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RESUMO 

 

SILVA, Pedro Dib Klayn da. O desinteresse pelas aulas de Educação Física dos alunos da 

Escola Municipal Nilo Peçanha. 2017. 25 f. Produto Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 

2017. 

 

Neste estudo, pretendemos analisar os níveis de interesse e significados atribuídos à disciplina 

Educação Física, assim como as estratégias pedagógicas motivante, a partir do olhar dos 

estudantes do nono ano do ensino fundamental, além de propor reflexões para lidar com o 

desinteresse nesta disciplina. A abordagem utilizada foi de natureza qualitativa, e, por meio de 

um questionário misto, realizamos uma pesquisa orientada pela metodologia estudo de caso. 

Mais da metade dos alunos demonstrou ter regular interesse pelas aulas de Educação Física, e 

a não participação na escolha dos conteúdos e o modelo de aula tradicional com 

predominância dos esportes como conteúdo foram apontados como os principais fatores que 

influenciam no nível de interesse desses alunos. Em relação aos significados atribuídos à 

Educação Física, os alunos, em sua maioria, compreendem a disciplina com o entendimento 

que vai ao encontro das propostas de currículo da saúde renovada, seguida pela abordagem 

desenvolvimentista, e isso está associado ao princípio de que as noções de Educação Física 

que os alunos elaboram se baseiam predominantemente nas experiências pregressas com a 

disciplina em sua vida escolar. No que tange aos modelos de aulas que mais motivam os 

alunos, são aulas práticas, de preferência “aulas livres”. A Educação Física é mais motivante 

quando associada a estratégias pedagógicas de natureza prática. Foi possível observar que 

esses alunos se acostumaram a uma prática da “não aula”, fazendo com que prefiram esse 

modelo acima de todos os outros apresentados. Concluímos que os professores devem investir 

no aprofundamento de práticas inovadoras que possam trabalhar com conteúdos 

diversificados, práticas pedagógicas com mais sentido e significado para os estudantes e que, 

consequentemente, ganhem relevância aos seus olhos e práticas pedagógicas que possam ser 

trabalhadas dentro de uma perspectiva crítica e, ao mesmo tempo, sejam atrativas e 

motivantes para os estudantes. 

 

Palavras-chave: Educação Física. Desinteresse. Professores. Ensino Fundamental. 
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ABSTRACT 

 

SILVA, Pedro Dib Klayn da. O desinteresse pelas aulas de Educação Física dos alunos da 

Escola Municipal Nilo Peçanha. 2017. 25 f. Produto Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 

In this article, we intend to analyze the levels of interest, meanings attributed to the Physical 

Education discipline and motivational pedagogical strategies, based on the students' look of 

the ninth grade, and propose reflections to deal with disinterest. The approach used was of a 

qualitative nature and the process that guided the research was the case study. More than half 

of the students showed a regular interest in Physical Education classes and the lack of 

participation in the choice of content and the traditional classroom model with predominance 

of sports as content were pointed out as the main factors that influence the level of interest of 

these students. Regarding the meanings attributed to Physical Education, the students, for the 

most part, understand the discipline with the understanding that meets the proposals of 

renewed health curriculum followed by the developmentalist approach and this is associated 

to the principle that the notions of Education Physics that students develop is based 

predominantly on previous experiences with discipline in their school life. Regarding the 

models of classes that motivate the students, they are practical classes preferably “free 

classes”, Physical Education is more motivating when associated with practical actions. 

Unfortunately these students have become accustomed to a non-classroom practice, making 

them prefer this model above all others presented. We conclude that teachers should invest in 

the deepening of innovative practices that can work with diverse contents, pedagogical 

practices with more meaning and meaning to students and that consequently gain relevance in 

their eyes and pedagogical practices that can be worked within a critical perspective and the 

same Be attractive and motivating to students. 

 

Keywords: Physical Education. Disinterest. Teachers. Elementary School. 
  



6 

SUMÁRIO 

 

1  INTRODUÇÃO........................................................................................................ 7 

2  OBJETIVOS............................................................................................................. 8 

2.1  OBJETIVO GERAL.................................................................................................. 8 

2.2  OBJETIVO ESPECÍFICO......................................................................................... 8 

3  JUSTIFICATIVA..................................................................................................... 9 

4  METODOLOGIA.................................................................................................... 10 

5  EMBASAMENTO TEÓRICO................................................................................ 11 

5.1  ABORDAGENS DA EDUCAÇÃO FÍSICA............................................................. 12 

5.1.1  Esportivista............................................................................................................... 13 

5.1.2  Recreacionista........................................................................................................... 13 

5.1.3  Desenvolvimentista................................................................................................... 14 

5.1.4  Saúde renovada........................................................................................................ 14 

5.1.5  Abordagem crítico-superadora............................................................................... 14 

5.1.6  Abordagem crítico-emancipatória.......................................................................... 15 

6  RESULTADOS......................................................................................................... 16 

6.1  NÍVEIS DE INTERESSE DOS ALUNOS PELAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

 FÍSICA....................................................................................................................... 16 

6.2  SUGESTÕES PARA AULAS MAIS INTERESSANTES........................................ 20 

7  CONCLUSÃO PARCIAL....................................................................................... 21 

 REFERÊNCIAS....................................................................................................... 23 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO: NÍVEL DE INTERESSE PELAS AULAS 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA....................................................................................... 25 

 

 



7 

1 INTRODUÇÃO 

 

O desinteresse pelas aulas de Educação Física já é um problema há algumas décadas 

no ensino médio, porém, nos últimos anos, isso vem se tornando um problema também nos 

anos finais do ensino fundamental, como é presenciado pelos professores da Escola Municipal 

Nilo Peçanha, que se deparam constantemente com o desinteresse dos alunos. 

Segundo Darido (2004), na fase da transição do ensino fundamental para o ensino 

médio há um progressivo afastamento dos alunos das aulas de Educação Física, ou seja, 

quando alguns alunos chegam à adolescência, começam a não se interessar pelas aulas, por 

considerá-las chatas, monótonas, repetitivas e pouco atrativas. 

O avanço da tecnologia, nos últimos anos, vem influenciando o estilo de vida das 

pessoas e, principalmente, dos jovens, que em muitos casos levam um estilo de vida 

sedentário e não demonstram interesse pelas práticas corporais. Com isso, temos um número 

cada vez maior de alunos desinteressados pelas aulas de Educação Física. Esse é apenas um 

dos fatores que afastam os alunos das aulas, entretanto sabemos que existem outros, como, 

por exemplo: o modelo de aula tradicional e excludente com conteúdos repetitivos baseados 

apenas na proposta esportivista. 

Segundo Martinelli (2006), a disciplina Educação Física vem se baseando em uma 

prática excludente, muitas vezes voltada para os gestos técnicos dos esportes e na formação de 

equipes esportivas. 

Seguindo nessa linha, Chicati (2000, p. 103) afirma que: “Os mesmos conteúdos sendo 

ministrados todas as aulas podem fazer com que os alunos, que já não possuem tanto interesse 

pelas mesmas, o tenha cada vez menos, e os que se interessam, percam-no gradativamente.” 

Frente a essa realidade e visando conhecer o nível de interesse pelas aulas de 

Educação Física dos alunos do ensino fundamental 2° segmento, surgem as seguintes 

questões: Quais os níveis de interesse dos alunos do nono ano da Escola Municipal Nilo 

Peçanha pelas aulas de Educação Física? Qual significado esses alunos atribuem à disciplina? 

Quais os modelos de aulas e as abordagens da Educação Física que mais os motivam a 

realizar as aulas? 

Essa é uma escola de horário integral e apresenta uma grade curricular diferente do 

modelo tradicional, com disciplinas como Projeto de Vida, Eletiva e três tempos semanais de 

Educação Física. A escola possui uma estrutura boa para aulas de Educação Física, 

disponibilizando de uma quadra poliesportiva um pátio e opções de material para as aulas.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os níveis de interesse, significados atribuídos à disciplina Educação Física e 

estratégias pedagógicas motivantes, a partir do olhar dos estudantes do nono ano do ensino 

fundamental da Escola Municipal Nilo Peçanha. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

a) Identificar os níveis de interesse dos alunos do nono ano do ensino fundamental 

pelas aulas de Educação Física; 

b) analisar os significados atribuídos à disciplina Educação Física pelos alunos do 

nono ano do ensino fundamental com base nas principais abordagens da Educação 

Física; 

c) analisar os modelos de aulas que mais motivam os alunos do nono ano do ensino 

fundamental na relação com as principais abordagens da Educação Física; 

d) propor reflexões para lidar com alunos desinteressados e construir práticas 

pedagógicas mais identificadas com os interesses dos alunos. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A escolha desse tema surgiu mediante a observação de alguns alunos que chegam ao 

nono ano do ensino fundamental com uma forte resistência em realizar as aulas de Educação 

Física, demonstrando desinteresse e até certo desprezo pelas aulas. 

Incomodados com essa realidade e dispostos a resgatar o interesse dos alunos pelas 

aulas de Educação Física, entendemos como necessário escutar o alunado, buscando saber 

quais significados esses jovens atribuem à Educação Física e quais os modelos de aula mais 

os agradam. 

Esta pesquisa torna-se relevante na medida em que esclarece dúvidas e traz reflexões 

acerca de um dos grandes problemas da Educação Física escolar na atualidade, contribuindo 

para elucidar possíveis fatores de desinteresse, além de apresentar alternativas para aulas mais 

motivantes e significativas para os estudantes. 
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4 METODOLOGIA 

 

Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa, que, segundo Deslandes (2010, p. 21), 

 
Responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um 

nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela 

trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, 

dos valores e das atitudes. [...] O universo da produção humana que pode ser 

resumido no mundo das relações, das representações e da intencionalidade e o objeto 

da pesquisa qualitativa dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores 

quantitativos. 

 

O método empregado na pesquisa é o estudo de caso, já que se pretende aprofundar e 

detalhar o conhecimento de uma unidade. Conforme Yin (2001, p. 32), de forma técnica, pode 

ser definido como “uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real”. 

Foi realizada pesquisa de campo, que, segundo Minayo (2010, p. 26), “consiste em 

levar para a prática empírica a construção teórica elaborada na primeira etapa” e teve como 

finalidade coletar dados para a identificação e análise dos níveis de interesse dos alunos de 

uma escola de ensino público do Rio de Janeiro pelas aulas de educação física. A pesquisa de 

campo teve como instrumento um questionário misto com perguntas abertas, as quais, 

segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 89), “[...] permitem ao informante responder livremente, 

usando linguagem própria, e emitir opiniões” e as de múltipla escolha, segundo Marconi e 

Lakatos (2010, p. 91), “são perguntas fechadas, mas que apresentam uma série de possíveis 

respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto”. 

O questionário foi aplicado a 43 alunos do nono ano da Escola Municipal Nilo 

Peçanha, localizada no município do Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, com faixa 

etária entre 14 e 16 anos. Esses estudantes foram escolhidos porque apresentaram uma forte 

resistência às aulas de Educação Física, e, em razão disso, percebemos a necessidade de 

entender os motivos que levaram à não participação e ao desinteresse desses estudantes pelas 

aulas propostas. 
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

O desinteresse dos alunos pelas aulas é um problema que, nas últimas décadas, vem se 

tornando cada vez mais presente nas escolas, e as aulas de Educação Física não estão isentas 

desse problema, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. A 

cada dia que passa, temos mais alunos desinteressados pelas práticas corporais e, 

consequentemente, pelas aulas de Educação Física, sendo que isso causa uma inquietude na 

área acadêmica e também para os que vivem a realidade do dia a dia escolar. Com esse 

cenário nada confortante, ressaltamos a importância de conversas, debates e reflexões por 

toda comunidade escolar, a fim de identificar as principais causas desse fenômeno e contornar 

o problema. 

Segundo Caldas e Hubner (2001, p. 72), “O interesse e prazer em aprender 

demonstrados pelas crianças parecem diminuir consideravelmente à medida que crescem e 

avançam nos anos escolares”. 

Sabemos que esse afastamento do aluno acontece pelas mudanças que tivemos na 

sociedade, principalmente pelos avanços e o fácil acesso às novas tecnologias. Na visão de 

Knüppe (2006), dentre os diversos fatores da desmotivação e afastamento de estudantes das 

aulas de Educação Física, destacamos que os atrativos oferecidos por essas novas tecnologias 

despertam interesses que vão além dos recursos oferecidos pela escola, estes muitas vezes 

pouco excitantes, gerando um fator de influência para o desinteresse e a falta de motivação. 

  Porém, esse não é o único responsável pelo afastamento do aluno das aulas de 

Educação Física. Existem outros, como os conteúdos repetitivos e a prevalência dos esportes, 

que são aplicados de forma errônea, priorizando a técnica do movimento, a competição e 

excluindo os menos habilidosos. 

Darido (2004) afirma que há um progressivo afastamento dos alunos da Educação 

Física nos anos finais do ensino fundamental, o que se agrava no ensino médio. Um dos 

fatores desencadeantes desse afastamento seria a repetição dos programas de Educação Física. 

Os programas praticamente não se alteram do sexto ano do fundamental até o terceiro ano do 

ensino médio. Tais programas, de um modo geral, restringem-se aos esportes e à execução 

dos movimentos técnicos esportivos. 

Muitas vezes, os alunos não se importam com a Educação Física, pois não 

compreendem seu significado. Alguns autores apontam que o fato de os conteúdos ensinados 

não terem significado para o aluno faz com que eles não se interessem pelas aulas. 

Encontramos estudos (MARTINELLI et al., 2006; BIANCHI; HATJE, 2007; MELO; 
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FERRAZ, 2007) os quais indicam que a educação física escolar muitas vezes é vista pelos 

alunos como uma prática recreativa, como uma forma de passar o tempo, através de 

brincadeiras, jogos entre outras atividades. Nesse sentido, Lovisolo destacou que: 

A disciplina de educação física é a que os alunos mais gostam (sentem-se 

motivados), porém não é a primeira em importância [...] os alunos distinguem, 

portanto, entre o gostar, o prazer que uma disciplina pode lhes proporcionar e a 

utilidade que as outras disciplinas podem ter para sua vida no mundo de trabalho 

(1995, p. 9). 

 

Nessa linha, Goulart (2000, p. 35) afirma que “uma aprendizagem deve ser 

significativa, isto é, deve ser algo significante, pleno de sentido, experiencial, para a pessoa 

que aprende”. Sendo assim, é de extrema importância que o aluno compreenda o significado 

das aulas, ou seja, o conteúdo deve fazer sentido e as temáticas devem se aproximar de sua 

realidade. Caso diferente, a Educação Física continuará sendo um momento de lazer para 

muitos e menos importante que as outras disciplinas curriculares. 

Sobre esse tema, Cruz de Oliveira (2010) aponta que o sistema escolar também 

contribui para que a Educação Física seja vista como um espaço menos rígido quando 

comparado com as outras disciplinas escolares. 

Com isso, percebemos que seria um erro considerar que o problema está no aluno e/ou 

nas mudanças da sociedade somente e que a escola e o professor podem permanecer com as 

mesmas práticas tradicionais que funcionaram há anos atrás. É necessário investigar quais 

sãos os fatores que geram o desinteresse nos alunos dentro da realidade que compõe a escola 

investigada dentro de uma perspectiva dos tipos de abordagens de Educação Física que esses 

estudantes mais reconhecem como aquela que representa as aulas desta disciplina na escola. 

 

5.1 ABORDAGENS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Atualmente, observamos que, em muitos casos, a prática pedagógica do professor de 

Educação Física não é bem definida e clara em relação a seus objetivos. Isso ocorre porque, 

ao longo deste último século, as propostas educacionais foram se modificando e, com isso, 

surge uma dezena de abordagens das mais variadas facetas, o que foi bom para o 

amadurecimento e desenvolvimento da área, porém esse avanço teórico não se mostra da 

mesma forma na prática. 

Segundo Darido (2011, p. 1), “Os objetivos e as propostas educacionais da Educação 

Física foram se modificando ao longo deste último século, e todas estas tendências, de algum 

modo, ainda hoje influenciam a formação do profissional e as práticas pedagógicas”. 
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Para as finalidades deste trabalho, optou-se por analisar somente as seguintes 

abordagens: esportivista, recreacionista, desenvolvimentista, saúde renovada, crítico 

superadora e crítico emancipatória. 

 

5.1.1 Esportivista 

 

Com o início da Segunda Guerra Mundial e a partir da instalação da ditadura militar 

no nosso país, surge o modelo esportivista, no qual o professor é tido como detentor do 

conhecimento e centralizador. A prática é pautada no esporte de alto rendimento e a aula 

consiste em uma repetição mecânica de movimentos esportivos. 

Darido (2005, p. 4) diz que: “É nessa fase da história que o rendimento, a seleção dos 

mais habilidosos, o fim justificando os meios estão mais presentes no contexto da Educação 

Física na escola”. 

Esse modelo criou fortes raízes no chão da escola e, mesmo com o surgimento de 

fortes críticas pelo meio acadêmico, que surgiram principalmente na década de 1980, ele 

ainda influencia e está presente na prática de alguns professores. 

 

5.1.2 Recreacionista 

 

É um modelo que desvaloriza a Educação Física enquanto disciplina assim como o 

professor, já que os objetivos da aula não ficam claros e o papel do professor seria somente de 

distribuir o material, separar conflitos e controlar o tempo. Ele surge como uma crítica ao 

esportivismo, porém não é uma proposta elaborada de dentro das universidades por estudiosos 

e provavelmente tenha surgido de uma interpretação errônea e das condições de trabalho 

desfavoráveis. 

Segundo Darido, esse modelo surge: 

Primeiramente, porque o discurso acadêmico passou muitos anos discutindo o que 

não fazer nas aulas de Educação Física, e não apresentando propostas viáveis e 

exequíveis para a prática; o outro fator diz respeito à falta de políticas públicas que 

facilitem de fato o trabalho do professor, como condições de trabalho, espaço, 

material adequado, políticas salariais e, principalmente, apoio às ações de formação 

continuada (2005, p. 4). 
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5.1.3 Desenvolvimentista 

 

O modelo desenvolvimentista, no Brasil, é abordado principalmente nos trabalhos de 

G. Tani, tendo embasamento em vários autores estrangeiros. Dentre eles, os de maior 

significância são D. Gallahue e J. Conolly. 

Para Tani: 

a proposta explicitada por eles é uma abordagem dentre várias possíveis, é dirigida 

especificamente para crianças de quatro a quatorze anos e busca nos processos de 

aprendizagem e desenvolvimento uma fundamentação para a Educação Física 

escolar. Segundo eles é uma tentativa de caracterizar a progressão normal do 

crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo-

social, na aprendizagem motora e, em função destas características, sugerir aspectos 

ou elementos relevantes para a estruturação da Educação Física Escolar (1988, p. 2). 

 

5.1.4 Saúde renovada  

 

Segundo Darido, 

 
a abordagem da saúde renovada tem por paradigma a Aptidão Física relacionada à 

Saúde e por objetivos: informar, mudar atitudes e promover a prática sistemática de 

exercícios. Embora seus pressupostos e finalidades sejam semelhantes ao modelo 

biológico higienista, que promovia a saúde por meio de atividades nas aulas de 

Educação Física, alguns aspectos distinguem esta proposição mais recente, 

conferindo-lhe um caráter renovado. Isto se deve principalmente a incorporação de 

certos princípios à proposta, como o da não exclusão (2005, p. 16). 

 

5.1.5 Abordagem crítico-superadora 

 

Segundo Finck: 

 
Essa proposta é fundamentada na perspectiva da pedagogia histórico-crítica e utiliza 

o discurso da justiça social como ponto de apoio. Com seus pressupostos no 

marxismo e no neomarxismo, recebeu, na Educação Física, grande influência de 

educadores como Libâneo e Saviani (2011, p. 48) 

 

Nessa abordagem, a Educação Física é compreendida como a disciplina que deve ter 

como eixo o conhecimento denominado pelos autores de Cultura Corporal. De acordo com o 

Coletivo de Autores: 

 
Na perspectiva da reflexão sobre cultura corporal, a dinâmica curricular, no âmbito 

da Educação Física, tem características bem diferenciadas das tendências anteriores. 

Busca desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de 

representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, 

exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, 

esportes (1992, p. 38). 
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5.1.6 Abordagem crítico-emancipatória 

 

Segundo Finck (2011), O trabalho de maior relevância que fundamenta a abordagem 

crítico-emancipatória tem como autor Elenor Kunz (1994), que sugere uma reflexão sobre o 

ensino dos esportes pela sua transformação didático-pedagógica. Darido, em seu estudo sobre 

o autor e sua abordagem, afirma que: 

 
Kunz defende o ensino crítico, pois é a partir dele que os alunos passam a 

compreender a estrutura autoritária dos processos institucionalizados da sociedade, 

os mesmos que formam falsas convicções, interesses e desejos. Assim, a tarefa da 

Educação crítica é promover condições para que essas estruturas autoritárias sejam 

suspensas e o ensino encaminhado para uma emancipação, possibilitada pelo uso da 

linguagem, que tem papel importante no agir comunicativo (2005, p. 15). 

  



16 

6 RESULTADOS 

 

Neste capítulo, em um primeiro momento apresentaremos os resultados obtidos na 

pesquisa de campo realizada com alunos do nono ano do ensino fundamental da Escola 

Municipal Nilo Peçanha, buscando identificar os níveis de interesse dos alunos pelas aulas de 

Educação Física e quais os significados esses atribuem à disciplina. Na segunda seção, 

pretendemos analisar quais abordagens da Educação Física e os modelos de aula que mais 

motivam esses alunos. Em seguida, através das respostas dos entrevistados, proporemos 

reflexões para aulas mais motivantes. 

 

6.1 NÍVEIS DE INTERESSE DOS ALUNOS PELAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Para tal investigação, pedimos aos alunos para que classificassem o seu nível de 

interesse pelas aulas, e as respostas apresentamos a seguir: 

 

Gráfico 1 – Níveis de interesse pelas aulas de Educação Física 

 
 Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor, no 2° semestre de 2016. 

 

Analisando os dados da pesquisa, encontramos como resultado de maior relevância 

que vinte alunos, o maior quantitativo dentre as opções, se interessam mais ou menos pelas 

aulas de Educação Física e cinco alunos, responderam ter pouco interesse. Neste caso mais da 

metade dos entrevistados. Já o número de alunos que afirmaram ter muito interesse foi de 

dezoito alunos, um número significativo, mas inferior aos outros dois somados. 

A pesquisa revela que o nível de interesse apresentado por esse grupo de alunos do 
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nono ano do ensino fundamental é regular, já que os alunos que se interessam muito 

correspondem a um quantitativo significativo, entretanto, estão em minoria quando 

comparados aos que se interessam mais ou menos e os que se interessam pouco. 

Cabe ressaltar que, dos alunos que responderam se interessar mais ou menos pelas 

aulas, uma boa parte deles justifica que seu nível de interesse está ligado ao conteúdo da aula. 

Como podemos constatar nas respostas a seguir: 

 
Porque há aulas que não me interessam. Mas tem umas que me interessam 

(Estudante 1). 

Porque, às vezes, eu não gosto muito da aula (Estudante 2). 

Porque algumas aulas são muito legais, mas, às vezes, tem aulas que são um pouco 

chatas (Estudante 3). 

Tem aulas que eu gosto de fazer, depende da atividade (Estudante 5). 

 

Dos entrevistados que responderam ter pouco interesse pelas aulas, a maioria 

justificou sua resposta, afirmando também que os conteúdos das aulas influenciam no seu 

nível de interesse, consoante as seguintes respostas: 

 
Depende do esporte que é (Estudante 22). 

Apenas me interesso quando é algo que eu goste ou me agrade (Estudante 23). 

 

Por conseguinte, é incumbência do professor, permitir que os alunos participem de 

forma democrática da escolha dos conteúdos, dessa forma, a aceitação e adesão nas aulas 

tendem a ser maiores. 

Segundo Freire (2011), ensinar exige saber escutar, e, nessa condição, o educador que 

escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, muitas vezes importante ao aluno. 

De acordo com Ludwig (1998), o planejamento deve ser participativo e democrático. 

Os programadores e executores devem fazer parte da mesma equipe, e o planejamento deve 

envolver todos os elementos relacionados ao ato de educar. 

Em seguida, os alunos deveriam indicar quais os papéis da Educação Física na escola, 

optando por duas alternativas dentre as cinco citadas. Seguem as respostas: 
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    Gráfico 2 – Significados da Educação Física em relação às abordagens 

 
     Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor, no 2° semestre de 2016. 
 

Obtivemos como resultado de maior expressão a alternativa que coloca a Educação 

Física com a disciplina responsável por cuidar da saúde e melhorar o estilo de vida, 

combatendo o sedentarismo, a obesidade, as doenças cardiorrespiratórias etc., seguida pela 

opção que define a Educação Física como um espaço de desenvolvimento fisiológico, motor, 

cognitivo e afetivo-social por meio da aprendizagem de habilidades motoras. 

Partindo do princípio de que as noções de Educação Física que os alunos elaboram se 

baseia predominantemente nas experiências pregressas com a disciplina em sua vida escolar, 

com esses resultados podemos interpretar que a maioria desses alunos teve enquanto 

experiências aulas de Educação Física mais voltadas para as propostas de currículo da saúde 

renovada e desenvolvimentista, o que os leva a compreender a disciplina com as 

características dessas abordagens. 

Podemos constatar também que alguns alunos ainda compreendem as aulas de 

Educação Física como um espaço para a prática de esportes que valoriza o desempenho 

técnico, o físico e os melhores resultados, levando-nos a acreditar que o modelo 

esportivista/tecnicista ainda é utilizado nas aulas em pleno século XXI, mesmo após mais de 

três décadas de críticas a esse modelo. 

Podemos ressaltar que alguns alunos, mesmo que poucos, onze dos entrevistados, 

entendem a aula de Educação Física como um momento para relaxar da rotina de estudos. O 

que podemos interpretar é que esses alunos vêm de experiências de “aulas livres”, ou ainda 

uma não aula, caracterizada pela falta de aprendizagem, sem mediação ou participação efetiva 

do professor, que assume o simples papel de levar o material, controlar o tempo e contornar 
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conflitos, como é exposto no modelo recreacionista, e que, infelizmente, a tão criticada 

“pedagogia da sombra” ainda está presente nas aulas de Educação Física. 

Segundo Machado (2010), a pedagogia da sombra ocorre quando o professor se 

apresenta em um estado no qual não demonstra grandes pretensões com sua prática, visando, 

principalmente, ocupar seus alunos de alguma forma. Nesse caso, o professor coloca-se como 

um simples administrador do material didático ou ainda como compensador do tédio dos 

alunos produzidos nas outras disciplinas. 

A opção que define a Educação Física enquanto um espaço para reflexão crítica (sobre 

as relações entre atividade física no cotidiano, aspectos sociais e culturais e conhecimento 

sobre o corpo) foi a alternativa menos aceita entre os entrevistados, apenas dois. Podemos 

concluir com isso que esses alunos tiveram poucas experiências em aulas pautadas nas 

abordagens críticas como a crítico-superadora e a crítico-emancipatória. 

  Na sequência do questionário, com o intuito de entender a preferência dos alunos por 

determinados modelos de aula, foi perguntado aos entrevistados quais tipos de aulas eles mais 

gostavam e quais menos gostavam. Seguem as respostas: 

 

    Gráfico 3 – Modelos de aula que mais gostam e menos gostam 

 
    Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor, no 2° semestre de 2016. 
 

Analisando os dados obtidos na pesquisa, encontramos como dado de maior relevância 

que 40 alunos, a grande maioria dos entrevistados, considera que o modelo de aula de 

Educação Física de que menos gosta são as aulas teóricas, dentre elas aulas expositivas, com 

leitura de textos e cópias no caderno. Em contrapartida, observamos que, somando o 

quantitativo de alunos que optaram por um dos três modelos de aula prática mencionados, 
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obtivemos como resultado 42 alunos, ou seja, as aulas práticas são as que mais motivam esses 

alunos. 

Outro resultado que chama atenção na pesquisa foi que 24 alunos, mais da metade dos 

entrevistados, têm como modelo de aula de sua preferência, as aulas práticas livres. 

Nesse caso, podemos considerar que se a teoria propõe a reflexão sobre a prática, há a 

possibilidade de interpretar a existência de uma rejeição a essa visão e a manutenção de 

abordagens tradicionais ou recreacionistas. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA AULAS MAIS INTERESSANTES 

 

Em um segundo momento, os alunos deveriam indicar sugestões para que as aulas de 

Educação Física se tornassem mais interessantes. Temos como finalidade, fazer uma análise 

das sugestões mais presentes e relevantes e dessa forma propomos reflexões para aulas mais 

motivantes. Seguem algumas respostas: 

 
Ter pelo menos um dia com o esporte que a turma escolher (Estudante 5). 

Que o professor e o aluno venham sempre estar num acordo entre o que vai ser feito 

na aula, assim as aulas sempre vão ser legais (Estudante 19). 

Que todos os alunos participem e discutam o querem jogar (Estudante 26) 

 

Como podemos notar, os alunos sentem a necessidade de participar, de alguma forma, 

da seleção dos conteúdos assim como da escolha das atividades que serão realizadas na aula. 

No fundo, muitos desejam ser protagonistas e não lhes é dado o espaço. 

Outras sugestões mencionadas fazem alusão às aulas que diversifiquem os conteúdos, 

saindo dos esportes tradicionais. Seguem algumas: 

 
Deixar um pouco de lado as aulas de esportes (Estudante 23). 

Eu gosto, só queria coisas novas para ganhar conhecimento (Estudante 29). 

Esportes desconhecidos, para que possamos conhecê-los melhor (Estudante 8). 

Aulas com esportes mais diversificados (Estudante 18). 

 

Isso demonstra que esses alunos já não se interessam tanto pelas aulas que apresentam 

os esportes como únicos conteúdos: eles anseiam por aulas com maior variabilidade de temas. 

Podemos constatar também que esporte, na visão desses alunos, parece significar 

sinônimo de conteúdo da Educação Física, o que reforça a visão esportivista. 
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

O desinteresse dos alunos pelas aulas de Educação Física é um dos fatores que 

incomodam os professores. São constantes as reclamações dos docentes da Escola Municipal 

Nilo Peçanha acerca da desmotivação, desinteresse e não participação nas aulas por parte do 

alunado. 

No presente estudo, tivemos o objetivo de identificar os níveis de interesse dos alunos 

do nono ano do ensino fundamental pelas aulas de Educação Física, analisar os significados 

que eles atribuem à disciplina e refletir sobre possíveis estratégias pedagógicas para tornar as 

aulas mais motivantes aos estudantes. 

Inicialmente, analisamos o nível de interesse dos alunos pelas aulas de Educação 

Física e verificamos que mais da metade dos estudantes demonstrou ter regular interesse. 

Grande parte desses alunos aponta o conteúdo das aulas como justificativa para o seu nível de 

interesse. Portanto, a participação dos estudantes na seleção dos conteúdos pode alterar os 

níveis de interesse dos alunos pelas aulas. 

Outro aspecto que pôde ser analisado como fator de influência no nível de interesse 

dos alunos foi a pouca variação dos conteúdos, quase sempre os esportes tradicionais. Então, a 

variação dos conteúdos, como esportes menos tradicionais, danças, lutas e ginásticas, pode 

contribuir para maiores níveis de interesse pelas aulas. 

Em relação aos significados atribuídos à Educação Física, os alunos, em sua maioria, 

compreendem a disciplina como responsável por cuidar da saúde e melhorar o estilo de vida, 

combatendo o sedentarismo, a obesidade e as doenças cardiorrespiratórias. Em seguida, ela é 

vista como um espaço de desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo-social por 

meio da aprendizagem de habilidades motoras. 

Constatamos que esses alunos compreendem as aulas de Educação Física com o 

entendimento que vai ao encontro com as proposta de currículo da saúde renovada seguida 

pela abordagem desenvolvimentista. Isso se associa ao princípio de que as noções de 

Educação Física que os alunos elaboram se baseiam predominantemente nas experiências 

pregressas com a disciplina em sua vida escolar. Com esses resultados, podemos interpretar 

que a maioria desses alunos teve como experiência aulas de Educação Física mais voltadas 

para as propostas de currículo da saúde renovada e desenvolvimentista, o que os leva a 

compreender a disciplina com as características dessas abordagens. 

Observamos também que alguns alunos, uma minoria, mas ainda sim significativa, 

compreendem a Educação Física como espaço para prática de esportes que valoriza o 



22 

desempenho técnico, o físico e os melhores resultados, seguida pelo entendimento de uma 

aula para relaxar da rotina de estudos, o que nos faz crer que os modelos esportivista e 

recreacionista ainda no século XXI estão presentes na prática de alguns professores. O 

entendimento que se refere às teorias críticas da Educação Física é o menos aceito entre os 

entrevistados. 

No que tange aos modelos de aulas que mais motivam os alunos, são aulas práticas, de 

preferência “aulas livres”, seguidas por aulas coletivas com atividades direcionadas pelo 

professor. A Educação Física é mais motivante quando associada a ações práticas. 

Infelizmente, esses alunos se acostumaram a uma prática da não aula, fazendo com que 

prefiram esse modelo acima de todos os outros apresentados. 

Esse estudo constata um dos piores problemas da Educação Física nas últimas 

décadas: o descaso de professores que, muitas vezes, ministram aulas sem nenhum 

direcionamento e intencionalidade, formando uma geração de alunos que, além de não 

participar das aulas, não compreende a importância da Educação Física escolar. Por isso, 

propomos que futuros estudos invistam no aprofundamento de práticas inovadoras que 

possam trabalhar com conteúdos diversificados, tornando-os mais atrativos aos estudantes, 

práticas pedagógicas com mais sentido e significado aos estudantes e que consequentemente 

ganhem relevância aos seus olhos, práticas pedagógicas que possam ser trabalhadas dentro de 

uma perspectiva crítica e ao mesmo tempo seja motivante aos estudantes.  

Em um segundo momento, buscamos analisar sugestões dos entrevistados para aulas 

mais interessantes e podemos relacionar como de grande relevância as sugestões que 

reivindicam: 

a) maior participação dos alunos na escolha dos conteúdos e nas atividades que serão 

realizadas em aula, o que demonstra o anseio desses por uma educação 

democrática, com aulas que atendam aos seus interesses e que tenham mais 

significado; 

b) aulas com maior diversificação de conteúdos e que não tenham como único tema os 

esportes tradicionais. 

Embora a solução para este cenário não seja algo simples, cada educador deve 

considerar a realidade na qual está inserido e intervir na busca por minimizar o problema. 

Entendemos que é de grande importância que outros estudos sejam realizados e venham 

contribuir na busca de soluções para o desinteresse pelas aulas de Educação Física. Nossa 

intenção, com este trabalho, não é esgotar a discussão, mas contribuir com elementos que 

sirvam para a reflexão da prática pedagógica na escola. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO: NÍVEL DE INTERESSE PELAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Questionário: Níveis de Interesse pelas aulas de Educação Física - Alunos Nilo Peçanha 

 

Turma:__________ Sexo: Masculino (   ) Feminino (   ) Idade:__________ 

 

1 – Qual o seu nível de interesse pelas aulas de Educação Física? 

(   ) Me interesso muito 

(   ) Me interesso mais ou menos 

(   ) Me interesso pouco 

(   ) Não tenho interesse 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2 – Para você, qual o papel da Educação Física na escola? 

Marque duas alternativas que melhor descrevem o papel da Educação Física: 

 

(  ) A aula de Educação Física é um espaço para a prática de esportes que valoriza o 

desempenho técnico, o físico e os melhores resultados. 

(   ) A aula de Educação Física é um espaço para cuidar da saúde e melhorar o estilo de vida, 

combatendo o sedentarismo, a obesidade, as doenças cardiorrespiratórias etc. 

(   )  A aula de Educação Física é um espaço de desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo 

e afetivo-social por meio da aprendizagem de habilidades motoras. 

(   )  A aula de Educação Física é um momento para relaxar da rotina de estudo. 

(   )  A aula de Educação Física é um espaço para reflexão crítica (sobre as relações entre 

atividade física no cotidiano, aspectos sociais e culturais e conhecimentos sobre o corpo). 

 

3 – Quais os modelos de aula você mais gosta e quais menos gosta? 

Marque de 1 a 4, sendo 1 o que mais gosta e 4 o que menos gosta. 

 

(    ) Teórica (leitura de textos, debates, aulas expositivas e cópias no caderno). 

(    ) Teórica (com uso de vídeos, filmes e apresentação de trabalhos). 

(   ) Prática e teórica (com uso de vídeos, filmes e apresentação de trabalhos e (atividades 

coletivas e coordenadas pelo professor). 

(     ) Prática (atividades coletivas e coordenadas pelo professor). 

(     ) Prática (aulas livres). 

Justifique as alternativas 1 e 4: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4 – Em sua opinião, o que poderia ser feito para que as aulas de Educação Física se tornassem 

mais interessantes? 

___________________________________________________________________________ 


