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 O desinteresse discente nas aulas de Educação Física tem sido relatado na literatura de forma 

significativa. Os aspectos relacionados ao desinteresse estão provocando inquietação na área 

acadêmica, pois tal fenômeno caracteriza-se como uma realidade escolar (TENÓRIO; SILVA, 2015). 

Visto a crescente pesquisa nessa área do conhecimento, esse trabalho teve como objetivo levantar 

dados parciais, dos últimos cinco anos, acerca dos principais motivos que levam ao desinteresse 

discente nas aulas de Educação Física (EF). O trabalho foi desenvolvido utilizando o método de 

revisão da literatura. Os artigos científicos foram selecionados através da busca no banco de dados 

Lilacs, Scielo, Scopus e SPORTDiscus. A busca nas bases de dados foi realizada utilizando as 

palavras-chave: physical education and disengagement; dislike; excuse; disinterest; como descritores. 

Os critérios de inclusão na amostra foram estudos dos últimos cinco anos (2013 a 2018) e que 

abordassem o desengajamento, dispensa, desgosto e/ou desinteresse discente nas aulas de EF. Os 

principais motivos encontrados para o desinteresse discente nas aulas de EF referem-se a fatores 

psicológicos – sentimento de autoconsciência, ou seja, expectativas, medos, reações emocionais, 

percepções e interpretações, que podem ser positivos ou negativos; barreiras ambientais – falta de 

recursos materiais, por exemplo; experiências – passadas/presentes, sendo positivas/negativas. No que 

diz respeito às experiências podem ser relacionados a fatores como a prática repetitiva de esportes, 

aulas monótonas, conteúdos com ênfase no procedimental, ausência de intervenção/ mediação 

pedagógica do docente (MITCHELL; GRAY; INCHLEY, 2015; TENÓRIO; SILVA, 2015); vínculos 

sociais – conexões construídas no local de convívio com os pares e docentes e a exclusão dos alunos 

menos habilidosos pelos colegas (preconceito, bullying, ofensas e/ ou agressões). O mau 

comportamento dos alunos interfere no ensino, prejudica a qualidade da educação e dificulta a 

aprendizagem dos pares, como por exemplo, comparar-se a outros, pode sufocar a motivação e o 

prazer intrínseco; competência - baixos níveis de competência percebida e percepção de habilidades 

motoras e/ou características físicas (MITCHELL; GRAY; INCHLEY, 2015; TENÓRIO; SILVA, 
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2015; HSU; LI; PAN, 2017); autonomia – percepção de si como responsável pelo seu comportamento 

(MITCHELL; GRAY; INCHLEY, 2015). Os motivos para o desinteresse discente evidenciaram que 

há grande deficiência no processo de ensino e da aprendizagem nas aulas de EF. Para isso, os estudos 

citados indicam que há necessidade dos docentes mostrarem aos discentes o significado e 

contribuições da EF para a formação integral; de intervir no desenvolvimento das aulas, 

proporcionando diferentes experiências e conteúdos da cultura corporal; preocupar-se com os alunos 

que se afastam, de forma a inserir todos, adotando uma aprendizagem diversificada; intervir em 

qualquer tipo de violência ou preconceito; proporcionar momentos de autonomia para os alunos se 

sentirem parte do processo. Todos esses motivos demonstram desafios a serem superados e reforçam a 

importância do planejamento e intervenção do professor de EF, para inspirar e motivar os discentes 

para e em suas aulas (MITCHELL; GRAY; INCHLEY, 2015; TENÓRIO; SILVA, 2015; HSU; LI; 

PAN, 2017). O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq e FAPERJ, mediante a concessão 

de bolsa de Iniciação Científica/ PIBIC. 
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