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1. Introdução 

 

A Educação Física enquanto componente curricular da Educação Básica e objeto de 

estudo, tem passado por longas discussões e ressignificações e apresentado diferentes 

abordagens que visam direcionar o trabalho do professor na escola. 

Ao longo da sua história, tem-se pautado em perspectivas pedagógicas de cunho 

procedimental (execução de movimentos - o fazer), sem a preocupação de contextualizar com 

os alunos o significado de tais ações, ou seja, não são oferecidas aos alunos justificativas e/ou 

explicações sobre o porquê fazer as atividades propostas, como e o quanto fazê-las. 

  Nessa perspectiva de trabalho, o professor assume a característica social de um 

“educador do físico” (OLIVEIRA, 1993, p. 8), que objetiva a preparação de atletas, o 

condicionamento físico, o treinamento, etc., demonstrando e/ou verbalizando os movimentos 

que serão realizados pelos alunos, sem que estes tenham participação na elaboração dos 

conhecimentos. Este modelo tradicional de Educação Física, vigente até meados da década de 

80, caracterizava-a como uma disciplina prática, que priorizava a repetição de movimentos 

esportivos e/ou a recreação (DARIDO & SANCHES NETO, 2005). Desta forma, ignorava a 

concepção da Educação Física enquanto disciplina curricular e estabelecia, segundo Neira e 

Nunes (2009), uma relação pedagógica hierarquizada em que o aluno é educado e treinado 

para seguir atentamente a exposição do professor. 

Uma das conseqüências da ausência de conhecimentos na Educação Física Escolar é a 

de que esta, além de não atingir os objetivos propostos, pode vir a se tornar uma disciplina 

desinteressante sobretudo para os alunos das últimas séries do Ensino Fundamental e de todo 

o Ensino Médio, tal como constatado em um estudo de Ulasowicz e Peixoto (2004), com 
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alunos de 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental II. O desinteresse pelo conteúdo proposto nas 

aulas desta disciplina levava-os a aproveitar este período para descansar, relaxar, bater papo, 

estudar ou fazer as tarefas de outras disciplinas, uma vez que a adesão às atividades da 

disciplina se faz pelos “mais habilidosos”.  Numa breve entrevista destinada a avaliar o que os 

alunos pensavam sobre as aulas, as respostas revelaram algumas das maneiras pelas quais os 

entrevistados consideravam as aulas de Educação Física: É um momento de recreação Serve 

para relaxar Aula que não precisa pensar Para adiantar tarefas das outras disciplinas Só 

não é aula vaga porque tem professor.  

Corroborando estes dados, Mariz de Oliveira (2005) em sua exposição em dois 

Colóquios sobre Epistemiologia da Educação Física, promovidos pelo Conselho Federal de 

Educação Física, apresentou dados sobre o conceito do componente curricular Educação 

Física coletado durante os últimos 15 anos como professor do curso de graduação em 

Educação Física. Esta coleta foi realizada nos primeiros contatos com alunas e alunos 

ingressantes no curso, desde 1985, e como parte do programa da disciplina Introdução à 

Educação Física. Aos ingressantes foi solicitado que discorressem, individualmente e por 

escrito, sobre as aulas de Educação Física a eles ministradas enquanto alunos da Educação 

Escolar Básica. Verificou-se que o relato de aproximadamente 89% dessas alunas e alunos 

revelou uma atitude de desaprovação, descontentamento, sensação de perda de tempo, 

desinteresse, desmotivação, repetição de conteúdo, entre outros. 

Como uma decorrência das discussões sobre o status da Educação Física enquanto 

disciplina pedagógica, novas propostas curriculares e mudanças na ação pedagógica do 

professor são sugeridas. 

Dentre as propostas que visam direcionar o trabalho do professor na escola estão os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), um documento federal que constitui um referencial 

para a educação em todo território nacional.  

No tocante à Educação Física, este documento buscou integrar algumas das 

abordagens propostas articulando-as a um amplo projeto educacional, associado a questões 

sociais emergentes (SANCHES NETO, 2003). 

   De acordo com ele, a Educação Física Escolar contempla múltiplos conhecimentos 

relacionados ao corpo e ao movimento, constituindo um componente curricular inserido na 

Cultura Corporal do Movimento, porque estabelece que o conhecimento é uma construção 

história e social, na qual interferem fatores de ordem antropológica, cultural, psicológica, 

entre outros. Ressalta que a disciplina, em sua intervenção pedagógica, deve sistematizar 
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situações de ensino e aprendizagem que garantam o acesso dos alunos aos conhecimentos 

práticos e conceituais (grifo nosso) utilizando-se da dança, do jogo, do esporte, da ginástica e 

da luta com finalidades de lazer, expressão de sentimentos, promoção, recuperação e 

manutenção da saúde.    

 Propõe a organização dos conteúdos desta disciplina em três grandes blocos: 1) 

Esportes, jogos, lutas e ginásticas, 2) Atividades rítmicas e expressivas, 3) Conhecimentos 

sobre o corpo. Este último bloco especifica os conhecimentos sobre anatomia, fisiologia, 

bioquímica, biomecânica.  

Dentre as proposições dos PCN estão abordagens de temas de relevância social, 

considerados como temas transversais, cujo objetivo é a educação para a cidadania por meio 

da reflexão e aprendizagem por parte dos alunos, que podem ser priorizados e 

contextualizados de acordo com as diferentes realidades locais e regionais e devem ser 

incorporados às áreas de trabalho/disciplinas educativas já existentes na escola. Serve, 

portanto, como um eixo norteador deste trabalho. (BRASIL, 1997).   

  Dentre os temas transversais apresentados neste documento destaca-se o da Saúde, 

considerando-a, segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, como o estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. O tema Saúde 

é incorporado neste documento como fator de promoção e proteção a mesma e estratégia para 

a conquista dos direitos de cidadania.   

Portanto, a formação do aluno para o exercício da cidadania compreende a motivação 

e a capacitação para o autocuidado. Estabelece que a escola forneça elementos que capacitem 

os alunos a uma vida saudável, além dos que os levem a participar de decisões relativas à 

saúde individual e coletiva, compreendendo-a como direito e responsabilidade pessoal e 

social (BRASIL, 1998). Rodrigues e Galvão (2005) salientam que o novo foco dos PCN ao 

tema Saúde exige que a Educação Física amplie o significado deste conceito, incluindo as 

dimensões social, psicológica, afetiva e cultural.   

 Alguns estudiosos defendem que, dentre os vários conteúdos a serem ensinados na 

Educação Física Escolar, são propostos os relacionados à saúde (NAHAS & COBIN, 1992; 

FLORINDO, 1998; GUEDES & GUEDES, 2001; FARINATTI & FERREIRA, 2006; 

BARROS et al., 2008) devem ser contemplados, quer por sua história na área, quer por uma 

preocupação em diminuir os índices de mortalidade, quer pelo consenso existente no tocante 

aos benefícios da atividade física para a qualidade de vida dos praticantes, quer ainda de 

maneira especial, por considerar a escola como local privilegiado a ao compartilhamento de 
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conhecimentos, que contribuem para mudanças atitudinais significativas, relacionadas a 

hábitos de vida saudáveis, tema de relevância social e saúde pública.  

Vem gradativamente tomando forma a idéia de que a escola, e mais particularmente as 

aulas de Educação Física, deve oferecer condições para que o aluno, além de 

apreciar/conhecer, vivenciar e contextualizar as atividades físicas oferecidas e seus benefícios, 

possa reivindicar transformações no seu meio social como a construção de parques nos 

arredores de sua moradia, exigir maior segurança nos locais da prática, incentivar exercícios 

físicos/atividades pelas empresas antes ou após o horário de trabalho (ginástica laboral) etc. 

As reivindicações de melhores condições de saúde e bem-estar só podem ser realizadas a 

partir de um embasamento teórico sobre os benefícios da atividade física. 

  Neste mesmo sentido, Tani (1991), Manoel (1999) e Freire (1999) consideram que os 

programas de Educação Física devem contemplar informações teóricas e práticas sobre o 

movimento humano, uma vez que tais conhecimentos são fundamentais para a aquisição da 

autonomia do movimento. Para estes autores, a Educação Física como conhecimento escolar 

implica, além do fazer, a compreensão e a valorização dos conhecimentos organizados e 

sistematizados sobre o movimento humano. O domínio destes conhecimentos deve capacitar o 

aluno a otimizar suas potencialidades e possibilidades de movimentos para regular, interagir e 

transformar o meio ambiente em busca de uma melhor qualidade de vida, de maneira 

autônoma.  

Tais idéias corroboram as de Mariz de Oliveira (1999; 2005) quando afirma que o 

papel da Educação Física está relacionado ao o ensino e aprendizagem de conhecimentos de 

fatos, conceitos, princípios, procedimentos, normas, valores e atitudes referentes ao 

movimento humano, possibilitando a integração e o controle e a transformação do ambiente 

físico e social. Ou seja, nas aulas de Educação Física os alunos estudam, teórica e 

praticamente, o movimentar-se (grifo do autor), considerado como uma característica 

essencial do ser humano. 

Em suma, a análise de relatos de pesquisa, de reflexões de pensadores da Educação 

Física e, principalmente, das propostas curriculares revela uma preocupação comum com o 

tema saúde, tanto em seu sentido mais amplo, quanto em seus aspectos mais específicos, 

revelados pelas recomendações de se ensinar aos alunos informações sobre a relação atividade 

física e saúde, de modo que estes reconheçam a importância e os efeitos benéficos da prática 

de atividades físicas para a manutenção da saúde.  
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Obviamente, não se está sugerindo que este seja o único tema a ser desenvolvido no 

programa da disciplina, uma vez que a Educação Física é muito mais rica e variada em seus 

interesses, mas um dos temas a serem tratados. Ou seja, uma parcela do programa deverá 

remeter-se a informações sobre saúde. 

Cabe então, ao professor elaborar suas aulas de modo a tornar os conteúdos ensinados 

significativos aos alunos participantes a fim de que estes possam transferi-los às situações do 

dia-a-dia, engajando-se em atividades físicas que mais lhes dêem prazer no tempo livre, 

colaborando para diminuir os percentuais de indivíduos sedentários e, como conseqüência, os 

riscos de morte pelas doenças crônicas não transmissíveis na adolescência, na idade adulta e 

no envelhecimento, temas de grande relevância social e de saúde pública.  

 Embora a mídia veicule informações sobre os benefícios da atividade física e os 

malefícios do sedentarismo, vários estudos (GUEDES et al., 2001; FARIA JUNIOR, 2006; 

CESCHINE et al., 2008) mostram haver pequena adesão da população às atividades físicas 

e/ou esportivas fora do ambiente escolar. 

A Educação Física escolar continua a ser vista por parte de alguns professores e, 

certamente, pela maioria dos alunos, como uma disciplina essencialmente “prática”. Ou seja, 

o conhecimento teórico referente aos sistemas corporais e suas funções e, principalmente, os 

efeitos benéficos da atividade física e os malefícios do sedentarismo, de modo geral, não são 

enfatizados nas aulas de Educação Física Escolar de forma a proporcionar ao aluno uma 

aprendizagem significativa, que poderia levá-lo a ser fisicamente ativo.   

Dada esta grande prioridade à execução de atividades/movimentos nas aulas de 

Educação Física Escolar, aliado ao fato de que estas não proporcionam aos alunos 

informações sobre as razões da prática, são escassos os estudos que consideram estas 

informações como um fator motivador para a execução de atividades físicas dentro ou fora da 

escola. Ou seja, não são feitas considerações, com raras exceções, sobre como as atividades 

e/ou conteúdos propostos pelos professores poderiam atuar sobre a motivação do aluno. Não é 

analisado o processo e sim o produto final. Como destacado por Marante (2008), nota-se uma 

desconsideração do tema no planejamento e na ação didática dos professores. 

Face à relevância do tema e dos escassos estudos sobre o assunto, objetivou-se nesta 

pesquisa investigar a influência de um programa de ensino sobre a motivação para a prática de 

atividades físicas e avaliar se o aluno, conhecedor da importância da atividade física, estará 

mais motivado a realizá-la. 
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2. Método 

 

2.1 Sujeitos 

A amostra foi constituída por 51 sujeitos, 30 meninos (X = 13,77 anos; dp = 0,57) e 21 meninas 

(X = 13,81; dp = 0,51), estudantes regularmente matriculados nas 8ª séries de uma instituição de 

ensino particular da cidade de São Paulo – SP, pertencentes à classe sócio-econômica média.  

 

2.2 Material  

 

 Os alunos foram avaliados por meio dos seguintes instrumentos: 1) uma escala de 

motivação elaborada especialmente para esta pesquisa, com 12 afirmações referentes à prática 

de atividades físicas; 2) três apostilas sobre os sistemas cardiovascular e respiratório, também 

elaboradas especificamente para este trabalho; 3) três provas objetivas de avaliação do 

conhecimento; 4) uma escala para avaliar o grau de satisfação em relação a vários aspectos da 

apostila; 5) um questionário de opinião sobre os três materiais apostilados; 6) uma escala de 

opinião sobre o processo ensino-aprendizagem; e, 7) uma entrevista sobre adesão à prática de 

atividades físicas com alunos e seus responsáveis, composta por uma questão referente à 

prática de atividades físicas e outra sobre o tipo de atividade realizada; 8) uma entrevista final, 

com seis perguntas, sobre a opinião do aluno em relação ao trabalho vivenciado. 

 

2.3 Procedimentos  

 

As aulas foram ministradas pela pesquisadora durante três meses, duas vezes por 

semana, com duração de 50 minutos cada, divididas em três blocos temáticos: Bloco I – 

Atividades Aeróbias e o Sistema Cardiovascular; Bloco II – Atividades Aeróbias e o Sistema 

Respiratório; Bloco III – Integração dos Sistemas Cardiovascular e Respiratório. 

No início da pesquisa os alunos responderam a escala de motivação para a prática de 

atividades físicas e foram entrevistados sobre a prática de atividades físicas fora do ambiente 

escolar. Em cada bloco temático foi utilizada uma apostila específica, num total de três 

apostilas, cujo conteúdo foi trabalhado por meio de vivências teórico-práticas. Ao final de 

cada bloco temático os alunos realizaram uma prova de avaliação de conhecimento e 

responderam a escala de opinião sobre o material apostilado.  Ao final da pesquisa, os alunos 

responderam a escala de motivação em relação à prática de atividades físicas, a escala de 

opinião sobre o processo ensino-aprendizagem, o questionário de opinião sobre os três 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2011 

materiais apostilados e foram entrevistados sobre a prática de atividades físicas fora do 

ambiente escolar com posterior confirmação de seus responsáveis.  A entrevista final foi 

realizada com 12 alunos, seis com as melhores médias e seis com as piores médias na prova 

de avaliação de conhecimentos. Após cincos meses da intervenção, os alunos foram 

novamente entrevistados sobre a prática de atividades físicas. 

 

3. Resultados 

 

Serão apresentados dados referentes à análise inferencial, os quais dizem respeito à 

aplicação da Escala de Motivação para a Prática de Atividades Físicas no pré e pós-testes e a 

adesão dos alunos à atividade física fora do contexto escolar. 

Como anteriormente descrito, a escala de motivação é constituída por 12 afirmações 

seguidas de quatro alternativas de respostas: Discordo totalmente, Discordo, Concordo, 

Concordo totalmente, às quais são atribuídos pontos de um a quatro. 

Para cada uma das afirmações 1. Sempre que eu posso pratico atividades físicas, 2. 

Sinto muito prazer em praticar atividades físicas, 3. Quando pratico atividades físicas sinto 

que o tempo passa muito depressa, 5. Atividades físicas são prazerosas, 10. Tenho prazer em 

participar das atividades físicas propostas nas aulas de Educação Física, 11. Pratico 

atividades físicas porque compreendo os benefícios que ela me proporciona, 12. Pratico 

atividades físicas até mesmo quando a competição não está envolvida, é atribuído um ponto 

para Discordo totalmente, dois pontos para Discordo, três para Concordo e quatro pontos para 

Concordo totalmente por serem enunciados que expressam um sentimento de prazer pela 

prática de atividades físicas. 

Em contrapartida, as afirmações 4. Se a freqüência não fosse obrigatória, eu jamais 

freqüentaria as aulas de Educação Física; 6. Aprovação e elogios são muito importantes 

para me motivar a praticar atividades físicas; 7. Pratico atividades físicas somente porque 

outras pessoas querem que eu as pratique; 8. Prêmios como medalhas e troféus são fatores 

importantes para me motivar a praticar atividades físicas e 9. Penso que a disciplina 

Educação Física não deveria fazer parte do currículo das escolas, são atribuídos quatro 

pontos para Discordo totalmente, três pontos para Discordo, dois para Concordo e um para 

Concordo totalmente, por serem enunciados que não exprimem satisfação com a prática de 

atividades físicas. 

Após a atribuição dos pontos foram somados os escores de todas as afirmações no pré 

e pós-testes, calculado o escore de cada aluno em cada uma das situações e, a seguir, as 
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médias gerais dos alunos no pré e pós-testes.  Os dados referentes às médias gerais são 

apresentados na Tabela 4.  

 

            Tabela  4 –  Médias e desvios-padrão dos escores na 

                Escala de Motivação para a Prática de Atividades 

                                    Físicas, no pré e pós-teste. 

                       
 

Médias 
 

dp 

Pós-teste 38,75                4,38 

Pré-teste 
 

38,67 
 

3,70 

 
   Diferenças 

 
  0,08 

 
0,68 

 

Verifica-se que a média do pós-teste é igual a 38,75, com desvio padrão de 4,38; a média do 

pré-teste é de 38,67, com desvio padrão de 3,70. A significância da diferença estatística entre as 

médias (0,08) foi analisada pelo teste t para amostras pareadas, com 95% de confiabilidade. Os 

resultados (t = -0,138; p = 0,89) não permitiram rejeitar a hipótese nula, não se podendo afirmar a 

ocorrência de diferenças significantes entre o pré e o pós-testes. (CASTELLAN, Jr. & SIEGEL, 

1988/2006; VAVRA, 1997). 

Também foram comparadas por esta mesma estatística a diferença entre cada uma das 

afirmações da escala no pré e pós-testes.  

Os dados obtidos indicam diferenças significantes apenas nas afirmações  4. Se a freqüência 

não fosse obrigatória, eu jamais freqüentaria as aulas de Educação Física (t = 1,702; p = 0,095), 6. 

Aprovação e elogios são muito importantes para me motivar a praticar atividades físicas (t = -4,711; 

p = 0,000), 8. Prêmios como medalhas e troféus são fatores importantes para me motivar a praticar 

atividades físicas (t =   -3,065; p = 0,004) e 10. Tenho prazer em participar das atividades físicas 

propostas nas aulas de Educação Física  (t = 3,050; p = 0,004).  

  A Tabela 5 apresenta as médias do pré e do pós-testes de cada uma das afirmações e os 

resultados da análise estatística. 
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Tabela 5 – Afirmações 4, 6, 8 e 10: médias no pré e pós-teste e resultados da análise estatística. 

Afirmações Média 

Pré          Pós 

 

t 

 

p 

 4.  Se a frequencia não fosse obrigatória,    

      eu   jamais  frequentaria as aulas de   

      Educação Física 

          3,59          3,41       1,702   0,095 

  6.  Aprovação e elogios são muito  

      importantes para  me motivar a praticar  

     atividades físicas. 

          1,88          2,43      - 4,711   0,000 

  8. Prêmios como medalhas e troféus são  

     fatores importantes para me motivar a  

     praticar atividades físicas. 

           2,41         2,84      - 3,065   0,004 

 10. Tenho prazer em participar das  

      atividades físicas  propostas nas aulas  

     de Educação Física. 

           3,33         2,94        3,050   0,004  

 

 

 Como se pode observar nas afirmações 4 e 10 da Escala de Motivação para a Prática 

de Atividades Físicas as médias do pré para o pós-teste recuaram de 3,59 para 3,41 e de 3,33 

para 2,94, respectivamente, indicando uma atitude menos favorável às aulas de Educação 

Física. Já nas afirmações 6 e 8 houve um aumento na média do pré para o pós-teste, 

assinalando um aumento na motivação intrínseca dos alunos e uma conseqüente redução de 

sua motivação extrínseca. 

  No tocante à adesão à prática de atividades físicas fora do ambiente escolar, no início 

da pesquisa (pré-teste), sete alunos (13,7% da amostra) afirmaram praticar atividades físicas 

fora do contexto escolar e 44 alunos declararam-se não praticantes (86,3% da amostra).  Ao 

final da pesquisa 30 alunos declararam ter aderido à prática fora do ambiente escolar e 21 

afirmaram não praticarem outras atividades físicas além das realizadas nas aulas de Educação 

Física. Tais dados são apresentados na Tabela 6.  
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                   Tabela 6 – Número de alunos praticantes e não praticantes  

                     de atividades físicas fora do contexto escolar no início e 

                                     no final do programa (1ª entrevista). 

     Condição 

          

Fase da pesquisa  

Início              Final         

Praticantes               07                    30         

Não praticantes               44                    21         

                        ** p< 0,001 

 

Os dados foram analisados pela estatística do qui-quadrado, uma medida da relação 

entre duas características (VAVRA, 1997). Os valores encontrados (n = 102; g. l. = 1; x
2
 

crítico = 10,83; x
2
 observado = 22,43; p < 0,001) permitem rejeitar a hipótese nula com um 

alto grau de probabilidade (CASTELLAN, Jr. & SIEGEL, 1988/2006). 

As atividades físicas realizadas ao final da pesquisa, além dos esportes como natação, 

voleibol e futsal, foram: musculação, atividades rítmicas em programas de academia que 

evidenciam o desenvolvimento da capacidade aeróbia, caminhada, corrida, ciclismo, dança de 

salão, atividades circenses, lutas (Judô e Minjutsu), handebol e tênis. 

 É importante ressaltar que durante o programa de intervenção foi salientado aos alunos 

que, embora eles estivessem vivenciando atividades na sua maioria aeróbias, era importante 

que escolhessem, fora do ambiente escolar, as atividades que mais lhe dessem prazer ao 

executar.  

 Cinco meses após a intervenção, mais especificamente no mês de outubro, foi 

realizada uma segunda coleta de dados sobre a continuidade da adesão à prática de atividades 

físicas fora do ambiente escolar. A amostra era de 51 alunos. Ao final de cinco meses após o 

término da intervenção, 26 alunos declararam-se praticantes (51,0% da amostra) e 25 alunos 

não praticantes (49,0% da amostra). Tais dados são apresentados na Tabela 7.  
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Tabela 7 – Número de alunos praticantes e não praticantes de atividades  

       físicas fora do contexto escolar no início e no final do programa (2ª entrevista). 

     Condição 

          

Fase da pesquisa  

   Início                    Final         

 

Após 5 meses 

 

 

Praticantes      07                         30                 26   

Não praticantes      44                         21                 25   

   ** p< 0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados foram analisados pela estatística do qui-quadrado, uma medida da relação 

entre duas características (VAVRA, 1997). Os valores encontrados (n = 102; g. l. = 1; x
2
 

crítico = 10,83; x
2
 observado = 26,86; p < 0,001) permitem rejeitar a hipótese nula com um 

alto grau de probabilidade (CASTELLAN, Jr. & SIEGEL, 1988/2006). 

Em relação ao início do trabalho o número de alunos praticantes passou de sete para 

26 e dos não praticantes foi reduzido de 44 para 25. Em busca de explicações para a 

desistência, a pesquisadora verificou que quatro alunos mencionaram problemas de rinite ou 

sinusite devido ao cloro da piscina na prática da natação, o que fez com que, por ordem 

médica, suspendessem temporariamente esta atividade até que a temporada de inverno 

terminasse;  dois alunos citaram problemas financeiros para o pagamento da mensalidade na 

instituição em que eram conveniados; e um aluno citou como motivo de desistência a 

mudança de horário da atividade realizada, o que fez com que seu responsável não pudesse 

mais levá-lo ao local da prática.  

Dos alunos considerados praticantes, três são novos integrantes, ou seja, não estavam 

presentes no final do programa e integraram a amostra de participantes cinco meses após; dois 

foram transferidos para outras de instituições de ensino no mês de julho, porém continuam 

ativos.    

A Figura 4 apresenta o percentual de alunos praticantes e não praticantes de atividades 

físicas fora do ambiente escolar, no decorrer deste trabalho.  
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       Figura 4 –  Percentual de alunos praticantes e não praticantes de atividade físicas no final do programa e      

                           cinco meses após. 

 

 Pela observação da Figura 4 percebe-se claramente um aumento significativo no 

percentual de adesão à prática de atividades físicas fora do contexto escolar do início da 

programação até o seu final e uma redução muito pequena quando da coleta de informações 

realizada cinco meses depois.  

 

 

4. Discussão 

 

A análise das diferenças entre as médias gerais dos escores no pré e pós-testes  na Escala 

de Motivação para a Prática de Atividades Físicas, não permitiu rejeitar a hipótese nula, ou 

seja, a diferença encontrada (apenas 0,08) não se revelou estatisticamente significante (t = -

0,138; p = 0,89). Muito pelo contrário, a hipótese nula foi rejeitada com altíssimo grau de 

significância. 

Cabe, então, discutir e/ou analisar as razões de as médias gerais terem sido 

praticamente idênticas no pré e pós-testes. E, mais ainda, cabe analisar um dado 

aparentemente paradoxal deste trabalho: o fato de que, ainda que os escores na Escala de 

Motivação para a Prática de Atividades Físicas não tenham revelado aumento no grau de 

Fevereiro/09 Maio/09 Outubro/09 
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motivação entre o pré e o pós-testes, a adesão à prática de atividades físicas aumentou de 

maneira significativa neste mesmo período. Como explicar estes dados aparentemente 

incongruentes?  

Hipóteses a serem consideradas: 

1)  A escala de motivação foi mal elaborada, e por isto não foi sensível para avaliar 

mudanças no grau de motivação. Em relação a esta questão devemos lembrar que o grupo de 

juízes que avaliaram as afirmações era formado por mestres e doutores que chegaram a um 

consenso sobre quais afirmações eram as mais adequadas para compor a escala.  

2) O instrumento é valido, o que não merece confiança são os dados da entrevista.  

Relativo a esta hipótese é preciso ressaltar que as entrevistas foram realizadas com os alunos e 

posteriormente as informações foram confirmadas com seus pais/responsáveis. Um outro 

aspecto a ser considerado é o de que não existem razões e/ou interesses para os envolvidos 

não terem sido honestos em suas respostas.  

3) Altos escores na Escala de Motivação. Como a média dos escores na Escala de 

Motivação para a Prática de Atividades Físicas foi alta, não houve possibilidades de grandes 

variações. Nesta escala o escore máximo é de 48 pontos. Ou seja, se o aluno assinalasse em 

todas as afirmações a alternativa de maior valor, seu escore seria de 48 pontos. Remetendo-se 

a Tabela 4, pode-se observar que médias no pré e pós-testes são altas (38,67 e 38,75 

respectivamente). Assim sendo, não havia muito “espaço” para as médias aumentarem. Estas 

médias demonstram que os alunos, de maneira geral, apreciam a atividade física. Parece à 

autora deste trabalho a hipótese três como a mais adequada para analisar/explicar este 

resultado da pesquisa. 

É preciso deixar bem claro que a discussão anterior referiu-se especificamente às 

médias gerais da Escala de Motivação para a Prática de Atividades Físicas, ou seja, ao escore 

total ou global. Todavia, a análise estatística de cada uma das afirmações revelou que em 

quatro delas – afirmações de número 4, 6, 8 e 10 – foram detectadas diferenças 

estatisticamente significativas entre as duas etapas da pesquisa, tal como apresentado na 

Tabela 5. O que poderia explicar a ocorrência de tais diferenças? Algumas hipóteses serão, a 

seguir, consideradas. 

No tocante a afirmação de número 4.  Se a frequencia não fosse obrigatória,  eu   

jamais  frequentaria as aulas de  Educação Física , as diferenças entre o pré e o pós-testes 

sugerem uma certa resistência dos alunos às avaliações teóricas realizadas durante a 

intervenção, as quais foram utilizadas para o cálculo da média bimestral da disciplina. Grande 
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parte dos alunos reclamou disto, como pode ser ilustrado pela fala de alguns deles: Nunca teve 

prova na Educação Física, porque tem agora? (Al12) e Caramba... Mais uma pra estudar.... 

(AL23).  

Esta resistência pode ter advindo do histórico das aulas de Educação Física que, até  

aquele momento, não avaliavam os conhecimentos teóricos adquiridos.  É possível sugerir 

que os alunos relacionem as aulas de Educação Física apenas ao prazer e à diversão, tal como 

constatodo por estudos de Capdevila, Ninerola e Pintanel (2004) e Espejo et al. (2006). 

A afirmação 6. Aprovação e elogios são muito importantes para me motivar a praticar 

atividades físicas e 8. Prêmios como medalhas e troféus são fatores importantes para me 

motivar a praticar atividades físicas serão analisadas conjuntamente. 

Aprovações e elogios, prêmios e medalhas referem-se à motivação extrínseca, ou seja, 

os indivíduos são motivados a trabalhar em resposta a algo externo, como obtenção de 

recompensas materiais ou sociais, de reconhecimento social, em atendimento aos comandos 

ou pressões de outras pessoas ou para demonstrar competências e habilidades, como sugerem 

Guimarães (2003), Harackiewicz e Elliot (1993), Csikszentmihalyi e Nakamura (1989). Como 

a concordância com as afirmações anteriormente apresentadas foi menor do pré para o pós-

teste, após a intervenção, é possível que os alunos tenham sido motivados à pratica de 

atividades físicas por motivos intrínsecos, ou seja, a realizar determinadas atividades por elas 

mesmas, por estas lhes parecerem interessantes, atraentes ou, de alguma forma, geradoras de 

satisfação (GUIMARÃES, 2003). É sugerido que esta mudança possa ser atribuída ao 

programa de ensino vivenciado pelos alunos.   

Na afirmação 10. Tenho prazer em participar das atividades físicas propostas nas 

aulas de Educação Física  a média dos escores no pós-teste foi significamente mais baixa do 

que no pré-teste, indicando menor concordância com esta afirmação.  É possível que uma das 

razões para este resultado tenha sido a vivência do conteúdo dança, mais especificamente o 

samba-rock, citada por seis dos meninos como uma atividade de que não gostaram devido a 

grande exposição do corpo perante às meninas o que constituiu uma fonte de piadas e 

gozações por parte delas e de outros companheiros de sala. Nesta vivência estes alunos 

tiveram pouca participação. Como salientam Papalia e Olds (2000), nesta faixa etária, que se 

inicia por volta dos 12 ou 13 anos, os meninos cujo amadurecimento é mais tardio, sentem-se 

mais inadequados, rejeitados, dependentes, inseguros e insatisfeitos com sua aparência. 
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Uma segunda hipótese, que não exclui a primeira, diz respeito à atividade do maculelê, 

citada por 21 alunos (meninos e meninas) como uma atividade não prazerosa de ser realizada, 

além das atividades de corrida e caminhada intermitentes. É possível que, além da falta de 

prazer na corrida e na caminhada, citada pelos alunos, outro motivo para a falta de prazer com 

estas atividades seja o fato de elas serem atividades desenvolvidas no programa de maneira 

individualizada, sem propiciar contato entre os alunos numa fase em que os adolescentes 

necessitam estabelecer convívio social e estabelecer vínculos entre eles (PAPALIA & OLDS, 

2000).  

 Como considerado no capítulo anterior, a avaliação da adesão à prática de atividades 

físicas fora do ambiente escolar, após a intervenção, foi realizada em dois momentos. No 

primeiro momento verificou-se que 30 alunos, de um total de 51, declararam, ao final do 

programa, terem aderido à prática de atividades físicas fora do contexto escolar. Num segundo 

momento, cinco meses após o término do programa, 26 alunos declararam terem aderido à 

prática de atividades físicas e 25 alunos declararam não praticarem atividades físicas (ver 

Tabelas 6 e 7). A estatística do qui-quadrado revelou serem tais diferenças altamente 

significantes. Tal resultado sugere a influência da variável independente – o programa de 

ensino – sobre a variável dependente adesão à prática de atividades físicas, parecendo 

confirmar plenamente a expectativa deste trabalho. Qual seja, a de que as informações 

apresentadas, transformadas em conhecimento pelos alunos, levaram à formação de motivos 

intrínsecos referentes à prática de atividades físicas, os quais uma vez formados, passariam, 

então, a orientar o comportamento em direção à meta ou objetivo a ser alcançado. Quais 

condições deste estudo poderiam ter contribuído para tal resultado?  

Uma dentre as muitas possíveis condições pode ter sido o clima motivacional das 

aulas orientado à tarefa, em face da atuação da professora-pesquisadora (MARANTE, 2008; 

MORENO et al., 2009).  De acordo com Gutiérrez e Escartí (2006), o professor pode 

influenciar diretamente na construção da motivação intrínseca dos alunos no contexto das 

aulas de Educação Física.  

Um outro aspecto a ser considerado é o de que as informações sobre os benefícios da 

atividade física foram incorporadas ou assimiladas pelos alunos e transformadas em 

conhecimentos, e de que tais conhecimentos, por meio de processos internos não inteiramente 

compreendidos ou simplesmente não compreendidos, passaram a atuar como motivos 

intrínsecos na regulação do comportamento de adesão à prática de atividades físicas. Esta 

hipótese encontra respaldo nos altos escores da prova de avaliação do conhecimento, em que 
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as médias das três avaliações dentre os 51 alunos foi de 6,76, demonstrando que, muito do 

que foi ensinado, foi realmente aprendido pelos alunos.  

Na segunda coleta sobre a adesão à prática de atividades físicas fora do ambiente 

escolar, realizada cinco meses após a intervenção, constatou-se que 51% da amostra ainda 

continuava ativa. Este resultado  indica a continuidade de atuação dos motivos intrínsecos 

referentes à prática de atividades físicas após o término da intervenção. Ainda que não se 

possa generalizar, a partir deste resultado, para períodos mais longos – 6 meses, um ou dois 

anos, idade adulta – a tendência dos dados aponta para a possibilidade de modificações 

atitudinais e comportamentais mais permanentes e duradouras.  

Numa entrevista em que foram perguntados os motivos que levaram os alunos, antes 

praticantes, a desistirem das atividades físicas que executavam, quatro relataram problemas de 

rinite ou sinusite devido ao cloro da piscina, o que levou-os,  por ordem médica, a 

suspenderem temporariamente esta atividade até que a temporada de inverno terminasse; dois 

alunos citaram problemas financeiros com o pagamento da mensalidade na instituição em que 

eram conveniados; um desses alunos citou que poderia caminhar sozinho no parque próximo a 

sua residência, porém não o fazia pela falta de companhia; e um citou como motivo de 

desistência a mudança de horário da atividade realizada, o que fez com que seu responsável 

não pudesse mais levá-lo ao local da prática. Como se observa, não foram motivos indicativos 

de falta de motivação, mas fatores externos, que não puderam ser controlados pelos alunos. 

Um outro fator que pode ser mencionado como responsável pela continuidade da 

adesão após cinco meses do término da intervenção é a postura da atual professora de 

Educação Física desses alunos, uma entusiasta do movimento e da Promoção da Saúde. Tal 

como constatado pelo estudo Gutiérrez e Escartí (2006) tanto pais como professores podem 

exercer uma influência direta e profunda sobre a motivação intrínseca dos adolescentes.  
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