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RESUMO 
 

  A motivação é algo muito importante no ambiente escolar e nas aulas de educação 
física não é diferente e para que as aulas se tornem produtivas é necessária a 
motivação dos alunos. O objetivo do presente estudo foi analisar fatores que levam os 
alunos a se sentirem motivados durante as aulas de educação física. Esta pesquisa 
foi um estudo transversal de caráter qualitativo de cunho descritivo. Participaram da 
pesquisa 30 alunos de ambos os sexos de uma escola pública do Distrito Federal. Foi 
utilizado o questionário adaptado de Darido (2004) contendo 12 questões. Os 
resultados do presente estudo mostram que 66,7% dos alunos pesquisam afirmam 
participar das aulas de educação física por fazer bem a saúde. Diante dos achados 
do presente estudo podemos inferir que a motivação destes escolares nas aulas de 
educação física escolar está fortemente ligada com a relação que o professor tem com 
os alunos fazendo eles se sentirem motivados a realizarem a aula.  
Palavras-Chave: Educação Física Escolar. Motivação. Escola.         
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1 INTRODUÇÃO  

A Educação Física Escolar é analisada pela população de um modo geral 

como uma matéria que procura só o movimento não tendo uma busca pelo 

educacional como as outras matérias escolares. (BALISARDO; HARO; 

FRANCISCO,2013). 

Motivação significa a força de vontade que coloca a pessoa em ação e sua 

disponibilidade de se transformar. É o que nos move, que nos leva a agir e a fazer 

alguma coisa. Podemos dizer que motivar significa predispor-se um comportamento 

desejado para algo. (ROCHA,2009). 

A motivação no ambiente escolar pode elaborar uma sensação de 

tranquilidade, prazer fazendo com que os alunos se sintam parte do grupo durante as 

aulas de educação física. (BALISARDO; HARO; FRANCISCO,2013). 

O professor de Educação Física Escolar deve mostrar para os alunos a 

relevância de se movimentar com o objetivo de seus alunos possam vivenciar o 

movimento de diferentes perspectivas, assim o aluno possa entender a importância 

de se movimentar no seu cotidiano. (ETCHEPARE; PEREIRA,2003). 

O professor de Educação Física Escolar têm um importante papel na tarefa 

de motivar os alunos a participarem nas aulas de educação física e ou fazer exercícios 

físicos, atividades físicas com tantos estímulos através de recursos que os jovens tem 

hoje se o professor não incentivar seus alunos dificilmente esses alunos realizaram 

alguma atividade física. (CHICATI,2000). 

Para saber qual atividade será realizada durante as aulas de Educação 

Física é importante o professor observar e reconhecer o que faz os seus alunos se 

sentirem mais motivados durante as aulas. (JANUARIO et al.,2012). O objetivo do 

presente estudo foi analisar fatores que levam os alunos a se sentirem motivados 

durante as aulas de educação física. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 Aspectos Éticos 

Esta pesquisa foi um estudo transversal de caráter qualitativo de cunho 

descritivo, aprovada pelo comitê de ética do Centro Universitário de Brasília, seguindo 

as diretrizes éticas nacionais, da resolução 466/12 CMS/MS, CAEE: 

98430018.7.0000.0023 e o número do Parecer 2.964.625. 

2.2 Amostra 

A amostra foi composta por 30 alunos tanto meninos como meninas que 

participam das aulas de educação física de uma escola pública do Distrito Federal. 

   2.3 Métodos 

A coleta de dados foi realizada durante as aulas de educação física de uma 

escola pública utilizando um questionário adaptado de Darido(2004) contendo 12 

questões. Conforme consta no Apêndice A. 

2.4 Análise Estatística 

Todas as análises foram realizadas utilizando o Pacote Estatístico para 

Ciências Sociais (IBM SPSS, IBM Corporation, Armonk, NY, EUA, 25.0). Análise 

descritiva foi utilizada para calcular a média e desvio padrão, e a distribuição das 

frequências absolutas e relativas acerca das respostas do questionário 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram do presente estudo 30 alunos (17,20 ± 1,76 anos), sendo (n=12) do sexo 
feminino e (n=18) do sexo masculino. Estes responderam um questionário composto 
por 12 questões. 

Referente a importância das disciplinas por partes dos alunos (questões 1 

e 2), Matemática apresentou 70% das respostas como a matéria mais importante 

seguida por Português com 30% das indicações (Figura 1). Já para menor 

importância, Educação artística foi a mais citada com 36,67% seguida de Educação 

física com 30% das indicações (Figura 2).  



6 

 

 No estudo de Darido (2004) observar se que a maioria dos alunos 

consideram que as matérias mais importantes são matemática (70%) e português 

(20%). No caso das matérias que os alunos consideram menos importante assim 

como no estudo de Darido a Educação Física aparece como uma das mais citadas 

(30%). 

Gráfico 1. Frequência relativa (%) para matéria mais importante. 

 
           
 
 Gráfico 2. Frequência relativa (%) para matéria menos importante. 
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Quanto a participação nas aulas de Educação física (Questão 3), 50% dos 

alunos afirmam participar sempre das aulas, e apenas 3% nunca participam (Figura 

3). Segundo Carvalho, (2015) o professor de educação física é uma peça importante 

para motivar ou não o aluno a se sentir motivado a realizar a aula.  

Gráfico 3. Frequência relativa (%) para participação nas aulas de educação física. 

 
 

A Questão 5, referia-se as aprendizagens nas aulas de educação física, 

composta por 5 itens e com a opção de mais de uma resposta. Importância e 

benefícios da educação física para a saúde foi o item mais citado com a frequência 

de 45,28% sobre os demais itens, com (n=24; 82,8%) dos alunos indicando tal 

conteúdo como trabalhado nas aulas de educação física (Figura 4). O estudante ao 

mesmo tempo que quer ter a opção de escolher as atividades e o horário também 

observa a necessidade e a importância desta forma de ensino. (LIZ;BETTI, 2003). 

 
Gráfico 4. Frequência relativa (%) para aprendizagens nas aulas de educação física 

 

 
  

 A Questão 6, referente ao que o aluno acha das aulas de educação física, 

composta por 6 itens e com a opção de mais de uma resposta. Animadas, foi o motivo 
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mais citado, com 46% sobre os demais itens possíveis para respostas, seguido de 

Legais com 42%. Estes dois itens foram citados por 76,7% e 70% dos participantes 

respectivamente (Figura 5). Observa se que os alunos entendem que a educação 

física está fortemente ligada ao aprendizado esportivo e desenvolvimento físico 

corporal. Por vezes observam a educação física como espaço para brincar (BUENO; 

SCHNEIDER,2005). 

     

 
 

Gráfico 5. Frequência relativa (%) para o que acham das aulas de educação física. 
 

Na Tabela 1 estão as frequências absolutas (n) e relativas (%) referentes a como 

os alunos se sentem ao fazer a aula (questão 6), se participam ou são dispensados das aulas 

(Questão 7) e o porquê participam das aulas (Questão 8). Poucos alunos revelaram que sua 

não participação nas aulas de Educação Física, deve-se ao fato de não gostarem das 

atividades propostas. Por sua vez, muitos afirmaram participar das aulas de Educação Física 

pelo gosto em praticar atividades físicas e aprender habilidades (FOLLE;TEIXEIRA,2013).  

Tabela 1. Frequências absolutas e relativas das questões 6, 7 e 8. 

 (n) (%) 

Questão 6   

Se sentem bem 26 86,7 

Às vezes se sentem bem 3 10,0 

Não se sentem bem 1 3,3 

Questão 7   

Participam 27 90,0 

Não participam 3 10,0 

Questão 8   

Melhorar a saúde 20 66,7 

Diversão 8 26,7 

Treinamento para competição 1 3,3 
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Com relação ao professor de educação física (Questão 9), 96,7% dos 

alunos indicaram que o professor motiva os alunos para participarem das aulas 

(Figura 6). O professor não deve trabalhar com seus alunos apenas habilidades 

motoras e do esporte. O professor deve não só focar nas normas, valores e nas 

atitudes, mas trabalhando sua vivência nas aulas. É preciso trabalhar a vivência da 

cooperação (GALVÃO,2002). 

 
 

Gráfico 6. Frequência relativa (%) sobre o professor de educação  física. 
 
 

Com relação a como o professor trata os alunos (Questão 10), 66,67% dos 

alunos relatam que o professor não trata melhor os alunos que se destacam nos 

esportes (Figura 7). Segundo Scwabe Minelli et al (2010) para o processo ensino 

aprendizagem tenha bons resultados é necessário que os professores tomem 

posturas que enfatizam estratégias que promovam um maior autonomia nos 

estudantes. 

Gráfico 7. Tratamento do   professor com os alunos. 
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Referente ao que os alunos gostam de fazer (Questão 11), composta por 8 

itens nos quais poderiam indicar dois destes (Tabela 2). Prática de esportes, foi o item 

com maior citação por parte dos alunos sobre os demais nas frequências de respostas 

(35,4%), sendo a porcentagem de casos, citado por 56,7% dos participantes. Assim 

como neste estudo no estudo de Darido (2004) observou se que os alunos também 

tem uma preferência fora do ambiente escolar praticar esportes e assim se divertir.  

Tabela 2. Frequências absolutas, relativas e de casos para os gostos dos alunos. 

 (n) (f. respostas%) (f. casos%) 

Prática de esportes 17 35,4 56,7 

Assistir televisão 3 6,3 10,0 

Conversar com os amigos 6 12,5 20,0 

Jogar videogame 5 10,4 16,7 

Estudar 4 8,3 13,3 

Computador 5 10,4 16,7 

Ajudar Pai e mãe 8 16,7 26,7 

Ler jornais e revistas 0 0 0 

 

Sobre a prática de esportes ou atividade física fora da escola (Questão 12), 

46,7% dos alunos indicaram praticar esportes fora do ambiente escolar (Figura 8). 

(Mendes;Azevêdo,2010) Enquanto a prática esportiva for vista como algo de caráter 

individual e não como uma obrigação do estado os números de praticas esportivas 

fora da escola permaneceram baixos. 

Gráfico 8. Frequência relativa (%) sobre prática de esporte fora da escola. 
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5 CONCLUSÃO 

Diante dos achados do presente estudo podemos inferir que a motivação 

dos escolares nas aulas de educação física escolar está fortemente ligada com a 

relação que o professor tem com os alunos fazendo eles se sentirem motivados a 

realizarem a aula.  

O professor com base nos resultados obtidos através do questionário é 

uma peça muito importante no sentido de fazer o aluno se sentir atraído pela aula 

proposta pelo professor e cabe a ele analisar maneiras de trabalhar sua aula fazendo 

com que os estudantes se sintam se bem na aula.  

De acordo com resultados obtidos através deste estudo faz se necessário 

estudos mais aprofundados a respeito da motivação nas aulas de educação física 

para assim se ter um maior conhecimento da área.
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ANEXO A –  CARTA DE ACEITE DO ORIENTADOR 
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ANEXO B – CARTA DE DECLARAÇÃO DE AUTORIA 
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ANEXO C – FICHA DE RESPONSABILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TCC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

ANEXO D – FICHA DE AUTORIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TCC 
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ANEXO E – FICHA DE AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA DA VERSÃO FINAL DE 
TCC  
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ANEXO F – AUTORIZAÇÃO 
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ANEXO G – PARECER DO CEP 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO  

 

1 - Coloque o no. 1 na frente de somente uma matéria que você acha mais importante. 

( ) Educação Física                              ( ) Matemática 

( ) Português                                        ( ) Geografia 

( ) Ciências                                          ( ) Inglês 

( ) Educação Artística                          ( ) História 

2 - Coloque o no. 1 na frente de somente uma matéria que você acha menos importante. 

( ) Educação Física                              ( ) Matemática 

( ) Português                                        ( ) Geografia 

( ) Ciências                                          ( ) Inglês  

( )  Educação Artística                        ( ) História 

3 - Você participa das aulas de Educação Física em sua escola? 

(A) Sempre                (B) Às vezes                     (C) Nunca 

4 - O que você aprende em suas aulas de Educação Física? 

(A) Práticas de esportes       (D) Teorias sobre os esportes 

(B) Importância e benefícios da Educação Física para a saúde   (E) Nada 

(C) Brincadeiras 

5 - O que você acha das suas aulas de Educação Física? 

(A) Legais                                          (E) Difíceis  

(B) Animadas                                      (F) Chatas 

 
(C) Muito fáceis 

(D) Sem importância 

6 - Como você se sente ao fazer as aulas de Educação Física? 

(A) Se sentem bem      (B) Às vezes se sentem bem      (C) Não se sentem bem 

 

ESCOLA: SÉRIE: TURMA: 

N IDENTIFICAÇÃO:  

NOME COMPLETO DO ALUNO: 

SEXO:  (  ) M  (  )F DATA DE NASCIMENTO:          /          / 
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7 - Atualmente você participa ou é dispensado das aulas de Educação Física? 

(A) Participam                               (B) Não participam 

 8 - Por quê você participa das aulas de Educação Física ou pratica alguma atividade física? 

(A) Melhorar a saúde                              (E) Treinamento para competição 

(B) Diversão                                             (F) Ordem médica 

(C) Emagrecimento ou ficar mais forte   (G) Porque é obrigado a participar 

(D) Para ficar mais habilidoso                 (H) Outros 

9 - Com relação ao professor atual de Educação Física, você acha que: 

(A) Motiva os alunos a participar das aulas   (C) Xinga os alunos que erram durante a aula 

(B) Não exige nada      (D) Pune os alunos com alguns castigos 

10 - Seu professor de Educação Física trata melhor os alunos que jogam melhor ? 

(A) Não trata melhor os alunos que se destacam nos esportes 

(B) Trata melhor aqueles alunos que se destacam 

(C) Às vezes 

11 - O que você mais gosta de fazer? 

(A) Prática de esportes                       (E) Estudar 

(B) Assistir televisão                            (F) Computador                

(C) Conversar com os amigos             (G) Ajudar pai e mãe  

(D) Jogar videogame                           (H) Ler jornais e revistas                     

12 - Você pratica algum esporte ou atividade física fora da escola? 

(A) Pratica             (B) Às vezes          (C) Não pratica 
 
 
 


