse objeto até o gol da equipe adversária. A marcação só poderá ser 
feita na sua quadra de defesa. Inicialmente cada aluno só poderá marcar um 
jogador da equipe adversária. Após alguns debates sobre essa forma de 
marcação os alunos só poderão marcar em uma determinada área da 
quadra. 

Ao longo da atividade, o professor irá intervir através de questões que 
estimulem a reflexão dos alunos sobre a realização da marcação individual e 
por zona. Ex: Quais dificuldades encontradas na marcação individual/ zona? 
Qual o melhor momento de utilizar cada tipo de marcação? Quais os pontos 
fracos de cada marcação?   
 
No decorrer da atividade poderão ser realizadas variações para problematizar 
questões táticas sobre o tema. Ex: modificar o tamanho da área de jogo, 
modificar o número de jogadores, utilizar outros tipos de bola e etc. 
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Conclusão 
A aula será concluída com uma roda de conversa para saber dos alunos o que 
acharam da aula, como avaliam seu desempenho durante a aula e o que pode 
ser feito para melhorar. Nesse sentido, o professor atuará como mediador dos 
diferentes pontos levantados entre os alunos. 
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PLANO DE AULA 

MÉTODO DE ENSINO TGfU 

Turma: 2 

Aula: 06 Tema da aula: Mini Campeonato 

Duração: 50‟ 

Objetivos da aula 
- Participar da organização de um evento esportivo 
- Vivenciar a função de técnico de uma equipe esportiva 
- Utilizar os aspectos táticos e técnicos desenvolvidos ao longo das aulas 
 

Atividade 
O professor organizará os alunos em equipes, garantindo equilíbrio técnico e 
tático entre elas, bem como a presença de meninos e meninas em todos os 
grupos. As equipes serão compostas por goleiro, jogadores e um técnico. 
Todos os alunos vivenciarão as três funções. 

Cada partida será realizada em dois tempos, com obrigatoriamente um 
tempo técnico em cada. 

A equipe que vencer o maior número de partidas será a campeã do torneio. 

 

Conclusão 
A aula será concluída com uma roda de conversa para saber dos alunos o que 
acharam da experiência de organizar um campeonato, bem como atuar na 
função de técnico. Nesse sentido, o professor atuará como mediador dos 
diferentes pontos levantados entre os alunos. 

 


