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A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO FISICA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR: A 

CARACTERISTICA MOTORA INDIVIDUAL INTERFERE NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA?  
 

Luiz Augusto Leite Da Silva Junior1 

 

 

RESUMO 

Muito se discute a relevância de um aluno desenvolvido fisicamente, mas pouco se discute sobre os elementos que 

interferem nesse desenvolvimento. As atividades físicas estão presentes na vida do homem desde da sua origem, 

pois tudo a partir disso é movimento e cada movimento é aprendido em seus estágios. O presente estudo teve como 

objetivo abordar as relações entre o a Educação Física e sua importância, o desenvolvimento motor e as 

interferências das individualidades dos indivíduos nas aulas. A Educação Física tem grande importância visto que 

tudo na vida é gerado a partir de movimento, desde uma habilidade de andar como “trepar” e escalar. O 

desenvolvimento motor é um fator que ocorre em todo ser, pelo fato de ser continuo e ter uma ligação com todo o 

desenvolvimento a partir das experiências, ligadamente com os estímulos e com o indivíduo.  A individualidade é 

um princípio interno do desenvolvimento, já que é essa especificidade interfere em todas as atividades, assim a 

individualidade deve ser observada e estimulada corretamente para que haja um desenvolvimento homogêneo e 

por completo.   

 

Palavras-chave: Educação Física. Desenvolvimento humano. Individualidade. Aprendizagem motora. 

 

ABSTRACT- Much is discussed about the relevance of a physically developed student, but little is discussed 

about the elements that interfere in this development. Physical activities are present in the life of man since its 

origin, for everything from this is movement and each movement is learned in its stages. The present study had as 

objective to approach the relations between the Physical Education and its importance, the motor development and 

the interferences of the individualities of the individuals in the classes. Physical Education has great importance 

since everything in life is generated from movement, from a walking ability like "climbing" and climbing. Motor 

development is a factor that occurs in every being because it is continuous and has a connection with all 

development from the experiences, in connection with the stimuli and with the individual. Individuality is an 

internal principle of development, since it is this specificity that interferes in all activities, so individuality must 

be observed and stimulated correctly for a homogeneous and complete development. 
 

KEYWORDS: PE. Human development. Individuality. Motor learning. 
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As atividades físicas estão presentes na vida do homem desde seu nascimento, pois tudo 

a partir disso é movimento e cada movimento é aprendido em suas etapas. E que um movimento 

aprendido anteriormente vai auxiliar na aquisição de um novo movimento e assim as 

habilidades são formadas.  

Muito se discute a importância de um aluno desenvolvido, mas pouco se discute sobre 

os fatores que interferem nesse desenvolvimento. O desenvolvimento motor é algo 

imperceptível pois precisamos de atividades para poder relacionar o desenvolvimento de um 

aluno.  

Para assimilar melhor o procedimento de desenvolvimento, é primordial olhar para os 

dois tipos de alternâncias que se verifica na vida do ser humano: as mudanças quantitativas e 

as mudanças qualitativas. 

As mudanças quantitativas referem-se às variações diretamente apreciável (peso, altura, 

ou de desempenho). As mudanças qualitativas estão correlacionadas ao progresso nas 

finalidades (andar, falar, melhorar o Funcionamento de um órgão ou sistema, e desenvolver 

uma nova habilidade etc.). 

A Educação Física é uma área que está totalmente associada ao movimento, logo a 

educação motora que esta área dispõe auxilio o Indivíduo no que se refere ao desenvolvimento 

motor. Diante da magnitude desta disciplina para a consumação da educação motora, propõe-

se, neste estudo, aprofundar a sua contribuição no progresso de desenvolvimento motor em 

alunos do Ensino Fundamental II. Pois a escola é um dos ambientes onde a criança tem a 

oportunidade de executar uma série de movimentos e também desenvolver novas habilidades 

motoras, e ou, aperfeiçoar as já aprendidas.  

O desenvolvimento motor recebe grande influência dos fatores externos como: 

ambiente, da tarefa e do indivíduo. Desta forma é de total relevância ressaltar que cada aluno 

terá seu tempo para realizar alguma tarefa, pois depende dos estímulos das tarefas agindo como 

incentivos ou bloqueios, do ambiente por se tratar das experiências e vivências com o ambiente 

inserido e com a sua individualidade que é de origem genética onde cada pessoa tem a sua. 

É importante ter em mente a noção do conceito de desenvolvimento “ao longo da vida”. 

Assim como é importante o estudo do atleta talentoso durante a adolescência e a idade adulta, 

também é importante o estudo do movimento do bebê, da criança e do idoso, muito podemos 

ganhar ao estudarmos o desenvolvimento motor em todas as idades, considerando-o como um 

processo que ocorre ao longo da vida.  

Gallahue (2013, p. 22) ratifica que o desenvolvimento é um processo contínuo que 

começa na concepção e cessa com a morte. Ele envolve todos os aspectos do comportamento 
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humano e, em consequência, só pode ser separado em “domínios”, “estágios” ou “faixas 

etárias” de forma artificial.  

Diante destas considerações iniciais o problema de pesquisa deste trabalho investigativo 

foi, “A influência da Educação Física no desenvolvimento motor: a característica motora 

individual interfere nas aulas de Educação Física”?  

O objetivo foi analisar se as características motoras individuais interferem nas práticas 

das aulas de Educação Física Escolar na Escola de Rede Pública Municipal Olavo Bilac no 

Ensino Fundamental II de Lucas do Rio Verde – MT. Para chegar a este, elencaram objetivos 

específicos como: Averiguar se a individualidade motora dos alunos interfere no 

desenvolvimento das atividades físicas realizadas nas aulas de educação física. 

Verificar a percepção dos professores de Educação Física Escolar acerca da 

individualidade motora dos alunos. 

Identificar se há intervenção dos professores nas atividades práticas visando 

homogeneidade de suas aulas. 

A consumação deste trabalho contribuiu para a compreensão e a importância de aulas 

onde consigam atender todos os alunos em suas dificuldades e estimulem o aluno como um ser 

pensante que precisa de obstáculos para prosseguir em um desenvolvimento continuo. Assim 

este trabalho teve como intenção relacionar o desenvolvimento motor de cada aluno com a sua 

individualidade que por muitas ou quase todas as vezes não é considerado como característica 

própria 

. 

2 - REVISÕES DA LITERATURA 

 
2.1 Histórias da Educação Física e Objetivos 

 

A Educação Física vem ligada com os tempos primitivos através dos meios de 

sobrevivência natural no homem em forma de caça, para sua alimentação ou proteção entre 

perigos, não sendo assim trabalhada de forma objetiva. 

 
A Educação Física Escolar tal como a concebemos hoje - como matéria de ensino - 

têm suas raízes na Europa de fins do século XVIII e início do século XIX. Com a 

criação dos chamados Sistemas Nacionais de Ensino, a Ginástica, nome primeiro dado 

à Educação Física e com caráter bastante abrangente, teve lugar como conteúdo 

escolar obrigatório. (SOARES, 1996 p. 8) 

O surgimento da Educação Física veio por volta do século XVIII na Europa e só no 

século XIX teve seu espaço na escola como conteúdo escolar obrigatório com a criação dos 

sistemas nacionais de ensino. 
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Na década de 70 a Educação Física teve outra forma de ser vista e ensinada. A 

Psicomotricidade veio com força para o desenvolvimento das crianças com atos de aprender 

com os processos cognitivos, motores e afetivos. Assim a criança se desenvolvia integralmente 

onde a Educação Física servia como conexão para um desenvolvimento além das atividades 

físicas, ensinando como objetivas secundárias formas de aprender as outras matérias lecionadas 

nas escolas. 

 

[...] a Educação Física não tem mais um conteúdo seu, ela é um conjunto de 

meios para... ela passa a ter um caráter genérico: será de reabilitação? De 

readaptação? De integração? Talvez ela tenha se tornado um pouco de tudo 

isto sem exatamente ser tudo isto. Afinal onde ficou a especificidade? Não dá 

para esquecer que este foi o momento no qual todas as pessoas envolvidas ou 

não com ensino, davam palpites sobre o que deveria ou não ser do domínio da 

Educação Física na escola. (SOARES, 1996 p. 9) 

 

A Educação Física passou a ser usada para outros objetivos que ligados a ela 

proporcionavam resultados específicos para cada tipo de grupo, fazendo assim com que ela 

tenha sido questionada em o que realmente deveria ser de domínio da Educação Física. 

 

Desde suas origens na sociedade ocidental moderna, vamos sempre encontrar 

a inegável importância de um conhecimento do corpo sob o ponto de vista da 

anatomia, fisiologia e mecânica do movimento. Mas também, desde as suas 

origens vamos encontrar preocupações de natureza pedagógica, busca de 

relação entre o físico e o mental, socialização, etc., mas o conteúdo de ensino 

está lá, mantém seu caráter de especificidade, altera-se em abrangência, 

profundidade, mas não se confunde. (SOARES, 1996 p. 10) 

 

Desde suas origens é possível encontrar a importância do ponto de vista mecânico, 

anatômico e fisiológico, mas também a formação do corpo, mente e a socialização do aluno, 

para assim ter um aluno formado integralmente capaz ser integrado em qualquer atividade, seja 

física, mental ou afetiva.  

 
[...]a Educação Física estaria em crise porque dentre outras razões o governo 

autoritário instalado no Brasil após 1964, na tentativa de consolidar sua 

ideologia, fez uso das atividades desportivas (e da educação física em geral) 

com a finalidade de anestesiar a consciência e amainar a participação popular 

nos processos reivindicatórios e decisórios. Então, teria o governo produzido 

e divulgado uma certa abordagem de educação física que se consolidou de 

forma incontestável, sem que os profissionais da área pudessem contrapor-se 

às suas medidas arbitrárias e autoritárias. (AURÉLIO, 2002 p. 0) 

 

Nesta época alguns autores relatavam que a educação física era considerada como uma 

disciplina sem um lugar muito claro na escola. Muitos pesquisadores caracterizam-na como 
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uma atividade sem legitimidade, sem função social, sem função política e até mesmo sem 

função educativa, no interior da escola. Mas isso só se deu por causa do governo da época que 

usou do desporto como uma forma de diminuir a participação da população nos processos 

decisivos no país. 

 
2.2 Desenvolvimento Motor 

 

O desenvolvimento motor é muito relevante para o contexto escolar, pois um professor 

que usa os métodos desenvolvimentistas fornece aos alunos experiências de aprendizagem que 

corresponde com a idade cronológica e assim como o nível de desenvolvimento. 

 
O desenvolvimento é um processo contínuo que começa na concepção e cessa 

com a morte. Ele envolve todos os aspectos do comportamento humano e, em 

consequência, só pode ser separado em “domínios”, “estágios” ou “faixas 

etárias” de forma artificial. É importante ter em mente a noção do conceito de 

desenvolvimento “ao longo da vida”. Assim como é importante o estudo do 

atleta talentoso durante a adolescência e a idade adulta, também é importante 

o estudo do movimento do bebê, da criança e do idoso, muito podemos ganhar 

ao estudarmos o desenvolvimento motor em todas as idades, considerando-o 

como um processo que ocorre ao longo da vida. (GALLAHUE, 2013, p. 22)  
 

O estudo do desenvolvimento motor nos traz grandes importâncias para o entendimento, 

já que através dele vamos poder identificar o estágio de um aluno ou qual atividade podemos 

trabalhar com melhor eficácia com esse aluno. Assim proporcionando um desenvolvimento 

gradativamente. 

 
Se nós fizermos a pergunta “o que é desenvolvimento motor? ”, de certo 

modo, todos terão uma ideia. Nos referimos às mudanças nas ações 

habilidosas, em padrões de movimento, que acontecem ao longo da vida. 

Muitas vezes existe uma tendência de pensarmos mais na criança, mas essas 

mudanças também estão acontecendo no adulto e no idoso. Essa descrição 

parece ser um tanto quanto vaga, a ponto de se perguntar: O que é realmente 

Desenvolvimento Motor? (CONNOLLY, 2000, p.6) 

 

O procedimento de desenvolvimento motor é algo que nos escolta por toda nossa vida 

desde da origem, até o óbito, as individualidades vêm de acordo com o avanço nas 

transformações de cada indivíduo, essas mudanças ocorrem através de faixas etárias e estímulos 

que viabiliza um desenvolvimento maior em certas partes do corpo e cognitivo. 

 

Há 160 anos atrás, Charles Darwin teve o seu primeiro filho. Darwin, como 

todos sabem, era um exímio observador, registrando tudo a respeito de seres 

vivos. Assim, ao estar diante dessa criatura querida, seu filho, Darwin passou 

a fazer descrições detalhadas sobre seu comportamento. Quarenta anos depois, 
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ao ler suas notas, Darwin resolveu publicar essas observações num artigo da 

revista Mind, em 1877. Como vocês podem notar, muitos dos aspectos 

descritos por Darwin ainda são de interesse hoje. Por exemplo, ele notou que 

alguns movimentos do bebê eram precisos, como movimentos da mão para a 

boca. Ele notou também que movimentos dos segmentos corporais que eram 

feitos aparentemente sem propósito, eram realizados de uma forma um tanto 

quanto desajeitada e rápida. Darwin ainda descreveu que aos quatro meses, o 

bebê mantinha a sua mão sob constante observação, num exemplo de 

orientação à mão (“hand regard”) que viria a ser descrito por norte-

americanos, nos anos 60, como se fosse um fato novo. Ele ocupou-se ainda 

das diferenças individuais ao comparar William, seu filho, com uma de suas 

irmãs. Ele descreve que o menino era desajeitado para manter um lápis na mão 

com a idade de dois anos e quatro meses, feito em que sua irmã já demonstrava 

razoável competência aos 14 meses de idade. (CONNOLLY, 2000, p.7) 

 

Assim como mencionado previamente o Desenvolvimento Motor tem grandes 

intervenção externas, sejam elas por ambientes, por estímulos, por necessidades ou pelo simples 

fato de cada indivíduo ter seu progresso de desenvolvimento. Vale destacar- se que o relato de 

Darwin tem grande relevância para a questão, já que o desenvolvimento motor pode nos induzir 

a ter opiniões ambiguamente a respeito de algumas crianças. 

 

Vários fatores que envolvem habilidades motoras e desempenho físico 

interagem de maneiras complexas com o desenvolvimento cognitivo e afetivo. 

Cada um desses fatores é, por sua vez, afetado por uma ampla variedade de 

exigências biológicas/ambientais e relacionadas a tarefas específicas. 

(GALLAHUE, 2005, p.5) 

 

O Desenvolvimento Motor é algo que está ligado com quaisquer atividades físicas ou 

exercício físico ou mental, pois o desenvolvimento procede de forma em que o indivíduo se 

adeque caso já tenha um conhecimento prévio da atividade ou aquisição uma nova habilidade. 

Assim o desenvolvimento age de muitas formas possuindo intervenções internas ou externas e 

é dependente do propósito apresentado. 

 

 
2.3 A Individualidade 

 

A individualidade é um dos princípios que tem grande magnitude no Desenvolvimento 

Motor pois é através dele que o professor será capaz de montar um plano e analisar em qual 

grau de desenvolvimento os alunos estão. Assim atingindo toda a classe e harmonizar uma 

atividade em que todos possam integrar –se, propiciando a todos estímulos. 

 

[...] o processo de desenvolvimento motor, deveria lembrar-nos 

constantemente da individualidade do aprendiz. Cada indivíduo tem um 
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tempo peculiar para a aquisição e para o desenvolvimento de habilidades 

motoras. Embora o “relógio biológico” seja bastante específico quando se 

trata da sequência de aquisição de habilidades motoras, o nível de extensão do 

desenvolvimento são determinados individual e dramaticamente pelas 

exigências da tarefa em si. (GALLAHUE, 2005, p.5) 

 

Cada indivíduo passa pelo procedimento de desenvolvimento motor, todos passamos 

por adversidades ou comodidades, essas chamas de individualidade, pois cada pessoa reagi de 

uma forma a um estimulo, seja na forma de realizar ou na forma do resultado. 

 

Indivíduos de uma espécie mostram grande semelhança em seu 

desenvolvimento, à medida que passam por muitas das mesmas 

(estereotipadas) mudanças. Você já ouviu referências aos “estágios de 

desenvolvimento”. Estágios, certamente descrevem a emergência de 

comportamentos universais. Aqueles que trabalharão com indivíduos de 

determinada faixa etária normalmente estão interessados em seus 

comportamentos típicos. Entretanto existem diferenças individuais no 

desenvolvimento. (HAYWOOD, KATHLEEN M. 2010, p.33) 

 

Qualquer pessoa analisada durante um estudo pode estar acima ou abaixo da média ou 

atinja o nível almejado mais tarde ou mais cedo. Assim podemos verificar que a individualidade 

interfere em qualquer atividade, desde um locomover-se descalço na areia até uma corrida de 

curto espaço em que cada tipo de pisada ou movimentação dos membros inferiores possam 

interferir nas implicações. Podemos dizer então que cada indivíduo progride com a juntura das 

experiências vividas, impulsos e incumbências a serem realizadas. 

 

A herança genética peculiar que é responsável pela individualidade também 

pode ser responsável pela similaridade de muitas maneiras. Uma similaridade 

é uma tendência de o desenvolvimento humano acontecer de maneira 

ordenada e previsível. (GALLAHUE, 2005, p.72) 

 

Um dos fatores que determina também a individualidade é a herança genética que é a 

juntura das heranças do pai e da mãe do indivíduo, assim cada pessoa possui sua dessemelhança 

e também algumas semelhanças. No desenvolvimento também é assim, pois cada pessoa pode 

levar a ter habilidades melhores pelos simples fatores dessa herança, claro que sem um impulso 

adequado e com propósitos, não se desenvolvem de uma forma regulada, podendo desacelerar 

o progresso de um indivíduo. 

 
[...] não é raro observar crianças que manifestam certas dificuldades quando 

interagem com o meio em que vivem. Assim, quando essas dificuldades não 

são identificadas, podem interferir nas relações sociais, emocionais, afetivas e 

escolares das crianças. No contexto escolar, crianças com dificuldades 

motoras são excluídas por seus colegas em brincadeiras e jogos, por não 



10 

apresentarem competências suficientes nos movimentos motores. Deste 

modo, crianças com atrasos motores tendem a evitar qualquer experiência que 

demande uma boa coordenação motora, levando-as a não participação de 

atividades físicas, tanto no lazer como nas atividades escolares. Crianças com 

estas características de comportamento motor destacam-se das demais de 

mesma faixa etária, podendo apresentar o que tem sido denominado de 

Desordem Coordenativa Desenvolvimental – DCD. Essas crianças com 

insuficiência de coordenação em experiências motoras, jogos, brincadeiras do 

cotidiano e, até mesmo, em atividades desenvolvidas nas aulas de Educação 

Física na escola, apresentam dificuldades quando solicitadas a executar tarefas 

motoras, aparentemente simples, tais como correr e saltar consecutivamente, 

saltar e arremessar simultaneamente, entre outras, quando comparadas a 

crianças da mesma faixa etária. Essas crianças apresentam atraso motor nos 

padrões motores básicos, geralmente, sendo consideradas como 

descoordenadas tanto em habilidades motoras grossas quanto nas habilidades 

motoras finas.  Esse atraso motor a curto e longo prazo interfere na qualidade 

da vida de crianças com DCD, sendo essencial a identificação precoce e seu 

encaminhamento para programas de intervenção que minimizem os 

problemas decorrentes da desordem. (SANTOS; VIEIRA, 2013, p. 0) 

 

A individualidade deve ser detectada o quanto antes, pois ela interfere em todo o 

desenvolvimento no presente e no futuro de um aluno. Caso um aluno tenha um retardo como 

mencionado previamente ele pode deixar de participar de atividades que iriam propiciar a ele 

esse desenvolvimento, porém com as suas experiências negativas antecedente, o mesmo opta 

por não fazer por medo, vergonha ou simplesmente por não se sentir aconchegado com aquilo. 

Cabe ao professor apresentar aos alunos atividades em que todos participem e que estimulem 

os mesmos. Cada impulso que uma criança recebe é um desafio para ela e cada desafio superado 

é uma felicidade. Pois eles se sentem confiantes e, portanto, vão empenhar- se em outras coisas 

que forem apresentadas. 

 
3   METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa teve como campo de atuação das ciências sociais, dessa forma foi usado 

a pesquisa qualitativa. “A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos 

entrevistados. ” (Richardson, 1999 p. 90). Essa pesquisa estimula o entrevistado a pensar e a 

falar livremente sobre o assunto.  

O método utilizado foi o dedutivo. Que busca através de uma teoria geral, a 

generalização de um estudo particular. 

Quanto aos objetivos foi feito a pesquisa descritiva que segundo Prestes (2002, p. 26) é 

conceituada 

 



11 

A pesquisa descritiva, se observam, registram, analisam, classificam e 

interpretam os fatos, sem que o pesquisador lhe faça qualquer interferência. 

Assim, o pesquisador estuda os fenômenos do mundo físico e humano, mas 

não os manipula. Incluem-se, entre essas pesquisas, as de opinião, as 

mercadológicas, as de levantamentos socioeconômicos e psicossociais. 

 

 Quanto aos procedimentos, foi realizado a pesquisa de campo, que para Prestes (2002, 

p. 27) é ‘’desenvolvida principalmente nas ciências sociais, a pesquisa de campo é aquela em 

que o pesquisador através de questionários, entrevistas, protocolos verbais, observações, etc., 

coleta seus dados, investigando os pesquisados no seu meio.  

Os sujeitos deste trabalho foram os professores da escola pública municipal Olavo Bilac. 

Quatro professores de educação física que após contato demostraram interesse em colaborar 

com este Artigo. 

A escolha desta escola se deu através da realização do estágio supervisionado II na escola 

de rede pública Olavo Bilac e por perceber que cada professor tinha suas particularidades para 

ministrar suas aulas, o intuito foi verificar se ambos estariam levando em consideração 

importância da individualidade motora em algumas situações nas realizações das atividades 

práticas. 

O instrumento para a coleta de dados foi por meio de questionários de perguntas mistas, 

elaboradas pelo pesquisador destinada a cada um dos professores de Educação Física Escolar 

da Escola Olavo Bilac. 

Os dados foram coletados mediante aos questionários com perguntas mistas entregues 

aos professores de Educação Física Escolar, Mediante a assinatura dos mesmos de um termo 

de aceite. 

 A aplicação dos questionários com agendamento prévio entregues no dia 25 de março, 

e recolhidos no dia 22 de junho. 

Análise interpretativa estabeleceu relação com as construções teóricas dos autores que 

fundamentam este trabalho. 

Os pretendidos de pesquisa foram 04 professores de Educação Física no Ensino 

Fundamental II na escola de rede pública Olavo Bilac. 

 Foram entregues 4 questionários onde apenas 3 foram devolvidos respondidos, ambos 

são do sexo masculino. A partir dos dados coletados, temos as seguintes caracterizações dos 

sujeitos:  

 

3.1 Caracterizações dos sujeitos: Professores de Educação Física Escolar 
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QUADRO 01: Qual a formação dos entrevistados: 

Professor 1 Graduação Licenciatura em Educação Física Escolar Plena 

Professor 2 Especialização na área da Educação Física Escolar  

Professor 3 Graduação na área de Educação Física Escolar  

Especialização na área da Educação Física Escolar 

Fonte: Dados da Pesquisa 2018. 

 

QUADRO 02: Idade dos entrevistados: 

Professor 1 37 Anos 

Professor 2 43 Anos 

Professor 3 28 Anos  

Fonte: Dados da Pesquisa 2018. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Estas questões tiveram como objetivo analisar se a individualidade dos alunos pode ser 

mensurada diante das análises dos professores e assim avaliar se as mesmas podem interferir 

nas aulas de Educação Física, juntamente relacionada com os aspectos motores, cognitivo e 

afetivo. Assim todo e qualquer aluno proporciona uma visão diferente do outro, tendo a sua 

especificidade em alguma determinada atividade ou reação quando exigido em exercícios. 

Quando perguntados sobre se a característica motora individual, interfere nas aulas de 

Educação Física, 

 

Ao analisar as respostas, quero ressaltar a resposta do professor 3:  

 

“Sim, e é esse fato que muitas das vezes inibi a pratica da educação 

física. ” (P.3) 

 

De todos este professor foi o que se mostrou mais próximo e na mesma linhas dos 

autores que fundamentam esta pesquisa, e talvez seja apenas um detalhe, porem ele também o 

mais novo em relação ao demais  professores questionados, o mesmo demostrou uma 

compreensão e atenção as individualidades dos seus alunos, isso mostra que provavelmente está 

identificando as dificuldades que apresentam seus alunos nas atividades práticas, este é o 

primeiro passo, identificar, e logo após ir estimulando os mesmos, buscando o desenvolvimento 

de forma continua. 
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Em relação aos objetivos dos planos de aulas se têm como propósito trabalhar com o 

aluno que pode demostrar alguma dificuldade relacionada com o desenvolvimento motor, todos 

disseram que sim, com exceção do professor 1 que acabou salientando que não, seus planos de 

aula são gerais, porem deixou claro que busca dar uma atenção maior para alguns alunos que 

apresentem uma dificuldade relacionada ao desenvolvimento motor.  

O professor 2, parte do princípio de atividades simples, com menores níveis de 

dificuldades, com isso aumenta as chances de o aluno obter êxito em realizar as atividades, os 

mesmos ficam motivados evoluindo seus repertórios motores.  

O professor está sendo coerente, sendo que: 

 
Não é raro observar crianças que manifestam certas dificuldades quando interagem 

com o meio em que vivem. Assim, quando essas dificuldades não são identificadas, 

podem interferir nas relações sociais, emocionais, afetivas e escolares das crianças. 

No contexto escolar, crianças com dificuldades motoras são excluídas por seus 

colegas em brincadeiras e jogos, por não apresentarem competências suficientes nos 

movimentos motores. Deste modo, crianças com atrasos motores tendem a evitar 

qualquer experiência que demande uma boa coordenação motora, levando-as a não 

participação de atividades físicas, tanto no lazer como nas atividades escolares. 

(SANTOS; VIEIRA, 2013, Introdução) 

 

Um dos principais motivos da não realização de atividades físicas, e as dificuldades 

encontradas nas atividades propostas pelo professor, todos querem acertar, vivenciar, um aluno 

que não consegue sucesso nas realizações das atividades, naturalmente ficara mais tímido e 

receoso. 

 O professor 3, utiliza a dificuldade do aluno, como combustível, no qual procura criar 

um ambiente estimulador envolvendo este aluno em inúmeras atividades para que possa ocorrer 

o desenvolvimento nas suas habilidades motoras. Considerando as respostas pude perceber que 

os professores têm como objetivo incluir os alunos com dificuldades relacionadas ao 

desenvolvimento motor com o resto da classe que teoricamente consegue realizar a atividade 

proposta, porém todos costumam dar uma atenção especial voltadas para os alunos com mais 

dificuldades, visando a melhora do desenvolvimento motor dos alunos. 

Referente às atitudes dos professores quando percebem quando um aluno não consegue 

desenvolver uma atividade motora,  

Tendo em vista as respostas de ambos, quero ressaltar a resposta do professor 1:  

“Insisto com o aluno, faço com que ele se motive positivamente, 

repetição até conseguir atingir o objetivo. ”(P.1) 

 

A resposta deste professor vai de encontro com os estudiosos que fundamentam este 

trabalho, procurar respeitar a individualidade motora é essencial, é evidente que cada aluno 
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possui seu tempo para desenvolver suas habilidades. As atitudes tomadas por estes professores 

são semelhantes, todos buscam estimular seus alunos, com um acompanhamento próximo e 

individual.  

Em relação às características afetivas e cognitivas se influenciam nas características 

motoras dos alunos,  

Quando questionados sobre afetivo, quero destacar a resposta do professor 1: 

 

“Com certeza, o aspecto afetivo principalmente, por isso temos que 

saber sempre as peculiaridades de cada caso, alguns alunos apresentam 

agressividade, espirito destrutivo às vezes tristezas ou depressões que 

talvez seja por falta de afetividade dos pais ou familiares.” (P.1) 

 

Referente aos aspectos afetivos, observa-se que a família tem um grande papel quando 

associado ao desenvolvimento de um indivíduo, sendo que: 

 

Na realidade, a família pode ser a única fonte de interação social que a criança tem – 

portanto, a fonte primária de restrições sociais. Desde as primeiras interações, os 

membros da família expõem suas crianças a certas experiências e atitudes. Por meio 

de gestos, apreciações e recompensas, eles reforçam os comportamentos considerados 

apropriados e, ao mesmo tempo, punem comportamentos inapropriados. O processo 

é sistemático, mas, de vez em quando, é tão sutil que os membros da família 

dificilmente se dão conta do que eles comunicam a criança e de como o fazem. 

(HAYWOOD, KATHLEEN M. 2010, p.259) 

 

 Portanto é através das atitudes dos familiares que começam a ser formados o caráter, a 

forma com que se comunica e se relaciona com a sociedade em geral, assim percebemos que é 

muito importante a participação da família nessa etapa do desenvolvimento. 

Em relação ao cognitivo, se influenciam nas características motoras dos alunos, quero 

ressaltar a resposta do professor 2: 

 

“Sim, influenciam e muito, em relação ao cognitivo, os alunos 

apresentam dificuldades de aprendizagem, falta de atenção, dificuldade 

de entender as atividades propostas. ”(P.2) 

 

Foi evidenciado o relato referente a atenção dos alunos, assim percebemos que é 

importante também trabalhar atividades que proporcionam raciocínio um pouco mais complexo 

como estímulo e que exigem atenção. 

Quando questionados acerca do que é individualidade motora para os professores 
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Todos os professores seguiram uma linha que corresponde às características e definições da 

individualidade motora.  

Quero destacar a resposta do professor 3:  

 

“Individualidade motora ou biológica é a condição de cada organismo 

reage de forma diferentes ao mesmo estimulo aplicado, gerando 

adaptações especificas, ou seja, o movimento. ”(P.3) 

 

Esta resposta possui relação com os autores que fundamentam este artigo, este professor 

se mostra compreender a individualidade presentes nos alunos. Para um professor é muito 

importante ter está compressão, é evidente que cada aluno possui suas diferenças, suas 

particularidades. 

Quando perguntados sobre, as suas aulas são preparadas levando em consideração as 

individualidades dos alunos, 

Considerando as respostas, quero destacar a resposta do professor 3, 

 

“Sim, em primeiro momento aula onde todos participam e em seguida 

especifica os conteúdos de acordo com a necessidade de cada aluno, 

não existe um planejamento isolado. ”(P.3) 

 

 A visão e a maneira que ele ministra suas aulas, sem dúvidas proporciona para os seus 

alunos um acompanhamento, no qual lhes proporciona estímulos de acordo com a sua 

dificuldade.  

Vale lembrar que um dos fatores que determina também a individualidade é a herança 

genética que é a junção das heranças do pai e da mãe do indivíduo, assim cada pessoa possui 

suas dificuldades e também algumas semelhanças. 

 No desenvolvimento também é assim, pois cada pessoa pode levar a ter habilidades 

melhores pelos simples fatores dessa herança, claro que sem um impulso adequado e com 

propósitos, não se desenvolvem de uma forma regulada, podendo desacelerar o progresso de 

um indivíduo. 

Perguntados sobre se o resultado das suas aulas é homogêneo e é o esperado ou é 

diferente do esperado, os professores responderam que nem sempre conseguem atingir os 

objetivos nas aulas, o professor 1 afirma que apesar de não atingir os objetivos completos, fica 

satisfeitos na maioria dos casos.  O professor 2 comentou que, sabendo da deficiência de alguns 

alunos, cria suas próprias regras para que os estes não sejam excluídos pelos colegas de classe. 
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Talvez o professor 2 não tenha compreendido a pergunta. O professor 3 relata que, nem sempre, 

pois as vezes não consegue aplicar as aulas dentro do planejamento. 

A individualidade interfere tanto no decorrer das aulas quanto no resultado das mesmas, 

já que cada individualidade poderá trazer uma nova proposta para outra aula afim de 

desenvolver os alunos, então considera-se tão importante o objetivo de atender o aluno com 

individualidade e além disso proporcionar uma melhoria na dificuldade encontrada a fim de um 

desenvolvimento continuo. 

 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através da análise dos resultados e, retomando o objetivo geral do estudo que buscou 

avaliar se as atividades práticas das aulas de Educação Física Escolar no Ensino Fundamental 

II em Escola da Rede Pública Municipal Olavo Bilac  de Lucas do Rio Verde - MT recebem 

interferência da individualidade dos alunos, podemos destacar que está interferência da 

individualidade nas atividades práticas das aulas de Educação Física, podem se apresentar como 

dificuldades dos alunos, em atividades, com relação com a escola e colegas, com relações 

afetivas fora da escola e também com facilidade em desenvolver novas habilidades. 

 Assim verificamos que a individualidade está em todos os alunos, apenas alguns 

exibem mais que outros, e que cabe ao professor detectar essas individualidades, entender e 

propiciar um desenvolvimento que favoreça esses alunos para que tenha uma turma com um 

desenvolvimento correspondente aos ideais esperados para o seu nível da escolaridade. 

A partir do momento em que decidimos ser professores de Educação Física, percebemos 

as quão relevantes somos para a formação de um cidadão bem inserido na sociedade. A 

Educação Física Escolar proporciona inúmeros estímulos para o desenvolvimento motor que 

não acontece separado do desenvolvimento cognitivo, ou seja, desenvolvimento do aluno em 

sua plenitude. 

 É necessário que os professores de Educação Física, percebam que não existe uma 

turma de estudantes homogênea. Deixar de identificar as individualidades dos estudantes, 

significa não perceber as possibilidades que estas representam e ao mesmo tempo não 

desenvolver trabalho e intervenções que vai de encontro das necessidades de aprendizagem dos 

estudantes. Desta forma pode afetar um aluno com dificuldades e também os alunos que têm 

facilidades, todo desenvolvimento é dependente dos estímulos realizados durante uma 

atividade.  
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Com isso, sugere-se que a individualidade dos estudantes seja mais estudada e 

considerada a ponto de atender a maioria e também a minoria para que não haja exclusão nem 

de quem tem dificuldade e nem de quem tem facilidade. 

Creio que a contribuição deste estudo possa ser de valia para acadêmicos e professores, 

pois é através desse e de toda formação que pude pôr em prática todo empenho nesse tempo de 

aprendizado, pude relacionar todo o estudo com a prática nas pesquisas. A individualidade por 

si só não pode ser perceptível aos olhos de qualquer pessoa, necessita-se de um profissional 

para avaliar e desenvolver o indivíduo.  Esta pesquisa não esgota o tema, mas abre espaço para 

outras indagações sobre a individualidade na escola. 
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QUESTÃO 1: A Característica Motora Individual Interfere Nas Aulas De Educação 

Física? 

 

QUADRO COM A JUSTIFICATIVA DAS RESPOSTAS: 

Professor 1 Não, desde que o profissional saiba administrar cada caso, 

integrando ao coletivo. 

Professor 2 Sim 

Professor 3 Sim, é esse fato muitas das vezes inibi a pratica da Educação 

Física  

Fonte: Dados da Pesquisa 2018. 

 

QUESTÃO 2: Os planos de aula têm como objetivo trabalhar com este aluno que pode 

demostrar alguma dificuldade relacionada com o seu desenvolvimento motor? 

 

QUADRO COM A JUSTIFICATIVA DAS RESPOSTAS: 

Professor 1 Não. Plano de aula é geral, porém sempre destacando em 

observação os casos especiais. 

Professor 2 Sim, aplico atividades simples para que todos alunos possam 

realizar, motivando os mesmos aperfeiçoarem seu repertorio 

motor. 

Professor 3 Sim, sempre aproveitando sua dificuldade inserindo 

atividades onde vai estimulando seu aprendizado, 

melhorando sua coordenação motora. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2018. 

 

QUESTÃO 3: qual individualidade encontrada nos alunos que envolvem os aspectos 

motores? 

 

QUADRO COM A JUSTIFICATIVA DAS RESPOSTAS: 

Professor 1 Alunos com maiores ou menores facilidades para desenvolver 

as atividades. 
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Professor 2 Geralmente são os que se destacam no esporte, e vão mal 

nas matérias teóricas. 

Professor 3 A falta de confiança e segurança para executar as atividades. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2018. 

 

QUESTÃO 04: Qual a sua atitude quando percebem quando um aluno não consegue 

desenvolver uma atividade motora? 

 

QUADRO COM A JUSTIFICATIVA DAS RESPOSTAS: 

Professor 1 Insisto com o aluno, faço com que ele se motive 
positivamente, positivamente, repetição até conseguir atingir 
o objetivo. 

Professor 2 Sempre respeito a individualidade motora de cada aluno, 
mesmo porque minha função é ensinar. Deixo o aluno a 
vontade para que se sinta tranquilo e confiante, e aos poucos 
vou corrigindo. 

Professor 3 Acompanhamento individualizado, repassando confiança ao 
aluno fazendo com que ele se sinta confiante e capaz de 
fazer qualquer tipo de atividade. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2018. 

 

QUESTÃO 05: As características afetivas e cognitivas influenciam nas características 

motoras dos alunos? 

 

QUADRO COM A JUSTIFICATIVA DAS RESPOSTAS: 

Professor 1 Com certeza, o aspecto afetivo principalmente, por isso 
temos que saber sempre as peculiaridades de cada caso, 
alguns alunos apresentam agressividade, espirito destrutivo 
as vezes tristezas ou depressões que talvez seja por falta de 
afetividade dos pais ou familiares. 

Professor 2 Sim, influenciam e muito, em relação ao cognitivo, os alunos 
apresentam dificuldades de aprendizagem, falta de atenção, 
dificuldade de entender as atividades propostas. 

Professor 3 Sim, pois a educação física sempre trabalha dentro dos 
objetivos procedimentais, conceituais e atitudinais. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2018. 

 

QUESTÃO 06: Qual a atitude dos colegas quando um aluno tem dificuldades em 

adquirir alguma habilidade? 

 

QUADRO COM A JUSTIFICATIVA DAS RESPOSTAS: 

Professor 1 Alguns criticam e isso não é bom, porem alguns incentivam e 
até ajudam mostrando o movimento correto para aquele com 
dificuldade.  
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Professor 2 Exclusão, evitando com que o colega participe. 

Professor 3 Uns não aceitam e manifestam algum tipo de xingamento, 
outros entendem e apoião a continuar determinados 
movimentos.  

Fonte: Dados da Pesquisa 2018. 

 

QUESTÃO 07: O que é individualidade motora para você? 

 

QUADRO COM A JUSTIFICATIVA DAS RESPOSTAS: 

Professor 1 É aceitar os alunos cada qual com sua particularidade, 
fazendo-o integrar a coletividade da sala 

Professor 2 Todo o qualquer movimento que uma criança adquiriu na 
realidade onde vive. 

Professor 3 Individualidade motora ou biológica é a condição que cada 
organismo reage de forma diferentes ao mesmo estimulo 
aplicado, gerando adaptações especificas, ou seja, o 
movimento.  

Fonte: Dados da Pesquisa 2018. 

 

QUESTÃO 08: As suas aulas são preparadas levando em consideração as 

individualidades dos alunos? 

 

QUADRO COM A JUSTIFICATIVA DAS RESPOSTAS: 

Professor 1 Não. Procuro sempre a coletividade, mas integrando os 
alunos com suas dificuldades e aqueles com mais facilidade 
motora. 

Professor 2 Sempre, realizo atividades adaptadas respeitando cada faixa 
etária. 

Professor 3 Sim, em primeiro momento aula onde todos participam e em 
seguida especifica os conteúdos de acordo com a 
necessidade de cada aluno, não existe um planejamento 
isolado.  

Fonte: Dados da Pesquisa 2018. 

 

QUESTÃO 09: O Resultado das aulas é homogêneo e é o esperado ou é diferente do 

esperado? 

 

QUADRO COM A JUSTIFICATIVA DAS RESPOSTAS: 

Professor 1 Nem sempre conseguimos atingir os objetivos completos de 
uma aula, mas ficamos satisfeitos na maioria dos casos. 

Professor 2 Sabendo da deficiência de alguns alunos, eu crio minhas 
regras para que estes não sejam excluídos pelos colegas de 
classe. 

Professor 3 Nem sempre, pois as vezes não conseguimos aplicar as 
aulas dentro do planejamento. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2018. 
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