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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo identificar os fatores que podem interferir os alunos do 3º e 4º 
ciclo do Ensino Fundamental a participarem das aulas de Educação Física. Na fase da adolescência, 
o indivíduo passa por um processo de mudanças físicas e mentais, passando por um período 
evolutivo da sua vida. A Educação Física pode contribuir nessa fase ao trabalhar o corpo e a mente 
do ser humano com atividades que ajudem o aluno a encarar melhor esta mudança. O 
desenvolvimento motor ocorre pela maturação e por experiências externas, nessa faixa etária o 
indivíduo encontra-se num período de refinamento dos movimentos aprendidos nos anos anteriores. 
Porém, se os movimentos fundamentais não forem trabalhados corretamente o indivíduo não 
conseguirá realizar futuros movimentos mais complexos. Por meio deste estudo, procurou-se verificar 
qual a influência das dificuldades motoras na participação do aluno nas aulas e, como o professor 
precisa estar atento a estes fatores. Investigando-se como os profissionais estão atuando nas aulas 
com relação aos conteúdos e metodologias aplicadas nessa faixa etária. Para o referente estudo 
optou-se por uma metodologia de pesquisa de campo/ qualitativa, utilizando como instrumento o 
questionário, que possibilitou respostas significativas para uma análise do entendimento dos 
professores de Educação Física neste contexto. Com os dados obtidos, verificou-se que os alunos 
sentem dificuldades motoras nessa fase da vida decorrentes da ausência do desenvolvimento das 
habilidades nos anos precedentes, porém, constatou-se que com uma adequada metodologia 
utilizada pelo professor atual, instigando a motivação do aluno, muitas habilidades podem ser 
aprimoradas. Sem essa intervenção do professor, a ausência de estímulos acarreta na desistência do 
aluno em praticar as aulas, afetando o seu desenvolvimento.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo procurou compreender a influência do desenvolvimento motor do aluno para 

a sua participação nas aulas de Educação Física. 

O desenvolvimento motor é uma mudança contínua do controle motor do indivíduo, 

devido à maturação e experiência motoras adquiridas. 

Na faixa etária dos 11 aos 13 anos, o adolescente encontra-se numa fase composta por 

mudanças bio-psico-sociais, e nesta etapa ocorre a fase do aprimoramento das habilidades 

fundamentais, habilidades específicas, que são movimentos mais complexos. Porém, esta fase só 

poderá ser atingida se ocorrer à realização correta dos movimentos fundamentais. 

Para tanto, qual é a atuação do professor de Educação Física, caso o aluno não tenha a 

base dos movimentos fundamentais? Qual é a interferência da metodologia e conteúdos a serem 

aplicados pelo professor? 

Por meio de fontes bibliográficas está descrito como ocorre o desenvolvimento motor 

nesta faixa etária, assim como a classificação das habilidades motoras, e como ocorre o aprendizado 

da mesma. Através do questionário realizou-se a investigação para conhecer como está sendo a 

atuação do professor de Educação Física e qual o conhecimento que o mesmo tem a respeito dos 

assuntos como: conteúdos, metodologia, motivação e como são aplicados em aulas. 

Para que o aluno tenha um desenvolvimento motor adequado a sua faixa etária, tornam-

se importante ressaltar que o professor utilize uma metodologia direcionada as necessidades do 

aluno. Sendo assim, a preocupação do professor não deve ficar restrita em passar conteúdos, mas 

sim, em efetivar o aprendizado do aluno. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Adolescência 

 

A adolescência é uma fase da vida de várias transformações bio-psico-sociais. 

Segundo Outeiral (1994, p. 5) a adolescência é basicamente um fenômeno psicológico e 

social, sendo assim, terá diferentes peculiaridades conforme o ambiente social, econômico e cultural 

que o adolescente se desenvolve. 

A adolescência é composta por fases que de acordo com Outerial (1994) são divididas da 

seguinte maneira: adolescência inicial dos 10 aos 14 anos (caracterizada por transformações do 

corpo e alterações psíquicas devidas esses acontecimentos); adolescência média dos 14 aos 16 

anos (caracterizada por questões relacionadas à sexualidade, em especial, a passagem da 

bissexualidade para a heterossexualidade); e adolescência final dos 16 aos 20 anos (caracterizada 

por vários elementos importantes, entre eles estão os novos vínculos: pais, trabalho e também a 

aceitação do “novo” corpo e dos processos psíquicos do mundo adulto). 

A faixa etária dos 11 aos 13 anos abrange uma fase da vida constituída por um momento 

ambíguo, onde ocorre a perda do corpo infantil, para o surgimento de um corpo adulto, porém com 
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uma mente ainda infantil, num processo de amadurecimento. Passando a habitar num novo corpo e 

experimentar uma nova mente, o corpo que percebe aos poucos, diferente do que ele idealizava ser 

quando adulto (OUTEIRAL, 1994). 

As transformações físicas nas meninas têm início a partir dos dez anos, onde crescem 

vários centímetros em pouco tempo, sua cintura afina, os quadris se alargam, os seis começam a 

avolumar-se e surge uma leve pilosidade no púbis e nas axilas. 

Nos meninos, as transformações começam a aparecerem mais tarde, a partir dos 13 

anos, com o aumento no tamanho dos órgãos genitais, o nascimento da barba e o aparecimento de 

pelos na região pubiana, nas pernas, nos braços e no peito (BALLONE, s/d). 

Contudo, essa fase é composta por profundas transformações bio-psico-sociais, onde o 

adolescente busca sua identidade, muitas vezes, opondo-se a valores pré-estabelecidos, gerando 

crises, angústias, mas também um crescimento global do indivíduo. 

 

Desenvolvimento Motor 

 

O desenvolvimento pode ser caracterizado como um processo de mudanças que podem 

ou não ser observados durante a vida, com isso, desenvolvimento motor pode ser definido como o 

desenvolvimento do movimento (HAYWOOD, 2004). 

Existem fases no desenvolvimento motor que se dividem da seguinte maneira: fase dos 

movimentos reflexivos, fase dos movimentos rudimentares; fase dos movimentos fundamentais; e 

fase dos movimentos especializados. 

A faixa etária dos 11 aos 13 anos se encontra no interior da fase dos movimentos 

especializados, nesta o desenvolvimento motor é um prosseguimento da fase dos movimentos 

fundamentais (movimentos básicos: saltar, correr, apreender, lançar, etc.).   

Gallahue (2005, p 368), afirma: 

 

 
O desenvolvimento motor fundamental maduro é pré-requisito para a 
incorporação bem – sucedida de habilidades motoras especializadas 
correspondentes ao repertório motor de um indivíduo.  
 

 

Ao contrário dos movimentos fundamentais, as habilidades motoras especializadas são 

específicas de tarefas, sendo padrões motores fundamentais maduros que foram aperfeiçoados e 

combinados para formar habilidades esportivas e outras habilidades motoras complexas e 

específicas. Portanto, o progresso através dos estágios pertinentes a fase de habilidades motoras 

especializadas depende da fundamentação de padrões motores previamente estabelecidos durante a 

fase motora fundamental (GALLAHUE, 2005). 
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Capacidades Motoras 

 

As capacidades motoras podem ser definidas segundo Afonso (2005, p. 13) como “um 

traço de uma pessoa que está relacionado com o desempenho de uma variabilidade de habilidades, 

pois se constitui um componente subjacente e funcional dessas habilidades”. 

Ao contrário das habilidades motoras, as capacidades nascem com o individuo e não são 

modificadas pela prática, enquanto as habilidades são desenvolvidas a partir da prática de atividades 

físicas, tornando-se um resultado da mesma. 

 

Habilidade Motora  

 

A habilidade motora é definida por Gallahue (2005), como um padrão de movimento 

fundamental realizado com precisão, exatidão e controles maiores. Sendo habilidade, o ato de 

realizar uma tarefa com uma finalidade especifica a ser atingida (MAGILL, 1984). 

A faixa etária dos 11 aos 13 anos abrange o aperfeiçoamento das habilidades motoras 

fundamentais, tornando-as mais complexas (habilidades especializadas). 

A partir do momento que a criança atingiu um estágio maduro de um padrão de 

movimento poucas mudanças acontecem na “forma” do mesmo, na fase especializada, o que ocorre 

é o refinamento de acordo com o aumento de habilidade (precisão, exatidão e controle), entretanto a 

base (movimentos fundamentais) continua inalterada. 

A fase motora especializada ocorre em três estágios: 

  Estágio de transição; 

  Estágio de aplicação; 

  Estágio de utilização permanente. 

 O estágio de transição é caracterizado pelo inicio da tentativa de refinamento e 

combinação de padrões motores maduros. Nessa fase não há limite a um esporte, e as crianças 

líderes começam a enfatizar a precisão e as habilidades nos jogos e em atividades de grande 

variedade de movimento no esporte (GALLAHUE, 2005). 

No estágio de aplicação o indivíduo passa a ter noção dos seus limites e concentra-se 

em certos esportes.  Nesse momento a ênfase está nas competências. O treino é o alicerce para o 

desenvolvimento de níveis superiores de habilidades. É nesse estágio que os padrões de movimento 

característicos do iniciante, no estágio de transição, se refinam (GALLAHUE, 2005). 

No estágio de utilização permanente, os indivíduos buscam participar de atividades 

competitivas, recreativas ou da vida diária regulamente, restringindo sua área de busca atlética.  

Muitas atividades são escolhidas como interesses pessoais (GALLAHUE, 2005). 

A limitação do tempo decorrente do crescimento compromete o desenvolvimento e 

refinamento de habilidades motoras na ordem apresentada. Com isso a especialização prematura em 

um determinado esporte é prejudicial, pois impede o desenvolvimento de uma variedade de padrões 

motores fundamentais maduros (GALLAHUE, 2005). 
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Aprendizagem Motora 

 

Segundo Afonso apud Schmitdt (2005, p.1), “aprendizagem motora são mudanças em 

processos internos que determinam a capacidade de um indivíduo para produzir uma tarefa motora”, 

tendo como objetivo facilitar ao praticante alcançar a meta determinada. 

Experiências anteriores no desempenho de habilidades motoras contribuem de maneira 

significativa para aprendizagem de uma nova habilidade. 

Segundo Magill (2000), essa situação pode ser chamada de transferência de 

aprendizagem, podendo ser positiva ou negativa. A transferência positiva ocorre quando as 

experiências anteriores contribuem para o desenvolvimento do aprendizado de uma nova habilidade, 

enquanto a transferência negativa interfere ou impede a aprendizagem de uma nova habilidade. 

O professor tem um papel importante na aprendizagem psicomotora do aluno. Através do 

conhecimento dos processos de aprendizagem, das diferenças individuais e condições de ensino, o 

mesmo pode tornar o aluno apto a realizar diferentes atividades motoras. Para que isso ocorra, ele 

deve possuir e dominar o conhecimento e ter capacidade de organização e planejamento em relação 

aos conteúdos específicos da Educação Física, de maneira a torná-los apresentáveis e de fácil 

assimilação por parte dos alunos.   

 

Metodologia do Professor de Educação Física 

 

Para que o professor atinja os objetivos de sua aula, e contribua com a formação do 

aluno, os conteúdos trabalhados, precisam ser utilizados com diferentes estratégias de ensino. 

Em geral, os alunos se interessam pelas aulas de Educação Física e por diferentes 

esportes, porém a diferença de rendimento desportivo–motor, a má atuação do professor, são fatores 

que podem desestimular e muitas vezes ser o motivo de fracasso nos esportes e atividades escolares 

(SHIGUNOV, 2001). 

O professor de Educação Física deve ter como finalidade a aprendizagem do aluno, ou 

seja, não basta ensinar, mas sim procurar métodos que auxiliem no aprimoramento de habilidades 

motoras. O mesmo precisa trabalhar com muita seriedade e com um bom embasamento, considerar 

que em suas aulas existem alunos com mais e com menos dificuldades, e um bom trabalho com 

diferentes métodos serão de alta contribuição para progressão do individuo físico, psicológico e 

social. 

Com isso a utilização de diferentes metodologias torna-se fundamental no ensino da 

Educação Física, pois dessa forma aumentam-se as possibilidades de um aprendizado real, tanto 

para os alunos com um bom desenvolvimento motor, quantos alunos com dificuldades motoras. 

Fazendo com que o aluno trabalhe de diferentes formas em diferentes ambientes o mesmo conteúdo 

e desta forma, aprimorando suas habilidades motoras e o seu cognitivo.  
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METODOLOGIA 

 

Para o referente estudo optou-se por uma metodologia de pesquisa de campo/ 

qualitativa, exploratório-descritivo. A amostra foi composta por 06 professores de Educação Física, 

sendo 03 instituições particulares e 03 instituições públicas, graduados em Educação Física e 

atuantes das séries do Ensino Fundamental do 3º e 4º ciclo no Município de Curitiba-Pr. 

Para a coleta de dados foi utilizado como instrumento um questionário, contendo 21 

perguntas abertas e fechadas, organizadas pela pesquisadora e pela orientadora que procurou 

atender aos objetivos do estudo. 

Para melhor compreensão dos dados coletados foi realizada a analise qualitativa através 

da Análise de Conteúdos (Bardin, 1995). 

 

DISCUSSÕES DOS DADOS 

 

Os resultados obtidos apontaram o conhecimento do professor de Educação Física em 

relação as diferentes metodologias, a identificação do estágio de desenvolvimento motor no qual o 

aluno se encontra e quais fatores influenciam nesse processo, podendo ou não interferir na 

participação do aluno nas aulas.  

Convém lembrar que os dados levantados foram pesquisados a partir da aplicação do 

questionário composto por perguntas abertas e fechadas, onde as perguntas abertas possibilitaram a 

cada profissional compor as respostas a sua maneira. 

A pesquisa foi realizada em Instituições de Ensino da Rede Particular e Estadual de 

Curitiba, com professores de Educação Física. 

As primeiras perguntas foram relacionadas à identificação das instituições, dados 

pessoais dos professores, da participação dos alunos e dificuldades motoras apresentadas nas aulas, 

e na continuidade, o questionário foi direcionado ao conhecimento de diferentes metodologias 

trabalhadas no Ensino Fundamental ( 3º e 4º ciclo). 

Nas perguntas relacionadas aos dados pessoais dos professores, foram questionadas 

quanto ao tempo de formação, as graduações e se há um titulo de especialização dos mesmos. 

Todos professores pesquisados são graduados em Licenciatura em Educação Física. E apenas um 

professor de cada instituição, sendo um particular e outra pública, não possuem especialização. O 

resultado direcionado ao tempo de formação foi bem variado na Instituição Pública, sendo um 

professor formado a mais de dez anos, outro entre três e cinco anos e o terceiro, entre um e três 

anos. E na Instituição Particular todos os professores são formados a mais de dez anos. 

Nas questões direcionadas as dificuldades motoras, verificou-se que vários fatores 

interferem no processo do desenvolvimento motor, dentre eles os mais citados por ambas as 

instituições foram: habilidades motora, ambiente, socialização, metodologia do professor, atividades 

extra-curriculares e as habilidades adquiridas nos anos precedentes, sendo esta uma resposta 

unânime entre todos os pesquisados. 
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A dificuldade motora é observável em ambas instituições, sendo notável que a mesma 

está presente nessa faixa etária, e pode-se considerar que um apontamento para esse problema é a 

ausência de um trabalho direcionado a esses alunos com um grau maior de dificuldade no 

aprendizado motor. 

Para corrigir essas dificuldades, torna-se importante à identificação e procedimentos 

progressivos, muitas vezes individualizados, do professor, para que o mesmo consiga atingir no aluno 

o aperfeiçoamento de habilidades que não foram atenciosamente trabalhadas nos anos anteriores. 

Por não realizarem os movimentos corretamente, um dos motivos pelo desinteresse nas 

aulas é a vergonha de não conseguir executar as atividades. Quanto aos alunos sem dificuldades 

motoras, não há desinteresse nas aulas. 

A participação nas aulas de Educação Física é um fator fundamental para o 

desenvolvimento integral do aluno, pois é através da prática que o mesmo trabalha o motor e o 

cognitivo. Para pergunta relacionada, três dos professores questionados responderam que os alunos 

quase sempre participam das aulas e três disseram que a participação dos alunos é total em suas 

aulas, sendo que dois professores são da Instituição Particular e um da Instituição Pública.  

A metodologia do professor é um fator instigante para a participação dos alunos, pois a 

diversidade de métodos de ensino oportuniza o aluno a trabalhar o mesmo conteúdo de várias 

maneiras, aumentando a possibilidade de boa execução. 

Ao serem questionados quais as metodologia que os professores utilizam para trabalhar 

os conteúdos selecionados, os professores da Rede Particular obtiveram as mesmas respostas, onde 

ambos os três trabalham com processos atitudinais, conceituais e procedimentais. As respostas não 

estão incorretas, mas esperava-se um melhor esclarecimento das metodologias desenvolvidas nas 

aulas por parte dos mesmos. Na Escola Pública as respostas foram diferenciadas, um professor disse 

que o cada conteúdo é desenvolvido uma tendência predominante e exemplificou com o esporte, o 

qual trabalha o tecnicista. O segundo professor mostrou pouco conhecimento em relação à 

diferenciação de conteúdos e metodologia, ao descrever que trabalha jogos recreativos adaptados. E 

o terceiro não respondeu. Essa questão mostrou o desconhecimento de diferentes metodologias que 

deveriam ser utilizadas pelo professor em suas aulas. Explorando as respostas do Colégio Particular, 

percebeu-se que ambos os três utilizam os mesmos processos, não tendo suas características 

próprias e suas metodologias diversificadas. 

Os dados obtidos na questão direcionada ao aprimoramento das habilidades motoras 

mostram que os professores focam numa progressão, pois através da identificação da dificuldade 

motora, o professor passa a trabalhar de uma maneira prioritária para aprimorar as habilidades 

motoras do individuo. Portanto é de total importância essa identificação e procedimentos, muitas 

vezes individualizados, para que o professor consiga atingir no aluno o aperfeiçoamento de 

habilidades que não foram atenciosamente trabalhadas nos anos anteriores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da vida o indivíduo passa por diferentes mudanças, e na adolescência essas 

alterações se tornam muito nítidas com as inúmeras transformações que ocorrem com o seu corpo e 

sua mente. Essas mudanças atingem o indivíduo e o meio o qual se encontra inserido. O mesmo 

sofre um abandono do corpo infantil, mas com a sua mente ainda pueril. 

O desenvolvimento motor acompanha essas mudanças através das fases. Na faixa etária 

dos 11 aos 13 anos, o adolescente encontra-se na fase de movimentos especializados, ou seja, a 

fase em que os movimentos fundamentais passam a ser agregados para realização de movimentos 

mais complexos. E, na maioria das vezes é no âmbito escolar que o seu desenvolvimento motor é 

aprimorado, sendo o professor de Educação Física um dos principais responsáveis para que isso 

ocorra. 

Nessa fase dos 11 aos 13 anos as habilidades motoras são exigidas para uma boa 

realização das ações motoras, sofrendo grande influência das capacidades motora, potencialidades 

que já nascem com o indivíduo. 

 Embora o desenvolvimento seja composto por fases, estas podem deixar de ser bem 

desenvolvidas pela ausência de estímulos, gerando assim dificuldades motoras futuras. Através do 

resultado obtido na questão referente ao desinteresse pelas aulas, percebeu-se que ao não conseguir 

realizar as ações motoras propostas pelo professor, o aluno se sente desmotivado e com vergonha 

de executar tentativa, atrapalhando ainda mais o seu ritmo de desenvolvimento motor.  

O papel do professor de Educação Física nesse período é de total importância, pois, será 

o responsável por proporcionar atividades diversificadas que trabalharão o aprimoramento motor e a 

integração do aluno. 

Contudo, percebeu-se que há uma necessidade do atual professor de Educação Física 

buscar métodos diferenciados para inserir o aluno com um menor grau de desenvolvimento em suas 

aulas, procurando aprimorar as habilidades motoras que não foram atenciosamente trabalhadas, 

socializando e instigando a motivação no aluno, para que ocorra à vontade de participar, pois, sem 

essa participação o comprometimento do desenvolvimento motor será cada vez maior, dificultando o 

aprendizado. 
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