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RESUMO 
 
 

OLIVEIRA, Thaíssa Silva. A falta de interesse pelas aulas de Educação Física. 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. 
 
 
 

Este trabalho busca entender o porquê da ausência dos alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental nas aulas de Educação Física e, assim, definir estratégias para que esse 

interesse seja despertado, buscando, assim, melhorias para o processo de ensino-

aprendizagem da Educação Física escolar, o que, consequentemente, irá promover 

uma melhor e maior adesão dos alunos nas aulas. A pesquisa foi realizada em duas 

turmas de 9º ano na Escola Municipal Emílio Carlos, no bairro de Guadalupe, 

município do Rio de Janeiro. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa 

usando, para isso, um questionário possibilitando, assim, um melhor diagnóstico e 

avaliação dos resultados obtidos. Os resultados apontam, principalmente, para uma 

aula desmotivante, sem cobrança por participação e compostas por alunos que não 

se sentem aptos a praticar a atividade por não ter a habilidade que o professor busca. 

 

 
Palavras-chave: Educação Física escolar. Estratégias. Desmotivante. Adesão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há tempos, em algumas realidades escolares, as aulas de Educação Física 

são vistas apenas como um momento de lazer dos alunos, onde não há cobrança por 

participação, ou seja, um tempo livre onde os alunos podem fazer o que quiserem, 

inclusive não fazerem a aula. Isso é percebido quando a direção da escola ou mesmo 

os outros professores sugerem que turmas sem aulas fiquem com o professor de 

Educação Física, quando, por qualquer motivo, é solicitado ao professor de Educação 

Física que junte mais de uma turma, quando um professor de determinada disciplina 

solicita que um aluno faça determinada tarefa sua durante a aula de Educação Física, 

etc. Portanto, esse olhar de “tempo livre” em relação a aula de Educação Física é 

compartilhado na escola em geral, por professores, direção e alunos. 

Caviglioli (1976) investigou a opinião dos alunos em relação às aulas de 

Educação Física e os resultados indicaram que os alunos relacionavam as aulas com 

liberdade, distração e o não trabalho.  

O resultado do autor é muito semelhante à minha realidade escolar, uma escola 

municipal, localizada no bairro de Guadalupe, município do Rio de Janeiro, onde 

trabalho com duas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental, que serão o universo de 

intervenção deste estudo. São turmas cheias e que em sua maioria preferem ficar 

durante a aula de Educação Física no canto conversando com o colega, no celular e 

muitos escolheriam ficar dentro de sala de aula se houvesse a possibilidade ou 

realizando tarefas de outras disciplinas. Em conversa com estes alunos, percebi que 

eles em sua maioria não praticam atividade física fora do horário escolar e que, alguns 

não fazem uso dessa prática, porque não têm acesso a atividade física pelo bairro, 

seja pela falta de estrutura adequada ou pelo perigo e por falta de interesse. Além de 

constatar que os motivos para a não participação de alguns alunos nas aulas eram 

muitos variados e um grande número destes motivos estavam relacionados a 

vergonha por não saber jogar determinado esporte. 

Historicamente as aulas de Educação Física têm um caráter de exclusão à 

medida que os alunos excluem os que têm menos habilidade e o professor valoriza 

os mais habilidosos. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

(BRASIL, 1997), a busca está em reverter o quadro histórico da área de seleção entre 

indivíduos aptos e inaptos para as práticas corporais, resultante da valorização 

exacerbada do desempenho e da eficiência. 
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É a partir do modo de como a aula vai ser conduzida pelo professor, o caráter 

e o que se espera da atividade escolhida e o que será ou não valorizado é que vai 

definir as relações de inclusão ou exclusão do indivíduo no grupo. A intervenção do 

professor se faz necessária da maneira de como vai ser montado o time até o objetivo 

da atividade proposta. Ainda de acordo com os PCN (BRASIL, 1997), na escola, ao 

considerar as opiniões e os interesses dos alunos no intuito de viabilizar a inclusão de 

todos, em última instância quem determina o caráter de cada dinâmica coletiva é o 

professor. 

Galvão (1993) pesquisou, dentre os alunos que pediam dispensa das aulas e 

verificou nos resultados que a maioria dos entrevistados acredita que a Educação 

Física na escola não cumpre o seu papel porque transmite pouco ou nenhum 

conhecimento. Muitos alunos não conhecem a importância das aulas de Educação 

Física e de se praticar uma atividade física, sendo este um dos motivos para o 

afastamento das aulas. 

Para tanto, este estudo pretende responder a seguinte questão: quais são as 

causas da falta de interesse pelas aulas de Educação Física em alunos de 9º ano do 

Ensino Fundamental? 
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2 OBJETIVOS 

 
 
 

Objetivos Geral 

Construir estratégias conjuntas para promover uma maior participação dos 

alunos nas aulas de Educação Física. 

 

 

Objetivos específicos 

● Conhecer os motivos pelos quais os alunos deixam de participar das aulas. 

● Discutir com os alunos meios e metodologias a fim de melhorar a participação 

deles nas aulas. 

● Investigar através de um questionário o que os alunos pensam sobre as aulas 

de Educação Física. 
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3 JUSTIFICATIVA 
 
 

A Educação Física é, ainda nos dias de hoje, vista como um momento de lazer 

dos alunos, um “tempo livre”, onde estes não precisam fazer atividade nenhuma, onde 

podem ficar apenas conversando com os amigos pois não há obrigatoriedade da 

prática das aulas. 

Os alunos que ainda se interessam por fazer a aula de Educação Física 

buscam participar apenas atividades que vai de encontro aos próprios interesses, 

sendo estes, quase sempre, o futebol e o jogo de queimado. 

É necessário diagnosticar essa falta de interesse e essa desmotivação para, a 

partir daí, buscar estratégias que tornem a aula e sua prática atraente e prazerosa 

para todos os alunos independente da atividade a ser realizada. 

Os PCN (BRASIL, 1997) dizem que a Educação Física pode oferecer aos 

alunos o conhecimento do próprio corpo valorizando e adotando hábitos saudáveis; 

conhecer, valorizar e respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações de cultura 

corporal do Brasil e do mundo; solucionar problemas de ordem corporal; conhecer a 

diversidade de padrões de saúde, beleza e desempenho que existem nos diferentes 

grupos sociais, entre outras coisas. E os alunos, principalmente os de 9º ano, não 

estavam aproveitando os benefícios que as aulas de Educação Física podem oferecer.  

E a escolha desse tema se deve ao fato de uma grande parcela dos alunos, 

principalmente de 9º ano, não participar das aulas de Educação Física na escola em 

que trabalho. 
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4 EMBASAMENTO TEÓRICO 
 
 

Por volta de 1920, a Educação Física surge no ambiente escolar com objetivos 

profiláticos, morais e culturais. Aos professores não era exigido uma formação 

adequada, estes eram chamados de instrutores e suas aulas eram compostas de 

exercícios e atividades praticados em quarteis. 

De acordo com Finck (2011), nunca houve consenso entre os profissionais 

sobre os tipos de atividades físicas que deveriam ser ministradas nas aulas de 

Educação Física. A discussão, num primeiro momento, discorria sobre a ginástica e a 

recreação; posteriormente, o esporte passou a fazer parte dessa polêmica. 

Entendemos, assim, que inicialmente “sua prática era calcada em ginástica e 

recreação e os objetivos definidos eram voltados para a construção de uma cultura 

que levasse o aluno a entender a importância daquela prática” (CONFEF, 2002). 

De acordo com os PCN (BRASIL, 1997), o trabalho da Educação Física é 

importante na medida em que possibilita aos alunos uma ampliação da visão sobre 

cultura corporal de movimento e, assim, viabiliza a autonomia para o desenvolvimento 

de uma prática pessoal e a capacidade para interferir na comunidade, seja na 

manutenção ou na construção de espaços de participação em atividades culturais 

como jogos, esportes, lutas, ginásticas e danças, com finalidade de lazer, expressão 

de sentimento, afetos e emoções. 

Além de propiciar autonomia para uma prática futura de atividade física, o aluno 

deve entender e compreender o porquê da realização destas atividades, a fim de que 

esta prática faça sentido para ele. As aulas de Educação Física devem despertar nos 

alunos o prazer pela prática de atividade e propiciar a eles o conhecimento de 

atividades corporais produzidas pela cultura, mas o que vemos hoje é um número 

cada vez maior de alunos que não participam das aulas. 

Um dos fatores observados para a não participação dos alunos nas aulas é a 

redução da ação pedagógica do professor em detrimento ao ensino e aprimoramento 

de técnicas esportivas segregando as turmas em alunos aptos e alunos não aptos 

para a prática de tais atividades, com isso o que vemos hoje em dia é a participação 

intensa apenas dos alunos ditos “mais habilidosos” uma vez que ocorre uma “seleção” 

durante as aulas na escola. 

Darido (2003) em sua obra intitula “A Educação Física na escola e o processo 

de formação dos não praticantes de atividade física”, diz que apenas os alunos mais 
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habilidosos estão efetivamente engajados nas atividades propostas pelos 

professores. Esses, por seu lado, ainda influenciados pela perspectiva esportivista, 

continuam a valorizar apenas os alunos que apresentam maior nível de habilidade, o 

que acaba afastando os que mais necessitam de estímulos para a atividade física. 

Ainda neste trabalho, Darido ressalta outros aspectos que favorece o 

absenteísmo das aulas, a autora diz que há um grande número de alunos dispensados 

e um grande número de alunos que simplesmente não participam das aulas. 

De acordo com os PCN (BRASIL, 2007), a valorização do desempenho técnico 

com pouca ênfase no prazer o vice-versa, a abordagem técnica com referência em 

modelos muito avançados, a desvalorização de conteúdos conceituais e atitudinais e, 

principalmente, uma concepção de ensino que deixa como única alternativa ao aluno 

adaptar-se ou não a modelos pré-determinados têm resultado, em muitos casos, na 

exclusão dos alunos  

Aliado a isso, destaca-se também a falta de motivação do professor em 

preparar uma aula mais motivante e isto deve-se a vários fatores como: falta de 

espaço ideal, falta de materiais, má formação acadêmica etc. O ideal, neste caso, é o 

professor buscar soluções para esses problemas, para que isso não afaste cada vez 

mais os alunos de sua aula e até o próprio professor não perca o prazer em exercer 

sua atividade. Uma vez que ele é o maior agente motivador para despertar nos alunos 

o interesse pela prática, cabe a ele preparar aulas atraentes para aquele grupo de 

alunos, com atividades motivantes e compostas por conteúdos que atraiam e 

despertam a atenção destes alunos 

  Campos (2011) diz que a ordem natural das coisas diz que o aprendiz é um ser 

em desenvolvimento constante e que o professor deverá se adequar aos contextos, 

criando novas formas de ensino. De acordo com Martinelli et al., (2006), o professor 

possui papel fundamental na motivação ou desmotivação dos alunos, pois a 

metodologia utilizada para desenvolvimento das aulas, o relacionamento aluno-

professor e o conteúdo por ele apresentado também influenciam na participação ou 

não nas aulas de Educação Física Escolar. 
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Ainda é possível destacar outros fatores para a falta de motivação dos alunos 

em realizar a prática da Educação Física que estão associados aos interesses que 

cercam esses alunos fora do ambiente escolar como os jogos eletrônicos e as redes 

sociais. Tais exemplos, afastam as crianças e os adolescentes de uma prática regular 

de atividade física, de brincadeiras de rua e isso se reflete sobremaneira nas aulas de 

Educação Física. 
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5 METODOLOGIA 
 
 

A abordagem utilizada nessa pesquisa é de natureza qualitativa e a fonte 

utilizada para a coleta de dados é o ambiente da aula com contato direto do professor 

com o objeto de estudo. 

Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de um estudo que inspira-se na 

proposta de uma pesquisa-ação; pois de acordo com THIOLLENT (1997), trata-se de 

uma investigação social que consiste em relacionar pesquisa e ação em um processo 

no qual atores e pesquisadores se envolvem participando de modo cooperativo, não 

só identificando os problemas coletivos como também buscando e experimentando 

soluções 

Essa pesquisa foi feita na Escola Municipal Emílio Carlos, com alunos de 9º 

ano do Ensino Fundamental. A escola se localiza no município do Rio de Janeiro, no 

bairro de Guadalupe. A região onde a escola está inserida embora seja um bairro 

aparentemente tranquilo, é cercada por algumas comunidades (favelas) e não há 

muitos espaços de lazer e prática de atividade física.  

Participaram dessa intervenção 2 turmas: a turma 1901, composta por 35 

alunos e turma 1902, composta por 33 alunos. Em ambas as turmas os alunos têm 

entre 14 e 15 anos, subtotalizando 68 participantes (100 %). Considerando a pouca 

participação nas aulas, foi pensada uma estratégia de intervenção que considerou três 

etapas: a roda de conversa, a aplicação do questionário e a aplicação do planejamento 

participativo. 

A primeira etapa foi uma conversa inicial com os alunos para compreender o 

porquê deles não participarem das aulas.  A princípio foi feito uma roda de conversa 

com a turma e depois houveram conversas individualizadas e informais a fim de 

descobrir pistas a respeito dessa falta de interesse. No geral foi utilizado um dia de 

aula para esta atividade, seguido da segunda etapa. Neste momento tudo que foi 

relatado durante a conversa foi registrado em um caderno pessoal do professor. 

Na segunda etapa, mediante a roda de conversa, passou-se a se discutir com 

os alunos meios e metodologias para melhorar a participação deles nas aulas. Optei 

pelo uso do planejamento participativo. O planejamento participativo é uma estratégia 

de intervenção que, de acordo com Gandin (2001, p. 88), “inclui distribuição do poder 

e a possibilidade de decidir na construção não apenas do “como” ou do “com que” 

fazer, mas também do o que e do para que fazer”. Busca- se a maneira de como se 
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pode contribuir para interferir na realidade, para transforma-la e para construí-la numa 

direção estabelecida em conjunto.  

A terceira etapa foi a aplicação de um questionário para investigar e recolher 

informações a respeito do tema deste trabalho e, assim, criar ou melhorar a 

metodologia usada durante as aulas. Segundo Cunha (1982), o uso do questionário 

oferece algumas vantagens: é um método rápido em termos de tempo, possibilidade 

de o respondente ter maior grau de liberdade, há a possibilidade de serem menores 

as distorções, permite a obtenção de dados muitas vezes superficiais e os dados mais 

detalhados podem ser obtidos com as questões abertas.  

O questionário em questão foi de natureza mista uma vez que que as questões 

eram compostas por respostas fechadas, onde o aluno seleciona uma opção e por 

respostas abertas quando ele precisava justificar as respostas utilizando suas 

palavras, tendo, desta forma, liberdade para se expressar. O questionário pode ser 

visualizado no quadro a seguir: 

 

QUADRO 1: QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS – AVALIAÇÃO E OPINIÕES SOBRE 

AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA1 

Pergunta Resposta 

1) Você participa das aulas de Educação 
Física na escola? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

2) Para você, qual a importância da aula de 
Educação Física? 

(   ) Muito Importante 
(   ) Não é importante 
Justifique a sua resposta: .................... 

3) Quais conteúdos você gostaria de ver nas 
aulas de Educação Física? 

(   ) Esportes 
(   ) Jogos e brincadeiras 
(   ) Importância e benefícios da atividade física 
(   ) Outros. Quais? ............................. 

4) O que mais não é do seu interesse nas 
aulas de Educação Física? 

 

5) A metodologia usada pelo professor e o 
relacionamento dele com a turma, são bons? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
Justifique sua resposta: ...................... 

6) Você pratica atividade física fora do horário 
escolar? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

Fonte: A autora, 2016.  

                                                 
1 O questionário apresentado no quadro teve o seu tamanho reduzido ao que foi apresentado ao alunos, 
considerando a necessidade das respostas abertas. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 

O primeiro passo para avaliar o nível de participação dos meus alunos de 9º 

ano do Ensino Fundamental foi uma roda de conversa com os alunos ainda dentro de 

sala de aula para que fosse entendido o porquê de alguns não fazerem a aula e como 

poderíamos mudar isso. Para este momento usei uma aula, e as duas aulas seguintes 

foram feitas em quadra com a participação de todos. A primeira aula com jogos e 

brincadeiras relacionados a determinado esporte e a segunda aula com atividades 

sugeridas por eles, mas com algumas intervenções minhas. Nessas duas aulas a 

única cobrança era a participação de todos. Na aula seguinte foi aplicado um 

questionário para coletar opiniões específicas sobre a Educação Física. 

Durante a conversa na turma 1901 que possui um número maior de alunos que 

participam da aula. Os motivos relatados por parte dos alunos que não participam 

residem no fato dos conteúdos se repetirem ao longo de todo o Ensino Fundamental, 

de acordo com eles, as aulas sempre atendiam os interesses de alguns alunos e eram 

sempre as mesmas atividades, quem não tinha o interesse de participar de tais 

atividades ficavam num canto conversando ou mexendo no telefone sem que fosse 

cobrado pelo professor. Nessa turma, diferente da 1902, muitos relataram que não 

faziam a aula pois ficariam suados para assistir as aulas seguintes em sala. 

Na turma 1902, havia um número maior de alunos reprovados e mais 

desinteressados. Os motivos para a não participação nas aulas, no geral, eram os 

mesmos da turma 1901, mas aqui um número maior de alunos justificava a sua 

ausência pelo argumento de não gostar das aulas ou pela preferência de ficar sentado 

conversando com os colegas. Aqui percebe-se a pouca importância dada à disciplina 

pois, nesse horário, eles podiam ficar “a toa” sem que fossem cobrados pelo professor.  

De maneira geral, após conversa inicial com as duas turmas (1901 e 1902) 

ficou constatado que as causas para a falta de interesse em participar da aula foi a 

preguiça de colocar a roupa adequada para a aula, inibição (ocasionada pelo fato de 

não saberem jogar determinado esporte, pelo fato de serem sempre o último a ser 

escolhido), a repetição das atividades ao longo dos anos e, principalmente, a não 

obrigatoriedade em participar da aula. A diferença maior encontrada de uma turma 

para a outra está no fato de alguns alunos da turma 1901 reclamarem de voltarem 

para a sala de aula suados uma vez que a Educação Física acontecia nos 2 primeiros 
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tempos do dia.  

Ao fim dessa conversa inicial com as duas turmas, foram detectadas as 

seguintes causas para a falta de interesse em participar das aulas que podem ser 

visualizados no quadro a seguir: 

 

 

QUADRO 2: CAUSAS DA FALTA DE INTERESSE NA AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Turmas: CAUSAS DO DESINTERESSE 

1901 Preguiça de 
trocar de 

roupa 
Inibição 

Repetição de 
atividades 

Não 
obrigatoriedade 

em participar 

Transpiração 
excessiva 

1902 - 

Fonte: A autora, 2016. 

 

Após o diagnóstico inicial, na aula seguinte, considerando a causa específica 

relacionada a preguiça de colocar a roupa adequada para a aula de Educação Física, 

a turma foi liberada para fazer a aula com o uniforme comum do dia a dia da escola e 

foi combinado com a turma 1901 que pararia a aula alguns minutos antes para que 

pudessem trocar de roupa com mais calma e, assim, ter mais tempo antes do início 

da aula seguinte. Essa estratégia foi usada apenas para que eles participassem dessa 

primeira aula após a conversa e, assim, encontrasse ou descobrisse o prazer de 

participar da aula de Educação Física. Já para a aula seguinte foi solicitado o uniforme, 

uma vez que seu uso faz parte da regra da escola. Isso ocorreu nas duas turmas 

pesquisadas, tanto na 1901 quanto na 1902. 

Essa aula mais “livre” durou 2 semanas e o esporte escolhido foi o vôlei. Para 

a prática das atividades foram escolhidos jogos e brincadeiras que tivessem o vôlei 

como tema e o responsável para a escolha do time foi feito de modo aleatório. Por 

exemplo, uma das estratégias foi usar as iniciais dos nomes para a formação do time. 

Dessa maneira, os alunos que se sentiam inibidos por não saberem jogar ou por 

serem sempre os últimos a serem escolhidos, se sentiram mais à vontade uma vez 

que as atividades se aproximavam mais de brincadeiras, sem regras de jogo e sem 

que se exigisse uma habilidade específica para a participação.  

  



18 

 

Aqui foram feitos jogos e brincadeiras que tinha o vôlei como tema principal. 

Alguns jogos foram utilizados, como: Jogo de vôlei sem regras (a única regra do jogo 

era não deixar a bola cair no chão), resgate (onde eles realizavam alguns movimentos 

do esporte para “resgatar” os colegas de time), entre outros. 

Na aula seguinte, as atividades foram escolhidas por eles com algumas 

sugestões e modificações da minha parte para que houvesse a participação de todos, 

inclusive os que não gostavam de tais atividades. Por exemplo, quando eles 

escolheram o jogo de “queimada”, eu sugeri que o jogo fosse feito de outras formas, 

com outros materiais, com uma quantidade maior de bolas. E essa variação da 

atividade chamou a atenção dos alunos que não gostavam de jogar o “queimado” pois 

era uma atividade que sempre se repetia. Nessas aulas, a exigência do professor foi 

a participação de todos os alunos. 

O objetivo dessas duas aulas foi alcançado uma vez que os alunos que não 

participavam pelos motivos expostos fizeram essas aulas e relataram prazer em 

participar da aula e tornaram a sua participação mais frequente. Os alunos que 

apontaram a inibição e os que usaram outros argumentos para esconder essa inibição 

aprovaram a maneira como a aula foi conduzida, as atividades propostas e as 

metodologias usadas e, assim, começaram a participar mais das aulas. No entanto, 

uma minoria ainda se mostrou um pouco resistente em realizar a prática. 

O que houve, nesse caso, foi uma construção em conjunto a medida que nos 

reunimos para definirmos estratégias, metodologias e ideias (sugeridas por eles) a fim 

de tornar a aula mais agradável e interessante para todos os participantes. 

Na terceira semana, ao final do processo, foi aplicado o questionário em ambas 

as turmas, para coletas de informações sobre as aulas de Educação Física. 

Participaram 35 estudantes da turma 1901 (19 eram do sexo masculino e 16 do sexo 

feminino) e 33 estudantes da turma 1902 (17 do sexo masculino e 16 do sexo 

feminino). 

Os resultados de cada pergunta serão apresentados a seguir: 

Em relação a primeira pergunta: você participa das aulas de Educação Física? 

Na turma 1901, dos 35 alunos, 20 disseram que participam e 15 disseram não 

participar. Na turma 1902, dos 33 alunos, 15 disseram que participam e 18 disseram 

não participar. Dentre esses podemos notar diferenças entre a participação de 

meninos e meninas, conforma a tabela a seguir: 
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TABELA 1: PARTICIPAÇÃO DE MENINOS E MENINAS NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

TURMA 

MENINOS MENINAS 

Total: 

Participam Não participam Participam Não participam 

1901 13 06 07 09 35 

1902 10 07 05 11 33 

Total: 23 13 12 20 68 

Fonte: A autora, 2016. 

Aqui percebe- se, em ambas as turmas, que os meninos ocupam mais espaço 

que as meninas nas aulas de Educação Física.  

De acordo com PCN (BRASIL, 2007, p. 41): 

 [...] as práticas da cultura corporal de movimento se 
caracterizam, entre outros aspectos, por serem espaços de 
produção simbólica, de linguagens por meio das quais o homem 
se relaciona e se comunica com o outro e com a sua própria 
cultura. Essa comunicação ocorre dentro de certos padrões 
estabelecidos pela própria cultura corporal de movimento, o que 
envolve valores, normas, atitudes, conceitos e, inevitavelmente, 
preconceitos. 
 

E o que foi observado, nesse caso, foi o preconceito. Pois aqui o critério de 

exclusão observado não é só pelo fato de serem mulheres, mas sim por serem 

consideradas mais fracas e menos habilidosas. 

Em relação pergunta 2, sobre a importância que os estudantes atribuíam a 

disciplina Educação Física, obtive os seguintes dados: 

 

TABELA 2: A IMPORTÂNCIA DA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

SEGUNDO OS ESTUDANTES 

Turma Muito Importante Não é Importante 

1901 23 (65,7%) 12 (34,2%) 

1902 17 (51,5%) 16 (48,4%) 

Total 40 (58,8%) 28 (41,1%) 

                        Fonte: A autora, 2016. 
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Aqui dos 68 alunos que responderam ao questionário 28 não reconhecem a 

Educação Física com uma disciplina importante dentro da escola. Para estes alunos 

esse é um momento em que não é necessário participar, onde eles podem fazer 

qualquer outra atividade sem que isso seja um problema. Em seu estudo, Oliveira e 

Daolio (2013, p. 244) dizem que “para estes alunos o tempo e o espaço da aula de 

educação física praticamente traduziram um momento descontraído, destinado a nada 

ou ao descanso da rotina rígida imposta pelas outras disciplinas”. 

A pergunta 3 investigou quais conteúdos os estudantes gostariam de ter em 

suas aulas de Educação Física e embora, tenha dado destaque a três opções de 

conteúdos específicos, a categoria outros foi pouco marcada pelos estudantes, os 

dados podem ser visualizados na tabela a seguir.       

 

TABELA 3: CONTEÚDOS QUE OS ESTUDANTES GOSTARIAM DE VER NAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Turma Esportes 
Jogos 

e brincadeiras 
Esportes + Jogos e 

brincadeiras 
Importância da 
Atividade Física 

Outros 

1901 6 (17,1%) 8 (22,8%) 15 (42,8%) 4 (11,4%) 
2 

(5,7%) 

1902 7 (21,2%) 6 (18,1%) 17 (51,5%) - 3 (9%) 

Total 
13 

(19,1%) 
14 (20,5%) 32 (47%) 4 (5,8%) 

5 
(7,3%) 

Fonte: A autora, 2016. 

 

Aqui a maioria escolheu atividade que envolviam jogos e brincadeiras junto com 

os esportes. Os jogos são adaptados dos esportes tradicionais tornando a atividade 

mais recreativa e prazerosa para todos os alunos. Houve uma participação maior da 

turma uma vez que para participar da atividade não se exigia técnica e regras do 

esporte em questão. Darido (2001) diz que é importante a Educação Física na escola 

resgatar a cultura de jogos e brincadeiras gerando uma participação maior dos alunos 

de uma turma. Neste momento os ditos “menos habilidosos” que, normalmente não 

participavam da aula, jogaram junto com os outros alunos. Quando os estudantes do 

9º ano foram indagados sobre os conteúdos que não era do interesse deles nas aulas 

de Educação Física (pergunta 4), as respostas foram no sentido de não gostar das 

atividades que eles faziam nas aulas. E com relação ao “não saber jogar”, esta reposta 

está ligado ao fato de se sentirem inibidos por não saberem praticar determinado 

esporte. Os dados podem ser visualizados no gráfico 1: 
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GRÁFICO 1: O QUE NÃO É DO SEU INTERESSE  

NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Fonte: A autora, 2016.  

 

Aqui vemos que a maioria dos alunos preferem a aula como sempre foi, mas 

uma parcela relativamente alta do total de alunos preferem não fazer a aula pois 

consideram os conteúdos repetitivos e se sentem inibidos por não saberem jogar 

determinado esporte. 

Na pergunta 5 do questionário, procurei saber com os estudantes o que eles 

queriam com relação as aulas de Educação Física: 

 

TABELA 4: SUGESTÕES COM RELAÇÃO AS AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Turma Mesma aula 
Aulas com conteúdos 

diversificados 

1901 10 (28,6%) 25 (71,4%) 

1902 13 (39,4%) 20 (60,6%) 

Total 23 (33,8%) 45 (66,2%) 

           Fonte: A autora, 2016. 
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Dos 68 alunos que responderam ao questionário, 23 preferem que a aula seja 

como sempre foi ao longo dos anos, onde eles escolhiam as atividades e 45 deles 

reclamaram e sugeriram que as aulas deveriam ter novas atividades e novos 

conteúdos.   

Por último perguntei aos estudantes, se os mesmos praticavam algum tipo de 

atividade física, fora do horário da escola, podemos observar as repostas na tabela a 

seguir: 

 

TABELA 6: SOBRE A PRATICA DE ATIVIDADE FÍSICA FORA DO HORÁRIO 

ESCOLAR 

Turma Sim Não 

1901 22 (62,9%) 13 (37,1%) 

1902 17 (51,5%) 16 (48,5%) 

Total 39 (57,4%) 29 (42,6%) 

                           Fonte: A autora, 2016. 

 

Aqui uma parcela grande dos alunos pesquisados respondeu não praticar 

atividade física fora do horário escolar. Dos 68 alunos, 29 não fazem atividade física 

fora da escola. E de acordo com Finck (2011) é na fase escolar que a vivência de 

atividades físicas poderão contribuir para a sedimentação de valores referentes à 

importância e aos benefícios que o indivíduo poderá adquirir com a, prática de 

exercícios de forma regular tanto para a manutenção como para a melhoria da saúde. 

Após o diagnóstico inicial, na aula seguinte a turma foi liberada para fazer a 

aula com a roupa que quisesse e foi combinado com a turma 1901 que pararia a aula 

alguns minutos antes para que pudessem trocar de roupa com mais calma e, assim, 

ter mais tempo antes do início da aula seguinte. Essa estratégia foi usada apenas para 

que eles participassem dessa primeira aula após a conversa e, assim, encontrasse ou 

descobrisse o prazer de participar da aula de Educação Física. Para a aula seguinte 

foi solicitado o uniforme, uma vez que seu uso faz parte da regra da escola. Isso 

ocorreu nas duas turmas pesquisadas, tanto na 1901 quanto na 1902. 

Essa aula mais “livre” durou 2 semanas e o esporte escolhido foi o vôlei. Para 

a prática das atividades foram escolhidos jogos e brincadeiras que tivessem o vôlei 

como tema e o responsável para a escolha do time foi feito de modo aleatório. Por 

exemplo, uma das estratégias foi usar as iniciais dos nomes para a formação do time.  
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Aqui foram feitos jogos e brincadeiras que tinha o vôlei como tema principal. 

Alguns jogos foram utilizados, como: Jogo de vôlei sem regras (a única regra do jogo 

era não deixar a bola cair no chão), resgate (onde eles realizavam alguns movimentos 

do esporte para “resgatar” os colegas de time), entre outros. 

Na aula seguinte, as atividades foram escolhidas por eles com algumas 

sugestões e modificações da minha parte para que houvesse a participação de todos, 

inclusive os que não gostavam de tais atividades. Por exemplo, quando eles 

escolheram o jogo de “queimada”, eu sugeri que o jogo fosse feito de outras formas, 

com outros materiais, com uma quantidade maior de bolas. E essa variação da 

atividade chamou a atenção dos alunos que não gostavam de jogar o “queimado” pois 

era sempre a mesma coisa. 

O objetivo dessas duas aulas foi alcançado uma vez que os que não 

participavam pelos motivos expostos fizeram essas aulas e relataram prazer em 

participar da aula e tornaram a sua participação mais frequente. 

Ao final desse processo de 3 semanas, antes de iniciar a aula, nos reunimos 

para uma nova conversa para que fosse avaliado o que foi feito ao longo desse 

período. Os alunos que apontaram a inibição e os que usaram outros argumentos para 

esconder essa inibição aprovaram a maneira como a aula foi conduzida, as atividades 

propostas e as metodologias usadas e, assim, passaram a ser mais frequentes nas 

aulas. No entanto, uma minoria ainda se mostrou um pouco resistente em realizar a 

prática. 
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 
 
 

O objetivo deste estudo foi entender as razões para o afastamento dos alunos 

das aulas de Educação Física e, junto com eles, buscar soluções para reaproxima-los 

das aulas. Por meio deste trabalho, podemos constatar que boa parte dos alunos 

ainda têm uma visão das aulas de Educação Física apenas como um momento de 

lazer. 

Aulas que apenas reproduzem conteúdos e atividades durante todo o Ensino 

Fundamental, aulas com “exigência” de gestos técnicos de determinado esporte e a 

não obrigatoriedade para a participação são alguns dos motivos apontados pelos 

alunos para o afastamento das atividades. 

O que se viu aqui é que os alunos ao chegarem para as aulas de Educação 

Física, trazem consigo experiências anteriores e estas é que irão definir sua 

participação ou não nas aulas. 

Ao adotar uma aula mais inclusiva, sem a exigência de gestos técnicos, uma 

aula com atividades mais variadas (mesmo que com os mesmos conteúdos 

reclamados por eles) e ao cobrar uma participação de todos, percebi um aumento no 

número de participantes das turmas pesquisadas e percebi, também, uma maior 

satisfação em fazer a aula com os alunos no geral. 

Ainda assim, encontrei alguma resistência por parte de poucos alunos que 

passaram a fazer a aula apenas por determinação da professora e quando tinham a 

oportunidade já procuravam se ausentar da mesma. 
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