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Resumo: Este estudo tem co-

por que alguns alunos do Ensino 
Fundamental não participam das 
aulas de Educação Física. A não 
participação dos alunos nas au-
las de Educação Física constitui 
uma realidade em uma discipli-
na que se caracteriza por priori-
zar o movimento corporal duran-
te o processo pedagógico. Como 
procedimentos metodológicos 

-
ca e de campo, caracterizando 
esta investigação como qualita-
tiva. Os alunos participantes do 
estudo têm faixa etária entre 13 
e 15 anos e estudam no último 
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ano do Ensino Fundamental. Co-
mo resultado concluímos que: a) 
a predominância de atividades 
lúdicas no ensino primário per-
de espaço, nos anos seguintes, 
para conteúdos esportivizados, 
fazendo com que os menos ha-
bilidosos percam interesse pe-
las aulas; b) situações de exclu-
são vivenciadas durante as aulas 
de Educação Física são determi-
nantes para que ocorra o afasta-
mento dos alunos das aulas.

Palavras-chaves: Educação 
Física escolar, Esporte, Exclusão.

Abstract: This study aims to 
identify and analyze why some 
elementary school students do 
not participate in Physical Edu-
cation classes. The non-partic-
ipation of students in Physical 
Education classes is a reality in 
a discipline that is characterized 
by prioritizing body movement 
during the pedagogical process. 
As methodological procedures 
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we perform bibliographical and 
-

ing this research as qualitative. 
The students participating in the 
study are age between 13 and 
15 years and study in the last 
year of Elementary School. As a 
result we conclude that: a) the 
predominance of play activities 
in primary education loses space 
in classes, in the following years, 
for sportivized content, causing 
the less skilled to lose interest in 
classes; B) situations of exclu-
sion experienced during physical 
education classes are determi-
nant for the withdrawal of stu-
dents from classes. 

Keywords: school Physical 
Education, Sport, Exclusion.

Introdução

A Educação Física embora se 
-

ferida para alguns alunos, pode 
representar uma disciplina que 
desperta pouco interesse para 
outros. Segundo Charlot (2009), 
a Educação Física é a disciplina 
que se diferencia das demais: 

Não, a Educação Física não é 
uma disciplina escolar “como as 
demais”. E acrescento: felizmen-
te. Não é igual as demais por-
que ela lida com uma forma do 
aprender outra que não a apro-
priação de saberes-enunciados. 
Em vez de tentar anular ou es-
conder essa diferença; – dever-
-se-ia destacá-la e esclarecê-la 
(CHARLOT, 2009, p. 243).

Mesmo distinguindo algumas 
características de outras disci-
plinas, a aula de Educação Físi-
ca, por expor o corpo em mo-
vimento propicia situações e 
inquietações que trazem à tona 
a discussão de possibilidades pe-
dagógicas que se mostram desa-

Na escola, os alunos viven-
ciam aulas de Educação Física 
muito semelhantes, sendo que 
frequentemente não possibilitam 

se refere ao acesso e constru-
ção de conhecimentos referentes 
aos elementos da cultura corpo-
ral de movimento (jogo, ginás-
tica, esporte, dança, luta etc.). 
A Educação Física, segundo Bra-
cht (1999, p. 16), constitui uma: 
“[...] prática pedagógica que te-
matiza com a intenção pedagó-
gica as manifestações da cultura 
corporal de movimento”. Ou se-
ja, as aulas deveriam partir de 
diversos conteúdos e não unica-
mente do esporte.

Por mais que os estudiosos de 
Educação Física tenham formu-
lado propostas e produzido tra-
balhos oriundos de debates aca-
dêmicos, essa disciplina escolar 
parece que tem mantido uma 
prática pedagógica com um vi-
és biológico e esportivista (DAO-
LIO, 2006). 

O aluno que vivencia a práti-
ca de esportes de maneira repe-
titiva, sem o olhar atento do pro-
fessor, pode sofrer com atitudes 
excludentes e exacerbadamente 
competitivas e acabar se afastan-
do de tais aulas. Alguns estudos, 
tais como: Bungenstab e Almeida 
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(2016), Fortes et. al. (2012), Sil-
va e Sampaio (2012), descrevem 
a existência de uma prática pela 
prática de esportes nas aulas de 
Educação Física, sendo o espaço 
da aula um momento em que os 
alunos simplesmente jogam bola 
e o professor tem o papel de cro-
nometrar o tempo de cada partida 
ou observar se está “tudo bem”. 
Uma das consequências disso é 
que as aulas reforçam os valores 
predominantes da sociedade con-
temporânea (competição, indivi-
dualismo, concorrência etc.). 

-
dos os professores atuam como 
reprodutores, com descaso e aco-
modação na sua atuação docen-
te, como declara Bracht (2000, p. 
19): “Existem várias experiências 
sendo realizadas por professores 
de diversas regiões do Brasil, que 

com um quadro adverso é verda-
de, mas que não desistem por-
que acreditam nessa necessidade 
e neste projeto político-pedagógi-
co”, no entanto, como já mencio-

conteúdos inovadores, fazem par-
te da realidade de uma pequena 
parcela da realidade de docentes 
e discentes. 

Procedimentos 
metodológicos

Este trabalho constitui uma 
pesquisa qualitativa voltada para 
investigar os motivos que levam 
os alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental a não participa-
rem ou se afastarem das aulas 

vivenciais31 de Educação Física. 
Como procedimento metodológi-
co foi realizada inicialmente re-
visão de literatura referente ao 
tema afastamento32 e não parti-
cipação dos alunos nas aulas de 
Educação Física, além do tema 
esporte como conteúdo das au-
las, caracterizando um tipo de 
análise que corresponde às pes-
quisas qualitativas. Para Minayo 
(1994), a pesquisa qualitativa 
se preocupa em compreender o 

-
vos, aspirações, crenças, valores 
e atitudes, relacionando proces-
sos e os fenômenos de um de-
terminado problema.

-
tuada a partir de um levanta-

-
mas de Bibliotecas da UNIMEP 
e da UNICAMP. Ao que se refe-
re ao tratamento das obras que 
são referência para esse traba-
lho, tivemos como base as dire-
trizes para leitura, análise e in-
terpretação de textos, de acordo 
com Severino (2007), utilizando 
as palavras-chave combinadas 
entre si e separadas: não parti-
cipação, Educação Física escolar, 
afastamento das aulas, no perí-
odo de janeiro a março de 2014.

Na segunda fase da investi-
gação foi realizada pesquisa de 

31 Aulas vivenciais são entendidas nessa pesquisa, como 
as aulas práticas, onde são desenvolvidas geralmente 
na quadra da escola. 

32 Ao longo de alguns anos atuando no magistério, 
percebemos que o afastamento pode ser um 
comportamento frente às aulas, que pode sofrer 
alterações em um período qualquer como um ano 
letivo, em virtude da escola, do grupo de amigos, do 
professor, do conteúdo ministrado. Portanto, embora os 
temas não participação e afastamento sejam parecidos, 
apresentam algumas distinções. 
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campo iniciada em março de 
2014 pelas observações diretas 
nas aulas de Educação Física e 
contato com o professor respon-
sável pela mesma. Nesta moda-
lidade de pesquisa, foram obser-
vadas aulas de Educação Física 
de 3 (três) turmas de 9º ano do 
Ensino Fundamental de uma es-
cola pública. 

A pesquisa de campo foi reali-
zada pelas técnicas de observação 
participante e entrevista semies-
truturada. A observação partici-
pante, de acordo com Bruyne et. 
al. (1982), é uma técnica que nos 
dá acesso aos fatos tais como são 
para os sujeitos observados, com-
plementando os dados que po-
dem ser obtidos com as entrevis-
tas semiestruturadas. 

A escola pública, situada em 
Cláudia-MT, foi escolhida pelo mo-
tivo de ser uma instituição que 
possui o maior número de alunos 
matriculados no município, sen-
do o regime de progressão con-
tinuada inserido nesta instituição. 
Ocorriam as matrículas e progres-
sões automáticas até a 3ª fase do 
3º ciclo ou 9º ano, tendo um nú-
mero de 9 (nove) turmas no perí-
odo diurno do ano de 2014, com 
duas aulas de Educação Física se-
manais, podendo retratar a rea-
lidade de outras escolas da rede 
estadual de ensino. 

Consideramos participantes 
da pesquisa os sujeitos que es-
tudam no 9º ano da escola no 
período diurno, com frequência 
escolar acima de 75% e que não 
participam regularmente das au-
las vivenciais de Educação Físi-
ca. Essa fase da escolaridade, 

representa um ciclo, em que os 
alunos(as) tiveram muitas expe-
riências nas aulas de Educação 
Física. Além das observações du-
rante as aulas, foram realizadas 
também entrevistas com os par-
ticipantes da pesquisa. 

Um terceiro critério foi de con-
tatar meninos e meninas, com o 

-
ferenças dentre esses dois gru-
pos de participantes, conside-
rando o fator gênero. O número 
de entrevistados em ambos os 

de dados, ou seja, à medida que 
as respostas começavam a se 
repetir, consideramos que o nú-
mero de entrevistados já era su-

alunos para as entrevistas, sen-
do 5 (cinco) meninos e 6 (seis) 
meninas, pois atingimos a satu-
ração de dados com esse núme-
ro pensado inicialmente. 

A entrevista semiestrutura-
da foi utilizada na pesquisa de 
campo, procedimento considera-
do por Triviños (1987) como um 
dos principais meios na pesquisa 
qualitativa em Ciências Huma-
nas. Essas entrevistas baseiam-
-se em perguntas que permitem 
ao informante seguir esponta-
neamente a linha de seu pensa-
mento e de suas experiências. O 
roteiro de entrevista foi: 

1. Histórico sobre as aulas de Edu-
cação Física que já realizou; 

2. A não participação nas aulas 
de Educação Física; 

As perguntas que iniciamos as 
entrevistas foram (dependendo 
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da resposta, foram formuladas 
-

girmos o objetivo da pesquisa): 

1) Como foram as aulas de Edu-
cação Física que você já realizou 
e em que escola? 
2) Por que você não participa das 
aulas de Educação Física?

Foi utilizado um notebook para 
a gravação de voz durante as en-
trevistas, sendo que todos os on-
ze alunos(as) permitiram a grava-
ção da entrevista. Utilizamos as 
letras do alfabeto para manter o 
sigilo dos entrevistados. 

A segunda fase da pesqui-
sa, que constituiu na pesqui-
sa de campo propriamente dita, 
foi aprovada pelo comitê de éti-
ca em pesquisa da Universida-
de Metodista de Piracicaba (CEP 
UNIMEP), protocolo nº 65/13. 

A terceira fase consistiu na 
análise dos dados coletados na 
pesquisa de campo. Para isso, ti-
vemos como base os princípios 
da pesquisa antropológica, o que 
Geertz (1989) compreende por 

dessa terceira etapa da pesqui-
sa foi analisar os discursos dos 
alunos do 9º ano do Ensino Fun-
damental da escola investigada 
em relação a situações de afas-
tamento, exclusão e preconcei-
to nas aulas. Esse levantamen-
to deu subsídios para a análise 
da pesquisa de campo realiza-
da junto aos alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental, fundamen-
tada também na revisão biblio-

-
vestigação. 

Resultados e discussão

1. Os alunos de Educação Fí-
sica do 9º ano e as obser-
vações da pesquisa

Os alunos do 9º ano da escola 
investigada são adolescentes que 
geralmente vivenciavam ativida-
des do contexto do lazer associa-
das a interesses sociais, como o 
acesso a redes sociais e a mídia 
eletrônica. Os alunos seleciona-
dos para as entrevistas apresen-
tavam quase sempre um com-
portamento de se distanciar das 
aulas de Educação Física e só in-
teragiam nas atividades quando 
manifestavam vontade ou quando 
gostavam do conteúdo proposto. 
Para melhor compreendermos os 
sujeitos participantes da pesqui-
sa, apresentamos as tabelas abai-
xo que indica o número de alunos 
(as), suas idades e seus compor-
tamentos observáveis durante a 
pesquisa de campo. 
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Quadro 1 – Características dos sujeitos da pesquisa, observáveis 
nas aulas, além do gênero e idade dos mesmos

Entre-
vistado

Gênero Idade Característica

A M 15 -
bancada conversando com os amigos;

B M 14 mencionava que não jogava somente voleibol, mas limitava sua 
participação a jogos de sala, tais como pebolim e tênis de mesa;

C M 14 somente participava da aula quando tinha futsal como conteúdo;

D M 15 não participava das aulas da quadra, só jogando espor-
tes de mesa, tais como pebolim e tênis de mesa;

E M 15 só participava quando tinha voleibol na aula; 

F F 15 embora dissesse que aula de educação física era somente futsal, não 
vivenciava nenhuma aula na quadra, preferia que tivesse aula na sala;

G F 14 participava raramente da aula, dizendo que jogava so-
mente quando era solicitado pelo professor;

H F 13 não demonstrava interesse, dando desculpas para 
não realizar as atividades propostas; 

I F 14 evitava jogar o que era proposto nas aulas, pois sofria 
pressão de outras alunas devido a sua falta de habilida-
de para determinadas modalidades esportivas;

J F 14 só participava quando tinha voleibol, pois considerava que a ha-
bilidade era fator determinante para sua participação no jogo;

L F 13 embora declarasse que só participava quando tinha 
queima, não manifestou interesse durante as aulas, 

Por meio das observações 
-

car os alunos que poderiam par-
ticipar da investigação, já que o 

-
de à disciplina de Educação Físi-
ca: “[...] é o movimento corporal 

à Educação Física no interior da 
Escola” (BRACHT, 1992, p. 16). 
No caso dos alunos não partici-
pantes ocorre o contrário, ou se-
ja, eles pouco se movimentam e 
interagem nas aulas.

Os alunos entrevistados e que 
foram observados na disciplina 
de Educação Física apresentavam 

uma atitude predominantemente 
passiva em relação às participa-
ções nas aulas vivenciais. Esses 
dados podem indicar que, a par-
ticipação dos sujeitos esteja re-
lacionada não somente ao gosto 
pelo conteúdo, mas por conside-
rarem que não tinham habilida-
de técnica que possibilitasse ob-
ter êxito durante as aulas.

As idas à escola, no período 
da manhã, possibilitaram a ob-
servação dos diferentes gêne-
ros, idades e comportamentos 
dos não participantes das au-
las de Educação Física. Segun-
do as observações, a maioria 
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dos educandos(as) que não par-
ticipavam das aulas constituem-
-se do sexo feminino, dados se-
melhantes relatados nos estudos 
de Jaco (2012). Consideramos 
importante para a pesquisa ter 
um número equivalente de me-
ninos e meninas participantes 
para que os problemas inves-
tigados não fossem associados 
predominantemente às questões 
de gênero, mas às situações de 
exclusão vivenciadas de manei-
ra geral. Além disso, foi possí-
vel conhecer a maneira como os 
entrevistados utilizam o espa-
ço e o tempo da aula com ati-
vidades alheias às vivências que 
eram propostas, tais como: con-
versar com os amigos, mexer no 
celular, conversar com o profes-

duplas ao lado da quadra. Nesse 
sentido, Tenório e Lopes da Silva 
(2012) compreendem a não par-
ticipação nas aulas de Educação 
Física como a conduta em que os 
alunos deixam de realizar o que 
é proposto pelo professor ou so-
mente assistem a aula. 

 Tais modos de estar nas au-
las, contribuem para que a par-
ticipação desses alunos não se 
efetive. Por isso, conhecer os fa-
tores que os alunos consideram 
importantes para não participa-
rem das aulas pode contribuir 
para a superação desse proble-
ma escolar. 

Também foi constatado que 
a adoção da prática do espor-
te como conteúdo predominan-
te da aula colabora para que os 

e falta de vontade em participar 

da mesma. Para Ilha e Hypoli-
to (2016, p. 176): “O saber que 
tem delineado as práticas curri-
culares da Educação Física é o 

dizer e ver o esporte”. 
No nosso caso, por sermos 

-
bol, as aulas de Educação Física 

-
porte. A tendência é que a maio-
ria dos alunos gostem e tenham 
conhecimento sobre futebol e 
queiram que o espaço da aula 
seja preenchido por esta prática, 
de acordo com o modelo de es-
porte de alto rendimento. 

Para uma possível explica-
ção do por que a Educação Físi-
ca é assim entendida, podemos 
nos basear em Mauss (1974). 
“O que se passa é uma imita-
ção prestigiosa. A criança, como 
o adulto, imita atos bem-sucedi-
dos que ela viu ser [sic] efetua-

e que têm autoridade sobre ela” 
(MAUSS, 1974, p. 405). O autor 
faz considerações sobre o fato 
da imitação prestigiosa ser uma 
espécie de incentivo aos sujei-
tos para terem determinados ti-
pos de comportamentos. Os alu-
nos mais habilidosos, ou aqueles 

e acompanham tal elemento da 
cultura pela mídia, podem consi-
derar as aulas de Educação Físi-
ca como espaços de práticas do 
esporte, no sentido de imitar o 
que os atletas fazem. 

Ao abordar os alunos e per-
guntar os motivos de não esta-
rem participando da aula, ouvi-
mos expressões, tais como: “Não 
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jogo bem!”, “Fulano não têm pa-
ciência”, “Quando eu erro todo 
mundo me xinga”. Foi interes-
sante observar que os não par-
ticipantes geralmente chegavam 
por último na quadra e os alu-
nos que mais participavam, con-
siderados habilidosos, chegavam 
correndo na quadra, para ocupar 
o maior tempo possível da aula 
com o jogo. Tal situação é rela-
tada de maneira semelhante por 
Figueiredo et al. (2008, p. 6):

Todos saem da sala de aula em 
direção a quadra, mas nem todos 

-
cam pelo meio do caminho, no 
pátio, na sala da coordenação 
conversando ou andando pela 
escola. Os que chegam à quadra 
se reúnem e, geralmente, “tiram” 
par ou ímpar para escolher os ti-

-
rando para jogar.

A mínima participação do pro-
fessor no decorrer do processo 
pedagógico é uma realidade em 
algumas escolas brasileiras (FI-
GUEIREDO et. al., 2008; FOR-
TES et. al., 2012; CORDOVIL 
et. al., 2015; BUNGENSTAB; AL-
MEIDA, 2016; ILHA; HYPOLITO, 
2016). Tal fato pode ser exempli-

-
da (2016, p. 161): “O professor 
apenas liberou as bolas e nem 

os alunos, que, em sua maioria, 
pareciam estar se divertindo du-
rante a aula, mesmo que o pro-
fessor nada estivesse ensinando 
para eles”. 

Não foi foco da pesquisa, ob-
servar a prática pedagógica 

presente na escola, embora o 
problema investigado possa indi-
car uma relação de proximidade 
entre ausência de direcionamen-
to pedagógico e não participação 
do aluno. A não intervenção pe-
dagógica, ao se materializar nas 
aulas, indica que a aula é deter-
minada e orientada pelos pró-
prios alunos, somente com a ob-
servação do professor, podendo 
essa situação colaborar para a 

exclusão vivenciados nas aulas. 
Russel (1957, p. 192-193) con-
sidera que: 

Numa comunidade de crianças 
em que adultos não têm inter-
ferência, há uma tirania do mais 
forte que será provavelmente 
muito mais brutal do que a maior 
parte da tirania dos adultos. [...] 
Onde o número de crianças é 
maior, uma ou duas delas pas-
sam a dominar por completo e as 
outras passam a ter muito me-
nos liberdade do que teriam se os 
adultos interferissem para prote-
ger os mais fracos e menos rixen-
tos. Na maior parte das crianças, 
a consideração para com os ou-
tros não nasce espontaneamen-
te, mas deve lhes ser ensinada, e 

exercício da autoridade. 

Nesse sentido, consideramos 
importante que o professor assu-
ma constantemente a direção do 
aprendizado, compreendendo que 
os processos educativos sejam es-
paços de condução dos alunos ao 
acesso aos conteúdos da cultura 
corporal de movimento, buscando 
uma aproximação com o contexto 
cultural dos mesmos.
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Vale destacar que, situações 
-

tes diante da própria caracterís-
tica da aula, do corpo em movi-
mento, pela disputa e exposição 
corporal. Segundo Jaco (2012), 
muitas vezes, existem nas au-
las, os alunos protagonistas, es-
ses não interagem com alunos 
menos habilidosos, não os esco-
lhem para seus times e, com al-
guma frequência, até os ridicu-
larizavam com piadas e risos. 

-
tes e excluídos/as se situam às 
margens da aula, com mínimas 
oportunidades de participação. 

-
sentes na atividade, mas mal se 
mexiam em jogo, era quase in-
visíveis na dinâmica da aula e 
dos colegas. Os alunos conside-

das aulas, geralmente sentados 
na arquibancada.

Essas considerações marcam 
atitudes e formas do educando 
de ser/estar nas aulas que po-
dem traduzir maneiras de com-
preender a Educação Física. Tais 
comportamentos podem ter re-
lação com experiências anterio-
res, que podem ter sido marca-

ou que os educandos associem 
à valores negativos para sua vi-
da na esfera do corpo e do mo-
vimento. Essas experiências po-
dem ser resumidas a seguir:

Como fatores de exclusão foram 
considerados: competição, auto-
-exclusão, exclusão pelo professor, 
“falta de habilidade”, obesidade, 
status social, estética, motivos de 

saúde, não compreensão do con-

mental, religião, racial e orienta-
ção sexual (LIZIERO; ROSA; STE-
FANE, 2008, p. 165). 

Também percebemos que o 
anseio de interagir na aula por 
parte da maioria dos alunos po-
de ser inversamente proporcio-
nal à maneira como alguns alu-
nos se escondem, se recolhem, 
quando tentamos compreender 
este fenômeno pela ótica da ‘ha-
bilidade’. Ou seja, aqueles que 
a possuem ganham status, visi-
bilidade e aqueles que possuem 
pouca habilidade técnica tentam 
se “esconder”. 

Em seguida, descrevemos33 
as entrevistas efetuadas com os 
alunos do 9º ano do Ensino Fun-
damental. 

2. As entrevistas 

A primeira questão feita aos 
participantes da pesquisa foi: 
“Como foram as aulas de edu-
cação física que você já reali-
zou e em que escola?. As res-
postas foram semelhantes entre 
os estudantes entrevistados. As 
principais atividades citadas vi-
venciadas por eles foram (Entre-
vistados A, B, D, E, F, G, H, I, J e 
L) queima, pular corda, amare-
linha nas séries iniciais, sendo a 
predominância de brincadeiras. 

No primário a gente jogava bas-
tante queima, eu gostava muito 

33 Transcrevemos as entrevistas na forma em que 

ditas pelos entrevistados, mesmo quando estas tinham 
erros gramaticais.



82

de jogar queima e pular corda, 
amarelinha, bet´s, vôlei na areia 
[...] Isto lá no primário... (Entre-
vista G).
A gente jogava, pulava corda, 
pulava amarelinha, jogava quei-
ma, vôlei (Entrevistada H).

Após o 6° ano, todos os entre-
vistados perceberam a inserção 
do esporte, associado à vivência 
da prática de futsal, basquete ou 
vôlei durante as aulas, explorada 
em seu aspecto exclusivamente 
prático (Entrevistados A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, J e L).

Daí na 5ª série foi mudando daí 
nós ia lá pra quadra fazer alonga-
mento, daí nós jogava conforme 
era o dia, tipo assim, tinha o dia 
de vôlei, de basquete, futsal, e as-
sim em diante (Entrevistado A). 
[...] só tinha brincadeiras, tipo 
pular corda, pular nos brinque-
dos, pega-pega, esconde-escon-
de, aí no ginásio já foi aumen-
tando aí já tinha um professor de 
Educação Física, a gente jogava 
futebol, queima, basquete, vô-
lei... (Entrevistado D).

Segundo Betti e Liz (2003, p. 
141): “A Educação Física é for-
temente associada pelos escola-
res ao esporte”. Notamos que a 
predominância de algumas mo-
dalidades esportivas são as mais 
citadas, no que se refere à vivên-
cia de práticas corporais, sen-
do quase sempre as mesmas di-
fundidas pela mídia. As aulas, em 
que ocorrem a prática pela práti-
ca, colaboram para que os alunos 
não questionem e simplesmente 
sejam passivos no aprendizado e 
o professor um agente que não 

legitima sua prática pedagógica. 
“Uma educação que apenas “en-
sina a copiar” não tem relevância 
histórica para o desenvolvimento. 
Pior que isto, “imbeciliza” a po-
pulação a medida que treina pa-
ra copiar” (DEMO, 1995, p. 60). 

A Educação Física dentro da 
instituição escolar observada, 
apresenta, geralmente, o futebol 
como o principal conteúdo das 
aulas. Segundo Faria (2014, p. 
503): “[...] o futebol é uma prá-
tica aprendida que possui pouco 
ensino observável”. Para a auto-
ra, a prática do futebol na escola 
não sofre intervenção pedagógi-
ca, não constitui aprendizagem, 
sendo caracterizada como uma 
prática social. Portanto, temos 
como realidade na Educação Fí-
sica escolar, o futebol, como 
conteúdo principal, ou de forma 
mais abrangente, outros pou-
cos esportes, não caracterizando 
uma ação centrada em situações 
de aprendizagens pedagógicas 
(SAMPAIO; MARIN, 2012). 

No que diz respeito à questão 
de gênero, pudemos perceber 
que há diferenças da maneira de 
considerar a disciplina de Educa-
ção Física, sendo que as meninas 
(Entrevistadas G, H, I e L), apre-
sentaram uma visão diferente dos 
meninos, esses últimos conside-
ram as aulas legais, divertidas 
etc. As alunas foram contunden-
tes em suas respostas desmere-
cendo e desconsiderando a disci-
plina de Educação Física. 

eu não participo muito da aula 
(Entrevistada L). 
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Não muita coisa, por que eu não 
gosto das aulas de educação físi-

-
trevistada G).

De forma geral, constatamos 
aquilo que Betti e Liz (2003, p. 

pesquisa: “A Educação Física é 
a disciplina de que as escolares 
mais gostam, mas não é consi-
derada muito importante...”. 

O acontecimento de uma au-
la de Educação Física pode en-
volver a satisfação por sair da 
sala de aula, realizar atividades 

-
ferenciar o espaço da escola, on-
de pode se movimentar, ou sim-

fazer algo alheio às obrigações 
escolares, cabendo ao professor 
apenas fornecer o material, con-
trolar o tempo e intervir em si-
tuações diferenciadas, gerando 
maneiras de compreender e in-
teragir nas aulas que traduzem 
as representações dos alunos. 
De acordo com Souza (2008, p. 

-
dos atribuídos à prática da Edu-
cação Física na escola diferem, 
não apenas em relação aos inte-
resses, mas também em relação 
ao que essa prática possibilita à 
vida deles como um todo”.

Em nossa outra questão: Por 
que você não participa das aulas 
de Educação Física? direcionan-
do a investigação para conhecer 
os fatores que levam os alunos a 
não gostar ou simplesmente dei-
xar de participar das aulas, per-
cebemos que a maioria dos alu-
nos (Entrevistados A, B, D, G, H 

e I) tiveram alguma decepção 
durante as aulas e seu compor-
tamento era semelhante. 

Bom, para começar, é assim, eu 
participava antes, como eu disse, 
né, só que daí quando eu cheguei 
aqui, eu joguei algumas vezes, só 
que daí aconteceu que no jogo eu 
acabava errando e uma vez isso 

eu tava jogando futsal e acabei 
pisando na bola e caí de costas, 
tipo assim, doeu muito, era uma 

com certo trauma da quadra, do 
piso, e eu não sou muito fã de jo-
gar não, mais por isso. E deram 
risada de mim (Entrevistada G).
[...] eu tava sendo a goleira, aí 
eu não defendi a bola, tipo, e fez 

eu sou idiota, essas coisas sabe, 
e isso me ofendeu porque só por 
causa que eu não defendi a bola 
do gol (Entrevistada H).
Uma vez eu estava jogando vôlei 
e aí a pessoa estava no mesmo 
time e aí a bola veio e daria cer-
tinho para mim rebater, mas aí a 

-

perdeu a bola, e daí todo mundo 
pedindo porque ela não deixou eu 
rebater. Ela disse simplesmente 
que eu não iria conseguir rebater 
a bola (Entrevistada I). 

Tais declarações estão as-
sociadas a momentos vexató-
rios para os alunos e constituem 
exemplos de situações de ex-
clusão vivenciados nas aulas de 
Educação Física. É curioso pen-
sar que o mesmo esporte, como 
conteúdo hegemônico, que im-
pulsiona a disciplina de Educa-
ção Física exercendo fascínio e 
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alegria, pode ser também sinô-
nimo de exclusão e afastamento 
para alguns alunos. Ao descen-
tralizar o foco na participação, 
na sociabilidade e na alegria dos 
indivíduos durante as práticas 
corporais vivenciadas na escola, 
pode ser enfatizada a competi-
ção exacerbada e a performance 
durante as práticas esportivas, 
afastando alguns alunos que se 
sentem excluídos. 

Nessa perspectiva, as diferen-
ças entre indivíduos são entendi-
das, muitas vezes, pela condição 
biológica de que alguns corpos 
são melhores e outros são pio-
res. Essas respostas encontram 
semelhanças com as situações 
relatadas no estudo de Cruz de 
Oliveira (2006). 

O grupo de meninos e meni-
nas que não jogou “bem” ou não 
eram tão habilidosos, exerce-
ram papel de coadjuvantes ou, 
em alguns casos, nem chegaram 
a compor o “enredo” da prática 
encenada (CRUZ de OLIVEIRA, 
2006, p. 304).

Os momentos de exclusão so-
fridos pelos alunos foram asso-
ciados à um conteúdo espor-
tivo e quase sempre após o 6º 
ano do Ensino Fundamental, fase 
que está associada ao início da 
adolescência, à novas amizades, 
novos professores. Contribuem 
para essas situações as aulas de 
Educação Física que deixam de 
explorar um maior número de 
atividades lúdicas. 

Daolio (2006) descreve uma 
reação carregada de desâni-
mo de uma aluna ao errar uma 

manchete no vôlei, após receber 
um saque “Por que eu sou uma 
anta?”. Neste artigo, que se tor-
nou uma referência nos estudos 
de gênero nas aulas de Educa-
ção Física, o autor desenvolve 
o tema com ênfase na constru-
ção cultural do corpo do meni-
no e da menina. Nesse caso, 
os próprios meninos e meninas 
acabam sendo rotulados nas au-

-
me seu sexo. De acordo com Ja-
co (2012, p. 67), ao comentar 
uma questão que enfoca o fator 
gênero e habilidade: 

[...] essa exposição de seus er-
ros provocava sentimentos de 
constrangimento que fazem com 
que muitas meninas não partici-
pem das atividades. Isso se dá 
porque muitas vezes as aulas de 
educação física tornam-se espa-
ço de demonstração de habilida-
de e atingir certas expectativas 
em relação às habilidades pro-
move um status dentro do grupo, 
uma valorização.

-
ciada por aspectos culturais e 
esses são construídos coletiva-
mente, oriundos de um processo 
de construção de comportamen-
tos e atitudes do corpo conforme 
a sociedade na qual o indivíduo 
está inserido (MAUSS, 1974). As 
ideias até então colocadas bus-
cam explicitar os motivos que le-
vam a não participação e o afas-
tamento nas aulas de Educação 
Física, presente em modelos di-
dáticos que não tenham uma 
preocupação com a participa-
ção integral e podem resultar em 
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atitudes de exclusão, geralmen-
te ocorrendo em maior frequên-
cia nas aulas em que o conteúdo 
a ser desenvolvido é o esporte, 
em que a forma de disputa ex-
clusivamente competitiva possa 
privilegiar os mais habilidosos. 
Nesse sentido, conforme Daolio 
(2006, p. 87): “É comum ouvir-
mos pessoas adultas falando de 
sua experiência de Educação Fí-
sica com muita tristeza ou com 

à margem das aulas, e que não 
possuem hoje autonomia para 
usufruir da cultura corporal”. Ca-
be destacar que, a observação 
e capacidade de abstrair situa-
ções em que ocorrem exclusões 
nas aulas, é de suma importân-
cia. Compreender as linguagens 
que se estabelecem entre os jo-
vens, tornando a aula um espaço 
de participação, é papel do pro-
fessor de Educação Física. 

Situações de exclusão podem 
ocorrer de forma sutil entre os 
alunos, podendo trazer conse-
quências para a participação dos 
mesmos nas aulas e para a ado-
ção de práticas de atividades fí-
sicas ao longo da vida.

 Diante da investigação reali-
zada com os educandos, foi pos-
sível tecer algumas considera-
ções a respeito da exclusão de 
alunos presente nas aulas de 
Educação Física, levando em 
conta as observações e declara-
ções coletadas nas entrevistas: 

a) A predominância de ativida-
des lúdicas no ensino primá-
rio vai perdendo espaço, nos 
anos seguintes, para conte-
údos esportivizados, fazendo 
com que os educandos me-
nos habilidosos percam inte-
resse pelas aulas;

b) Situações de exclusão viven-
ciadas durante as aulas de 
Educação Física são determi-
nantes para que ocorra o afas-
tamento dos alunos das aulas. 

como a disciplina preferida pelos 
alunos, justamente por oportu-
nizar a exploração de conteúdos, 
tais como: o futebol e o volei-
bol, que exercem fascínio a mui-
tas gerações, no entanto, estes 
mesmos conteúdos se apresen-
tam para alguns alunos como si-
nônimo de prática excludente. É 
necessário, portanto, que o pro-
fessor esteja preparado e preo-
cupado com as situações exclu-
dentes que venham a ocorrer e 
que os alunos ao saírem da es-
cola, visualizem a Educação Fí-
sica como uma prática pedagó-
gica e não somente reduzida a 
algumas poucas modalidades es-
portivas. O presente estudo pre-
tende contribuir para a melhoria 
da compreensão do fenômeno 
da exclusão nas aulas de Educa-
ção Física, sendo um passo ini-
cial para que possa ser comple-
mentado por outros estudos que 
venham tratar deste tema. 
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