
i  

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE EDUAÇÃO FÍSICA 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA                           

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – POLO Buritis- MG 

 

 

 

 

DESMOTIVAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

 

 

 

Wagner Rodrigues de Araújo 

 

 

 

 

 

 

Brasília – DF 

2015 



CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Wagner Rodrigues de Araújo 

 

 

 

DESMOTIVAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

 

  

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à UNIVERSIDADE ABERTA 
DO BRASIL – POLO Buritis- MG, como 
requisito para a obtenção do título de 
licenciado em Educação Física. 

Orientador: Robson Lobato. 

 

 

 

 

 

 

Brasília/DF 

2015 



DESMOTIVAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA: UM ESTUDO 

BIBLIOGRÁFICO 

 

 

 
 
 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à UNIVERSIDADE 
ABERTA DO BRASIL – POLO 
Buritis- MG, como requisito para a 
obtenção do título de licenciado em 
Educação Física. 

Orientador: Robson Lobato 

 
 

 
 
 
 

Aprovada em ______/ ______________/ _______. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Robson Lobato  

Orientador 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
José Manoel Montanha da Silveira Soares 

Membro

 



DEDICATÓRIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A todos aqueles que no caminhar da minha 

existência, contribuíram com seu amor, 

compreensão e afeto, dedico. 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu Deus, pois sem Ele nada seria. 

Aos meus familiares, minha Esposa e aos meus Pais, pelo incentivo durante essa 

jornada. 

Ao meu orientador Robson Lobato, pela dedicação, otimismo e pelo compartilhar de 

seu tempo e ensinamentos, sempre me incentivando na busca do conhecimento, o 

que me levou a realizar este trabalho da melhor maneira possível. 

A todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 
O presente trabalho disserta sobre a Educação Física no currículo escolar, 

compreendendo, o Ensino Médio. O mesmo visa à compreensão dos fatores que 

influenciam a desmotivação e o desinteresse dos alunos nas aulas de educação 

física. Considerando como objetivos específicos, podem-se definir os mesmos como 

a identificação desses fatores que contribuem para a desmotivação e desinteresse 

de alunos nas aulas de educação física  e apontar propostas pedagógicas, no 

tocante aos professores, que contribuem para minimizar a desmotivação e 

desinteresse de estudantes nas aulas de educação física. Esses objetivos tendem a 

auxiliar na intervenção do professor, na elaboração do conteúdo em sua prática 

pedagógica, repensando a necessidade dos conteúdos ministrados no intuito de 

atingir esses objetivos preestabelecidos para as aulas, e assim propiciar aos alunos 

condições para que estes aumentem sua ação no processo de ensino e 

aprendizagem. Conclui-se, nesse trabalho, uma analise  de que os fatores que 

levam à desmotivação e o desinteresse pela disciplina Educação física, não devem 

se analisados de forma isolada, e sim essa análise deve fazer parte de um contexto 

mais amplo e eficaz, o que torna a disciplina de educação física mais dinâmica e  

que a mesma desperte o interesse e a motivação dos alunos.  

 

 

Palavras-Chave: Educação Física; currículo escolar; desmotivação, prática 

pedagógica. 
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1–INTRODUÇÃO 

 

Muitos alunos, ao chegarem em um certo grau de ensino, manifestam 

certa desmotivação pela disciplina de educação Física. De um lado, encontram-se 

aqueles que gostam de fazer a referida disciplina, todavia, para eles, os esportes, e 

mais especificamente o futebol, são os únicos conteúdos desta área. De outro lado, 

estão os alunos que se sentem desmotivados e buscam todos os subterfúgios 

necessários para não participarem das atividades propostas. 

A Educação Física como disciplina escolar caracteriza-se como uma 

atividade eminentemente prática, muitas vezes é desvinculada da teoria que poderia 

servir de auxílio à compreensão e ao esclarecimento de fatores relacionados à 

atividade física, como também das regras do esporte. 

Com a elaboração desse estudo, o mesmo visa à compreensão dos 

fatores que influenciam a desmotivação e o desinteresse dos alunos nas aulas de 

educação física no ensino médio. Considerando como objetivos específicos, podem-

se definir os mesmos como a identificação desses fatores que contribuem para a 

desmotivação e desinteresse de alunos nas aulas de educação física no ensino 

médio e apontar propostas pedagógicas, no tocante aos professores, que 

contribuem para minimizar a desmotivação e desinteresse de estudantes nas aulas 

de educação física. Esses objetivos tendem a auxiliar na intervenção do professor, 

na elaboração do conteúdo em sua prática pedagógica, repensando a necessidade 

dos conteúdos ministrados no intuito de atingir esses objetivos preestabelecidos 

para as aulas, e assim propiciar aos alunos condições para que estes aumentem 

sua ação no processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, nesse trabalho 

procura-se verificar também como são encarados os conteúdos da educação física 

no ensino médio pelos próprios discentes. 

 Essa pesquisa é fundamentada em refletir sobre os principais fatores que 

resultam na não participação dos alunos nas aulas de educação física escolar e 

como isso tem sido encarado pelos professores envolvidos nesse processo e tem 

como problemática a seguinte questão norteadora: Quais fatores influenciam a 

desmotivação e o desinteresse dos alunos em relação às aulas de Educação Física? 
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Ao longo da escolaridade, os alunos vivenciam nas aulas de educação 

física um conteúdo predominantemente esportivo, ocasionando um afastamento dos 

alunos das atividades vivenciais. A não participação dos alunos nas aulas de 

educação física pode estar relacionada a diversos fatores, tais como: falta de 

conteúdos diversificados, falta de avaliação nas aulas, desinteresse por parte dos 

alunos, diretividade nas atividades desenvolvidas por parte dos professores, entre 

outras.  

É fundamental buscar respostas para o problema da não participação nas 

aulas, sendo uma base positiva aos educadores preocupados com a inserção de 

todos os alunos. Pondera-se que, o afastamento dos alunos nas aulas de educação 

física tem como causas alguns fatores que não devem ser analisados de forma 

isolada, mas como parte de um contexto amplo que faz parte a disciplina de 

educação física. Neste sentido se faz necessária uma intervenção do educador, que 

resulte na valorização da disciplina pela comunidade escolar, no sentido de legitimar 

está área do conhecimento do currículo escolar. 

Na escola, a motivação compreende oferecer estímulos e os incentivos 

apropriados, tornando assim a aprendizagem mais eficiente. O professor deverá 

propiciar ao aluno oportunidades para que esse seja induzido a um esforço 

intencional, visando resultados esperados e compreendidos. Não há aprendizagem 

sem motivação. (NERICI, 1983, p.68).Um aluno está motivado quando sente 

necessidade de aprender o que esta sendo tratado. Por meio dessa necessidade, o 

aluno se dedica ás tarefas inerentes até se sentir satisfeito (NERICI, 1983,p.71). 

O presente trabalho refere-se aos principais fatores que resultam na não 

participação dos alunos nas aulas de educação física escolar e como isso tem sido 

encarado pelos professores e também possível soluções para esses problemas para 

transformar essa realidade e tornar a escola um ambiente alegre, agradável de estar 

e aprender, é necessário mudar a prática pedagógica, utilizando atividades que 

valorizam as experiências e desejos dos alunos e jogos que criam oportunidades 

para seu desenvolvimento físico, moral e intelectual garantindo, dessa forma, a 

formação de um indivíduo com consciência social, critica, solidaria e democrática 

(CORTEZ apud MAIA, R. MAIA, J.; MARQUES, 2007) 
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A preocupação é que esses alunos quando chegam ao ensino médio 

manifestam total desmotivação para a prática da Educação Física. De um lado 

encontram-se aqueles alunos que tem interesse em participar e aprender com a 

disciplina, todavia, para eles, os esportes de maneira geral e mais especificamente o 

futebol, são os únicos conteúdos desta área. Mas infelizmente por outro lado estão 

os alunos que se sentem desmotivados e buscam todos os recursos necessários 

para não participarem das atividades elaboradas pelos professores. E essa situação 

adversa chamou minha atenção sobre a realidade da Educação Física escolar nesse 

grau de ensino, sobre os motivos que podem estar colaborando de um modo geral 

com o descaso desses alunos perante essas aulas. 

Como procedimentos metodológicos, realiza-se uma revisão de literatura, 

utilizando para isso vários sítios, artigos científicos e livros especializados no tema 

que abrangem esses fatores da não participação e afastamento nas aulas de 

Educação Física Escolar.  

Esta pesquisa se justifica, como estudo, ora já existente, a atual situação 

da disciplina Educação Física nas escolas Públicas. Esse trabalho também oferece 

importante contribuição para as Instituições de Ensino e para a sociedade, uma vez 

que se pretende demonstrar por meio de uma análise bibliográfica a importância dos 

fatores que levam os alunos a estarem motivados ou não nas aulas de educação 

física. Também se verifica que para a pesquisa, mostra-se relevante, pois ajudará a 

solucionar problemas de ordem comportamental e de comunicação, no qual todo 

líder motivador terá forte influência sobre seu comandado, ao mesmo tempo, que 

alunos do curso de Educação Física terão um conhecimento mais aprofundado no 

assunto. 

                Quanto ao referencial teórico, este será dividido em etapas e cada etapa 

irá explorar um aspecto relevante no tocante ao tema proposto. A primeira etapa 

versará sobre o panorama e contexto histórico da Educação Física e também se faz 

uma observação a respeito dos parâmetros curriculares nacionais em relação à 

disciplina em questão. A etapa seguinte discorrerá sobre o os conceitos de 

motivação e como estes fazem parte do cotidiano da disciplina Educação Física. Em 

um próximo momento do trabalho será comentado também a respeito da 

desmotivação e\desinteresse pelas aulas de Educação Física, por parte dos alunos. 
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Possíveis soluções para a falta de motivação desses alunos nas aulas de Educação 

Física Escolar e tema dessa etapa. Por fim, fazem-se algumas considerações acerca 

do assunto em análise. 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 - PANORAMA SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 Infelizmente, temos nos deparado com uma educação física escolar em 

que é predominante a perspectiva do esporte rendimento, reforçando o sistema 

social que utiliza o discurso da competição para justificar sua permanência no 

espaço escolar, portanto, existindo uma tradição pedagógica de enfatizar apenas um 

elemento da cultura corporal, ou seja, o esporte de rendimento que objetiva a vitória 

e deixa de lado a satisfação pela participação, acaba dando lugar a atitudes 

agressivas, comportamentos competitivos e frustrantes, afastando aqueles que se 

sentem menosprezados por não conseguir vencer. É comum conhecermos alguém 

que atribuiu a desvalorização ás práticas corporais devido a experiências negativas 

que teve na escola, relacionadas com a competição, quando teve uma frustração 

decorrente de atitudes preconceituosas ou tristeza por sentimento de inferioridade. 

Segundo Millen Neto et. Al. (2010, p.10):  

Conforme Darido et. Al. (1999) o ensino médio no Brasil esta vivendo uma 

explosão de crescimento. A autora argumenta que este fato deve se a maior 

exigência do mercado de trabalho e uma melhoria relativa do sistema de ensino 

publico.  

De acordo com a análise feita por meio dos dados bibliográficos, verificou-

se que ao longo da trajetória da disciplina Educação Física, esta tem se manifestado 

por diversas formas de interpretação. Essas interpretações foram produzidas 

intencionalmente, para refletir, no imaginário social, os diversos significados e 

sentidos a ela atribuídos de acordo com sua pretendida, principalmente a função 

social. Assim, quando se direciona o saber para os campos de formação, é natural 

que se perca a complexidade dessa ação e, em consequência, a possibilidade de 

estudar com maior clareza científica qual é o impacto efetivo de sua capacidade 

para contribuir com a formação de sujeitos críticos. 

Diante desse cenário a Educação Física, enquanto disciplina escolar 

procura sua identificação, por meio dos seus objetivos educacionais e também por 

meio do seu papel na formação de cidadãos críticos. Muitos autores repensaram a 

Educação Física, principalmente no tocante à preocupação com realizações 
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concretas no campo escolar da Educação Física. Ainda nesse cenário de incertezas 

e dúvidas, outros conceitos de Educação Física passaram a fazer parte das 

discussões, que foi a do discurso da aprendizagem motora, do desenvolvimento 

motor e da psicomotricidade. Inicialmente a prática do movimento é um caminho 

para que a criança compreenda melhor suas habilidades e consiga adaptá-las a 

outras atividades dentro e fora da escola.  

 

De acordo com Canfield (2000), não se pode negar a importância de o 

aspecto motor ser trabalhado no decorrer da infância do ser humano; desta forma a 

escola, enquanto meio educacional, é responsável por oferecer a oportunidade de 

uma ótima vivência motora, pois ela será determinante no processo de 

desenvolvimento da criança.  

Conforme Zabala (1998), a atuação educacional sempre será o resultado 

de uma maneira determinada de entender a sociedade e o papel das pessoas nela. 

Educar quer dizer formar cidadãos e cidadãs não parcelados em compartimentos 

estanques, em capacidades isoladas. A determinação das finalidades e objetivos da 

educação, sejam eles explícitos ou não, é o ponto de partida de qualquer análise da 

prática.  

Santin (1992) aborda a Educação Física como uma disciplina que ainda 

não encontrou sua própria identidade. A história da Educação Física parece arrastar-

se de maneira secundária, recebendo de outras instâncias o aval de suas funções. A 

Educação Física precisa ser ‘inventada’, pois atualmente possui um perfil deficiente, 

parcial, instrumental e serviçal, e até agora foi encarregada de desenvolver corpos 

saudáveis, fortes, higienizados, disciplinados, dóceis e submissos.  

Para Etchepare (2000), a escola possui hoje a tarefa de desenvolver no 

aluno as características que lhe permitirão viver de forma eficiente numa sociedade 

complexa. A Educação Física deve desenvolver a consciência da importância do 

movimento humano, suas causas e objetivos, e criar condições para que o aluno 

possa vivenciar o movimento de diferentes formas, tendo cada uma um significado e 

uma relação com seu cotidiano. Para que se valorize mais a Educação Física na 

escola é preciso ainda que o professor tenha consciência da sua importância na 

escola à na vida dos alunos.  
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Diante disso, um projeto pedagógico de qualidade contribui de forma 

significativa com os professores no planejamento das aulas e para que haja uma 

sequência lógica dos conteúdos. Na Educação Física esta relação ainda é mais 

importante, já que a disciplina muitas vezes carece de objetivos claros, o que 

dificulta a tarefa dos professores na determinação dos conteúdos a serem 

ministrados. Percebe-se muitas vezes uma grande diferença nas aptidões de alunos 

de uma mesma série, tornando-se necessário o professor retomar conteúdos que já 

deveriam estar dominados.  

De acordo com Tani (2001), comprovadamente, crianças sedentárias são 

potenciais adultos sedentários, e desta forma são plenamente justificados todos os 

esforços no sentido de garantir um estilo de vida mais ativo e, por conseguinte, uma 

melhor qualidade de vida às crianças. Nesse sentido, pode-se perceber a 

importância do profissional de Educação Física, atuando de maneira a incentivar 

seus alunos a permanecerem ativos e praticarem exercícios no ambiente escolar, 

bem como fora dele. 

Uma situação problemática quanto à disciplina de Educação Física na 

escola é que, ao contrário das outras disciplinas, não existe nela uma sequência de 

conteúdos que acompanhe o desenvolvimento da atividade curricular do aluno nas 

diversas séries, acontecendo que os mesmos conteúdos, procedimentos de ensino e 

objetivos são vivenciados por alunos de diferentes faixas etárias e séries 

(MOREIRA, 1995). 

Para Piccolo (1995), embora muitos professores busquem resultados 

imediatos, um programa de ensino adequado é um processo contínuo e prolongado. 

Poucas escolas seguem um programa de atividades realmente condizente com a 

faixa etária dos alunos, e isto ocorre por várias razões, entre elas a falta de 

condições de espaço e materiais das escolas e até mesmo a falta de conhecimento 

do professor sobre o assunto. Assim o conhecimento teórico e prático fica a desejar 

por parte dos professores, o que leva a desmotivação do aluno em relação às aulas 

de Educação Física. 
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2.2 - IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 
A pratica de Educação Física não é identificada como conteúdo 

indispensável à formação do aluno ou prática educativa, na visão de alguns 

profissionais de ensino, que relevam a segundo plano a importância desta área de 

ensino no desenvolvimento da aprendizagem, sendo muitas vezes excluída da grade 

escolar. 

Evidenciam-se atitudes de caráter discriminatório dentro do contexto 

escolar, como a desconsideração dos aspectos positivos da prática da Educação 

Física da educação básica, acarretando muitas vezes até a supressão da disciplina 

em algumas escolas. 

Em relação ao âmbito escolar, a partir do Decreto 69.450 de 1971, 

considerou-se a Educação Física como “a atividade que, por seus meios, processos 

e técnicas, desenvolvem e aprimoram forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e 

sociais do educando” (PCNs, 1997 p. 22) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental no que 

se refere a contribuição das diferentes áreas de conhecimento, apontam em relação 

à Educação Física:  

[...] é a área do conhecimento que introduz e integra os alunos na 
cultura corporal do movimento, com finalidades de lazer, de 
expressão de sentimentos, afetos e emoções, de manutenção e 
melhoria da saúde (PCNs 1997 p.62).  

 

De acordo com Daolio (1996) as aulas de Educação Física devem atingir 

todos os alunos sem discriminação dos menos hábeis, das meninas, ou dos 

gordinhos, dos baixinhos ou os mais lentos. Para o autor esta Educação Física parte 

do pressuposto que os alunos são diferentes, recusando o binômio 

igualdade/desigualdade para compara-los. Sendo eles diferentes e tendo a aula que 

alcançar, todos os alunos, alguns padrões de aula terão que, necessariamente ser 

reavaliados.   
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Outras razões são apontadas como fator de desinteresse pelas aulas de 

Educação Física, como apontou o estudo realizado por Darido (2004). No estudo, a 

autora conclui que há um progressivo afastamento dos alunos da EF na escola, e 

também fora dela, especialmente no ensino médio. Um dos fatores desencadeantes 

desse afastamento seria a repetição dos programas de EF: programas 

desenvolvidos no ensino fundamental são os mesmos do ensino médio. Tais 

programas, de uma forma geral, se restringiram á execução dos gestos técnicos 

esportivos.  

A educação física no ensino médio precisa fazer o adolescente fazer 

entender e conhecer o seu corpo como um todo não só como um conjunto de ossos 

e músculos a serem treinados, mas com a totalidade do individuo que se expressa 

através do movimento, sentimentos e atuações no mundo (DAÓLIO apud e 

MATTOS & NEIRA, 2000, p.94). 

Sendo assim, a Educação Física deve fazer parte da educação como um 

todo, não sendo considerada uma matéria a parte do currículo das escolas, mas 

uma matéria rica para o desenvolvimento cognitivo, físico e psicossocial do aluno do 

ensino médio. 

A Educação Física através dos esportes, jogos, danças, ginasticas, 

lutas... Que fazem parte da cultura corporal historicamente produzida pode oferecer 

aos alunos “experiências que lhes façam adquirir um código ético, dentro de uma 

vivencia da responsabilidade de suas ações diante do outro que lhe esta próximo, e 

diante da realidade social como um todo”.(GONÇALVES,1997, p.93). 

Assim, suponha-se que os professores trazem atividades praticas criativa 

e que chama a atenção dos alunos, na aula de Educação Física e isso propicie a 

quebra de barreiras às outras áreas de conhecimento. 

A educação está interessada em um indivíduo capaz de atuar e realiza-se 

como uma ação comunicativa. Com isso entende-se uma ação que não tem por 

objetivo transmitir significado, mas que visa à compreensão das diretrizes e objetivos 

da ação. Através da atuação na pratica e da reflexão, deve ser possibilitado ao 

educando uma compreensão do seu mundo e da realidade social, uma 

conscientização das condições, possibilidades e consequências de seu agir, isto é, 

explicação e reflexão próprias, em vez da manipulação. Para isso, é necessário 
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encarar as crianças com seriedade e os jovens como sujeitos que são capazes de 

atuar no seu mundo (MATTOS e NEIRA, 2002). 

Para Castellani Filho et.all (2009) o ensino da Educação Física tem 

também um sentido lúdico que busca instigar a criatividade humana à adoção de 

uma postura produtiva e criadora de cultura, tanto no mundo do trabalho como no do 

lazer. A expectativa da Educação Física escolar, que tem como objetivo a reflexão 

sobre a cultura corporal, contribui para a afirmação dos interesses de classe das 

camadas populares, na medida em que desenvolve uma reflexão pedagógica sobre 

valores como solidariedade substituindo individualismo, cooperação confrontando a 

disputa, distribuição em confronto com apropriação, sobretudo enfatizando a 

liberdade de expressão dos movimentos a emancipação, negando a dominação e 

submissão do homem pelo homem. 

Para Mattos e Neira (2004): As aulas de Educação Física não podem 

contemplar somente o desempenho motor. O conteúdo para desencadear a 

construção de conhecimentos tem que ser: global (abrange diversos componentes 

da formação do indivíduo) criativo (sai do lugar comum, avança pelo mundo da 

imaginação, excelentes momentos para aprendizagem surgem exatamente de aulas 

onde recursos como música, histórias, danças, jogos são utilizados) sem 

estereótipos (temos que por um termo à questão de atingir o movimento tido como 

ideal cada corpo é um corpo diferente, a anatomia nos diz que as ligações e 

inserções de músculos, tendões e ligamentos têm um caráter absolutamente 

individual. Somando-se a isso ainda tem-se níveis de maturação e experiências 

absolutamente diversos, dessa forma não podemos adotar como ideal uma forma 

única de lançamento de uma bola, chute ao gol, salto de uma barreira ou o salto 

sobre o colega em posição de sela). Assim a aula de Educação Física prioriza o 

movimento possível. Em termos sociais a conteúdo deve não só proporcionar como 

incentivar a participação de todos. 

2.3 - A EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESPAÇO ESCOLAR 

 
 

Ao se analisar a disciplina educação Físicam devemos levar em conta o 

que os Planos Curriclares dizes a respeito da mesma, bem como fazer uma análise 

do espaço físico destinado a ela nas escolas. 
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                   Freire (1989) lembra que os espaços destinados por lei (LDB 5.692/71, 

Dec. 69.450/71) para as aulas de educação física nas escolas, não permitiriam que 

a criança desse um giro com os braços abertos. Seguindo a lei na integra 

poderíamos colocar 50 crianças ao mesmo tempo em 100 metros quadrados. Não 

seria possível as crianças saltar, girar, correr. 

                   Atualmente não encontramos essa delimitação espacial nos documentos 

oficiais de forma clara. No nosso entendimento, as prescrições oriundas de órgãos 

oficiais que abordam a preocupação com espaço físico escolar, estão atreladas 

diretamente á relação custo beneficio. Ou seja, atender mais alunos com custos 

cada vez menores, sem investir em condições humanas pra este atendimento. Em 

nossa avaliação, tal processo compromete a qualidade do trabalho pedagógico de 

qualquer profissional e, em particular, daquele comprometido com o ensino da 

educação física. 

                      Segundo Bracht (2005) a existência de materiais e espaços físicos  

específicos para a Educação física é importante e necessária, sua ausência ou 

insuficiência podem comprometer o trabalho do professor. Contudo esse autor 

aponta que “outros aspectos devem ser considerados, muito embora alguns 

professores justifiquem e condicionem as lacunas de seus trabalhos á carência de 

tais estruturas” (p.40). Esse é o ponto crucial para analisar a representação que se 

tem da Educação Física, pois, 

[...] não se deve reduzir o problema do espaço escolar no caso 
especifico da Educação física, a uma questão meramente material, 
isto é, sua existência ou não. É preciso também discutir a dimensão 
simbólica e pedagógica dos espaços escolares (BRACHT), 2005, 
p.40). 

Vago (2003) considera a educação física como uma das entidades 

culturais da escola, uma propriedade e produto do ambiente escolar, pois nele se 

constitui e se realiza, a ele pertence por ele se define. Assim a escola deveria 

projetar suas ações para o conjunto da sociedade, construindo uma referência 

importante para a definição de identidades pessoais e coletivas, públicas e privadas, 

políticas e profissionais, entre outras. Projeções essas que estariam inseridas no 

conteúdo de cada disciplina inclusive na de educação física, sendo que este 

conteúdo não obterá grandes resultados se não houver um envolvimento profundo 

dos elementos responsáveis pelo processo de formação do indivíduo. 
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O que faz uma disciplina torna-se significativa não é só o valor intrínseco 

do seu conteúdo, mas também a vibração que os seus responsáveis colocam no 

desenrolar do processo de ensino, permitindo que os alunos aprendam a se 

comprometer com o conteúdo proposto (MEDINA, 1993, p. 88-89). 

Porém, diante do panorama encontrado atualmente nas escolas 

brasileiras, no que tange a Educação Física como disciplina curricular, torna-se 

preocupante para os educadores a importância que a ela se tem dado. Uma vez que 

a mesma tem seu papel garantido, pela Lei 9.394/96, na integração do currículo da 

educação básica como parte integrante da formação educacional. 

Vinculada à instituição educacional, a educação física cumpre o papel ora 

estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (lei n. 

9.394/96), de componente curricular obrigatório, enquanto área de conhecimento 

que estuda e atua sobre um conjunto de práticas ligadas ao corpo e ao movimento, 

culturalmente construídas e historicamente desenvolvidas pelo homem (DUCKUR, 

2004, p.2). 

2.4 - A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO. 

 

Atualmente, a Educação Física é assegurada no ambiente escolar através 

de leis como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n. 9394/1996 

(BRASIL, 1996), que em seu artigo 26, § 3, destaca que a disciplina de Educação 

Física está integrada à proposta pedagógica da escola, sendo um componente 

curricular obrigatório da educação básica. Também é confirmado nos Pareceres do 

CNE/CEB N. 05/1997 e N. 16/2001 e ainda nos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCNs (BRASIL, 1997). Ou seja, a Educação Física faz parte de toda a vida escolar 

do aluno. No caso do ensino fundamental, está presente desde o primeiro ao nono 

ano de forma obrigatória. 

Narras (1997), por exemplo, sugere que a função da educação física para 

ensino médio deve ser a educação para um estilo de vida ativo. O objetivo é ensinar 

os conceitos básicos da relação atividade física, aptidão física e saúde, além de 

proporcionar  vivencias diversificadas levando os alunos a escolherem um estilo de 

vida mais ativo. O autor ainda observa que esta perspectiva procura a atender a 

todos os alunos, principalmente aos que mais necessitam; sedentários, baixa 

aptidão física, obesos e portadores de deficiências. Neste sentido, foge do modelo 
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tradicional que privilegiava os mais aptos e que não atendia as diferenças 

individuais. 

Para, Castellani Filho (1988, p 39) Apud Gallardo e Oliveira (1998), no 

Brasil, a Educação Física escolar sistematizada teve início no final do século XIX. 

Nessa época, o país iniciava sua transição de sociedade escravista para uma 

formação social capitalista. Acompanhando as tendências que predominavam na 

Europa em diferentes campos do saber, existia a preocupação de construir um 

homem novo, que pudesse dar suporte à nova ordem política, econômica e social 

emergente. O objetivo era formar “um individuo forte, saudável, indispensável à 

implementação do processo de desenvolvimento do país”.  

Depois de enfrentadas muitas barreiras, a Educação Física, atualmente 

possui próprios PCN’s, Parâmetros Curriculares Nacionais, para cada fase do ensino 

escolar. Os PCN’s da Educação Física, em sua segunda edição lançada no ano 

2000 pelo Ministério da Educação, vem apresentar quatro tendências pedagógicas 

da Educação Física: a Psicomotora, que deixa de lado as questões esportivas, 

ginástica e dança que são consideradas Inapropriadas para crianças em fase 

escolar. A Construtivista onde o aprendizado se dá a partir de interações com o 

mundo, essa proposta considera a bagagem cultural e experiências motoras já 

vividas pela criança e a individualidade de cada uma. A terceira, Crítica, quer aulas 

de Educação Física onde as crianças não permaneçam alienadas, propõe atividades 

onde as crianças desenvolvam o espírito critico, inserindo-se na realidade, e 

propondo mudanças. Por fim a Desenvolvimentista que tem como objetivo principal 

nas aulas buscar os fundamentos das habilidades motoras, criando condições para 

o desenvolvimento motor. (BRASIL, 2000)  

Quando se refere à disciplina Educação Física, não se deve esquecer a 

relação com o ensino do esporte, pois a criança e o adolescente não possui 

necessidade, nem base sólida suficiente para aprender os esportes, considerando a 

fase da pré-escola às series iniciais do ensino fundamental e as vezes o ensino 

médio. Deve com essas crianças e adolescentes serem trabalhados fatores que, 

cumulativamente, os levem a ter uma base ampla de aptidões, que permitam a estes 

futuramente praticarem os variados esportes. No caso das crianças, estas não tem 

noção de espaço, percepção, lateralidade e sociabilidade, como ela normalmente se 

encontra, ao chegar à pré-escola, não tem um desenvolvimento suficientemente 

necessário para a prática esportiva (TISI, 2004). 
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Muitos profissionais da área de Educação Física, veem esta como uma 

disciplina, no entanto desenvolvem as aulas caracterizando-a como uma atividade. 

Limitam-se a comandar exercícios e atividades desportivas esquecendo da sua 

principal função como educador que é a elaboração e transmissão de 

conhecimentos. (Kolyniak ,2000). 

Gruppi (1998) afirma que as aulas de educação física perdem o 

significado no ensino médio, pois se não são percebidas pelos alunos como 

atividades recreativas e de lazer, são consideradas como uma prática específica 

como uma atividade esportiva. 

Para São Paulo (2008), a Educação Física, no ensino médio, deve auxiliar 

os alunos a compreenderem o mundo de forma mais crítica, possibilitando-lhes 

intervir no mesmo e em suas próprias vidas com mais recursos e de forma mais 

autônoma. 

  Desta forma, São Paulo (2008) define os seguintes objetivos da 

Educação Física para o Ensino Médio: a compreensão dos jogos, esportes, 

ginásticas, lutas e atividades rítmicas como fenômenos socioculturais, em sintonia 

com a realidade e com a vida dos alunos, ampliando os conhecimentos no âmbito da 

cultura de movimento; e, o alargamento das possibilidades de se movimentar e dos 

significados/sentidos das experiências de se movimentar nos jogos, esportes, 

ginásticas, lutas e atividades rítmicas, construindo a autonomia crítica e autocrítica. 

Na visão de Betti; (2002, p.76), a Educação Física no Ensino Médio 

necessita ser encarada de forma diferenciada no Ensino Fundamental. 

“Ela dever apresentar características próprias e inovadoras, que 
considerem a nova fase cognitiva e afetivo-social atingida pelos 
adolescentes. Tal dever não implica em perder de vista a finalidade de 
integrar o aluno na cultura corporal de movimento. Pelo contrário, no 
Ensino Médio pode-se proporcionar ao aluno o usufruto dessa cultura, 
por meio das práticas que ele identifique como significativas para si 
próprio’’.   

 

A necessidade de diversificação dos conteúdos a serem trabalhados nas 

aulas pode ser considerada a mudança mais necessária, podendo trazer uma 

grande contribuição para a Educação Física, sendo que a construção de 

conhecimentos e atividades a serem realizadas ou vivenciadas deve ser em 
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conjunto entre professor e alunos, com características de um projeto participativo, 

conforme Melo; Ferraz (2007, p. 43). 

Realizar planejamento participativo não é uma tarefa muito difícil, 
requer envolvimento e disposição de professores e alunos. A 
realização do planejamento participativo auxilia, também no 
desenvolvimento da autonomia do aluno, um dos objetivos do ensino 
médio. 

 

Desta forma, há uma busca de comprometimento, interesse e maior 

responsabilidade dos alunos na realização das tarefas propostas. Outro aspecto que 

merece atenção é a necessidade de desconstruir certos conceitos do senso comum, 

que são amplamente divulgados pela mídia. Segundo Rodrigues Júnior e Silva 

(2008, p. 6). 

Uma ação pedagógica que enfoque o convite aos alunos para o 
encontro e para o confronto de conhecimentos é inovadora em nossa 
área, pois pressupõe que os educandos participem efetivamente da 
construção e do acesso ao conhecimento sistematizado. 

 

Verenguer (1995), em um dos poucos estudos dirigidos a formação do 

professor que trabalha com ensino médio, entende que o papel da Educação Física 

é valorizar os conteúdos que propiciem aos alunos a pensar suas possibilidades 

motoras e a influência que recebem do contexto social, ampliando seu repertório 

cultural sem deixar de lado, naturalmente, experiências motoras que propiciem sua 

melhor ou refinamento. A autora contínua e argumenta que nesse contexto os 

desafios dos docentes dos cursos de licenciatura é desenvolver conhecimentos que 

possam servir para discussões nas aulas regulares de Educação Física na escola. 

Ainda de acordo com Verenguer (1995), este quer destacar fatores 

importantes que o professor de Educação Física, pretende verificar durante os 

processos de desenvolvimento e conhecimento de habilidades motoras relacionadas 

ao esporte, para alunos e alunas desde a infância até a fase adulta. 

Em relação à proposta de Educação Física, esta aponta na direção das 

proposições dos PCNEM e empenha-se em dispensar aos eixos letramento e 

diversidade e aos pressupostos teóricos metodológicos: Ludicidade e tecnologia da 
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informação e da comunicação, o mesmo tratamento dado pelos demais 

componentes curriculares. 

De acordo com os PCN’s, quanto ao papel do professor de Educação 

Física, quanto agente motivador é algo importante nessa discussão e análise, pois o 

professor não é um técnico, então este, não pode se limitar a executar 

planejamentos elaborados por outros.  Pelo contrário, ele exerce o trabalho de 

formador de opinião, de intelectual. Então este precisa assumir sua 

responsabilidades sociais, pedagógicas e políticas. Sendo crítico, criativo e 

autônomo nas suas concepções. 

2.5 – A MOTIVAÇÃO E OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Há várias teorias que discutem a temática da motivação, sendo uma delas 

a de Maslow, o qual a define como um processo continuo e complexo que pode ser 

encontrado em todos os seres humanos. Maslow (apud BERGAMINI, 2008) 

desenvolveu a teoria da Hierarquia das Necessidades, sendo que está é classificada 

em: necessidades fisiológicas, de segurança, social ou afeto, do ego ou da auto – 

estima e a de realização social. As necessidades fisiológicas são aquelas que dizem 

respeito a sobrevivência, essenciais, portanto, a manutenção da vida, por exemplo a 

fome, a sede, o oxigênio. As necessidades de segurança estão ligadas a proteção, a 

busca por um ambiente livre de ameaças e tranquilo diante das diversas situações. 

As necessidades sociais estão direcionadas a aceitação no grupo, ao afeto, a 

amizade, a convivência. Já as de estima estão relacionadas com o reconhecimento 

do individuo, do seu valor, o que acaba gerando sentimentos de capacidade, 

autoconfiança, força e de utilidade. E, por ultimo, as necessidades de auto 

realização destacam a questão, por exemplo, que uma pessoa tem que alcançar 

seus objetivos, suas metas de obter êxito.  

Conforme Samulski(2002),A motivação é a razão que dirige a conduta, a 

força e natureza do esforço que impulsiona o adolescente para alcançar seu 

objetivo. Existem desportistas com diferentes interesses: há aqueles motivados pela 

necessidade de movimento e liberação de energia, que se satisfazem plenamente 

com o próprio jogo; outros buscam a afirmação de si mesmos, através do êxito 

pessoal de cada ação; outros ainda seriam os que utilizam o esporte como forma de 
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compensação de fracassos na família, nos estudos, buscando o êxito em ocasiões 

de forma constante. 

O êxito que o adolescente busca nas aulas de Educação Física é 

conseguido quando ele realiza a atividade física com o máximo de eficiência e 

competência, muitas vezes mostrando para si mesmo e para seus colegas que é 

capaz de se superar diante dos problemas que surgem diariamente; mesmo com 

dificuldades como a de relacionamento com seus familiares ou de desempenho 

escolar, eles se sobressaem no esporte. 

Dos estudos realizados sobre essa temática, ressalta-se que os 

adolescentes possuem motivos que os fazem se dedicar à prática regular de 

atividade física. A escolha de uma determinada modalidade não é aleatória, uma vez 

que por trás dessa escolha está algo ou alguém que, consciente ou 

inconscientemente, direciona esta escolha. Dos fatores que influem para que a 

Educação Física escolar seja considerada uma disciplina altamente motivadora, o 

professor de Educação Física constitui, sem dúvida, um dos mais importantes, por 

ser o elemento que põe em prática as atividades durante suas aulas. 

É na adolescência que se percebe um momento crítico na vida do aluno. 

Pois é na adolescência que o imediatismo predomina na vida desses adolescentes. 

Também é percebido que nessa fase da vida ocorrem as modificações internas do 

indivíduo, bem como sua sociabilização no ambiente escolar e familiar. 

De acordo com CAVIGLIOLI (1976, p.11),  

“os adolescentes são o espelho da sociedade em cujo seio eles se 
formam e se afirmam. Eles transmitem, ampliam, corrigem os 
estereótipos de sua época e as premissas de mundo futuros. Eles se 
ressentem e vivem, sem dúvida, mais que os adultos os arquétipos 
inerentes à natureza humana. Eles representam a argila viva onde se 
inscrevem em pressões e comportamento, as dificuldades de seus 
futuros, os esforços de seus educadores, as pressões e influências 
múltiplas do seu meio. Estudar suas atitudes e motivações diante do 
esporte e da educação física é, portanto, inclinar-se igualmente sobre o 
presente e o futuro dessas instituições”.  

 

Nesse contexto, é necessário o acompanhamento de pessoas 

experientes que estão envolvidas nesse processo. Os professores, nesse momento, 

é um auxilio importante ao adolescente, tentando descobrir a causa de suas 
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preocupações. Às vezes o problema pode estar até mesmo na própria aula de 

Educação Física, ou seja, a disciplina pode ser desmotivadora ou até mesmo o 

grupo de amigos pode prejudicar a realização das atividades propostas pelo 

professor. 

As formas motivacionais autodeterminadas atuam como incentivo do 

professor ao aluno durante a prática das atividades bem como a presença dos pais e 

da família na aula que permite predizer a ocorrência de consequências positivas na 

execução das atividades, modelo esse contraditório segundo alguns estudos 

realizados por Tutko e Richards (1984), Williams (1991) e Hernandes et al (2004) 

que chegaram a conclusão que as recompensas extrínsecas podem prejudicar a 

motivação interna, exceto quando esta é elevada. 

Conforme Ferreira (1985) o entendimento da motivação na Educação 

Física Escolar é importante no processo educativo para despertar a ação ou 

sustentar a atividade. De acordo com Cratty (1984) este entende que a motivação 

compreende fatores e processos que levam as pessoas a uma ação ou á inércia em 

diversas situações. De modo mais específico, o estudo dos motivos implica no 

exame das razões pelas quais se escolhe fazer ou executar alguma tarefa com 

maior empenho que outras. 

Com relação à motivação, esta pode se configurar de duas formas: 

Motivação extrínseca refere-se à motivação gerada por processos de 

reforço e punição. O autor Gouvêa (1997) define a motivação que vem do 

exteriormente como sendo definida como a motivação extrínseca. 

Motivação intrínseca tem sido associada diretamente aos construtos de 

competência, autodeterminação e autonomia, enquanto que a motivação extrínseca 

articula-se com a performance com vistas a uma recompensa fornecida por um 

agente externo (GUIMARAES, 2004). 

 O conceito da motivação intrínseca, segundo Rayan e Deci (2000), está 

relacionado com uma tendência natural para buscar novidades e desafios bem como 

para obter e exercitar as capacidades das pessoas. Para eles, a motivação 

intrínseca é o fenômeno que melhor representa o potencial positivo da natureza 

humana, sendo essencial para o desenvolvimento cognitivo e inserção social. 
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2.6 A MOTIVAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 

A Educação Física no contexto escolar materializa-se como uma 

disciplina pedagógica que trabalha, na escola, integrando o aluno na cultura corporal 

de movimento, tematizando seus principais eixos, como os jogos, dança, esportes, 

lutas, capoeira, procurando formar cidadãos, trabalhando valores, formas de 

comportamento já existentes. (BRACHT, 1999). 

A Educação Física nos possibilita mudanças significativas, apresentando 

possibilidades as praticas desenvolvidas no processo ensino/aprendizagem, tendo 

em vista diversas situações, envolvendo os alunos a outras práticas pedagógicas no 

que se refere acultura corporal de movimento, como aspectos culturais, sociais, 

possibilitando conhecer sua maneira de vida, descobrindo-se enquanto seres 

históricos, inseridos em uma sociedade de interesses muitas vezes opostos. 

       Bracht coloca que: 

O educador na sua pratica, quer queira quer não, é um veicula dor de 
valores. É nesse sentido que reside a vinculação da forma de ensino 
com seu conteúdo. A socialização do individuo ou da criança se dá 
exatamente através da internalização de valores e normas de 
conduta da sociedade a que pertence. A escola é uma das 
instituições que promove tal socialização.(BRACHT, 1999, p. 74). 

 

Outros fatores também deveriam fazer parte desse contexto que envolve 

a Educação Física escolar no que se refere à corporeidade, a cidadania e a 

qualidade de vida, norteando a sua forma de atuação. Deve buscar abordar 

conhecimentos científicos, contribuindo para possíveis mudanças nesse contexto 

escolar da Educação Física, para que os alunos cada vez mais possam se apropriar 

de uma realidade critica do homem, capaz de interferir na transformação da 

sociedade em que vive. Libâneo, (1985). 

Bracht, (1999) Também coloca que, para entender as necessidades do 

conhecimento, precisamos de trabalhos pedagógicos organizados para que a 

Educação Física possa contribuir com conteúdos que possam ser trabalhados, 

associados a aspectos históricos. Aspectos esses que envolve manifestações como 
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a capoeira e o boi de mamão, desencadeando discussões sobre temas como: 

violência, racismo, desigualdade social, preconceito a cultura e tradições de 

determinado lugar. 

A Educação Física é uma prática educativa e as mudanças em seu 

contexto escolar passam por mudanças além dos esportes. Necessita de 

conhecimentos que levem o aluno a incorporar a cultura escolar, mas que não se 

limite somente no seu interior, e busque abertura, incorporando também a 

participação dos pais. Que não fique restrito somente a conhecimentos técnicos, 

fundamentados nos esportes coletivos de rendimentos e individuais. 

Conforme Libâneo (1985), o professor precisa aprimorar seus 

conhecimentos e, relação a seus alunos. Ele é responsável pelo processo de 

formação e desenvolvimento de atitudes positivas diante da sociedade. Deve 

proporcionar suas aulas, momentos de reflexão sobre as diversas situações que 

possam gerar conflitos, criar espaços para desenvolver componente lúdico das 

diferentes possibilidades da manifestação da cultura corporal de movimento, 

possibilitando uma prática pedagógica que respeite as diferenças e evite construir 

desigualdades, compreendendo as diferenças como sinônimo de riqueza e 

diversidade. 

Segundo Libâneo (1985) a especificidade humana reside justamente nas 

diferenças, sendo assim, o professor deve explorá-las e não tentar suprimi-las, 

contribuindo para a formação de alunos críticos e abertos a novos conhecimentos, 

sem discriminações. 

Betti (1992, p.286) também nos coloca que: 

É preciso enfim levar o aluno a descobrir os motivos para praticar 
uma atividade física, favorecer o desenvolvimento de atitudes 
positivas para coma atividade física, levar à aprendizagem de 
comportamentos adequados na pratica de uma atividade física, levar 
ao conhecimento, compreensão e análise de seu intelecto todas as 
informações relacionadas às conquistas materiais e espirituais da 
cultura física, dirigir sua vontade e sua emoção para a prática e a 
apreciação do corpo em movimento. 

 

Assim, a manifestação deve ser levada em conta, quando se almeja a 

participação dos alunos e, principalmente sua aprendizagem. No entanto, temos que 
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levar em conta que estamos vivendo uma época repleta de atrativos, que todos os 

dias são oferecidos pela mídia, despertando interesses tecnológicos e eletrônicos. 

Nem sempre a escola consegue oferecer esses atrativos, e precisa enfrentar outros 

fatores que também contribui com a desmotivação dos alunos. A obesidade, a falta 

de habilidade na pratica dos esportes, problemas psicológicos, físicos, sociais, a 

rejeição e incapacidade perante os colegas nas atividades que são desenvolvidas, 

podem gerar desinteresse e desmotivação. Quando se pensa em motivação na 

escola, devemos considerar o ambiente escolar, as tarefas e atividades 

proporcionadas na escola, métodos de ensino e avaliação, dentre outras. 

2.7 - O PAPEL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA COMO AGENTE 

MOTIVADOR 

 

Conforme leitura acerca do tema, muitos autores concordam que o 

professor de Educação Física precisa estar inserido nas várias vertentes do ensino 

aprendizagem, tornando-o parte do ambiente educacional. Conhecendo e 

interpretando as emoções de seus alunos, pode estimulá-los a desenvolver 

aprendizado a partir de tarefas adequadas, encorajando-os a participar de práticas 

de esportes, de jogos, de danças maneira que também pratiquem fora do espaço da 

escola. Esse papel estimulador do professor é decisivo para que o aluno sinta-se 

motivado. Ele deve criar condições de desenvolver a criatividade dos alunos, 

proporcionando-lhes uma aprendizagem significativa, deve discutir as regras do 

jogo, promover atividades que façam com que os alunos percebam o próprio corpo e 

outros fatores socioculturais que interferem e contribuam seus gostos e preferências. 

Em muitos casos a participação é prejudicada pela vergonha, pelo medo 

de falhar, pelo medo de ser zombado pelos colegas de aula. A imagem corporal 

distorcida de si mesmo, a obesidade são fatores que estão ligados diretamente às 

habilidades físicas, ao desenvolvimento motor. A descriminação social, o complexo 

de inferioridade, a baixa-estima, também na desmotivação à prática da atividade 

física, levando a um isolamento e diminuindo o desenvolvimento social, elevando o 

índice de rejeição sofrido por esses alunos (BEE, HELEN, 2003). 

     Isso tem afastado os alunos das aulas de Educação Física, que deixam de 

participar desse momento que deveria ser de lazer, levando a sofrerem de estresse 
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psicológico grande, uma tortura levada pela atitude de seus colegas. Entretanto o 

professor deve atuar no auxilio aos alunos a essas questões motivacionais, 

buscando compreender a maneira e a forma de atuação, interagindo com seus 

alunos, contribuindo e orientando principalmente em relação, a esses fatores que 

interferem diretamente na motivação. Dessa forma a motivação pode ser entendida 

de maneira geral como um processo que leva o indivíduo a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa. 

     De acordo com Machado (1995), a chave do comportamento humano é o 

conhecimento da motivação sendo imprescindíveis à consideração das intensidades 

dos diferentes motivos para seu eficiente controle. Os sujeitos altamente motivados 

para a realização demonstram em seu comportamento persistência e busca pelo 

sucesso escolar. O motivo dessa auto realização apresenta-se, portanto, como uma 

variável de importância muito grande nas atividades escolares, exceto quando 

envolvidos em tarefas monótonas e rotineiras, pois dessa maneira não haverá seus 

desafios a ser superado e o seu sentido de realização não terá sido posto a prova 

(MURRAY, 1983). 

      Conhecendo melhor o processo de motivação, o professor poderá 

compreender o comportamento do aluno, intervindo nos comportamentos básicos 

determinantes no processo de motivação, incentivando os comportamentos 

positivos, orientando a prática, na expectativa dos alunos alcançaram êxito. Assumir 

e reconhecer a importância da orientação motivacional do ambiente considerando 

fatores individuais e coletivos que venham concorrer na formação do clima 

motivacional possibilita aos professores, proporem atividades positivas, elevando os 

níveis de motivação e o interesse dos alunos em aprender. Dependendo do nível de 

motivação os alunos podem ter um envolvimento intenso ou superficial nas 

atividades de aprendizagem. 

      Segundo Gouvea (1997), em qualquer situação na relação de ensino e 

aprendizagem, um dos elementos mais importantes para se alcançar uma execução 

bem sucedida é a motivação que interfere acentuadamente em todas as formas de 

comportamento. Se a motivação e o interesse fossem mais explorados 

possivelmente os alunos teriam maior êxito em executar tarefas, e maior 

comprometimento com sua própria aprendizagem. 
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      Dessa forma o educador deve assumir uma posição de especialista e 

periodicamente rever a sua metodologia no sentido de alcançar e readaptar as 

crianças desinteressadas e sem vontade de aprender, pois esses indivíduos assim 

como os demais tem direito a educação, porém, necessitam de outros caminhos 

para que sejam despertados os seus motivos os quais as levam a partilhar com 

todos a cultura de seu grupo (PEREIRA, 1992).Um ambiente estruturado, 

comprometido com aprendizagem, é disso que os alunos necessitam. Atividades 

adequadas, considerações das características individuais, oportunidade de vivencia 

de êxitos e fracassos e mediação das pressões do grupo na realização de atividades 

coletivas são aspectos fundamentais que devem ser observados pelos professores. 

      Segundo a literatura há dois tipos de motivação: a intrínseca e a 

extrínseca. Importante lembrar, que mesmo empregando-se recursos extrínsecos, 

espera-se obter motivação intrínseca, pois a aprendizagem baseada apenas em 

motivação extrínsecas tende a acabar tão logo seja satisfeito a necessidade ou alvo 

extrínseco. Uma pessoa é motivada, em qualquer momento, por uma variedade de 

fatores internos e externos. A força de cada motivo e o padrão de motivos influi na 

maneira como vemos o mundo, nas coisas em que pensamos e nas ações em que 

nos empenhamos (MURRAY, 1983, p. 22). 

       Na motivação intrínseca ela tende a se manter constante, pois sabe-se 

que cada indivíduo pode motivar-se por si só (intrinsecamente). Porém, na maioria 

das vezes, são os fatores externos (estímulos) que desencadeiam a motivação. 

Refletindo sobre esses conceitos, é importante lembrar outro estado motivacional 

que os alunos podem apresentar: ausência de motivação. Indivíduos em estado de 

desmotivação não são capazes de perceber as relações entre suas atividades e os 

objetivos de suas ações. Além disso não conseguem enxergar sentido para 

continuar na atividade, ou seja, não persistem frente às tarefas. 

      A motivação extrínseca pode ser uma alternativa para iniciar o processo 

de envolvimento de aprendizagem, lembrando que o professor afeta diretamente o 

aluno, pois é ele a pessoa na escola com quem o aluno tem maior contato. Sendo 

assim, o professor tem grande responsabilidade para com a motivação dos alunos 

devendo realizar uma análise do contexto social, refletindo sobre o meio em que 

eles vivem e as consequências do contexto em que são submetidos. Também deve 
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ajustar situações de aprendizagem às características de desenvolvimento do aluno. 

Portanto, deve-se ter em mente que o problema da motivação não está centrado no 

aluno, pois os outros membros da escola também podem apresentar 

comportamentos que evidenciem a falta da motivação (SAMULSKI, 2002). 

     Segundo Samulski (1995):A motivação é caracterizada como um processo 

ativo, intencional e dirigido a uma meta, o qual depende da interação de fatores 

pessoais (intrínsecos)e ambientais (extrínsecos). (Apud SAMULSKI, 2002, p.104). 

Isso pode se tornar ainda mais prejudicial se a falta de motivação partir do professor, 

afinal é o professor o responsável por organizar e promover o processo ensino 

aprendizagem. 

 Desmotivado e demonstrando desinteresse em sua prática o professor 

pode dependendo da maneira como organiza e propõe seus conteúdos, os critérios 

usados na avaliação, e pelo modo como desempenha sua autoridade, o professor 

pode motivar ou desmotivar afetando diretamente a motivação do aluno, 

(AMES1992).O que precisamos é do professor sempre motivado intrinsecamente, 

trabalhando essa motivação, para que o aluno tenha interesse nas atividades 

esportivas, motivando também para uma prática permanente dos esportes de jogos, 

dança e demais atividades físicas e culturais. Deve fazer o possível para criar 

estímulos positivos e atraentes ao maior número de alunos para que alcancem uma 

autonomia frente a prática esportiva, que não acabe com o término do período 

escolar. O esporte deve constituir um campo de ação e de vivência interessante e 

atraente para o aluno, para que ele leve para fora da escola, dando continuidade ao 

longo de sua vida adulta. 

O professor de Educação Física deve estar sempre atento aos fatos e 

objetos que os alunos conhecem na sua vida diária, seus interesses e curiosidade 

em ampliar seus conhecimentos. Desta forma o professor deve sempre diagnosticar 

seus alunos, tendo como base fatos concretos que serão incorporados na aula. O 

professor, em parceria com a escola, deve sempre possibilitar a cada aluno o uso de 

suas aptidões e interesses, na prática esportiva, e demais atividades da cultura 

corporal, devendo incentivar a criação de jogos pelos próprios alunos, questioná-los 

sobre formas que poderiam ser encontradas para solucionar problemas durante o 
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jogo, possibilitar características diferentes para o jogo, promovendo compreensão do 

que é equipe. (SOARES, 1992). 

O professor deve levar em conta em seu planejamento, a participação de 

seus alunos, dando oportunidade de decidir junto, sobre a formação do processo de 

ensino escolar. Desta forma, o professor pode colocar temas, questões, 

problematizar, procurando levá-los a uma reflexão critica. Para que isso ocorra, o 

professor deve estimular o aluno a buscar respostas a partir da sua vivência, ação 

comunicativa (KUNS, 2001).  

O professor necessita realizar uma leitura da realidade em que estiver 

inserido, no sentido de adaptar sua pratica pedagógica ao contexto real dos alunos. 

Muitos desses alunos colocam toda sua esperança, ao lado das relações com os 

colegas, nas relações com a pessoa do professor. Eles colocam aí também todo seu 

desespero, diante da realidade das tensões, dos confrontos ou da frieza, da 

distância. Se não resolverem estes conflitos isto se transforma rapidamente em 

agressividade. 

Snyders (1988) enfatiza que, muitas vezes na relação professor-aluno, 

existe apenas um simples despejar de conhecimentos, ao passo que os alunos 

sonham com outras relações: serem levados em consideração, serem conhecidos e 

reconhecidos em sua individualidade, em sua vida pessoal, podendo então falar, 

discutir livremente com o professor, oferecendo condições para criar um ambiente 

de respeito às diferenças, promovendo uma cultura pacificadora, interagindo 

professor/aluno, possibilitando uma aprendizagem mais eficiente. 

O professor deve ser o orientador da aprendizagem, facilitar o caminho da 

aprendizagem para seus alunos, mas sempre levando em consideração o esforço do 

aluno em busca dessa aprendizagem. Deve incentivar os alunos a experimentar 

novas sensações de sucessos por terem conseguido através de seus próprios 

esforços. O professor deve sempre abordar os problemas de forma positiva, 

elogiando e aprovando, sendo uma estratégia de comunicação e de ensino ajudando 

na progressão da aprendizagem dando oportunidade para que possam vivenciar as 

atividades de forma autônoma, democrática e responsável estimulando auto estima, 

cooperação. (SAMULSKI, 2002). 
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2.8 - OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E O ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 

Autores como Betti (2003); Pires (2002); Rezende (2002); Betti (1998) 

apontam que a mídia domina a população com ideologias e interesses, até mesmo o 

público infantil e adolescente, utilizando várias técnicas ocultando a realidade, 

fazendo com que acreditamos o que ela está transmitindo. Isso reflete para o campo 

da cultura corporal de movimento, dando novos significados, principalmente no que 

se refere ao consumo, associando ao esporte, as ginásticas, as danças, 

direcionadas a um grande público. 

O esporte é hoje a principal manifestação da nossa cultura corporal de 

movimento. É nesse campo que a mídia vem atuando numa crescente influência 

como uma grande rede de informações, principalmente a TV, promovendo um 

encantamento sobre seus produtos, levando ao consumo desnecessário e 

exagerado, destacando o poder de convencimento da indústria cultural sobre a 

sociedade, passando informações amplamente divulgadas ao publico, 

principalmente ao que se refere ao esporte. 

A televisão é a mídia que mais coloca seus programas e anúncios 

publicitários ligados ao esporte, divulgando ideias sobre a cultura corporal de 

movimento. 

A televisão através de seus recursos técnicos pode espetacularizar 

amaneira de mostrar o esporte. Uma grande diferença entre assistir esporte 

presente nos estádios ou quadras esportivas do que pela televisão em casa. Os 

recursos empregados pela televisão nos levam a maravilhar jogadas, pois em cada 

canto dos estádios ou quadras de esportes são utilizadas câmeras, microfones, 

replay dos lances e tira teima, que nos confere um falso visual ao tele espectador. 

Com essas experiências televisivas os alunos, deixam de conhecer o 

esporte como lúdico, exigindo um aprendizado e esforço dos professores de 

Educação Física que precisam resgatar os espaços sociais, levar aos alunos o 

prazer de participar não pensando em resultados, ganhar medalhas. Precisamos 

mostrar as competições como experiência corporal, como bem estar, como à 

socialização de experiências. 
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Os alunos passam a receber informações e conhecimento genéricos 

sobre a cultura corporal e sobre o esporte que pode enriquecer a interpretação. Por 

outro lado pode ocorrer um descompasso entre o nível técnico passado pelo esporte 

espetáculo pela televisão e as reais possibilidades de alunos e professores 

reproduzirem isso no espaço da escola. 

Muitas informações sobre determinado lances de jogadores durante um 

jogo esportivo (quadra ou campo de futebol) passados como produtos são 

questionados nas aulas de Educação Física, pelos alunos. 

Mauro Betti (1998) nos dá um bom exemplo: 

Como atingir o nível dos astros da NBA? O verso de uma caixa 
de“sucrilhos” é outro exemplo. Ele trazia desenhos e informações 
escritas sobre o voleibol e, entre outras coisas, explicava o que é o 
bloqueio triplo, um recurso tático bastante sofisticado. Imagine - se agora 
um garoto de 8ou 9anos perguntando ao professor de Educação Física 
quando ele aprenderá a fazer o bloqueio...(MAURO BETTI, 1998, p. 84) 

 

Cabe ao professor uma ação pedagógica utilizando-se da interpretação 

crítica na medida em que fica evidente a necessidade de estabelecer uma interação 

entre a mídia e a Educação Física. Hoje a televisão nos retrata um universo cultural 

em que as gerações socializam-se no esporte, proporcionando aos professores, 

reflexão critica diante das mídias, principalmente a televisão e os esportes que ela 

nos passa. Devemos aproveitar os conteúdos estabelecendo um diálogo sobre os 

assuntos abordados nas aulas de Educação Física. 

Mauro Betti (1998), também coloca em seu texto Mídia e Educação, 

sd(p.85/86) que: Num primeiro momento, pode-se associar as produções da mídia 

às aulas, fazendo referencias às imagens e eventos esportivos transmitidos pela TV, 

utilizando programas e trechos previamente gravados na TV convencional, vídeos 

produzidos para finalidade educacionais, matérias sobre a cultura corporal de 

movimento publicadas em jornais e revistas.  

Conteúdos ligados a técnicas, táticas, história, dimensões políticas e 

econômicas do esporte, bem como relacionados a aspectos fisiológicos, 

psicológicos e sociológicos das atividades corporais em geral seriam enriquecidos 

com o audiovisual e textos jornalísticos. Temas como riscos e benefícios das 
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atividades físicas, a vinculação de certas práticas corporais com camadas sociais, a 

popularidade de certos esportes, etc., poderiam ser melhor explorados e se 

tornarem mais motivantes aos alunos se abordados mediante análise de material 

produzido pela mídia.  

A violência e o doping no esporte, por exemplo, são assuntos 

frequentemente abordados pela mídia e que deveriam ser debatidos na Educação 

Física Escolar, no sentido de sua contextualização crítica – assim, traríamos o 

mundo do esporte para dentro da escola. 

A maioria das grandes empresas procura fazer sua publicidade através 

dos esportes, principalmente o futebol. As grandes marcas selecionam atletas 

“ídolos” para divulgação, prevendo alto potencial para vendas de seus produtos. 

Essa influência sobre os alunos transformando o esporte em potências de 

venda, associando os ídolos a determinadas marcas muitas vezes é ignorada pelos 

professores de Educação Física. Essas informações são de fácil acesso, recebendo 

diariamente milhares de imagens, sons produzidos pela mídia, desenvolvendo 

influencia na formação e comportamento das crianças e adolescentes. 

Essas informações oferecidas pela mídia, o professor deve levar a seus 

alunos, o sentido dessas, procurando contribuir para a formação de sujeito críticos 

capazes de compreender os sentidos originais das mensagens recebidas da mídia, 

construindo seu próprio significado. 

Nota-se que educação e mídia sobre o esporte, passam a ser uma 

ferramenta pedagógica para os dias atuais, pelo fato de a televisão alcançar todas 

as classes sociais. Considerando o aluno em sua totalidade e que as informações 

transmitidas pela mídia fazem parte da cultura corporal de movimentos, devemos 

aproveitá-los para refletir criticamente sobre as repercussões na Educação Física. 

Betti, (2003, p.95) destaca que: 

Não pode, portanto, o professor adotar uma posição de negação ou 
preconceito com relação a elas; pelo contrário, deve expor-se às mídias, 
ter atitudes de presença e não de distância no mundo das mídias, mas 
sem abrir mão da exigência de qualidade, recusando o que é muito 
superficial ou manipulador. 
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Para Pires, (2002) o esporte é um grande parceiro da mídia 

principalmente a TV, oferecendo um show já pronto. Outro fator que Pires (2003) 

nos coloca é que a linguagem da mídia é universal e reconhecida pela forma de 

transmissões impostas pelo poder econômico. 

Betti (1998) também nos coloca que a televisão modifica a audiência do 

esporte em todo o mundo. O esporte é mostrado de maneira fragmentada, suas 

imagens são selecionadas e interpretadas para nós fornecendo uma ilusão de 

estarmos em contato com a realidade.  Sendo assim, essas informações devem ser 

filtradas pelos professores de Educação Física na tentativa de formar 

telespectadores críticos frente às mensagens que recebe, refletindo, formando seus 

próprios conceitos. Analisar e contextualizar esse processo de mudanças culturais 

no campo da Educação Física, e trabalhar essas transformações decorrentes das 

novas tecnologias de forma crítica e reflexiva é dever da área. 

Do ponto de vista perceptivo-psicológico, a imagem que o telespectador 

vê reproduz apenas certas condições de percepção do original, uma reprodução que 

passa pela limitação dos próprios códigos televisivos. A autonomia visual do 

telespectador, por exemplo, é prejudicada, pois ele só pode ver o que a câmera lhe 

mostra. Há ainda diferenças no nível do contexto do espectador: assistir à televisão 

é quase sempre uma atividade solitária, que contrasta com a coletividade de uma 

partida de futebol, por exemplo, (BETTI, 1998, p. 35). Nesse contexto, a 

desmotivação é fator de destaque nas colocações dos autores, pois a mídia, 

provoca de certa forma um forma de isolamento por parte dos jovens, tornando-os 

sedentários e desmotivados a praticar esportes, mesmo que a televisão proporcione 

prazer na transmissão dos mesmos.  

2.9 - A DESMOTIVAÇÃO E O DESINTERESSE COMO FATORES 

PREPONDERANTES NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA 

 

Segundo Darido (2004) Uma das hipóteses possíveis para o número 

reduzido de aderentes à prática da atividade física pode residir nas experiências 

anteriores vivenciadas nas aulas regulares de Educação Física. Muitos alunos 
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acabam não encontrando prazer e conhecimento nas aulas de Educação Física e se 

afastam da prática na idade adulta. 

A autora complementa que, atualmente entende-se a Educação Física na 

escola com uma área que trata da cultura corporal e que tem como finalidade 

introduzir e integrar o aluno nessa esfera, formando o cidadão que vai produzi-la, 

reproduzi-la e também transformá-la. 

Segundo Almeida (2007) outro fator que pode ser destacado como 

principal origem das dificuldades ou desinteresse na Educação Física escolar, são 

os conteúdos realizados nas aulas, principalmente relacionado aos esportes. Assim 

como os conteúdos, as metodologias adotadas pelos professores que privilegiam 

apenas o esporte durante as aulas e toda a vivência escolar das crianças e 

adolescentes, sendo utilizado de forma rotineira e inadequada no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, em que os alunos praticam as mesmas atividades, 

muitas vezes sem um planejamento adequado realizados pelos professores nas 

aulas, parecem ter como consequência a evasão nas aulas de Educação Física. 

Paula e Fylyk (2009) ressaltam que com relação aos aspectos fisiológicos 

da fase adolescente, comprova-se que eles influenciam, na maioria das vezes ao 

desenvolvimento de alguns fatores psicológicos que atrapalham a participação 

desses alunos nas aulas, como a vergonha do corpo. 

As autoras concluíram que os fatores psicológicos mais comuns na 

adolescência são baixa estima por não possuir habilidade nos esportes, timidez 

excessiva em se expor frente aos colegas e o desenvolvimento precoce e tardio 

desses jovens que afetam diretamente sua auto confiança, para mais ou para 

menos. 

Gambini, (1995) citado em Darido (2004), também procurou verificar a 

opinião dos alunos dispensados sobre a prática da Educação Física na escola. Os 

resultados mostraram que a maioria dos alunos não participa das aulas e pede 

dispensa por motivos de trabalho; em seguida, os alunos apontam para a falta de 

material e o desinteresse dos professores; a minoria afirma se afastar das aulas por 

problemas de saúde. Entre estes alunos (dispensados) 37,5% realizam atividade 
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física em clubes ou academias. São dados alarmantes que mostram a ineficiência 

do ensino formal em manter a motivação dos alunos. O descontentamento pelas 

aulas ocorre na opinião dos alunos porque elas deveriam ser diferentes e 

necessitam de variações (música, outros esportes, etc.). 

Pelo que se a aborda na literatura, os principais fatores de exclusão dos 

alunos nas aulas de Educação Física são os conteúdos realizados nas aulas, 

principalmente relacionado aos esportes, as metodologias adotadas pelos 

professores que privilegiam apenas o esporte durante as aulas, sendo utilizado de 

forma rotineira e inadequada tanto no Ensino Fundamental e como Ensino Médio, 

muitas vezes sem um planejamento adequado realizados pelos professores nas 

aulas. 

Dentre os fatores que contribuem para o desinteresse e evasão de alunos 

nas aulas de Educação Física é a seleção dos mais habilidosos, por parte do 

educador físico, conforme bem assinala Darido (2004), o que observamos nas aulas 

de Educação Física é que apenas uma parcela dos alunos, em geral os mais 

habilidosos, estão efetivamente engajados nas atividades propostas pelos 

professores. Esses, por seu lado, ainda influenciados pela perspectiva esportivista, 

continuam a valorizar apenas os alunos que apresentam maior nível de habilidade, o 

que acaba afastando os que mais necessitam de estímulos para a atividade física. 

Para o autor os resultados imediatos destes procedimentos são: um 

grande número de alunos dispensados das aulas e muitos que simplesmente não 

participam dela, e que provavelmente não irão aderir aos programas sistematizados 

de atividade física. 

Segundo Darido (2004), Algumas características que podem contribuir 

com a manutenção em longo prazo deveriam ser conhecidas por todos os 

profissionais da área da Educação Física. Estas teriam que ser incluídas em todo o 

programa de exercício físico. São elas: 

 Proporcionar momentos de sucesso e prazer aos alunos, tornando a atividade 

o mais agradável possível; 
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 Proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento da amizade, através 

do trabalho em grupo; 

 Procurar desenvolver atividades recreacionais alterando, na medida do 

possível, o local da prática; 

 Variar sempre as atividades, enfatizando a criatividade durante o 

planejamento do programa, uma vez que as pessoas reclamam da elevada 

repetição das atividades; 

 Proporcionar desafios adequados às habilidades motoras individuais; 

 Manter uma relação positiva entre professor-aluno e os próprios alunos; 

 Procurar adequar as habilidades ao nível do grupo; 

 Desenvolver atividades de intensidade leve à moderada, pois programas que 

exigem alta intensidade ou muita técnica e habilidade colaboram para a 

desistência; 

 Evitar atividades que enfatizem demasiadamente a vitória; 

 Incentivar a participação do cônjuge ou namorado/a na mesma atividade do 

praticante. 

Somados a esses fatores em que o professor de Educação Física poderá 

estar intervindo, outros também se mostram capazes de definir o tempo de 

manutenção na atividade, como: Auto-motivação, boa percepção do tempo 

disponível, experiências positivas marcadas por sucesso e alegria na infância e 

adolescência e estado de fluxo durante a atividade. 

Segundo Almeida (2007) os procedimentos didáticos pedagógicos do 

professor também influenciam na qualidade das aulas e, consequentemente, na 

motivação dos alunos. O professor que leva a sério o que faz e que alia a sua 

competência técnica ao compromisso de ensinar, desperta a criatividade e conduz 

os alunos a reflexão através do lúdico, pode não ter alunos desinteressados ou 

desanimados. Ao adotar estes procedimentos, o professor leva grande vantagem 

sobre as outras disciplinas escolares, pois a Educação Física, por si só é uma 

prática motivadora e que permite abordar uma grande variedade de temas e 

assuntos relacionados na maioria das disciplinas existentes no currículo de uma 

instituição, podendo promover um ensino mais desafiador e interessante para os 

alunos e professores. 
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Para Bento (1991), uma Educação física atenta aos problemas do 

presente não poderá deixar de eleger a educação da saúde como uma das suas 

orientações centrais. Pretende-se prestar serviços valiosos à educação da saúde 

como uma das suas orientações centrais. Pretende-se prestar serviços valiosos à 

educação social dos alunos, se pretende contribuir para uma vida produtiva, criativa 

e bem sucedida, a Educação Física encontra na orientação pela educação da saúde 

um meio de concretização das suas pretensões, formulações e justificações. 

Na atualidade, torna-se um desafio para o profissional da Educação 

Física promover a alteração do quadro no plano de ensino uma vez que os jovens, 

tendo acesso a toda a informação trazidas pelos vários meios de comunicação, 

estão acostumados à disciplina direcionada a cultura física. 

Conforme Mattos e Neira (2000), a simples elaboração de programas de 

condicionamento não garante a modificação do quadro atual e nem o sucesso do 

novo posicionamento. Pensemos no jovem de hoje, atuante, crítico, conhecedor dos 

seus direitos, exposto a toda espécie de informações veiculadas pelos meios de 

comunicação e relações sociais. Nesse ponto, apresenta-se o maior desafio do 

professor: elaborar um plano de curso envolvente e coerente com os objetivos de 

seu trabalho. 

Quanto ao posicionamento do profissional da Educação Física, Mattos 

(1994) se mostra bastante enfático ao afirmar que somente um plano de ensino bem 

elaborado e assim desenvolvido pode possibilitar o processo de avaliação dos 

alunos e do próprio trabalho do professor. E é essa postura de compromisso com o 

trabalho desenvolvido que eleva a auto-imagem do professor e, em última instância, 

encaminha-o à auto-realização profissional. 

Ainda sobre a fala do mesmo autor, estudando o trabalho do professor de 

Educação Física, concluiu que esse profissional adquire considerável bagagem de 

conhecimento durante a sua formação e que o empobrecimento do seu trabalho nas 

escolas leva-o ao não-resgate do que aprendeu, ao esquecimento, à subutilização 

de seu potencial e formação profissional, ou seja, a não utilização de suas 

capacidades e habilidades. 
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Para Hanauer (2009), os professores devem empenhar-se em melhorar a 

aptidão física, o desenvolvimento psicológico e afetivo, favorecendo assim para que 

ocorra uma maior harmonia entre corpo e mente, outra questão importante é que 

muitos professores deixam a desejar na questão das atividades recreativas e lúdicas 

que acabam por motivar e integrar de forma alegre os alunos. 

Segundo Mattos e Neira (2000), ao falarmos sobre a comunicação 

corporal, a grande preocupação está voltada à sensibilidade e à percepção que o 

professor possui para detectar e interpretar as mensagens que chegam até ele, via 

corpo dos alunos: As expressões de distanciamento no momento de uma 

explicação, os conflitos durante os jogos de contato, o afastamento corporal das 

atividades, a vergonha, o mesmo da exposição perante o grupo, a falta de trajes 

adequados para as atividades, etc. Embora os alunos mostram-se visíveis em suas 

manifestações corporais, os professores nem sempre as percebem ou quando 

percebem não sabem como direcioná-las para a aula, reformulando-as e 

aproximando-se daqueles que as expressaram. 

Ressalta-se que o profissional da Educação Física pode interferir usando 

sua percepção para interpretar as mensagens que chegam até ele, via corpo dos 

alunos, tais como o distanciamento no momento de uma explicação, os conflitos 

durante os jogos de contato, o afastamento das atividades, a vergonha de se expor 

perante os colegas e, assim, amenizar o problema da evasão. 
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3.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que a Educação Física, seja inserida no currículo escolar, perante as 

outras disciplinas, deva atingir o completo desenvolvimento integral do aluno. 

Nesse processo, o professor de Educação Física deva ser o divisor de águas, 

na construção desse objetivo, contudo especificamente no decorrer das aulas 

atestam suas inquietações, suas alegrias e frustrações. Por isso ao se 

repensar a Educação Física como disciplina oficial do currículo escolar, as 

propostas de trabalho em relação à mesma, vão além do corpo em 

movimento e da prática de esportes, pois a intencionalidade da Educação 

Física escolar permeia o aluno por inteiro e, para trabalhar com esses 

aspectos, é necessário um nível de formação que exige aprofundamento, 

condição esta que, por mais que haja boa vontade, os cursos do Magistério e 

Pedagogia não se contemplam. 

 

A frente deste contexto, da descoberta distinta das dificuldades, o professor 

de Educação Física, fica incumbido de planejar várias estratégias, para 

conseguir mudar a atual composição da Educação Física. Dessa maneira 

este estudo bibliográfico possa abrir uma janela para os demais dão 

continuidade o trabalho iniciado aqui. Essa é a proposta que imaginamos. 

 

Por conseguinte e encerrando essas considerações, devemos considerar 

o professor como um mediador, um facilitador e um transmissor de conhecimentos 

nas suas aulas. O professor é o principal responsável para transmitir e oportunizar a 

construção de conhecimentos aos seus alunos com um embasamento teórico para 

complementar a pratica. O aspecto social, motor e cognitivo do indivíduo, é de suma 

importância na colocação do professor em sala de aula, isso torna esse aluno um 

ser humano mais apto a realização das atividades do cotidiano e de sua vida 

pessoal. Isso parece ser um caminho mais viável do que a prática 

descontextualizada de esportes formais. Então, o desenvolvimento de competências 
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e a atualização constante do professor é necessário nesse momento crucial para o 

sucesso do trabalho acadêmico. 
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