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Resumo 

Um dos grandes desafios enfrentados pelos professores de Educação Física é o baixo índice de 

participação nas aulas de Educação Física na escola. Estudos têm apresentado que o comportamento 

de freqüentar e participar dessas aulas diminui na medida em que os alunos avançam nos anos 

escolares. Dentre um conjunto de variáveis que retratam essa realidade tais como gênero, ação do 

professor, experiências de prática fora do contexto escolar e crença dos alunos sobre a própria 

capacidade para participar e realizar as atividades propostas pelo professor são alguns exemplos dessas 

variáveis intervenientes nesse comportamento dos alunos. A partir dessas considerações, esse estudo 

tem como objetivos identificar o nível de participação de adultos praticantes regulares de atividade 

física acerca da participação em aulas de Educação Física escolar quando crianças e adolescentes, 

analisar o nível de auto-eficácia (crença) para a prática regular de atividade física. A amostra é do tipo 

não probabilística e contou com a participação de 173 indivíduos, com idade média de 39,7 anos de 

ambos os sexos. Os instrumentos utilizados foram: a) um questionário de caracterização contendo 

questões de ordem pessoal e de caracterização do nível e freqüência de atividade física e b) uma escala 

do tipo Likert, com limites de 1 (nada) a 9 (muito) pontos, sobre a auto-eficácia para a prática de 

exercícios com 18 itens (alfa de Cronbach= 0,90). Os dados foram coletados em academias e 

programas comunitários da cidade de Pindamonhangaba, SP, tão somente após os participantes terem 

sido informados dos objetivos do estudo e da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Resultados apontaram que 87,3% se exercitam regularmente (3x/semana), com duração de 40 a 60 

minutos (82,7%). A respeito dos dados obtidos em relação à participação nas aulas de Educação Física 

escolar, obteve-se uma média de 6.01 numa escala de 9 pontos com relação a participação em aulas de 

Educação Física no Ensino Fundamental e no Ensino Médio houve uma queda, sendo representada por 

uma média de 4.75 pontos na mesma escala. Em relação a prática de atividade física fora da escola no 

período escolar obteve-se uma média de 4.70 pontos. O nível de auto-eficácia para a prática de 

atividade física obtido pode ser considerado como próximo de alto (M=6,17). Esses resultados 

reforçam o papel do professor quanto à orientação e motivação dos alunos para um comportamento 

ativo e podem oferecer subsídios importantes para o planejamento de ações que promovam a adesão e 

a manutenção em programas de atividade física, dado o papel mediador que a crença de auto-eficácia 

pode exercer no comportamento de praticar atividade física regularmente. 
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Introdução 

  

 Ao investigarmos a temática da prática de atividade física nos deparamos com um contra-

senso preocupante e bastante complexo. Se, por um lado existe um consenso de que a prática regular 

de atividade física exerce influência positiva e significativa sobre a condição de saúde das pessoas, por 

outro, os índices de adoção e participação em programas de atividade física permanecem abaixo do 

necessário e recomendado para se obter os benefícios de tal comportamento. Dentro de uma 

perspectiva de mudança de padrões de comportamentos, praticar regularmente atividade física é um 

dos fatores que pode contribuir decisivamente para a implantação de um novo e saudável estilo de 

vida. 

Atualmente grande parte das campanhas publicitárias e novelas televisivas tem utilizado a 

atividade física, dentre outras finalidades, como sinônimo de bem-estar e saúde, além de status e 

poder, mas ainda que reconheçamos o papel e o poder que a mídia exerce na regulação do 

comportamento, dados relativos à participação da população em programas regulares de atividade 

física vem melhorando, mas ainda não são os ideais. Um estudo realizado em 2008 pelo Ministério da 

Saúde chamado VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Por 

Inquérito Telefônico), no qual mais de 54 mil pessoas residentes nas capitais brasileiras e no distrito 

federal foram entrevistadas, aponta que apenas 16,4% da população brasileira pratica atividade física 

conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (WHO) e do Colégio Americano de 

Medicina do Esporte (ACSM). Embora o índice tenha sido maior que o dos anos anteriores (2007 – 

15,5% e 2006 – 14,9%), há a necessidade de elevação para que se possam atingir os níveis 

satisfatórios. Quando se fala especificamente da população do estado de São Paulo, apenas 12,1% 

estão se exercitando conforme as recomendações dos órgãos internacionais.  

Um dos grandes desafios enfrentados por pesquisadores e planejadores de intervenção na área 

de atividade física – inclusive os professores e profissionais de Educação Física – tem sido o alto 

índice de sedentarismo de crianças e adolescentes. 

Alguns estudos têm confirmado não apenas os índices, mas, sobretudo, atentado para a 

gravidade e o ônus que isso pode gerar em termos de saúde pública num futuro não muito distante 

(McKENZIE, 2001; SALLIS, 1993). 

Uma pesquisa feita pela empresa Ibope Opinião a pedido da UNESCO no ano de 2004 com 

jovens de 15 a 29 anos de todo o Brasil buscou conhecer melhor o jovem brasileiro em diversos 

aspectos. Quando questionados sobre a prática de esportes, de um total de mais de 47,8 milhões de 

jovens, 56,6% afirma não praticar atividade esportiva. Dentre os que relataram a razão desse 

comportamento, o principal motivo foi o fato de não ter interesse pela prática de atividade física 

(ABRAMOVAY e CASTRO, 2006).  

           Nessa direção, é possível prever que o sedentarismo nos mais diversos períodos do 

desenvolvimento humano poderá trazer conseqüências desastrosas para a população e uma sobrecarga 
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aos sistemas de saúde, dada a complexidade e multicausalidade entre os fatores que podem interferir 

na condição de saúde/doença de uma população. Além da sobrecarga, há que se ressaltarem os altos 

custos impostos pelos sistemas de saúde vigentes em quase todos os países. Só para se ter noção, 

segundo dados apresentados no jornal Folha de São Paulo que foram calculados pelo CELAFISCS 

(Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul), o sedentarismo custou 

pelo menos R$ 93,7 milhões aos cofres públicos no Estado de São Paulo no ano de 2002.  

 Se associarmos esses fatores a uma condição de vida monopolizada muito mais pelo tempo 

dedicado ao trabalho que ao tempo de lazer, é esperado, nesse contexto, um grande e perigoso 

problema de saúde pública. Nesse sentido, a compreensão do comportamento de praticar atividade 

física, dentre outros temas, poderá contribuir para a composição de um quadro diferente e desejado 

pelos profissionais que atuam na promoção da atividade física e da saúde. 

 A Educação Física na escola, enquanto um componente curricular tem como um de seus 

objetivos introduzir e integrar o aluno na cultura corporal do movimento, formando o cidadão que vai 

produzi-la, reproduzi-la e também transformá-la em benefício do exercício crítico da cidadania e da 

melhoria da qualidade de vida (DARIDO, 2004). É apenas durante essas aulas que muitos alunos tem 

o contato sistemático com a atividade física e que terão a oportunidade de aprender sobre diversos 

conceitos e vivenciar comportamentos que favoreçam a saúde. Embora essa disciplina tenha esse papel 

tão importante, uma das possíveis razões para o baixo número de indivíduos aderentes à prática de 

atividade física pode ser devido às experiências vivenciadas nas aulas regulares de Educação Física, 

nas quais muitos alunos acabam não encontrando prazer e então acabam se afastando da prática na 

idade adulta (DARIDO, 2004). 

 O processo de aderência ao exercício está relacionado à manutenção num programa ou prática 

de atividade física estruturada ou não, coletiva ou individualizada, além de ser, dinâmico, complexo e 

que sofre influências de diferentes dimensões e seus respectivos fatores. A identificação e o 

conhecimento desses fatores podem ser benéficos, pois, além de permitir a compreensão do fenômeno, 

possibilita a reflexão sobre algumas estratégias que, a partir de um dado referencial teórico de análise, 

poderiam fornecer orientações mais seguras e eficazes no que tange aos processos de intervenção e de 

pesquisa (IAOCHITE, 2006). 

          Ao destacar a promoção da prática de atividade física é necessário compreender que o 

comportamento de praticar exercícios é dinâmico, complexo e multideterminado por diversos fatores 

de ordem pessoal, comportamental e ambiental. No que se referem aos fatores pessoais, mais 

especificamente às crenças, estudos de correlação entre a adoção de um comportamento ativo e os 

diversos fatores intervenientes têm apontado para o papel da crença de auto-eficácia como mediadora 

desse processo de mudança. Além disso, estudos têm mostrado, também, as conseqüências em termos 

de persistência, ou continuidade, diante dos desafios das atribuições cotidianas (DUBBERT, 2002; 

BANDURA, 1997, 2004; McAULEY & BLISSMER, 2002). 
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          Os estudos que versam sobre as crenças de auto-eficácia vêm ganhando espaço no universo 

acadêmico há mais de duas décadas e sua inserção tem se dado em contextos que vão desde a 

educação ao esporte de alta competitividade. Com relação aos estudos realizados com diferentes 

populações e contextos evidenciam altos índices de correlação entre a auto-eficácia e o 

comportamento ativo (BANDURA, 1997; STAHL et al., 2001). A auto-eficácia assume, então, um 

papel mediador entre o indivíduo e sua ação, pois exerce influência nos processos cognitivos, afetivos, 

seletivos e motivacionais e no próprio comportamento (BANDURA, 1997).  

          A auto-eficácia percebida pode ser definida como “crenças nas próprias capacidades para 

organizar e executar os cursos de ação requeridos para produzir dadas realizações” (BANDURA, 

1997, p.3). No contexto da aderência ao exercício, a compreensão desse conceito é dada, também, pela 

capacidade de se manter praticando atividade física e, mesmo diante de impedimentos que poderiam 

surgir – como, por exemplo, o mau tempo, após a recuperação de uma lesão, a falta de tempo 

disponível etc – o indivíduo persiste, se esforça e mantém seu nível e a regularidade da prática de 

atividade física. 

 

Método 

  

 O presente estudo tem como objetivo identificar o nível de participação de adultos praticantes 

regulares de atividade física acerca da participação em aulas de Educação Física escolar quando 

crianças e adolescentes, analisar o nível de auto-eficácia (crença) para a prática regular de atividade 

física e relacionar o nível de auto-eficácia e a participação nas aulas de Educação Física.  

 

Participantes 

 A amostra é do tipo não probabilística e contou com a participação de 173 indivíduos, com 

idade média de 39,7 anos, sendo 36,9% do sexo masculino e 63,1% do sexo feminino, praticantes de 

atividades física em academias e programas municipais de atividade física da Prefeitura Municipal de 

Pindamonhangaba. As atividades praticadas eram hidroginástica, natação, ginástica localizada e 

musculação. 

 

Instrumentos para a coleta de dados 

 A coleta de dados dessa pesquisa foi feita por meio de dois instrumentos a saber: 

a) Questionário de caracterização do participante e da prática de atividade física escolar: composto por 

questões fechadas relacionadas com o nível de prática de atividade física e por uma escala do tipo 

Lickert de nove pontos, composta por três itens que buscam avaliar a prática de atividade física no 

período escolar. 

b) Escala de auto-eficácia para a prática regular de exercícios: escala é do tipo Lickert de nove pontos, 

composta por 18 itens cuja finalidade é avaliar a auto-eficácia para a prática de exercícios em 
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diferentes situações que desafiam o indivíduo a manter esse comportamento sob condições pouco 

favoráveis à prática, traduzida e adaptada de Bandura (2006). 

 

Procedimentos 

 A entrega dos questionários foi feita somente após os responsáveis pelos estabelecimentos 

estarem cientes da pesquisa e autorizarem a realização desta.  

 Todos os sujeitos aceitaram participar voluntariamente da pesquisa e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido.  

 A coleta dos dados foi feita nos meses de novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. 

Ela ocorreu em diferentes sessões (aulas) de forma individual e/ou em pequenos grupos. A 

responsável pela pesquisa estava sempre presente aos respondentes para explicar-lhes sobre os 

questionários e sanar possíveis dúvidas. Os sujeitos gastaram em torno de 15 minutos para responder o 

instrumento. 

 A análise dos dados utilizou-se das técnicas da estatística descritiva e contou com o software 

Statistics Package of Social Sciences - SPSS, v. 17.0. 

 

Resultados e discussão 

  

 Quando questionados sobre a freqüência na prática atual de atividade física, os dados obtidos 

foram de que 87,3% dos entrevistados se exercitam 3 ou mais vezes por semana, 11,6% se exercitam 2 

vezes por semana e 1,2% apenas um vez por semana. Quando questionados sobre o tempo gasto na 

prática de atividade física, 82,7% afirmam gastar acima de 41 minutos em cada sessão de exercício, 

12,1% dizem gastar de 31 a 40 minutos, 1,7% afirmam gastar de 21 a 30 minutos e 3,5% gastam de 10 

a 20 minutos na prática de exercícios. 

  Ao se analisar o nível de auto-eficácia para a prática regular de atividade física, obteve-se uma 

média de 6,17 em uma escala que vai de 1 a 9 pontos, o que pode ser considerado como próximo de 

elevado. No que diz respeito ao nível próximo de elevado de auto-eficácia para a prática de atividade 

física é necessário destacar que esse pode ser um dos fatores responsáveis pelo elevado índice de 

participação em práticas regulares de atividade física da amostra do estudo, bem como pela duração 

dessa prática. Tanto a freqüência quanto a duração estão em consonância com as recomendações dos 

órgãos internacionais de pesquisa em exercício e saúde, cuja recomendação é de no mínimo três 

sessões por semana com duração acima de 30 minutos. 

 A respeito dos dados obtidos em relação a participação nas aulas de Educação Física escolar, 

obteve-se uma média de 6.01 numa escala de 9 pontos com relação a participação em aulas de 

Educação Física no Ensino Fundamental. Já em relação a participação nessas aulas no Ensino Médio 

houve uma queda, sendo representada por uma média de 4.75 pontos na mesma escala. Em relação a 

prática de atividade física fora da escola no período escolar obteve-se uma média de 4.7 pontos. Com 
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referência aos dados obtidos em relação à participação em atividades físicas durante os anos escolares 

– ensino fundamental e médio – os participantes, ainda que os tenham cursado, na sua maioria, antes 

das transformações que as aulas de Educação Física vêm passando ao longo do tempo, mantém um 

quadro muito próximo dos dias atuais. O que significa dizer que a participação nas aulas decresce na 

medida em que os alunos avançam na escolaridade, como nos mostram os dados do estudo de Darido 

(2004) realizado com mais de 1100 escolares do município de Rio Claro, SP. 

 

Considerações finais 

  

 Resgatando os objetivos do presente estudo, o mesmo tem como objetivo identificar o nível de 

participação de adultos praticantes regulares de atividade física acerca da participação em aulas de 

Educação Física escolar quando crianças e adolescentes e analisar o nível de auto-eficácia (crença) 

para a prática regular de atividade física. 

Quanto à participação deles em aulas de Educação Física na escola foi possível perceber o 

decréscimo quando na mudança de nível – do fundamental para o médio – conforme tem sido posto 

pela literatura. É interessante notar que, se olharmos para o momento em que os participantes fizeram 

essa disciplina na escola, veremos pela idade média, que esse decréscimo já começava a pelo menos 

vinte e cinco anos atrás. Assim, urge a necessidade de investigações na direção de, para além da 

identificação, construir propostas que possam garantir a participação de jovens e adultos nas práticas 

de atividade física em níveis adequados e seguros para a saúde ao longo da vida. A escola, mais 

especificamente as aulas de Educação Física, podem e devem ser um dos cenários mais favorecedores 

para que esse objetivo seja alcançado.  

 Os dados do presente estudo podem oferecer subsídios importantes para o planejamento de 

ações que promovam a adesão e a manutenção em programas de atividade física, dado o papel 

mediador que a crença de auto-eficácia pode exercer no comportamento de praticar atividade física 

regularmente. São necessários estudos futuros para se saber quais são e de que forma, outros fatores 

podem influenciar na crença de auto-eficácia para a prática de atividade física, tais como experiências 

relacionadas com atividade física fora do contexto escolar, observações de outras pessoas, persuasão e 

reações fisiológicas vividas durante a prática de exercício.  
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