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PARTE I – INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Introdução 
 

        A falta de motivação nas classes de Educação Física é um tema que tem despertado 

reflexões diversas em suas investigações, tornando um fenómeno imprescindível para 

todos os que trabalham com os alunos nessa importante tarefa de ensino/aprendizagem nas 

aulas de Educação Física Escolar. Assim sendo e porque a Educação Física é um processo 

fundamental na formação integral do aluno nós propusemos reflectir sobre esse tema. 

 

        A identificação dos factores que contribuem para a falta de motivação dos alunos nas 

aulas de Educação Física é o que se pretendeu para poder entender melhor os motivos e 

significados dessa prática por um lado e, por outro identificar se na Escola Secundária 

Abílio Duarte os alunos do 1º e 2º ciclo estão conseguindo sentir-se motivados nas aulas de 

Educação Física, como forma de contribuir de alguma maneira para uma maior motivação 

e participação dos alunos nas aulas de Educação Física. Partindo da mesma ideia, 

pretendeu-se também avaliar o nível de motivação dos alunos do 1º e 2º ciclo da ESAD, 

trazendo informações relacionadas com os exercícios físicos, em benefício da saúde. 

 

        Como se sabe, nas aulas de Educação Física, vários tem sido os factores que 

contribuem para a falta de motivação dos alunos, tendências essas que podemos constatar 

no dia-a-dia no âmbito da Educação Física Escolar que desencadeia algum desinteresse 
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pelos conteúdos abordados e uma fraca participação dos alunos nas aulas de Educação 

Física. Sabendo que o professor é o maior responsável em motivar o aluno em participar 

nas aulas, ou praticar actividades físicas, fazendo com que esse hábito seja permanente 

para que o aluno seja capaz de adquiri-la em níveis julgados ideais e mantê-la durante a 

vida toda, este estudo propôs fazer uma abordagem do tema, no sentido de conhecermos 

essa realidade. Existe, por outro lado uma problemática no que se refere à organização das 

aulas, os conteúdos, a metodologia de ensino, o tempo de aula, a indisciplina, a 

oportunidade de participação e aprendizagem, o relacionamento entre o professor/aluno, 

enfim, problemas que de certa forma podem contribuir para a falta de motivação dos 

alunos em participar nas aulas de Educação Física. 

 

        Rosado (1990), propõe-nos uma reflexão, sobre os problemas disciplinares que 

habitualmente ocorrem na aula de Educação Física nas escolas, sugerindo um conjunto de 

procedimentos que podem reduzir os incidentes disciplinares e chama atenção para a 

importância de que se reveste uma adequada organização da aula, a redução dos tempos de 

espera e o aumento de oportunidade de aprendizagem de todos os alunos. 

 

        Admite-se que todos os problemas supracitados podem gerar a falta motivação para as 

aulas de Educação Física, o que continua a existir a nível do Ensino Secundário, com o 

principal enfoque na Escola Secundária Abílio Duarte onde foi realizada este estudo, e que 

as razões que estão na sua origem devem ser várias, podendo destacar, entre outras, com 

maior ou menor relevância, na perspectiva dos alunos, e na sequência das opiniões dos 

professores de Educação Física, os conteúdos repetitivos e pouco relevantes, aulas 

monótonas, a má relação entre o professor e o seu aluno, de entre outros aspectos. 

Conhecer melhor o que se passa na realidade é o que se pretendeu com esta pesquisa, pelo 

que se espera que ela venha contribuir efectivamente de alguma forma para ajudar na 

compreensão da problemática ligados a falta de motivação, tendo consciência dessa 

realidade no âmbito escolar. Para tal levamos em consideração as seguintes perguntas de 

partida, seguido da hipótese:  

  

���� “Quais os factores que contribuem a falta de motivação e desinteresse dos alunos do 1º 

e 2º ciclo em participar nas aulas de Educação Fisica na ESAD?” 

���� “Será que na ESAD os alunos do 1º e 2º ciclo estão conseguindo sentir-se motivados 

durante as aulas de Educação Física?” 
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      “Uma organização deficitária das aulas, a metodologia de ensino enadequada, os 

conteúdos repetitivos, um relacionamento controverso entre o professor/aluno, de entre 

outros factores, contribui de forma negativa para a motivação dos alunos nas aulas de 

Educação Física.” 

 

        O presente estudo encontra-se dividido em três partes, e subdividido em capítulos. A 

primeira parte (Parte I) é dedicada a introdução do trabalho, na qual compõe quatro 

subtítulos onde é feita a introdução do trabalho, a definição dos objectivos, a justificação 

da escolha do tema, de entre outros aspectos. A segunda parte (Parte. II), que é a parte 

teórica, é dedicada a fundamentação do trabalho, composta por dois capítulos (Cap. I e II) 

e quatro subtítulos onde é feita a definição dos conceitos, seguido de uma abordagem 

retratando da história e da importância da Educação Física, da Educação Física Escolar e 

dos seus objectivos. A terceira parte (Parte III), que é a parte prática - estudo de campo, 

composta por dois capítulos (Cap. III e IV) e cinco subtítulos onde é feita a caracterização 

da ESAD, a caracterização da amostra, os procedimentos na aplicação de questionários, na 

recolha dos dados e a análise dos dados. A quarta e a última parte (Parte IV) que é a parte 

de concusão dos resultados. Por último é apresentado a parte da bibliografia e dos anexos. 

 

                                                                                                                                        

1.2 - Objectivos gerais  
 
        Em termos gerais, definiu-se como objectivos do estudo a identificação a nível 

Escolar, dos factores que contribuem para a falta de motivação dos alunos nas aulas de 

Educação Física, com vista a se obter informações e dados que reflectissem por um lado a 

realidade do fenómeno e por outro, identificar se na Escola Secundária Abílio Duarte os 

alunos do 1º e 2º ciclo estão conseguindo sentir-se motivados nas aulas.  

 

1.3 - Objectivos específicos 
 
� Identificar quais os factores que estão na origem da falta de motivação dos alunos nas 

aulas da Educação Física; 

� Comparar a motivação intrínseca e extrínseca dos alunos nas aulas de Educação Física 

no 1º e no 2º ciclo da Escola Secundária Abílio Duarte; 

� Contribuir para melhorar as variáveis de participação dos alunos nas aulas de EF;  

�   Mostrar os benefícios do exercício físico na saúde e na melhoria da qualidade de vida. 
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1.4 – Justificação da escolha 
 

        O presente relatório de investigação subordina-se ao tema: “Educação Física Escolar”, 

estudo de caso na Escola Secundária Abílio Duarte, uma reflexão quanto “a problemática 

da falta de motivação dos alunos nas aulas de Educação Física”, no 1º e 2º ciclo da Escola 

Secundária Abílio Duarte. 

 

        É relevante uma pesquisa sobre a análise daquilo que constitui uma problemática a 

nível do Ensino Secundário relativamente ao que acontece nas aulas de Educação Física, 

como é o caso da falta de motivação dos alunos, o que pode condicionar ou não a 

participação dos mesmos nas aulas de Educação Física. A ideia desta pesquisa surgiu num 

momento de dúvida, nas vivências das aulas práticas, partindo das minhas próprias 

leccionações como estagiário, no sentido de adquirir mais conhecimentos, melhorando 

assim as minhas planificações e as minhas intervenções pedagógicas. De acordo com as 

vivências práticas como estagiário, deparei com inúmeras situações, em que muitos alunos 

não participam nas aulas de Educação Física. Também existem aqueles que não gostam da 

aula de Educação Física, e sempre arranjam um jeito de não ir as aulas, e quando forem 

costumam perturbar a acção do professor, com indisciplinas e alguns comportamentos 

inapropriados. Muitas das vezes alguns alunos não querem participar das aulas, ou por 

vergonha de se expor e /ou por falta de motivação e falta de interesse pelos conteúdos.  

 

        Na Escola Secundária Abílio Duarte muitos alunos demonstram desinteresse em 

participar nas aulas de Educação Física na escola permanecendo quase sempre sentados 

assistindo as aulas, e é justamente isso que vai ser enfocado, buscando identificar os 

principais factores que contribuem para a falta de motivação dos alunos em participar nas 

aulas de Educação Física.  

  
        Espera-se que com este estudo possamos trazer contribuições futuras que optimizem 

as variáveis de participação nas aulas de Educação Física, servindo como um instrumento 

que permita aos professores, uma reflecção sobre a maneira de organizar e conduzir as 

aulas e principalmente na constante introdução de diferentes conteúdos, que possam 

garantir mais interesses e motivação dos alunos nas aulas de Educação Física.  
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PARTE II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

CAPÍTULO I – Educação Física  

 

1.1 – Definição de conceitos 

 
        A Educação Física pode ser entendida como uma área de conhecimento da cultura 

corporal de movimento, assumindo-se como uma componente da educação que visa uma 

adequada utilização das actividades físicas, de uma forma harmoniosa, orientada por 

processos didácticos e com fins pedagógicos, procurando o pleno desenvolvimento integral 

do ser humano na perspectiva da melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar. 

Enquanto componente curricular, conforme define Pereira (1988 p.111): 

 
        A Educação Física “é a parte da educação do ser humano que acontece a partir, com e 

para o movimento. A Educação Física é um meio de educação social que ocorre através - e 

para - a prática consciente, processual, metódica de actividades físicas gímnico 

desportivas, que valorizam o conhecimento do corpo humano e objectivam o seu 

desenvolvimento. Educação Física é a educação corporal, via exercitação física, realizada 

necessariamente sob o prisma pedagógico, de unidade social e biológica, que pelo 

desenvolvimento do treino, de habilidades motoras e qualidades físicas, psíquicas e morais, 

visa a plena elevação cultural, harmoniosa e integral do homem”. 
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1.2 – História da Educação Física 

 
        Ao longo da sua história, a Educação Física esteve estreitamente ligada às instituições 

militares e à classe médica, sendo estes vínculos determinantes para a concepção da 

disciplina e suas finalidades, direccionando o seu campo de actuação e a forma como 

deveria ser ensinada. 

 

        Pesquisas no âmbito da Educação Física Escolar realizadas por Chicati (2000) 

mostram que desde os tempos mais remotos, a Educação Física esteve presente na vida do 

homem, assumindo diferentes hábitos, formas, conceitos e nomes. Desde os tempos 

remotos, mais concretamente no período pré-histórico, os homens já marchavam, corriam, 

saltavam, caçavam, em nome da sua sobrevivência, sem porém, saber que estava a se 

educando. Contudo já era possível associar as actividades do homem à Educação Física. 

 

        De acordo com Oliveira (1983) citado por Chicati (2000), os povos desde o 

paleolítico superior (60000 a.C.), possuíam uma actividade física em comum, a dança. Eles 

realizavam a dança para exibir as qualidades físicas e os sentimentos (...).  

 

        Em 3000 a.C., os Chineses passam a utilizar os exercícios físicos com finalidades 

terapêuticas e higiénicas, a fim de combater endemias do ar, tornando-se, assim, os 

precursores da saúde do corpo, características dada futuramente à tendência higienista da 

Educação Física, ou seja, nessa época a Educação Física esteve ligada aos médicos 

higienistas que buscavam modificar os métodos de higiene da população, visando a 

educação de corpo e tendo em vista um físico saudável e equilibrado organicamente.  

 

        Posteriormente destacaram-se os Gregos, assumindo-se como os descobridores do 

valor humano e da sua individualidade, criadores dos jogos olímpicos e autores da 

autêntica história da Educação Física. 

 

        A partir do Renascimento, final do século XIV, a Educação Física torna-se assunto de 

intelectuais, instituições, professores e profissionais, que tentavam reintegrar o físico e o 

estético às preocupações educacionais. Com o tempo, a Educação Física foi ocupando o 

seu espaço ao longo da sua história na escola, e sem sombra de dúvidas ficou mais 

fortalecida e mais valorizada. 
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1.3 – Importância da Educação Física  

 

        A Educação Física na escola é vista como uma disciplina que serve para a prática de 

actividades lúdico-desportivas e de recreação que trás muitos benefícios às crianças, 

principalmente quando estão motivadas para participar na aula, e estes obtêm efeitos 

positivos a nível físico, social, cognitivo e afectivo, proporcionando aos seus praticantes 

uma experiência rica, agradável e desafiadora, bem como também pode proporcionar as 

crianças a um estilo de vida activo, mantendo um corpo saudável.  

 

        O Manifesto Mundial de Educação Física (FIEP 2000) considera que “uma Educação 

Física de qualidade deverá proporcionar nas crianças o desenvolvimento de padrões de 

interesse em actividades físicas os quais são essenciais para o desenvolvimento desejável e 

constroem fundamentos para um estilo de vida saudável na idade adulta; que a Educação 

Física é a única disciplina na escola que actua directamente com o físico, movimento, 

jogos e desporto, oferecendo oportunidades às crianças e adolescentes para, adquirir 

competências de movimentos, desenvolver conhecimentos e percepções necessárias para 

um engajamento independente e crítico na cultura física”. 

 

        A Educação Física é um processo fundamental na formação do aluno manifestando-se 

como uma componente da educação muito importante na construção da cidadania, e como 

disciplina escolar caracteriza-se como uma actividade eminentemente prática, servindo 

como auxílio à compreensão e ao esclarecimento de factores relacionados à actividade 

física, como também das regras do desporto (Marzinek & Neto, 2007). 

        O Manifesto Mundial de Educação Física (FIEP 2000) ao considerar algumas 

importâncias acima referidas conclui que a Educação Física, pelas suas possibilidades de 

desenvolver a dimensão psicomotora das pessoas, principalmente nas crianças e adolescentes, 

conjuntamente com os domínios cognitivos e sociais, deve ser disciplina obrigatória nas 

escolas primárias e secundárias, devendo fazer parte de um currículo longitudinal. 

 

        As aulas de Educação Física devem ser inclusivas pois, nenhum aluno pode ser 

excluído por dificuldades ou aptidão insuficientes (alunos com NEE), mas também devem 

ser variadas, solicitando diferentes capacidades e colocando exigências diversificadas do 

ponto de vista motor e do tipo de esforço (Borges & Alinho, 1997). 
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1.4 – A Educação Física Escolar  

 

        A Educação Física Escolar “é um espectáculo onde o “script” é escrito pelo director 

da peça (professor e direcção da escola), com a opinião dos autores (alunos) sendo que 

todo esse grupo chega a um consenso a respeito da mensagem que deseja transmitir e da 

impressão geral que deseja causar no público (objectivos atingidos com as aulas). Em 

outras palavras, os propósitos das aulas devem ser discutidos e seleccionados, até que 

estejam bem claros para todos: direcção, professor, pais e alunos. O professor, por sua vez, 

deve ter em mente seus compromissos políticos e as matrizes filosóficas que permeiam seu 

trabalho e, em relação à sua competência técnica, ter especial cuidado com a dimensão 

humanística internacional para que a mesma ajude a constituir um terreno onde professor e 

alunos possam transitar em férteis diálogos e trabalhos, onde a expressão do aluno possa 

ocorrer como requisito básico para avançar em relação ao lugar onde está” (Silva, 1996, 

citado por Beggiato & Silva, 2007). 

 

        A Educação Física Escolar entende-se como uma área da disciplina que introduz e 

integra o aluno na cultura, na medida em que o seu objecto de estudo é a produção cultural 

da sociedade, da qual todos têm o direito, conforme nos relata a carta internacional da 

Educação Física Escolar, que no seu artigo 1º, estabelece que “a prática da Educação Física 

e Desporto é um direito fundamental de todos” (UNESCO 1978). 

 

        A problemática da Educação Física nas escolas não é um assunto de hoje. É um 

assunto que há muito tempo já vem sendo discutido por vários autores, como, Bidutte, 

Jorge Bento, José Rodrigues, Dalila Quintão et. al., que retrataram e publicaram várias 

opiniões, sobre a problématica da disciplina, a organização das aulas, a metodologia de 

ensino, o tempo de espera, a indisciplina, a oportunidade de participação e aprendizagem, o 

relacionamento entre o professor/aluno, a teoria dos estilos de ensino nas classes de 

Educação Física, contribuindo de alguma forma para melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem de Educação Física nas escolas. Actualmente existe muita discussão em 

torno das dificuldades com a qual os professores e os alunos se deparam no decorrer das 

sessões de Educação Física na escola que coloca diversos problemas ao docente, que 

deverão tomar decisões relativamente a um conjunto de questões que vão condicionar de 

certa forma a organização da sessão.  
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        “As aulas de Educação Física na escola estão entre um dos poucos momentos que os 

alunos possuem para trabalhar seu corpo, as dificuldades em termos de coordenação, 

agilidade, aspectos afectivos e outros são visíveis em muitos alunos devido a falta da 

prática de actividades físicas regulares” (Rodrigues 1994). 

 

        “A Educação Física Escolar deve considerar a diversidade como um princípio que se 

aplica à construção dos processos de ensino e orienta a escolha de objectivos e conteúdos, 

visando a ampliar as relações entre os conhecimentos da cultura corporal de movimento e 

os sujeitos da aprendizagem, onde busca-se legitimar as diversas possibilidades de 

aprendizagem que se estabelecem com a consideração das dimensões afectivas, cognitivas, 

motoras e socioculturais dos alunos” (Modeneze, Sequeira & Koren 2009).  

        Segundo esses autores, os conteúdos devem adquirir uma complexidade crescente 

com o decorrer das séries, tanto do ponto de vista motor como cognitivo, e que em todas as 

aulas devem-se levar em conta as características, capacidades e interesses dos alunos.  

 

        “Em Educação Física as actividades de aprendizagem surgem ao contrário das outras 

disciplinas, a partir da execução de acções motoras sob forma de exercícios corporais, de 

jogos e competições, que são acções voluntárias, conscientes e racionais, direccionadas 

para objectivos e motivadas, que os alunos, sobre a orientação do professor, aprendem, 

executam e empregam para o desenvolvimento e aperfeiçoamento sistemático das suas 

capacidades físicas e habilidades motoras” (Bento 1987 p.2).  

 

        De acordo com Betti (1997), citado por Bidutte (2001 p.3), dependendo da maneira 

como são ministradas as aulas, esta terá ou não um valor educativo, actuando como um 

reflexo das pessoas que o praticam.  

         

        Bidutte (2001 p.3) afirma que “a Educação Física como disciplina escolar constitui, a 

forma fundamental e mais importante da formação corporal das crianças e jovens, e como 

unidade de ensino e aprendizagem, de formação e educação, de carga e recuperação, de 

exigências e rendimentos, é um processo pedagógico complexo, determinando na sua 

dinâmica por diversas leis”.  

 

        Segundo Quintão et al. (2003), “o principal instrumento da Educação Física é o 

movimento, por ser o denominador comum de diversos campos sensoriais, visto que o ser 
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humano, ele se desenvolve a partir da integração entre a motricidade, a emoção e o 

pensamento”.  

        Estudos que confrontam a Educação Física Escolar e o desenvolvimento infantil 

referem que o profissional dessa área possui ferramentas valiosas para provocar estímulos 

que levem a esse desenvolvimento de forma bastante harmoniosa e motivadora, como por 

exemplo, o jogo, a brincadeira e o desporto. Os jogos são essencialmente parte integral na 

motivação das aulas de Educação Física, nomeadamente durante o desenvolvimento da 

parte principal e da estrutura na sua parte final. Além do mais é através dos jogos que as 

crianças atingem o desenvolvimento das capacidades físicas, e coordenativas. 

 

        De acordo com Rego (1995), citado por Quintão et al. (2003), “a partir da brincadeira 

e do jogo, a criança utiliza a imaginação que é um modo de funcionamento psicológico 

especificamente humano, que não está presente nos animais nem na criança muito 

pequena.”  

        Os mesmos autores explicam que a partir da utilização da imaginação, a criança deixa 

de levar em conta as características reais do objeto, se detendo no significado determinado 

pela brincadeira e jogo, que é impulcionado pelos conceitos e processos de 

desenvolvimento, que deverá fornecer impulsos que, intencionalmente, estimulem a 

imaginação e a criatividade. Dessa forma, percebe-se que a escola, e neste caso específico 

a Educação Física, tem um papel fundamental no aprendizado e consequentemente no 

desenvolvimento dos indivíduos, desde que estabeleça situações desafiadoras para seus 

alunos. 

 

        Quintão et al. (2003) estabelece que “qualquer processo de ensino para ser eficiente 

deve levar em conta o nível de desenvolvimento real da criança e o seu nível de 

desenvolvimento potencial adequado a sua faixa etária, conhecimentos e habilidades que já 

possui; que o profissional de Educação Física ao trabalhar na educação infantil deve 

conhecer os estágios do desenvolvimento dessa fase, para proporcionar os estímulos 

adequados a cada etapa. Agindo dessa forma, o desenvolvimento será mais harmónico no 

campo motor, cognitivo, afectivo e social, trabalhando assim, o ser na sua forma integral”.  

 

        Os mesmos autores ressaltam ainda que em Educação Física deve ser respeitado o 

primado da relação entre actividade motora consciente dos alunos e o seu desenvolvimento 

e aperfeiçoamento corporal, tendo em conta que os processos de exercitação se situam num 
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ponto central o aperfeiçoamento e consolidação de capacidades e habilidades motoras, 

onde a organização de cada aula exige uma determinada atenção e preocupação 

pedagógicas por parte do professor, que tem um papel de “interventor intencional”, 

estimulando o aluno a progredir em seus conhecimentos e habilidades através de propostas 

desafiadoras que o leve a buscar soluções, por intermédio da sua própria vivência e das 

relações interpessoais”.  

 

        “Ao professor incube, durante a exercitação dos alunos, a tarefa de influenciar a 

qualidade de exercitação e de agir eficazmente do ponto de vista educativo. Em toda a aula 

de Educação Física deve ser alcançada uma carga corporal com uma densidade motora que 

se adequam as capacidades e habilidades dos alunos. Para que isso ocorra é necessário que 

os professores conheçam os estudos sobre a motivação e que reflictam sobre a sua postura, 

sobre o conteúdo do programa e sobre a maneira de conduzir a aula, de forma a melhorar a 

participação dos alunos nas aulas de Educação Física, fazendo com que o aluno se 

interesse e perceba a sua importância para os aspectos social, psicológico e físico, e 

principalmente para a saúde” (Bento 1987 p.2). 

 

        “Uma organização conveniente das formas de exercitação obriga uma boa preparação 

da aula, permitindo ao professor um conhecimento do tempo médio de exercitação de cada 

aluno nas diferentes fases dos exercícios propostos e de como aumentar a densidade 

motora, mas também para promover a cooperação e entreajuda, o respeito pelos outros, o 

sentido de responsabilidade, a segurança e o espírito de iniciativa, reconhecendo-se que as 

actividades específicas de Educação Física se realizam fundamentalmente em grupo, 

apresentando-se como um terreno excelente para a educação da cidadania” (Bento 1987 

p.2). 

 

        Os alunos devem ser constantemente estimulados, com feedback bastante positivos, 

particularmente mediante o emprego consequente do elogio e encorajamento que desperta 

à disponibilidade de exercitação e à vontade de rendimento. Importante é indicar aos 

alunos os objectivos da exercitação, colocar-lhes tarefas claras, chamar a atenção para as 

dificuldades específicas e tornar os alunos conscientes do resultado a alcançar. Tudo isto 

aumenta a disponibilidade dos alunos para a exercitação intensiva relativamente às 

actividades da aula.  
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1.5 – Objectivos da Educação Física na Escola 

 

        Ao longo dos tempos a tendência em melhorar o ensino e a aprendizagem da 

Educação Física nas escolas foi sempre crescente e o objectivo foi sempre de proporcionar 

um ensino de qualidade. Vários autores, como, Borges, Alinho, Organizações e 

Instituições, como, a FIEP, que interessados em melhorar o processo de 

ensino/aprendizagem da Educação Física nas escolas, estabeleceram alguns objectivos, 

permitindo assim alguma orientação ao sistema de ensino. 

 

        Em Cabo Verde por exemplo, no âmbito do Sistema Educativo Borges & Alinho 

(1997), estruturaram por objectivos e organizaram a Educação Física em áreas comuns, 

composto por capacidades físicas, actividades fisico-desportivas, actividades de exploração 

a natureza e actividades expressivas.  

 

        Esses autores referiram que todas as áreas devem contribuir para a aquisição dos 

comportamentos por parte dos alunos, com o objectivo de elevar o nível funcional de 

capacidades condicionantes e coordenativas gerais básicas em particular a resistência, a 

velocidade, a força, a flexibilidade; conhecer e compreender os processos fundamentais 

das adaptações morfológicas e psicológicas que favorecem a aptidão física; analisar e 

interpretar o modo de realização das actividades físicas seleccionadas utilizando os 

conhecimentos sobre técnica, regulamentos, regras, organização e participação, ética 

desportiva, etc; conhecer e aplicar cuidados higiénicos bem como as regras de segurança 

pessoal e dos companheiros e da preservação dos recursos materiais; adoptar atitudes de 

cordialidade e entreajuda, em todas as situações, favorecendo o aperfeiçoamento e a 

satisfação de si próprio e dos companheiros; interpretar crítica e correctamente os 

acontecimentos desportivos nacionais e internacionais; conhecer e interpretar os factores 

de saúde e risco associados a prática de actividades desportivas. 

 

        - Nos desportos colectivos o aluno deve cooperar com os companheiros para o 

alcance dos objectivos, interpretando com correcção as solicitações de relação 

cooperação/oposição nos exercícios e no jogo admitindo as indicações que lhe dirigem 

aplicando a ética do jogo e suas regras. Conhecer a origem e a evolução dos diferentes 

desportos abordados de uma forma elementar; 
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        - Na Dança o aluno deve interpretar sequências de habilidades específicas elementares 

em coreografias, cooperar com os companheiros apresentando sugestões de 

aperfeiçoamento na execução de habilidades e novas possibilidades de movimentação 

considerando as iniciativas que lhes são propostas;  

 

        - Na Ginástica o aluno deve compor e realizar as destrezas elementares de solo e 

aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo aplicando as técnicas e expressões e 

apreciando os esquemas de acordo com esses critérios; 

  

        - No Atletismo o aluno deve realizar saltos, corridas, lançamentos segundo padrões 

simplificados e cumprindo correctamente as exigências elementares técnicas e 

regulamentares e saber utilizar os diversos instrumentos de trabalho;  

 

        - Nas actividades de exploração a natureza o aluno deve cooperar com os 

companheiros e com os professores utilizando habilidades apropriadas de acordo com as 

características do meio, respeitando as regras de segurança e de preservação do meio 

ambiente; 

 

        A Educação Física deve contribuir para o desenvolvimento integral do aluno na 

perspectiva da melhoria da qualidade de vida saúde e bem-estar, melhorando a aptidão 

física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e adequado ao 

desenvolvimento do aluno; permitindo uma cultura física básica que possa ter continuidade 

na escolaridade seguinte e que permita uma opção consciente para a pratica regular da 

modalidade que melhor satisfaça as necessidades e interesses individuais através da prática 

de actividades físicas desportivas, actividades expressivas e de exploração da natureza; 

desenvolvendo hábitos e valores relativos à participação nas estruturas sociais que 

valorizam a ética desportiva, a sociedade, a cooperação, a responsabilidade pessoal e 

colectivas e a iniciativas; promovendo o sentido de respeito pela conservação dos materiais 

e das instalações; desenvolvendo o equilíbrio afectivo e emocional. 

 

        O Manifesto Mundial de Educação Física (FIEP 2000) estabelece que a Educação 

Física ao ser reconhecida como meio eficaz de equilíbrio e melhoria em diversas situações 

quando for oferecida a pessoas com necessidades educativas especiais (NEE) deverá ser 

cuidadosamente adaptada às características de cada caso.  
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CAPÍTULO II – A Falta de Motivação  e Educação Física Escolar 

 
 

        A falta de motivação para as aulas de Educação Física na escola de facto constitui um 

problema que não aparece por acaso. É um tema que tem gerado algumas preocupações e 

contradições, por parte dos investigadores e profissionais de Educação Física interessados 

na sua melhoraria, e pode trazer consequências negativas que podem condicionar a 

leccionação, pelo que se torna urgente identificar suas causas.  

 

2.1 – Tipos de Motivação 

 
        Recorrendo a bibliografia especializada encontramos dois tipos de motivação: A 

motivação intrínseca e a motivação extrínseca. 

 

     a) – Motivação intrínseca 

        “A motivação intrínseca inclui factores internos, que levam os alunos a ter um 

sentimento de prazer, satisfação, força de vontade em realizar a aula de Educação Física, 

ou seja, é aquela em que a actividade surge como decorrência da própria aprendizagem, o 

material aprendido fornece o próprio reforço, a tarefa é feita porque é agradável” (Witter e 

Lomônaco, 1984, citado por Chicati, 2000). 

 

        Dos Santos (2010), afirma que a motivação só é intrínseca, quando esta é dirigida pelo 

íntimo do ser, é inerente ao objecto de aprendizagem, à matéria a ser aprendida, não 

dependendo exclusivamente de objectos externos para ser aprendida. 

 

     b) – Motivação extrínseca 

        “A motivação extrínseca compreende factores externos que levam os alunos à prática 

da actividade física, como, por exemplo, influência de colegas, dos pais e do professor. A 

motivação extrínseca ocorre quando a aprendizagem é concretizada para atender a um 

outro propósito, como por exemplo passar no exame, subir socialmente, etc.” (Witter e 

Lomônaco, 1984, citado por Chicati, 2000). 

 

        Para Dos Santos (2010), a motivação extrínseca seria relativa à própria actividade de 

aprendizagem, não sendo o resultado do próprio interesse, mas sim determinada por 

factores externos como nota, prestígio ou também ganhar um troféu ou elogios.  
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2.2 – A Motivação e os Motivos nas aulas de Educação Física  

 
        A motivação e os motivos nas aulas de Educação Física vêm sendo estudados ao longo 

dos tempos por diversos autores, como, Chicati, Bidutte, Dos Santos, entre outros, deixando 

bem claro que o termo motivo tem um significado diferenciado da motivação. 

 

        A palavra “motivo” veio do latim “motivum” e significa “uma causa que põe em 

movimento”, e pode ser definida como um impulso que faz com que se haja de certa 

forma… (Maill 1984, citado por Chicati 2000). 

 

        Chicati, (2000) refere que “os motivos denominam diferenças entre particularidades 

individuais duradouras que se formam no decorrer do tempo de desenvolvimento, numa 

determinada situação básica e que a motivação depende da situação de uma ocorrência a 

curto prazo, e não se demonstra na mesma intensidade em todas as pessoas, pois temos 

interesses diferenciados”. 

        Sendo assim, o professor deve estar consciente da busca por conteúdos diversificados 

e motivantes, para que se consiga entender aos interesses contidos nas turmas, fazendo 

com que essa falta de previsão que a motivação manifesta não venha lhe causar dúvidas no 

que diz respeito à motivação de seus alunos.  

 

        Machado (1997), citado por Bidutte (2001 p.3), referiam que o motivo como factor 

interno, não observável é que direcciona o comportamento, e que o motivo pode ser 

dividido em dois aspectos: o “impulso”, processo interno que faz com que o indivíduo 

tenha a acção do comportamento e a “motivação” que termina ou diminui, quando o 

objectivo é alcançado.  

        Os mesmos autores relatam que as aspirações dos alunos determinam a motivação 

para um determinado desporto, ou seja, ele pode se motivar mais por basquetebol do que 

para o andebol. 

 

        “Quando se esta a falar de motivação não importa falar de aulas individuais e sim de 

conteúdos diversificados que busquem contemplar os diversos objectivos. Somente assim 

os diferentes interesses entre as pessoas irão transcorrer em uma imensa riqueza e principal 

fonte de entendimento paradoxal fenómeno da motivação humana” (Bergamini, 1989, 

citado por Chicati, 2000). 
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        A motivação dos alunos é sem dúvida muito importante para a construção de cada 

aula, pois pode trazer contribuições para melhorar as variáveis que participam no processo 

educativo, considerando que existem actividades que requerem maiores números de 

motivos para aumentar o interesse dos seus praticantes. 

 

        “Normalmente o motivo externo é maior… para se conseguir atingir a motivação 

interna do aluno, a escola deve buscar desenvolvimento da actividade mental, no próprio 

aluno, pois o que somente vem acontecendo actualmente é a transformação do estudo num 

meio de obter notas, elogios e presentes”… (Chicati, 2000). 

 

        De acordo com Machado (1997), citado por Bidutte (2001 p.3), muitos são os motivos 

que tanto podem ser responsáveis pelo bom desenvolvimento das aulas como também 

podem contribuir para o desempenho na aquisição e manutenção das habilidades nas aulas.  

        A autora refere que em Educação Física “existem algumas actividades que não 

precisam necessariamente envolver movimento muscular, como, por exemplo, ouvir uma 

aula prática… as actividades que requerem maior participação, ou que tem mais 

movimentos, concentram maior número de motivos para aumentar o interesse e o estímulo 

do participante, além de despertar um sentimento de desafio” (...).  

 

        “O motivo é, portanto, um estímulo interno ou externo, que impede o indivíduo à 

acção. Alguns motivos adquirem predominância sobre os outros, direccionando o 

comportamento… a sua intensidade podem ser determinadas pela personalidade do 

indivíduo, pelas suas necessidades e pelos seus valores”… (Dos Santos 2010). 

 

        A mesma autora sustenta que “a chave do controle do comportamento humano é o 

conhecimento da motivação, que deve considerar todas as diferenças individuais”, isto é o 

professor precisa conhecer aspectos motivacionais dos alunos e mate-los com 

comportamentos motivados. 

 

        Para se conseguir manter a motivação, a escola deve estar muito atenta, pois se o 

aluno está frequentando as aulas por motivo de algum efeito externo que o obrigue a 

estudar, poderá com o tempo não ter um bom aproveitamento ou até mesmo abandonar a 

escola. Sendo assim, deve-se procurar motivar o aluno sempre, para que ele se sinta cada 

vez mais interessado em aprender (Magill, 1984, citado por Chicati, 2000).  
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2.3 – A Problemática da Falta de Motivação nas aulas de Educação Física 

 

        A falta de motivação dos alunos nas aulas de Educação Física e o desinteresse por 

aquilo que se pretende ensinar, por vezes não são mais do que uma simples chamada de 

atenção ao professor sobre os seus métodos de ensino ou sobre as suas estratégias na 

condução das aulas ou na relação nas aulas. Geralmente esta causa é originada das 

características próprias do aluno e do ambiente escolar, podendo levar o aluno ao insucesso 

escolar, ou até mesmo ao abandono escolar. 

 

        “O problema da falta de motivação para as aulas de Educação Física não está centrado 

apenas no aluno, pois os outros membros da escola também podem apresentar 

comportamentos que evidenciem a falta da motivação. Isso pode se tornar ainda mais 

prejudicial se o afectado partir do corpo docente, afinal é o professor o responsável pela 

aprendizagem dos alunos” (Falcão 1989, citado por Chicati 2000). 

 

        Uma aula de Educação Física quando for ministrada sem motivação criará um clima 

desfavorável à aprendizagem, afectando directamente o aluno, pois eles têm dificuldades 

acrescidas quanto à ida à escola, principalmente quando a distância percorrida para chegar 

a escola for grande, e ao encontrar o professor desmotivado certamente causará ainda 

maior resistência em motivar-se para aprender, tendo implicações na sua vida estudantil, 

traduzindo-se por um factor negativo que pode conduzir a falta de motivação e 

consequentemente a fraca participação nas aulas. 

 

       “O profissional de Educação Física muitas vezes contribui para o desinteresse dos 

alunos, pois os métodos utilizados para o desenvolvimento das aulas, os conteúdos pouco 

relevantes, o relacionamento com os alunos, entre outros factores, determinam o participar 

ou não das aulas” (Martinelli et al. 2006). 

 

      Nas aulas de Educação Física as oportunidades devem ser dadas a todos os alunos, e 

não somente aos mais habilidosos, possibilitando assim que haja uma maior motivação e 

interesse pelos conteúdos. No sentido de ajudar o aluno desmotivado, o professor deve se 

preocupar com o ambiente escolar, em especial a sala de aula, o desenvolvimento das 

actividades, a organização da aula e principalmente a relação com o aluno e o processo 

avaliativo. O professor tem que ter a capacidade de conhecer as necessidades e as 
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dificuldades de cada aluno, para que junto com a escola tentar minimizar as dificuldades, 

através do desenvolvimento de várias estratégias e acções que, parecem ser fundamentais 

para possibilitar a todos iguais oportunidades de acesso a prática de Educação Física nas 

escolas. Para se entender das diferenças de cada aluno e do valor de cada um numa aula de 

Educação Física, o professor deve ter uma visão clara e justa em relação a todos os alunos, 

levando em consideração a valorização das diversidades, a superação das dificuldades e 

dos problemas encontrados, pois todos possuem da mesma oportunidade de participar nas 

actividades da aula e gozam dos mêsmos direitos de aprendizagem.  

 

        Alves (2007) apresenta oito factores que contribuem para a falta de motivação dos 

alunos à prática de Educação Física, como a metodologia de ensino inadequada, conteúdos 

que não favorecem a aprendizagem, relacionamento professor/aluno, postura 

desinteressada do educador, falta de coordenação da área, orientação, supervisão ou 

direcção da escola e a ausência de significado sobre o real papel da Educação Física no 

contexto escolar.  

 
        A falta de motivação aliada a uma enorme falta de interesse pela aula de Educação 

Física por parte dos alunos conduz, inevitavelmente, a uma inerente falta de estudo, falta 

de concentração nas actividades da aula e/ou falta de empenho na realização das tarefas 

propostas pelo professor. No sentido de reverter esta situação, o professor deverá antes de 

mais considerar esses aspectos, conhecendo os aspectos relacionados com a motivação, e 

também deve possuir muita criatividade em seleccionar os conteúdos de forma a despertar 

mais interesse dos alunos. Agindo dessa forma a aprendizagem será mais fácil.  

 

        “O professor de Educação Física deve detectar estilos, motivos e habilidades de seus 

alunos e saber estimular e fortalecer os aspectos positivos em busca de uma melhor 

condição física ou desempenho dos seus alunos, como forma de mate-los motivados nas 

actividades propostas durante as aulas” (Dos Santos 2010). 

 

        O Programa de Educação Física (PEF 1997) estabelece que as actividades em 

Educação Física não se apresentam como um fim em si próprias, mas um meio de 

despertar uma vivência e convivências sãs, troca de experiências, o sentido de 

responsabelidade, aquisição de bons hábitos, o trabalho com prazer e alegria de forma a 
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que, o jovem de hoje, seja amanhã, um adulto activo, responsável, saudável, cooperante e 

socialmente interveniente. 

 

        Na opinião de Dos Santos (2010) uma actividade proposta durante a aula de Educação 

Física pode gerar a falta de motivação por diversos motivos, inclusive por não atingir o 

nível já alcançado e desejado pelo aluno (…). 

 

        Admite-se assim, que não basta apenas propor tarefas aos alunos, para que estes se 

mantenham motivados nas actividades das aulas. É necessário desenvolver um 

panejamento adequado para que os alunos tenham um melhor desempenho e sintam-se 

motivados a executar a prática proposta.  

 

        Contudo não podemos esquecer do importante papel que a escola tem em propiciar 

aulas de qualidade aos alunos, garantindo-lhes a motivação e a continuidade aos estudos. A 

escola por muitas dúvidas que tenhamos sobre o sucesso da sua acção é um espaço 

indispensável à promoção da actividade física, sendo que a Educação Física é um elemento 

estratégico fundamental. O ambiente escolar deverá estimular e desenvolver programas 

que permitam que os alunos não apenas disponham de condições adequadas para a prática 

de Educação Física como em simultâneo tem a obrigação de fornecer competências básicas 

que assegurem a criação de uma auto-imagem positiva, garantindo a futura autonomia dos 

alunos em gerir a sua própria actividade física. 

 

        A construção de uma auto-imagem positiva requer que, na escola as crianças tenham 

experiências em situações que lhes permitam ganhar confiança em suas capacidades e que 

sejam vistas como alunos com capacidades, e quando assim acontecer os alunos acabam 

por adquirir muita confiança, o que segundo Gennar (2005 p.2) constitui um elemento 

básico para permitir mais motivação nas actividades da aula de Educação Física. 

 

        “O professor de Educação Física deve buscar esclarecer as pessoas dentro e fora da 

escola sobre a grande importância dessa disciplina no contexto escolar, a fim de 

desmistificar essa visão equivocada de que a Educação Física não tem papel no contexto 

pedagógico” (Borges & Alinho, 1997). 
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2.4 – Programa de Educação Física nas Escolas Secundárias de Cabo Verde  

 

        O primeiro programa da disciplina de Educação Física de Cabo Verde foi elaborado 

após o primeiro encontro nacional de professores de Educação Física, que aconteceu em 

1986, e destinava-se ao Ensino Básico Elementar (EBE), Ensino Básico Complementar 

(EBC) e Ensino Secundário (ES). 

 

        Em 1997 foram editados dois exemplares, sendo uma para o 1º ciclo e outra para o 2º 

ciclo do Ensino Secundário (ES), que estabelece alguns parâmetros fundamentais para 

orientar a planificação, o controlo e a avaliação da Educação Física. Esses exemplares 

foram elaborados e apresentados por Borges & Alinho, visando por um lado, apoiar o 

professor na planificação e desenvolvimento de actividades pedagógicas tendo em atenção 

a realidade de cada escola e, por outro lado, proporcionar aos alunos uma actividade física 

concretamente orientada, a exploração das suas potencialidades, a expressão das suas 

capacidades de forma criativa e a socialização no sentido de aquisição de uma postura 

cooperante e afectiva em relação aos outros. 

 

        Para o 1º ciclo, o programa de Educação Física tem o objectivo de contribuir de forma 

decisiva para a aquisição de hábitos motores e do gosto a prática de actividades físico-

desportivas, enquanto para o 2º ciclo, o programa para além de incluir nos alunos o gosto 

para a prática de actividades físico-desportivas, tem o objectivo de contribuir para 

consolidar hábitos já adquiridos, que deverão manter-se ao longo da vida, garantindo-lhe 

um bom estado de saúde e, por conseguinte, a melhoria de qualidade de vida.  

 

        Em Cabo Verde, no âmbito da Reforma do Sistema Educativo, conforme o PEF 

(1997), a Educação Física alcançou o reconhecimento da sua importância no processo de 

formação e desenvolvimento dos jovens e conquistou o seu espaço, deixando, por um lado, 

de ser uma mera ocupação de tempos livres e por outro lado, uma forma de assinalar datas 

festivas importantes. 

 

        “A implementação da Reforma Educativa pressupõe a existência ou a criação de 

condições mínimas para a prática de Educação Física em cada escola, tendo em conta os 

objectivos a atingir" (Borges & Alinho, 1997). 
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        O programa de Educação Física, foi elaborado na perspectiva de que a sua aplicação 

não será a mesma em todas as escolas atendendo as características de cada concelho, e 

encontra-se estruturado por objectivos e organizado em áreas comuns ao 1º e 2º ciclo, 

composto por capacidades físicas, actividades fisico-desportivas, actividades de exploração 

a natureza e actividades expressivas. 

 

        O programa contempla dois tipos de actividades ou matérias, sendo umas opcionais 

ou obrigatórias e outras facultativas.  

        As actividades opcionais engloba as matérias do andebol, atletismo, basquetebol, 

dança, futebol, ginástica e voleibol, enquanto as actividades facultativas engloba as 

matérias do campismo, ciclo-cross, montanhismo, natação, ténis, ténis de mesa e vela. 

 

        - No 1º ciclo o professor deverá escolher três (3) das matérias opcionais que deverão 

ocupar 60% da carga horária anual e várias facultativas que deverão ocupar 20% de carga 

horária e os restantes 20% serão destinados nas avaliações. 

        - Já no 2º ciclo o professor deverá escolher apenas duas (2) das matérias opcionais que 

deverão ocupar 60% da carga horária anual e várias facultativas que deverão ocupar 20% 

de carga horária e os restantes 20% serão destinados nas avaliações. 

 

        A organização das actividades da Educação Física de cada escola deverá ser feita após 

a avaliação das possibilidades inicial e dos recursos humanos e materiais, tendo em conta 

os objectivos gerais e específicos, atendendo as seguintes orientações: 

        - As aulas funcionam no período contrário das outras disciplinas curriculares; 

        - São três horas semanais por cada turma; 

        - Os materiais estão sistematizados por níveis: introdução, continuação e elementar; 

        - As actividades opcionais e facultativas devem ser definidas de acordo com a 

realidade de cada escola e do meio;    

 

        “O principal factor que determinará essa organização será as limitações dos recursos 

materiais, tendo em conta que naturalmente continuará a haver escolas com melhores 

condições para o desenvolvimento de determinadas actividades, motivo que deve ser 

considerado na decisão a tomar sobre as formas de implementação do programa de 

Educação Física” (Borges & Alinho, 1997). 
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2.5 – Os Benefícios do Exercício Físico na Saúde Física Escolar 

 
        Os efeitos e os benefícios do exercício físico são preocupações já muito antigas. 

Muito filósofos ao longo da história têm vindo a reflectir e a estudar sobre esta matéria.  

 

        Segundo Hipócrates (ano 400 a.C.), citado por Howley e Franks (2000), e citado por 

Cruz (2001 p.55), “comer apenas não manterá um homem bem: ele deve também fazer 

exercícios visto que o alimento e o exercício, embora possuam qualidades opostas, ainda 

trabalham juntos para produzir saúde”... 

 

        Relacionado com actividade física, quer directa ou indirectamente, temos outros 

conceitos que, embora diferentes, estão inter-relacionados: os ganhos em saúde e a 

melhoria da condição física. Isto é, sem saúde não é possível melhorar a condição física, 

assim como, sem uma condição física elementar, sem capacidade de realizar actividades 

diárias e com vigor, não é possível manter um estado completo de bem-estar físico, mental, 

social ou espiritual. 

 

        De acordo com Cruz (2001 p.55), “praticar actividades físicas regularmente, sempre 

esteve ligada à imagem de pessoas saudáveis. Antigamente, existiam duas ideias que 

tentavam explicar a associação entre o exercício e a saúde: a primeira defendia que alguns 

indivíduos apresentam uma predisposição genética á prática de exercício físico, já que 

possuíam boa saúde, vigor físico e disposição mental; a outra proposta dizia que a 

actividade física, na verdade representava um estímulo ambiental responsável pela 

ausência de doenças, saúde mental e boa aptidão física. Hoje em dia sabe-se que os dois 

conceitos são muito importantes”.   

 

        Não podemos esquecer da Grécia antiga e os seus jogos olímpicos (720 a.C.), onde 

para além do prestígio social que dava aos seus vencedores, permitia que os seus guerreiros 

treinassem melhorando a sua conduta física e as suas capacidades guerreiras. Muitas das 

actividades físicas desenvolvidas ao longo dos tempos, sempre estiveram associadas a 

situações sobrevivência (caça, pesca, agricultura) e as capacidades do âmbito militar. 

 

        Apenas nos anos 40 do Século XIX se iniciaram os primeiros estudos experimentais 

sobre os efeitos da actividade física sobre a condição física, nomeadamente a nível da 
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capacidade cardo respiratória e a composição corpora. Contudo nem sempre a actividade 

física foi sinónimo da saúde e de qualidade de vida. Actualmente a situação alterou-se 

bastante, e a actividade física é praticada por um número cada vez maior de praticantes, 

tendo diminuindo a sua conotação negativa. (Cruz 2001 p.55). 

 

        Os benefícios do exercício físico são cada vez mais importantes e frequentemente são 

visíveis em todas as idades. Nos dias de hoje são muito mais conhecidos pela maioria da 

população, como forma de combater os problemas relacionadas com a saúde. A prática de 

exercícios físicos transmite uma sensação de bem-estar, proporcionado a um estilo de vida 

saudável e aumenta a capacidade do indivíduo para manter o corpo activo, para conviver 

ou ultrapassar o stress. 

 

       Na opinião de Cruz (2001 p.55), “a prática regular de exercícios físicos acompanha-se 

de benefícios que se manifestam sob todos os aspectos do organismo. Do ponto de vista 

músculo-esquelético, auxilia na melhoria da força do tonos muscular e da flexibilidade, 

fortalecendo os ossos e as articulações. No caso de crianças, pode ajudar no 

desenvolvimento das habilidades psicomotoras”. 

        O mesmo autor afirma que quando uma pessoa deixa de ser sedentária e passa a ser 

um pouco mais activo, diminui o risco de morte por doenças do coração em 40%. Já no 

campo da saúde mental, a prática de exercícios ajuda na regulação das substâncias 

relacionadas ao sistema nervoso, melhora o fluxo de sangue para o cérebro, ajuda na 

capacidade de lidar com problemas e com o stress. Além disso, auxilia também na 

recuperação da auto-estima.   

 

        O Manifesto Mundial de Educação Física (FIEP 2000) estabelece que a Educação 

Física para que exerça a sua função de educação para a saúde e possa actuar 

preventivamente na redução de doenças, deve desenvolver hábitos de prática regular de 

actividades físicas nas pessoas, contribuindo para a qualidade de vida de seus beneficiários. 

 

        A actividade física de acordo com Cruz (2001 p.55) pode também exercer efeitos no 

convívio social do indivíduo, tanto no ambiente de trabalho quanto no familiar. 

Interessante é notar que quanto maior o gasto de energia, em atividades físicas habituais, 

maiores serão os benefícios para a saúde.  
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        Para Cruz (2001 p.55)  a diferença entre os últimos e aqueles que se exercitam mais, 

não é tão grande. O autor refere que assim, não é necessária a prática intensa de atividade 

física para que se garanta seus benefícios para a saúde; que o mínimo de atividade física 

necessária para que se alcance esse objetivo é de mais ou menos 200Kcal/dia. Dessa forma, 

atividades que consomem mais energia podem ser realizadas por menos tempo e com 

menor freqüência, enquanto aquelas com menor gasto devem ser realizadas por mais 

tempo e/ou mais freqüentes. 

 

        Segundo Nieman (1999), citado por Cruz (2001 p.55), “independentemente do tipo de 

exercício (aeróbio ou anaeróbio), da intensidade (baixa, moderada, elevada) e ou da 

duração, a actividade física vai interferir em diversos parâmetros fisiológicos, 

nomeadamente cardíaco e circulatório, a nível respiratório, a nível muscular e a nível 

metabólico”.  

        O autor mostra que durante um exercício físico aeróbio realizado por 30 a 45 minutos, 

a frequência respiratória aumenta cerca de três vezes acima da frequência em repouso, 

enquanto a quantidade de ar que penetra nos pulmões é vinte vezes maior. A frequência 

cardíaca duplica ou triplica, o volume de sangue bombeado pelo coração aumenta quatro a 

seis vezes e o oxigénio consumido pelo músculo do corpo aumenta mais de dez vezes 

acima dos níveis de repouso. 

 

        Uma pequena mudança nos hábitos de vida é capaz de provocar uma grande melhoria 

na saúde e na qualidade de vida. É de se realçar que na actualidade muitas pessoas estão a 

descobrir os benefícios que o exercício físico tem para a saúde, acabando por praticar mais 

actividade física. Para onde quer que se olhe, lá estão pessoas andando, correndo, jogando, 

nadando, exercitando-se. Por questões de saúde, recreativas ou até estéticas, as pessoas vão 

tendo consciência da importância das actividades físicas no seu dia-a-dia. 

 

        Assim, parece necessário aos professores de Educação Física compreender os 

benefícios que o exercício físico trás para a saúde, e os diversos factores motivacionais que 

induzem as pessoas a prática do exercício, no sentido de proporcionar mudanças nas suas 

planificações, a partir da introdução de inovações nos conteúdos e na adopção de um estilo 

diferentes dos tradicionais, com o propósito de levar os alunos a se exercitarem e a 

adquirirem um nível ideal de aptidão física na escola e um estilo de vida saudável, activo e 

que seja permanente na vida futura. 



 A Problemática da Falta de Motivação nas aulas de Educação Física Escolar 37 
  

 

                              

PARTE III – ESTUDO DE CAMPO  

 

CAPÍTULO III – Metodologia  

 

        Este é um estudo de caso e caracterizou-se como sendo um estudo descritivo, em que 

utilizou-se métodos qualitativos e quantitativos, na medida em que desenvolveu-se 

conceitos e ideias a partir de padrões encontrados nos dados. A escolha de métodos 

qualitativos conforme a opinião de Miranda (2008), se justifica pela maior aproximação da 

realidade e porque proporcionam um relacionamento mais flexível entre o investigador e 

os inquiridos, enquanto os métodos quantitativos justifica-se pela existência de variáveis e 

inferências quantificáveis a partir da amostra da população. 

 

3.1 – Caracterização da Escola Secundária Abílio Duarte 

 
        Para a realização de um estudo desta natureza torna-se oportuno fazer uma 

caracterização do local, ou do espaço onde foi desenvolvida a investigação. A Escola 

Secundária Abílio Duarte (ESAD) é uma escola moderna que fica situada ao lado da UNI-

CV, no bairro do Palmarejo, uma zona “nobre”, que é considerada uma das zonas de classe 

média do concelho da Praia.  

 

        Considerado uma das escolas mais inovadoras do País, e funcionando nos dois 

períodos de manhã e à tarde, a Escola Secundária Abílio Duarte abriu as suas portas aos 
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utentes e ao publico em geral, desde de Outubro de 2002, com uma estimativa bastante 

aceitável de população educativa, com os dados estatísticos a apontar para um total de 

1574 alunos, de todos os níveis de escolaridade, distribuídos por 44 turmas e cobertas por 

um total de 85 professores e 20 trabalhadores do quadro auxiliar. Esta instituição, que antes 

de 20 de Janeiro de 2009 se denominava Escola Secundária do Palmarejo (ESP), é uma 

escola que se encontra ao serviço da comunidade, trazendo como objectivo aumentar a 

capacidade de resposta à procura e o ingresso no ensino secundário público no concelho da 

Praia, foi criada pela portaria nº 4/2003 de 17 de Março, publicada no B.O. nº 8, I Série. 

 

        Em termos socioeconómicos e culturais pode-se afirmar que a ESAD está bem 

servida, dado que pela sua situação geográfica, pela sua estrutura física, pelos seus 

profissionais, pela organização, disciplina e qualidade de ensino, apresenta óptimas 

condições para a realização das aulas. Esta escola encontra-se localizada num bairro novo, 

rodeada de grandes construções, e alberga alunos de diferentes níveis etários e de 

diferentes níveis sociais, provenientes de diversas zonas da cidade da Praia e de algumas 

zonas rurais do concelho da Ribeira Grande. 

 

        Relacionado com a Educação Física, e conforme podemos constatar na sua 

caracterização, a Escola Secundária Abílio Duarte é considerada uma escola com 

excelentes condições para a realização das aulas de Educação Física, dado que a sua 

situação geográfica, as condições acústicas da escola, as condições de higiene e de 

segurança da escola, os recursos humanos, os recursos espaciais, os recursos materiais 

disponíveis, entre outros aspectos, todos favorecem para um normal funcionamento das 

aulas de Educação Física. A disciplina de Educação Física tem uma carga horária de duas 

horas semanais, o correspondente a 24 horas trimestrais e consequentemente 72 horas 

lectivas. Cada aula tem uma durabilidade de 50 minutos, e são leccionadas nos dois 

períodos, de manhã e da tarde, sendo que 3 professores leccionam no período de manhã e 3 

professores leccionam no período da tarde.  

 

        O processo da leccionação é gerido pelo princípio de rotatividade dos espaços para 

cada trimestre, evitando alguns constrangimentos, visto que só existe 2 espaços (espaço A 

e B) para as práticas desportivas, que não oferecem as mesmas condições para a realização 

das aulas, sabendo que um fica a céu coberto (Pavilhão desportivo) e outro fica a céu 

aberto (Placa desportiva). 
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3.2 – Caracterização da amostra  

 

        A amostra foi constituída por 329 alunos, nos quatro anos de escolaridade que 

compõe o 1º e 2º ciclo da Escola Secundária Abílio Duarte, e foi constituída por 23,8% de 

um universo de 1382 alunos, representando a 47 turmas, tendo como população alunos de 

ambos os géneros, e com idade compreendida entre os 12 a 19 anos.   

 

        Na concretização da escolha da amostra utilizou-se o método de amostragem, 

aleatória simples (escolhidas ao acaso), em que todos os alunos pertencentes ao universo 

da população em estudo tiveram a mesma probabilidade de serem inquiridos.  

 

 

a) Turmas abrangidas 
 
 

Quadro 1 – Indicadores relacionados com as turmas que constituem o 1º ciclo 
 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Indicadores relacionados com as turmas que constituem o 2º ciclo 
 

 

      

 

         

 
De acordo com o que se regista no Quadro 1 e 2, o 1º ciclo encontra-se representado por 23 

turmas, e o 2º ciclo por 24 turmas. Na aplicação do inquérito foram abrangidas 14 turmas 

do 7º ano, 9 turmas do 8º ano, 12 turmas do 9º ano e 12 turmas do 10º ano, o que 

corresponde a um total de 47 turmas. 

 

 

 

Indicadores Turmas Alunos % 

7º Ano 14 98 60,9 

8º Ano 9 63 39,1 

         Total: 23 161       100,0 

Indicadores Turmas Alunos % 

9º Ano 12 84 50,0 

10º Ano 12 84 50,0 

         Total: 24 168       100,0 



 A Problemática da Falta de Motivação nas aulas de Educação Física Escolar 40 
  

 

                              

3.4 – Questionário 

 

        A abordagem desse estudo baseia-se essencialmente na aplicação de questionários, 

tendo em conta que pelas suas qualidades técnicas possibilitam uma maior sistematização 

dos resultados fornecidos, que permite uma maior facilidade de análise, bem como reduz o 

tempo e o custo para recolher e analisar os dados. 

 

        O questionário é um instrumento de investigação que visa recolher informações, 

baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo de representação em estudo, em que 

para tal coloca-se uma série de questões que abrangem o tema de interesse para o 

investigador (Amaro, Póvoa & Macedo 2004). 

 

        Para uma maior credibilidade deste trabalho acreditamos ser pertinente explicar como 

foi desenvolvido o questionário (anexo II) referente a esta investigação. O questionário 

aplicado neste estudo destina-se aos alunos do 1º e 2ºciclo da ESAD, e é composto por 

vinte e duas (22) perguntas, todas relacionadas com o tema, tendo em conta o fenómeno 

em estudo e com os objectivos pretendidos e fixados no projecto de pesquisa, e 

caracterizou-se como sendo um questionário fechado.  

 

        Na consecução da investigação aplicou-se questionários simples, reforçado com 

questões de motivação (Quadros nº 7 a 18). Trata-se de questões validadas por Kolbal 

(1996) e utilizado por Marzinek & Neto (2007), que serviu para comparar a motivação 

intrínseca e extrínseca dos alunos, constituído por três questões e 32 afirmações, sendo que 

15 são referentes à motivação intrínseca (Mi) e 17 são referentes à motivação extrínseca 

(Me) respectivamente.   

 

        As questões de motivação intrínseca estão relacionadas com os factores internos que 

podem provocar motivação nos alunos, enquanto as de motivação extrínseca incluí factores 

externos que podem provocar os mesmos sentimentos nos alunos em praticar ou participar 

nas aulas de Educação Física.  
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3.5 – Recolha de dados 

 

        A recolha dos dados decorreu no mesmo mês da aplicação do inquérito (Março de 

2010), e esta foi concedida pela directora da Escola, a partir de um pedido de autorização 

(anexo I), que enviamos a direcção da escola. Tudo ocorreu com normalidade, graças a um 

grande apoio e colaboração dos professores de Educação Física que disponibilizaram cinco 

minutos das suas aulas, tanto pelas informações prestadas, como nas recolhas dos 

questionários aplicados aos alunos. 

 
        A cada uma das turmas foram aplicadas sete questionários, sendo que os mesmos 

foram entregues individualmente aos alunos, e foram recolhidos imediatamente logo após 

o preenchimento. Os alunos foram escolhidos aleatoriamente nos intervalos das aulas de 

Educação Física. Para o efeito permanecemos em todas as aulas, e com a colaboração dos 

professores prestamos esclarecimentos aos alunos, que colocaram algumas dúvidas sobre o 

que é ter autonomia. Preencheram os questionários 149 indivíduos do género masculino e 

180 indivíduos do género feminino. Aos alunos foram informados que o questionário é 

anónimo e que todas informações a serem recolhidas foram utilizados única e 

exclusivamente para analisar as informações relacionadas com o tema em estudo. 

 

        Um outro ponto que tem a ver com a abordagem deste inquérito foi a observação 

directa das aulas de Educação Física. Deve-se dizer que esta ocorreu sem que tivéssemos 

elaborado qualquer guião de observação, visto que pretendeu-se através de diálogos 

informais tirar ideias e informações dos professores, que nos permitiu analisar e 

compreender a realidade do fenómeno relacionados com o tema em estudo. 

 
 

3.6 – Análise de dados 

 

        Os dados foram analisados através da frequência percentual, observáveis e 

quantificáveis através de indicadores e inferências estatísticas, e foram apresentados 

separadamente em quadros e em gráficos. No que concerne ao tratamento dos dados 

recorreu-se ao programa do “SPSS” para o efeito de organização dos dados, ao programa 

do “Word” para a apresentação do estudo em quadros e ao programa do “Ecxel” para a 

apresentação do estudo em gráficos. 



 
  

 

CAPÍTULO IV – Apresentação e Discussão dos Resultados

 

4.1 – Apresentação dos resultados

 
        O desenvolvimento do trabalho e os resultados obtidos durante a realização do estudo 

encontram-se contidos neste capítulo. Pretendemos elucidar os factores que 

para a falta de motivação dos alunos da Escola Secundária Abílio Duarte nas aulas de 

Educação Física. Em função dos resultados 

elementos: O significado

preferência pelas aulas e pelas matérias que são 

extrínseca dos alunos, a relação entre o professor/

destacam a autonomia, o destaque, a criatividade e a 

Educação Física. Diante destes focos de análise, a seguir são apresentadas

em quadros e em gráficos os dados do estudo.

 

 

a) – Distribuição dos alunos por 

 

 
Gráfico I –

 

Observando o Gráfico I, verifica

aparecem em maior número do que o

alunos é do género feminino. Foram inquiridos 329 alunos, 

género feminino, o que corresponde a 55% do

correspondendo a 45% do total dos inquiridos
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Apresentação e Discussão dos Resultados 

Apresentação dos resultados 

O desenvolvimento do trabalho e os resultados obtidos durante a realização do estudo 

se contidos neste capítulo. Pretendemos elucidar os factores que 

para a falta de motivação dos alunos da Escola Secundária Abílio Duarte nas aulas de 

. Em função dos resultados encontrados destacam

significado e a importância da aula de Educação Física, o

pelas aulas e pelas matérias que são leccionadas, a motivação intrínseca

a relação entre o professor/aluno e entre alunos

a autonomia, o destaque, a criatividade e a responsabilidade

Diante destes focos de análise, a seguir são apresentadas

em quadros e em gráficos os dados do estudo. 

Distribuição dos alunos por género 

– Indicadores relacionados com o género dos alunos

Observando o Gráfico I, verifica-se claramente que os alunos do género

aparecem em maior número do que os do género masculino, isto é, qu

feminino. Foram inquiridos 329 alunos, sendo que 180 alunos são do 

eminino, o que corresponde a 55% do total, e 149 alunos são do género

ondendo a 45% do total dos inquiridos.  
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…
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O desenvolvimento do trabalho e os resultados obtidos durante a realização do estudo 

se contidos neste capítulo. Pretendemos elucidar os factores que contribuem 

para a falta de motivação dos alunos da Escola Secundária Abílio Duarte nas aulas de 

destacam-se os seguintes 

e a importância da aula de Educação Física, o gosto e a 

a motivação intrínseca e 

aluno e entre alunos, e por último 

responsabilidade nas aulas de 

Diante destes focos de análise, a seguir são apresentadas separadamente 

Indicadores relacionados com o género dos alunos. 

 

claramente que os alunos do género feminino 

masculino, isto é, que a maioria dos 

sendo que 180 alunos são do 

total, e 149 alunos são do género masculino, 

Masc

Fem
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b) – Distribuição dos alunos por idade 

 

 

Como se pode observar no Quadro 3, os alunos possuem idades diferenciadas 

compreendidas entre os 12 a 13, 14 a 15, 16 a 17 e 18 a 19 anos. 

 

Foram inquiridos 16 alunos de 12 anos, 68 alunos de 13 anos, 78 alunos de 14 anos, 83 

alunos de 15 anos, 54 alunos de 16 anos, 19 alunos de 17 anos, 8 alunos de 18 anos e 3 

alunos de 19 anos. 

 

A maioria dos alunos tem idade compreendida entre os 14 e 15 anos, e responderam 161 

questionários, obtendo uma frequência relativa de 23,7% e 25,2% respectivamente, 

correspondendo a 48,9% do total de alunos. O segundo maior registo foi alcançado pelos 

alunos com idade compreendida entre os 12 a 13 anos que responderam 84 questionários, 

nos quais obtiveram uma frequência relativa de 25,6% do total de alunos.  

 

Os alunos com idade compreendida entre os 16 a 17 anos responderam 73 questionários, 

nos quais obtiveram uma frequência relativa de 22,2%. Os alunos com idade compreendida 

entre os 18 a 19 anos responderam 11 questionários, ou seja, foram os que obtiveram uma 

frequência relativa mais baixa, com 3,3% do total de alunos inquiridos. 

 

 

Quadro 3 – Indicadores relacionados com a idade dos alunos. 

 Indicadores Frequência F. Relativa Percentagem F. Acumulada 

 12 Anos 16 4,9 4,9% 4,9 

13 Anos 68 20,7 20,7% 25,5 

14 Anos 78 23,7 23,7% 49,2 

15 Anos 83 25,2 25,2% 74,5 

16 Anos 54 16,4 16,4% 90,9 

17 Anos 19 5,8 5,8% 96,7 

18 Anos 8 2,4 2,4% 99,1 

19 Anos 3 0,9 0,9% 100,0 

           Total 329 100,0 100,0  
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c) – Distribuição dos alunos por ano de escolaridade 

 

 

Conforme constata-se no Quadro 4, foram inquiridos alunos do 7º, 8º, 9º e 10º ano de 

escolaridade, que compõe o 1º e 2º ciclo da ESAD, sendo que no 1º ciclo (7º e 8º ano de 

escolaridade), foram inquiridos 161 alunos e no 2º ciclo (9º e 10º ano de escolaridade) 

foram inquiridos 168 alunos. Verifica-se uma frequência relativa de 49% no 1º ciclo e 51% 

no 2º ciclo, o que significa que obteve-se uma margem mínima, com apenas 2% de 

diferença. 

 

Nota-se que apesar dos alunos do 2º ciclo constituírem uma maioria e com uma frequência 

relativa maior, obteve-se uma percentagem quase que equilibrada em relação ao 1º ciclo, 

visto que a diferença foi de apenas 2%. Tal facto regista-se porque de acordo com o 

Quadro 1 e 2, o 2º ciclo abarca uma turma à mais do que o 1º ciclo, e, portanto foram 

inquiridos mais 7 alunos no 2º ciclo do que no 1º ciclo, o que justifica os 2% de diferença 

acima referida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Quadro 4 – Indicadores relacionados com o ano de escolaridade dos alunos. 

   Indicadores Frequência F. Relativa Percentagem F. Acumulada 

7º Ano 98 29,8 29,8% 29,8 

8º Ano 63 19,2 19,2% 48,9 

9º Ano 84 25,5 25,5% 74,5 

10º Ano 84 25,5 25,5% 100,0 

                Total: 329 100,0 100%  
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d) – Distribuição dos alunos por moradas 

 

 
Gráfico II – Indicadores relacionados com as moradas dos alunos. 

 

    Legenda: 

        ASA – Achada Santo António 

        ASF – Achada São Felipe 

        BCL – Bairro Craveiro Lopes 

        P. d’água – Ponta d’água 

        SJB – São João Batista 

        SMG – São Martinho Grande 

        SMP – São Martinho Pequeno 

            

Com esse quadro de resultados, contidas no Gráfico II, verifica-se que relativamente as 

moradas dos alunos, obteve-se um maior registo na zona do Palmarejo que é uma zona 

onde fica situada a Escola Secundária Abílio Duarte.  

 

Verifica-se também que grande parte dos alunos tem moradas afixadas nas zonas mais 

vizinhas à zona da escola, como a zona de Tira Chapéu, Bela Vista, Terra Branca e Achada 

Santo António. Sendo assim pode-se concluir que a maior parte dos alunos moram na zona 

do Palmarejo, e em zonas que se situam próximo à escola. 
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e) – A aula de Educação Física quanto ao seu significado  

 

  
Quadro 5 – Indicadores relacionados com o significado da aula de Educação Física. 
Indicadores 

Frequência % O que entendes por uma aula de Educação Física? 
Uma oportunidade para desenvolver as capacidades físicas                                               128 39 
Uma oportunidade para melhorar as habilidades técnicas 138 42 
Uma oportunidade para jogar, brincar, saltar e correr 4 1,2 
Uma oportunidade para obter boas notas 12 3,6 
Uma oportunidade para melhorar o relacionam/convivência 9 2,7 
Mais de uma opção 38 11,5 
                                                                  Total: 329 100 

 

 
Analisando o Quadro 5, consegue-se perceber que 138 alunos responderam que uma aula 

de Educação Física é “uma oportunidade para melhorar as habilidades técnicas”. Esse 

indicador obteve a maioria das respostas, com a uma percentagem de 42%, do total dos 

alunos inquiridos. O segundo maior registo foi para o primeiro indicador, em que os alunos 

responderam que uma aula de Educação Física é “uma oportunidade para desenvolver as 

capacidades técnicas”. Esse indicador obteve-se 128 respostas, com 39% do total dos 

alunos inquiridos.  

 

Constata-se que no indicador “uma oportunidade para obter boas notas”, obteve-se 12 

respostas, o que corresponde a 3,6% do total dos alunos inquiridos. Esses alunos têm na 

noção que uma aula de Educação Física seja uma oportunidade para ganhar notas, o que 

reflecte na necessidade de participar na aula de Educação Física porque faz parte do 

currículo. 

 

No indicador “mais do que uma opção”, obteve-se o terceiro maior registo, com 38 

resposta, correspondendo a 11,5% do total dos alunos inquiridos. Nesse indicador 38 

alunos escolheram mais do que uma resposta (como a 1ª e 2ª, a 1ª, 2ª e 3ª, a 2ª e 3ª, a 2ª, 3ª 

e 4ª resposta), o que mostra que para esses alunos, esses indicadores estão relacionados 

com o significado de uma aula de Educação Física, ou seja, que uma aula de Educação 

Física pode ter vários significados. 

 

   



 
  

 

f) – A aula de Educação Física quanto a sua importância

 
 

Gráfico III – Indicadores relacionados com a importância da aula de Educação Física.

De acordo com os dados no Gráfico III, verifica

80% do total dos alunos inquiridos estão de acordo que a aula de Educação Física é muito 

importante. Neste indicador percebe

Educação Física como sendo uma aula de muita importância. Percebe

alunos, o correspondente de 19% do total dos inquiridos consideram que a aula de 

Educação Física é uma aula importante.

1% do total dos inquiridos responderam que a aula de Educação Física é u

menos importante. Não se veri

Física é nada importante, ou que

 
         

g) – O gosto pela aula de Educação Física

 
 

Gráfico IV – Indicadores relacionados com o gosto 

No tocante ao gosto pelas aulas de Educação Física, conforme os resultados obtidos no 

Gráfico IV, verifica-se que todos os alunos inquiridos responderam positivamente a 
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A aula de Educação Física quanto a sua importância 

Indicadores relacionados com a importância da aula de Educação Física.

 

De acordo com os dados no Gráfico III, verifica-se que 264 alunos, o 

80% do total dos alunos inquiridos estão de acordo que a aula de Educação Física é muito 

importante. Neste indicador percebe-se que a maioria dos alunos considera a aula de 

Educação Física como sendo uma aula de muita importância. Percebe

alunos, o correspondente de 19% do total dos inquiridos consideram que a aula de 

Educação Física é uma aula importante. No entanto, apenas 3 alunos, o correspondente a 

1% do total dos inquiridos responderam que a aula de Educação Física é u

Não se verificou nenhuma resposta dizendo que a aula de Educação 

nada importante, ou que não é importante. 

O gosto pela aula de Educação Física 

Indicadores relacionados com o gosto pelas aulas de Educação Física.

 

No tocante ao gosto pelas aulas de Educação Física, conforme os resultados obtidos no 

se que todos os alunos inquiridos responderam positivamente a 
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Indicadores relacionados com a importância da aula de Educação Física. 

 

se que 264 alunos, o correspondente a 

80% do total dos alunos inquiridos estão de acordo que a aula de Educação Física é muito 

se que a maioria dos alunos considera a aula de 

Educação Física como sendo uma aula de muita importância. Percebe-se ainda que 62 

alunos, o correspondente de 19% do total dos inquiridos consideram que a aula de 

No entanto, apenas 3 alunos, o correspondente a 

1% do total dos inquiridos responderam que a aula de Educação Física é uma aula mais ou 

cou nenhuma resposta dizendo que a aula de Educação 

pelas aulas de Educação Física. 

 

No tocante ao gosto pelas aulas de Educação Física, conforme os resultados obtidos no 

se que todos os alunos inquiridos responderam positivamente a 

Muito Importante
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questão. Esse indicador obteve

inquiridos. 

 
 
 

h) – Matérias que são leccionadas nas aulas de Educação Física
 

 

Gráfico V – Indicadores

Legenda: 

   a) Basquetebol; b) Andebol; c) Atletismo; d) Futebol; e) Voleibol; f) Ginástica; 

   g) Natação; h) Ténis. 

 

De acordo com os dados ilustrados no Gráfico V

referenciadas, conforme a legenda do mesmo gráfico, todas são 

Educação Física, com excepção das matérias da Natação que não teve 

nenhum registo por parte dos inquiridos

 

Os dados evidenciaram que as matérias do 

Futebol, do Voleibol, Da Ginástica e do Ténis são as que costumam ser leccionadas nas 

aulas de Educação Física, e

matérias do Futebol e da Ginástica são as mais leccionadas

presentes em todos os indicadores

inquiridos. 
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questão. Esse indicador obteve-se 329 respostas, o que corresponde a 100% do total dos 

que são leccionadas nas aulas de Educação Física 

Indicadores relacionados com as matérias que são leccionadas nas aulas de 
Educação Física. 

; b) Andebol; c) Atletismo; d) Futebol; e) Voleibol; f) Ginástica; 

De acordo com os dados ilustrados no Gráfico V, constata-se que das matérias que 

a legenda do mesmo gráfico, todas são leccionadas na aula de 

, com excepção das matérias da Natação que não teve nenhuma

por parte dos inquiridos. 

s evidenciaram que as matérias do Basquetebol, do Andebol, do Atletismo, do 

, Da Ginástica e do Ténis são as que costumam ser leccionadas nas 

aulas de Educação Física, embora alguns com mais registos do que outras. Nota

matérias do Futebol e da Ginástica são as mais leccionadas nas aulas

os os indicadores em todas as repostas proferidas pela maioria dos 
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que corresponde a 100% do total dos 

atérias que são leccionadas nas aulas de 

 

; b) Andebol; c) Atletismo; d) Futebol; e) Voleibol; f) Ginástica;  
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nenhuma indicação ou 

, do Andebol, do Atletismo, do 

, Da Ginástica e do Ténis são as que costumam ser leccionadas nas 

que outras. Nota-se que as 

nas aulas, visto que estão 

em todas as repostas proferidas pela maioria dos 

a)b)c)d)e)f)

a)b)c)d)e)f)h)

a)b)d)e)f)

a)b)d)f)

a)b)c)d)f)

a)c)d)f)

b)c)d)e)f)
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i) – A preferência pelas matérias nas aulas de Educação Física 

 

 

 
Analisando o Quadro 6, foi possível verificar que relativamente ao gosto ou a preferência 

dos alunos no que tange às matérias preferidas na aula de Educação Física houve uma 

predominância das matérias do Futebol em relação as outras matérias, isto é, que a maioria 

dos alunos prefere ter Futebol como matérias nas aulas de Educação Física. Esse indicador 

obteve o maior registo com 122 respostas, e uma frequência relativa de 37,1%. 

 

Nota-se que o 2º maior registo foi para as matérias do Basquetebol, seguido para as do 

Andebol, Voleibol, Ginástica, Natação, Atletismo e Ténis. O Ténis foi a matéria com 

menos preferência, dado que obteve o menor registo, com apenas 4 respostas e uma 

frequência relativa de 1,2%.  

 

Nota-se ainda que todas as matérias foram preferidas pelos inquiridos, embora algumas 

com mais registos do que outras, sendo que não se registou nenhuma preferência por parte 

dos inquiridos com relação a outras matérias. 

 

         

Quadro 6 – Indicadores relacionados com a preferência pelas matérias nas aulas de EF. 

Indicadores Frequência F. Relativa Percentagem F. Acumulada 

Basquetebol 67 20,4 20,4 20,4 

Andebol 52 15,8 15,8 36,2 

Atletismo 5 1,5 1,5 37,7 

Futebol 122 37,1 37,1 74,8 

Voleibol 38 11,6 11,6 86,3 

Ginástica 31 9,4 9,4 95,7 

Natação 10 3,0 3,0 98,8 

Ténis 4 1,2 1,2 98,8 

Outros 0 0,0 0,0 100,0 

Total 329 100,0 100,0  
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j) – Motivação intrínseca dos alunos nas aulas de Educação Física no 1º ciclo da 

Escola Secundária Abílio Duarte. 

 
 

Quadro 7 – Indicadores relacionados com a motivação intrínseca (Q1). 
Indicadores 

Frequência % Participo nas aulas de Educação Física porque: 
Gosto das actividades físicas 31 19,2 
As aulas me dão prazer 16 9,9 
Acho importante aumentar os meus conhecimentos 61 37,7 
Gosto de aprender novas habilidades 23 14,2 
Sinto-me saudável com as aulas 21 13,0 
Mais de uma opção 9 6,0 
                                                                                         Total: 161 100 
  
 

Quadro 8 – Indicadores relacionados com a motivação intrínseca (Q2). 
Indicadores 

Frequência % Gosto das aulas de Educação Física principalmente quando: 
Aprendo uma nova habilidade                                                 59 36,7 
Dedico-me ao máximo as actividades da aula 23 14,3 
As actividades da aula me dão prazer (motivação) 15 9,3 
O que eu aprendo me faz praticar mais as actividades da aula 30 18,6 
Movimento ou exercito muito o meu corpo 23 14,3 
Mais de uma opção 11 6,8 
                                                                                         Total: 161 100 
 
 

Quadro 9 – Indicadores relacionados com a motivação intrínseca (Q3). 
Indicadores 

Frequência % Não gosto das aulas de Educação Física quando: 
Sinto vergonha e não consigo realizar bem as actividades da aula 45 28,0 
Não sinto prazer nas actividades da aula (desmotivação) 13 8,1 
Não gosto do conteúdo abordado na aula 15 9,3 
Exercito pouco e quase não tenho a oportunidade de jogar 30 18,6 
Não há tempo para praticar tudo o que eu gostaria 51 31,7 
Mais de uma opção 7 4,3 
                                                                                         Total: 161  100 
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        Pelas respostas obtidas e ilustradas nos Quadros 7, 8 e 9, relativamente à motivação 

intrínseca, verifica-se que a nível do 1º ciclo os alunos encontraram diversas razões 

intrínsecos para se justificarem porquê que participam nas aulas, quando é que gostam e 

quando é que não gostam das aulas de Educação Física. 

 

        No Quadro 7, por exemplo, em relação a 1ªquestão sobre a motivação intrínseca, que 

aborda o assunto sobre a participação nas aulas de Educação Física, observa-se que a 

maioria dos inquiridos responderam afirmativamente que participam nas aulas de 

Educação Física porque “acham importante melhorar os conhecimentos sobre a 

disciplina”. Este indicador obteve o maior registo, com 61 respostas, o que corresponde a 

37,7% do total das respostas registadas no 1º ciclo. 

        O segundo maior registo se verificou no indicador 1, em que os alunos justificaram 

que participam nas aulas de Educação Física porque “gostam das actividades Físicas”. Este 

indicador obteve 31 respostas, o que corresponde a 19,2% do total das respostas registadas, 

sendo que o menor registo se verificou nos indicadores 2 e 6. 

 
        No Quadro 8, observa-se que a maioria respondeu que gostam das aulas de Educação 

Física principalmente quando “aprendem uma nova habilidade”. Este indicador obteve 59 

respostas, o que corresponde a 36,7% do total das respostas registadas no 1ºciclo. 

        O segundo maior registo se verificou no indicador 4, em que os alunos justificaram 

que gostam das aulas de Educação Física principalmente quando “o que aprendem os farão 

praticar mais as actividades da aula”. Este indicador obteve 30 respostas, o que 

corresponde a 18,6% do total das respostas registadas, sendo que o menor registo se 

verificou nos indicadores 3 e 6. 

 
        E no Quadro 9, a maioria dos inquiridos responderam que não gostam das aulas de 

Educação Física quando “não há tempo para praticarem tudo o que gostariam”. Este 

indicador obteve o maior registo, com 51 respostas, o que corresponde a 31,7% do total das 

respostas registadas no 1º ciclo. 

        O segundo maior registo se verificou no indicador 1, em que os alunos justificaram 

que não gostam das aulas de Educação Física quando “sentem vergonha e não conseguem 

realizar bem as actividades da aula”. Este indicador obteve 45 respostas, o que corresponde 

a 28% do total das respostas registadas, sendo que o menor registo se verificou nos 

indicadores 2 e 6. 
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k) – Motivação extrínseca dos alunos nas aulas de Educação Física no 1º ciclo da 

Escola Secundária Abílio Duarte. 

 
    

Quadro 10 – Indicadores relacionados com a motivação extrínseca (Q1). 
Indicadores 

Frequência % Participo nas aulas de Educação Física porque: 
Faz parte do currículo 37 23,0 
Estou a divertir com os meus colegas 55 34,1 
O meu rendimento é melhor do que o dos meus colegas 9 6,0 
Preciso tirar boas notas 50 31,1 
Mais de uma opção 19 11,8 
                                                                                         Total: 161 100 
 
 

Quadro 11 – Indicadores relacionados com a motivação extrínseca (Q2). 
Indicadores 

Frequência % Gosto das aulas de Educação Física quando: 
Me faz esquecer das outras aulas 26 16,2 
O professor e os colegas reconhecem a minha actuação na aula 54 33,6 
O professor me escolhe para fazer a demonstração dos exercícios 21 13,0 
Sinto-me integrado ao grupo 29 18,0 
As minhas opiniões são aceites 13 8,1 
Saio-me melhor do que os meus colegas na execução das tarefas 7 4,3 
Mais de uma opção 11 6,8 
                                                                                          Total: 161 100 
 
 

Quadro 12 – Indicadores relacionados com a motivação extrínseca (Q3). 
Indicadores 

Frequência % Não gosto das aulas de Educação Física quando: 
Não simpatizo com o professor 13 8,1 
Não me sinto integrado ao grupo 27 16,8 
O professor compara o meu rendimento com o do outro 14 8,7 
Meus colegas zombam das minhas falhas 33 20,4 
Minhas falhas fazem com que eu não me pareça bom 14 8,7 
Alguns colegas querem demonstrar que são melhores que outros 27 16,8 
Tiro nota baixa 19 11,8 
Mais de uma opção 14 8,7 
                                                                                            Total: 161 100 
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        Pelas respostas obtidas e ilustradas nos Quadros 10, 11 e 12, relativamente à 

motivação extrínseca, verifica-se que a nível do 1º ciclo os alunos encontraram diversas 

razões extrínsecos para se justificarem porquê que participam nas aulas, quando é que 

gostam e quando é que não gostam das aulas de Educação Física. 

 

        No Quadro 10, por exemplo, em relação a 1ª questão sobre a motivação extrínseca, 

observa-se que a maioria dos inquiridos responderam afirmativamente que participam na 

aula de Educação Física porque “estão a divertir com os colegas”. Este indicador obteve o 

maior registo, com 55 respostas, o que corresponde a 34% do total das respostas registadas 

no 1º ciclo. 

        O segundo maior registo se verificou no indicador 4, em que os alunos justificaram 

que participam nas aulas de Educação Física porque “precisam tirar boas notas”. Este 

indicador obteve 50 respostas, o que corresponde a 31% do total das respostas registadas, 

sendo que o menor registo se verificou no indicador 3 e 5. 

 
        No Quadro 11, observa-se que a maioria respondeu que gostam da aula de Educação 

Física quando “o professor e os colegas reconhecem as suas actuações na aula”. Este 

indicador obteve 54 respostas, o que corresponde a 33,6% do total das respostas registadas 

no 1º ciclo. 

        O segundo maior registo se verificou no indicador 4, em que os alunos justificaram 

que gostam das aulas de Educação Física quando “sentem integrado ao grupo”. Este 

indicador obteve 29 respostas, o que corresponde a 18% do total das respostas registadas, 

sendo que o menor registo se verificou no indicador 6 e 7. 

 
        E no Quadro 12, a maioria dos inquiridos responderam que não gostam da aula de 

Educação Física quando “os colegas zombam das suas falhas”. Este indicador obteve o 

maior registo, com 33 respostas, o que corresponde a 20,4% do total das respostas 

registadas no 1º ciclo. 

        O segundo maior registo se verificou no indicador 2 e 3, em que os alunos 

justificaram que não gostam das aulas de Educação Física quando “não sentem integrado 

ao grupo”, e quando “os colegas só querem demonstrar que são melhores que os outros”. 

Estes indicadores obtiveram 27 respostas cada, o que corresponde a 33,6% do total das 

respostas registadas, sendo que o menor registo se verificou no indicador 1. 
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l) – Motivação intrínseca dos alunos nas aulas de Educação Física no 2º ciclo da 

Escola Secundária Abílio Duarte. 

 

 

Quadro 13 – Indicadores relacionados com a motivação intrínseca (Q1´). 
Indicadores 

Frequência % Participo nas aulas de Educação Física porque: 
Gosto das actividades físicas 29 17,3 
As aulas me dão prazer 10 6,0 
Acho importante aumentar os meus conhecimentos 57 34,0 
Gosto de aprender novas habilidades 26 15,4 
Sinto-me saudável com as aulas 18 10,7 
Mais de uma opção 28 16,6 
                                                                                             Total: 168 100 
 
 

Quadro 14 – Indicadores relacionados com a motivação intrínseca (Q2´). 
Indicadores 

Frequência % Gosto das aulas de Educação Física principalmente quando: 
Aprendo uma nova habilidade                                                 46 27,3 
Dedico-me ao máximo as actividades da aula 27 16,1 
As actividades da aula me dão prazer (motivação) 22 13,1 
O que eu aprendo me faz praticar mais as actividades da aula 29 17,3 
Movimento ou exercito muito o meu corpo 27 16,1 
Mais de uma opção 17 10,1 
                                                                                            Total: 168 100 
 
 

Quadro 15 – Indicadores relacionados com a motivação intrínseca (Q3´). 
Indicadores 

Frequência % Não gosto das aulas de Educação Física quando: 
Sinto vergonha e não consigo realizar bem as actividades da aula 31 18,5 
Não sinto prazer nas actividades da aula (desmotivação) 15 8,9 
Não gosto do conteúdo abordado na aula 16 9,5 
Exercito pouco e quase não tenho a oportunidade de jogar 31 18,5 
Não há tempo para praticar tudo o que eu gostaria 66 39,3 
Mais de uma opção 9 5,3 
                                                                                              Total: 168 100 
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        De acordo com os dados ilustrados nos Quadros 13, 14 e 15, verifica-se que a nível do 

2º ciclo, à semelhança do 1º ciclo, os alunos encontraram também diversas razões 

intrínsecos para se justificarem porquê que participam nas aulas, quando é que gostam e 

quando é que não gostam das aulas de Educação Física. 

 

        No Quadro 13, por exemplo, em relação a 1ªquestão sobre a motivação intrínseca, 

observa-se que a maioria dos inquiridos responderam afirmativamente que participam nas 

aulas de Educação Física porque “acham importante melhorar os conhecimentos sobre a 

disciplina”. Este indicador obteve o maior registo, com 57 respostas, o que corresponde a 

34% do total das respostas registadas no 2º ciclo. 

   O segundo maior registo se verificou no indicador 1, em que os alunos justificaram que 

participam nas aulas de Educação Física porque “gostam das actividades Físicas”. Este 

indicador obteve 29 respostas, o que corresponde a 17,3% do total das respostas registadas, 

sendo que o menor registo se verificou nos indicadores 2 e 5. 

 
        No Quadro 14, observa-se que a maioria respondeu que gostam das aulas de Educação 

Física principalmente quando “aprendem uma nova habilidade”. Este indicador obteve 46 

respostas, o que corresponde a 27,3% do total das respostas registadas no 2ºciclo. 

   O segundo maior registo se verificou no indicador 4, em que os alunos justificaram que 

gostam das aulas de Educação Física principalmente quando “o que aprendem os farão 

praticar mais as actividades da aula”. Este indicador obteve 29 respostas, o que 

corresponde a 17,3% do total das respostas registadas, sendo que o menor registo se 

verificou nos indicadores 3 e 6. 

 
        E no Quadro15, a maioria dos inquiridos responderam que não gostam das aulas de 

Educação Física quando “não há tempo para praticarem tudo o que gostariam”. Este 

indicador obteve o maior registo, com 66 respostas, o que corresponde a 39,3% do total das 

respostas registadas no 2º ciclo. 

        O segundo maior registo se verificou nos indicadores 1 e 4, em que os alunos 

justificaram que não gostam das aulas quando “sentem vergonha e não conseguem realizar 

bem as actividades da aula” e quando “exercitam pouco e quase não tem a oportunidade de 

jogar”. Estes indicadores obtiveram 31 respostas cada, o que corresponde a 37% do total 

das respostas registadas, sendo que o menor registo se verificou nos indicadores 2 e 6. 
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m) – Motivação extrínseca dos alunos nas aulas de Educação Física no 2º ciclo da 

Escola Secundária Abílio Duarte. 

 
 

Quadro 16 – Indicadores relacionados com a motivação extrínseca (Q1´). 
Indicadores 

Frequência % Participo nas aulas de Educação Física porque: 
Faz parte do currículo 47 28,0 
Estou a divertir com os meus colegas 57 35,0 
O meu rendimento é melhor do que o dos meus colegas 12 7,1 
Preciso tirar boas notas 37 22,0 
Mais de uma opção 15 8,9 
                                                                                              Total: 168 100 
 
 

Quadro 17 – Indicadores relacionados com a motivação extrínseca (Q2´). 
Indicadores 

Frequência % Gosto das aulas de Educação Física quando: 
Me faz esquecer das outras aulas 26 15,5 
O professor e os colegas reconhecem a minha actuação na aula 50 29,8 
O Professor me escolhe para fazer a demonstração dos exercícios 11 6,5 
Sinto-me integrado ao grupo 50 29,8 
As minhas opiniões são aceites 13 7,7 
Saio-me melhor do que os meus colegas na execução das tarefas 6 3,6 
Mais de uma opção 12 7,1 
                                                                                            Total: 168 100 
 
 

Quadro 18 – Indicadores relacionados com a motivação extrínseca (Q3´). 
Indicadores 

Frequência % Não gosto das aulas de Educação Física quando: 
Não simpatizo com o professor 11 6,5 
Não me sinto integrado ao grupo 24 14,1 
O professor compara o meu rendimento com o do outro 11 6,5 
Meus colegas zombam das minhas falhas 40 23,8 
Minhas falhas fazem com que eu não me pareça bom 16 9,5 
Alguns colegas querem demonstrar que são melhores que outros 32 19,0 
Tiro nota baixa 14 8,7 
Mais de uma opção 20 11,9 
                                                                                              Total: 168 100 
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        Conforme ilustram os dados dos Quadros 16, 17 e 18, verifica-se que a nível do 2º 

ciclo, à semelhança do 1º ciclo os alunos encontraram também diversas razões extrínsecos 

para se justificarem porquê que participam nas aulas, quando é que gostam e quando é que 

não gostam das aulas de Educação Física. 

 

        No Quadro 16, por exemplo, em relação a 1ª questão sobre a motivação extrínseca, 

nota-se -se que a maioria dos inquiridos responderam afirmativamente que participam na 

aula de Educação Física porque “estão a divertir com os colegas”. Este indicador obteve o 

maior registo, com 57 respostas, o que corresponde a 35% do total das respostas registadas 

no 2º ciclo. 

        O segundo maior registo se verificou no indicador 1, em que os alunos justificaram 

que participam nas aulas de Educação Física porque “faz parte do currículo”. Este 

indicador obteve 47 respostas, o que corresponde a 28% do total das respostas registadas, 

sendo que o menor registo se verificou no indicador 3 e 5. 

 
        No Quadro 17, observa-se que a maioria respondeu que gostam da aula de Educação 

Física quando “o professor e os colegas reconhecem as suas actuações na aula”, e quando 

“sentem integrado ao grupo”. Estes indicadores obtiveram 50 respostas cada, o que 

corresponde a 59,6% do total das respostas registadas no 2º ciclo. 

        O segundo maior registo se verificou no indicador 1, em que os alunos justificaram 

que gostam das aulas de Educação Física quando as actividades da aula “os farão esquecer 

das outras aulas”. Este indicador obteve 26 respostas, o que corresponde a 15,5% do total 

das respostas registadas, sendo que o menor registo se verificou nos indicadores 3 e 6. 

 
        E no Quadro 18, a maioria dos inquiridos responderam que não gostam da aula de 

Educação Física quando “os colegas zombam das suas falhas”. Este indicador obteve o 

maior registo, com 40 respostas, o que corresponde a 23,8% do total das respostas 

registadas no 2º ciclo. 

        O segundo maior registo se verificou no indicador 6, em que os alunos justificaram 

que não gostam das aulas de Educação Física quando “os colegas só querem demonstrar 

que são melhores que os outros”. Este indicador obteve 32 respostas, o que corresponde a 

19% do total das respostas registadas, sendo que o menor registo se verificou nos 

indicadores 1 e 3.       
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n) – A relação do professor com os alunos na aula de Educação Física 

 

 
De acordo com os dados evidenciados no Quadro 19, constata-se que o indicador “Muito 

Boa” obteve a maioria das respostas, ou seja, a maior parte dos alunos inquiridos 

classificaram a sua relação com o professor de Educação Física como sendo muito boa. 

Este indicador obteve o maior registo com 178 respostas, o que corresponde a uma 

frequência relativa de 54,1%. 

 

O segundo maior registo se verificou no indicador “Boa” com 89 respostas e uma 

frequência relativa de 27,1, o que significa dizer que 27,1% dos inquiridos classificaram a 

sua relação com o professor de Educação Física como sendo boa. 

 

Com relação ao 3º maior registo, pode-se constatar que este se verificou no indicador 

“Razoável”, com o total de 61 respostas, correspondendo a 18,5% do total dos inquiridos. 

Este indicador mostra que os alunos classificaram a sua relação com o professor de 

Educação Física como sendo razoável. 

 

Nota-se que houve apenas uma respostas no indicador “Má”, o que significa dizer que 

apenas um aluno classificou a sua relação com o seu professor de Educação Física como 

sendo má. Esse indicador obteve o menor registo com apenas 1,2% de frequência relativa. 

         

 
 
 
 
 

 
Quadro 19 – Indicadores relacionados com a relação professor/aluno na aula de EF. 

   Indicadores Frequência F. Relativa Percentagem F. Acumulada 

Boa 89 27,1 27,1 27,1 

Má 1 0,3 0,3 27,4 

Muito Boa 178 54,1 54,1 81,5 

Razoável 61 18,5 18,5 100,0 

Total 329 100,0 100,0  
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o) – A relação dos alunos com os colegas na aula de Educação Física 

 

 

 
As evidências registadas no Quadro 20, mostram que o indicador “Muito Boa” obteve a 

maioria das respostas, ou seja a maior parte dos alunos inquiridos classificaram a sua 

relação com os colegas na aula de Educação Física como sendo muito boa. Esse indicador 

obteve o maior registo com 132 respostas, o que corresponde a uma frequência relativa de 

40,1%, nem tanto como o indicador “Boa” que obteve o 2º maior registo. 

 

O indicador “Boa” obteve 130 respostas, o que corresponde a uma frequência relativa de 

39,5%. Esse indicador mostra que os alunos classificaram a sua relação com os colegas na 

aula de Educação Física como sendo boa. 

 

Nota-se que houve apenas 4 respostas no indicador “Má”, o que significa dizer que apenas 

4 alunos classificaram a sua relação com os seus colegas na aula de Educação Física com 

sendo má. Este indicador obteve o menor registo com apenas 1,2% de frequência relativa. 

Nota-se ainda que uma boa parte dos alunos têm uma relação razoável com os colegas, 

obtendo 63 respostas e 19,1% de frequência relativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Quadro 20 – Indicadores relacionados com a relação entre alunos na aula de EF. 

   Indicadores Frequência F. Relativa Percentagem F. Acumulada 

Boa 130 39,5 39,5 39,5 

Má 4 1,2 1,2 40,7 

Muito Boa 132 40,1 40,1 80,9 

Razoável 63 19,1 19,1 100,0 

Total 329 100,0 100,0  



 
  

 

p) – As faltas e os motivos 

 

Gráfico VI – Indicadores relacionados aos alunos que tem o costume de faltar as aulas de 

Relativamente as faltas, é de se notar no Gráfico V

aulas de Educação Física.

Educação Física a maioria respondeu que “sim”. Este indicador obteve 206 

63% do total dos alunos inquiridos, enquanto o indicador “não” obteve 123 respostas, com 

37% do total dos inquiridos.

 
Relativamente aos motivos, o

sendo um dos principais factores que os

alunos indicaram “outros motivos”, tais como: por chegar de atrasado, por motivos de 

ordem familiar, por causa do horário que não facilita a 

confirmado no Gráfico V

inquiridos, em que os alunos revelaram nunca terem faltado as aulas de Educação Física, e 

por isso não precisaram apresenta

 
 
 

q) – As aulas de Educação Física e 

 

Gráfico VII – Indicadores relacionados aos alunos que pensam em abandonar

123 Alunos
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e os motivos nas aulas de Educação Física 

Indicadores relacionados aos alunos que tem o costume de faltar as aulas de 
Educação Física. 

 

Relativamente as faltas, é de se notar no Gráfico VI, que a maioria dos alunos já faltou as 

aulas de Educação Física. Perguntados aos inquiridos se alguma vez já faltaram as aulas de 

Educação Física a maioria respondeu que “sim”. Este indicador obteve 206 

63% do total dos alunos inquiridos, enquanto o indicador “não” obteve 123 respostas, com 

37% do total dos inquiridos. 

Relativamente aos motivos, os alunos indicaram “ motivos de saúde (doenças) 

sendo um dos principais factores que os levam a faltar as aulas de Educaçã

“outros motivos”, tais como: por chegar de atrasado, por motivos de 

ordem familiar, por causa do horário que não facilita a ida as aulas

confirmado no Gráfico VI, houve 123 respostas, o corresponde a 37% do total dos 

inquiridos, em que os alunos revelaram nunca terem faltado as aulas de Educação Física, e 

apresentar motivos. 

s de Educação Física e o abandono escolar 

Indicadores relacionados aos alunos que pensam em abandonar
nas aulas de Educação Física. 
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Problemática da Falta de Motivação nas aulas de Educação Física Escolar 60 

Indicadores relacionados aos alunos que tem o costume de faltar as aulas de 

 

, que a maioria dos alunos já faltou as 

Perguntados aos inquiridos se alguma vez já faltaram as aulas de 

Educação Física a maioria respondeu que “sim”. Este indicador obteve 206 respostas, com 

63% do total dos alunos inquiridos, enquanto o indicador “não” obteve 123 respostas, com 

ram “ motivos de saúde (doenças) ” como 

levam a faltar as aulas de Educação Física. Alguns 

“outros motivos”, tais como: por chegar de atrasado, por motivos de 

ida as aulas. Conforme o 

spostas, o corresponde a 37% do total dos 

inquiridos, em que os alunos revelaram nunca terem faltado as aulas de Educação Física, e 

Indicadores relacionados aos alunos que pensam em abandonar os estudos 

 

Sim

Não

Sim

Não



 
  

 

De acordo com o Gráfico VII, verifica

forma negativa a questão, ou seja, que nunca pesaram em abandonar 

motivos relacionados com a ida as aulas de Educação Física. Este indicador obteve 295 

respostas, o que corresponde a 90% do total dos inquiridos.

respostas, o correspondente a 10% do total dos inquiridos.

 

Aos alunos quando perguntados dos motivos relacionadas com as aulas de Educação Física 

que os levam ao abandono aos estudos

integrado ao grupo costumam pensar em abandonar os estudos.

“outros motivos”, tais como:

realizar as tarefas propostas nas aulas

 

 
r) – A autonomia nas actividades da aula de Educação Física

 

Gráfico VIII – Indicadores relacionados com a autonomia dos alunos

 

Como se pode observar no Gráfico 

positivamente, que “sim” a questão relacionado com a autonomia nas aulas de Educação 

Física, ou seja, aqui a maioria dos inquiridos consideram sentir

actividades da aula de Educação Físi

corresponde a 67% do total dos inquiridos. Os restantes alunos responderam que “não”. 

Que não sentem autonomia nas actividades da aula de Educação Física. Este indicador 

obteve 110 respostas, o que correspond
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De acordo com o Gráfico VII, verifica-se que a maior parte dos inquiridos respondeu de 

forma negativa a questão, ou seja, que nunca pesaram em abandonar 

motivos relacionados com a ida as aulas de Educação Física. Este indicador obteve 295 

respostas, o que corresponde a 90% do total dos inquiridos. O indicador “sim” obteve 34 

respostas, o correspondente a 10% do total dos inquiridos. 

quando perguntados dos motivos relacionadas com as aulas de Educação Física 

que os levam ao abandono aos estudos, alguns responderam que quando não sentem 

integrado ao grupo costumam pensar em abandonar os estudos. Alguns alunos 

ais como: dificuldades de ordem financeiras dos pais e dificuldades de 

stas nas aulas. 

A autonomia nas actividades da aula de Educação Física 

Indicadores relacionados com a autonomia dos alunos
aula de Educação Física. 

o se pode observar no Gráfico VIII uma grande parte dos inquiridos responderam 

positivamente, que “sim” a questão relacionado com a autonomia nas aulas de Educação 

Física, ou seja, aqui a maioria dos inquiridos consideram sentir-se autónomos para com as 

actividades da aula de Educação Física. Este indicador obteve 219 respostas, o que 

corresponde a 67% do total dos inquiridos. Os restantes alunos responderam que “não”. 

Que não sentem autonomia nas actividades da aula de Educação Física. Este indicador 

obteve 110 respostas, o que corresponde a 33% do total dos inquiridos.

110 Alunos

33%
219 Alunos

67%
Não

Sim
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se que a maior parte dos inquiridos respondeu de 

forma negativa a questão, ou seja, que nunca pesaram em abandonar os estudos por 

motivos relacionados com a ida as aulas de Educação Física. Este indicador obteve 295 

O indicador “sim” obteve 34 

quando perguntados dos motivos relacionadas com as aulas de Educação Física 

, alguns responderam que quando não sentem 

Alguns alunos indicaram 

financeiras dos pais e dificuldades de 

Indicadores relacionados com a autonomia dos alunos nas actividades da 

 

uma grande parte dos inquiridos responderam 

positivamente, que “sim” a questão relacionado com a autonomia nas aulas de Educação 

se autónomos para com as 

ca. Este indicador obteve 219 respostas, o que 

corresponde a 67% do total dos inquiridos. Os restantes alunos responderam que “não”. 

Que não sentem autonomia nas actividades da aula de Educação Física. Este indicador 

s. 

Não

Sim



 
  

 

s) – O destaque e a criatividade nas actividades da aula de Educação Física

 

Gráfico IX – Indicadores relacionados 

 

Como se pode observar no Gráfico IX

afirmativamente a questão relacionado com o destaque e a criatividade nas aulas de 

Educação Física. Este indicador obteve 251 respostas, o que corresponde a 76% do total 

dos inquiridos. Os restantes alunos responderam que “não”. Que não sentem destacados e 

criativos nas actividades da aula de Educação Física. Este indicador obteve 78 respostas, o 

que corresponde a 24% do total dos inquiridos

 
 
 

t) – A responsabilidade nas actividades da aula de Educação Física

 

Gráfico X – Indicadores relacionados 

De acordo com o Gráfico X

forma afirmativa a questão, ou seja, que já lhes foram atribuídos algumas 

responsabilidades nas actividades da aula de Educação Física.

224 respostas, o correspondente a 68% do total dos inquiridos.
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O destaque e a criatividade nas actividades da aula de Educação Física

Indicadores relacionados com o destaque e a criatividade dos alunos
actividades da aula de Educação Física. 

observar no Gráfico IX uma grande parte dos inquiridos responderam 

afirmativamente a questão relacionado com o destaque e a criatividade nas aulas de 

Educação Física. Este indicador obteve 251 respostas, o que corresponde a 76% do total 

restantes alunos responderam que “não”. Que não sentem destacados e 

criativos nas actividades da aula de Educação Física. Este indicador obteve 78 respostas, o 

que corresponde a 24% do total dos inquiridos. 

nas actividades da aula de Educação Física

Indicadores relacionados com a responsabilidade dos alunos
da aula de Educação Física. 

 
 

De acordo com o Gráfico X, verifica-se que a maior parte dos inquiridos respondeu de 

afirmativa a questão, ou seja, que já lhes foram atribuídos algumas 

responsabilidades nas actividades da aula de Educação Física. O indicador “sim” obteve 

224 respostas, o correspondente a 68% do total dos inquiridos.  
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O destaque e a criatividade nas actividades da aula de Educação Física 

com o destaque e a criatividade dos alunos nas 

 

uma grande parte dos inquiridos responderam 

afirmativamente a questão relacionado com o destaque e a criatividade nas aulas de 

Educação Física. Este indicador obteve 251 respostas, o que corresponde a 76% do total 

restantes alunos responderam que “não”. Que não sentem destacados e 

criativos nas actividades da aula de Educação Física. Este indicador obteve 78 respostas, o 

nas actividades da aula de Educação Física 

os alunos nas actividades 

 

se que a maior parte dos inquiridos respondeu de 

afirmativa a questão, ou seja, que já lhes foram atribuídos algumas 

O indicador “sim” obteve 

Não
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Apenas 105 alunos responderam que “não”, ou seja, que nunca lhes foram atribuídos 

quaisquer responsabilidades nas actividades da aula de Educação Física. Este indicador 

obteve 32% de frequência relativa. 

 

 
u) – As responsabilidades que são atribuídas nas aulas de Educação Física  

   
 

Gráfico XI – Indicadores relacionados com as responsabilidades atribuídas aos alunos nas 
actividades da aula de Educação Física. 

 
Legenda: 

        a) O professor me escolhe para fazer a demonstração dos exercícios   

        b) Auxilio o professor no transporte e arrumação dos materiais 

        c) Auxilio o professor na organização da aula (apitar jogos, organizar os grupos) 

        d) Coopero com os meus colegas nas actividades da aula 

 

Observando o Gráfico XI onde se ilustra os dados obtidos, verifica-se que alguns dos 

inquiridos revelaram que já lhes foram atribuídos responsabilidades nas actividades da aula 

de Educação Física, dizendo que auxiliam o professor no transporte e arrumação dos 

materiais. Este indicador obteve a maioria das respostas, com 59 respostas afirmativas, o 

que corresponde a 18% do total dos inquiridos. Verifica-se que o segundo maior registo no 

indicador (c), em que os inquiridos afirmaram auxiliarem o professor na organização da 

aula (apitar jogos, organizar grupos). Este indicador obteve 32 respostas afirmativas, o que 

corresponde a 24% do total dos inquiridos. Verifica-se também, que grande parte deles 

respondeu que “não”. Que nunca lhes foram atribuídos quaisquer responsabilidades nas 

actividades da aula de Educação Física, e por isso não precisaram indicar as 

responsabilidades. Verifica-se ainda que houve mais do que uma opção por cada uma das 

respostas, mas que mesmo assim essas opções se aproximavam do indicador (b) e (c). 
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4.2 – Discussão dos dados  

 

        Com base nos dados apurados convém realçar alguns aspectos relevantes, que 

serviram para a descrição e compreensão do fenómeno da falta de motivação para as aulas 

de Educação Física que impedem ou não alguns alunos de participarem nas aulas.  

 

        A não participação dos alunos nas aulas de Educação Física pode ser reflexo de vários 

factores internos e externos que se inter-relacionam, como idade, horário, género, 

escolaridade, moradas, condições da escola, a relação professor/aluno, a metodologia, os 

conteúdos, educação familiar, etc., tendo como consequência alunos que gostam de 

participar das aulas de Educação Física e aqueles que preferem não participar. 

 

        Em relação a faixa etária dos alunos que participaram neste estudo, consideramos ser 

óptima, na medida em que engloba géneros, idade, anos de escolaridade e moradas 

diferenciadas. De acordo com os dados evidenciados no estudo (Quadros 3, 4 e Gráficos I, 

II), pode-se constatar que participaram neste estudo alunos de ambos os géneros, com 

idade compreendida entre os 12 a 19 anos, com níveis de escolaridade que variam entre 7º 

a 10º ano de escolaridade (1º e 2º ciclo) e com moradas afixadas em quase toda as zonas da 

cidade da Praia. No entanto pode-se afirmar que a grande maioria dos alunos inquiridos 

são do género feminino e que a maioria reside na zona do Palmarejo. Em zonas mais 

distantes à escola, há cada vez menos alunos com moradas afixadas do que em zonas mais 

próximo à escola, apesar de existir algumas zonas rurais com mais alunos do que em zonas 

próximo à escola.  

 

        No tocante às aulas de Educação Física, nota-se que os alunos já têm noção sobre o 

seu significado. Isto de acordo com os dados apresentados no Quadro 5. Os alunos quando 

perguntados o que entendem por aula de Educação Física, eles responderam que uma aula 

de Educação Física é uma oportunidade para desenvolver as capacidades físicas; uma 

oportunidade para melhorar as habilidades técnicas desportivas; uma oportunidade para 

jogar, brincar, saltar e correr; uma oportunidade para obter boas notas; uma oportunidade 

para melhorar o relacionamento e convivência em grupo. No entanto a maioria respondeu 

que uma aula de Educação Física é uma oportunidade para melhorar as habilidades 

técnicas desportivas.  
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        De acordo com Ferreira (2010) as actividades em Educação Física devem ter um real 

significado para o aluno, na qual deverá produzir conhecimentos, tornando as aulas mais 

estimulantes, e assim, obtendo maior participação nas aulas. 

 

        Os dados apresentados no Gráfico III mostram que os alunos atribuem uma especial 

importância as aulas de Educação Física, visto que a maioria respondeu positivamente que 

a aula de Educação Física é muito importante. Alguns alunos responderam apenas que é 

importante ou que é mais ou menos importante. O que é certo é que não houve resposta 

negativa a favor desta questão. Nota-se também que a maior parte dos alunos, ou seja todos 

os inquiridos respondeu que gostam das aulas de Educação Física. Este facto considera-se 

ser de grande importância na motivação dos alunos para as aulas, visto que constitui um 

dos motivos que pode confirmar a motivação dos alunos.  

 

        Dos Santos (2010) considera que os motivos correspondentes a motivação dos alunos 

tanto podem ser interno como também podem ser externos, e que vai depender da 

personalidade de cada indivíduo, das experiencias passadas a cada um, e dos incentivos 

presentes num determinado momento (…). 

 

        Os dados apresentados no Gráfico V, segundo a perspectiva dos alunos, mostram que 

as matérias leccionadas nas aulas de Educação Física são as matérias do basquetebol, 

andebol, atletismo, futebol, voleibol, ginástica e ténis. Nesse grupo apenas as matérias da 

natação não é leccionada, mas mesmo assim foram preferidas por alguns alunos. A maioria 

dos inquiridos apontou as matérias do futebol como as preferidas nas aulas de Educação 

Física. Muitos preferem o basquetebol, o andebol, o voleibol, a ginástica. Outros preferem 

o atletismo e o ténis. Alguns apontaram as matérias da natação como as preferidas, mesmo 

sabendo que não são leccionadas nas aulas. Este indicador obteve o registo de 10 respostas 

e com uma frequência relativa de 3%. Esta situação deve ser revista, na medida em que as 

matérias da natação para além de ser de preferência dos alunos, embora com pouco 

registos, também fazem parte do currículo, devendo portanto ser leccionada nas aulas. 

 

        Na opinião de Almeida (2007) os conteúdos são importantes na Educação Física e sua 

utilização servem para que o professor chegue aos objectivos desejados … mas para alguns 

alunos o importante é que os conteúdos sejam pautados de forma diversificada (…). 
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        O programa de Educação Física (PEF 1997) prevê que os professores devem 

coordenar com as outras disciplinas a fim de ser transmitida aos alunos uma visão 

integrada dos conteúdos. 

 

        Em relação a motivação dos alunos do 1º e 2º ciclo, quando comparados 

intrinsecamente e extrinsecamente, nota-se que em termos numéricos não se verifica 

grandes diferenças. Isto é, os alunos do 1º ciclo aparecem com ligeira vantagem na maioria 

dos indicadores, com mais motivação intrínseca do que os alunos do 2º ciclo, o que não 

acontece com a motivação extrínseca em que os alunos do 2º ciclo tem ligeira vantagem na 

maioria dos indicadores e aparece com mais motivação extrínseca. Com relação aos 

factores que motivam ou que desmotivam os alunos nas aulas de Educação Física, e pelos 

dados obtidos nos Quadros 8,9,14 e 15, pode-se perceber que, os alunos do 2ºciclo estão 

com mais disposição para as aulas, dado que a maioria respondeu que gostam das aulas 

principalmente quando “as actividades da aula os dão prazer”, e que não gostam da aula 

quando “não sentem prazer nas actividades da aula”.  

 

        Esta constatação permite-nos afirmar que concordamos com Cicatti (2000) por ter 

afirmado que normalmente o motivo externo é maior, tendo em conta que em alguns casos 

os alunos se apresentaram extrinsecamente com comportamentos mais motivados, ou seja 

o motivo externo foi mais assinalado como sendo motivo que estimula ou que motiva a 

participação nas aulas de Educação Física. 

 

        Pelos dados evidenciados nos Quadros 19 e 20, confirma-se que existem boas 

relações entre o professor e os alunos, o que se considera ser um factor que influi 

positivamente na motivação dos alunos em qualquer aula de Educação Física. Constata-se 

que existe alguns motivos relacionados com as aulas de Educação Física que tenham 

impedido os alunos de participarem nas aulas, e que também levaram os alunos a pensar 

em abandonar os estudos. Por motivos de saúde a maioria dos inquiridos teve que faltar as 

aulas de Educação Física. No entanto a maioria não têm motivos que justifiquem o 

abandono escolar.  

 

        Almeida (2007) considera o relacionamento entre professor/aluno e entre alunos como 

um factor importante para que o aluno estuda, e possa estar motivado para uma 

aprendizagem perfeita.  
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        A partir dos resultados obtidos nos Gráficos VIII, IX e X, constata-se que a maioria 

dos alunos inquiridos respondeu afirmativamente que sentem autónomos, destacados, 

criativos e responsáveis em realizar as actividades das aulas, o que considera-se ser óptimo 

não só porque ajuda o professor na condução da aula, como também proporciona muita 

confiança por parte dos alunos, e uma aula mais alegre e motivada. Tudo isso ocorre desde 

que o aluno por vontade própria quer realizar as actividades propostas pelo seu professor.  

 

        Na opinião de Gennar (2005 p.3), “a construção da autonomia refere-se ao 

progressivo conhecimento que os alunos vão adquirindo de si, a auto-imagem positiva que 

através deste vai se configurando à capacidade para utilizar recursos pessoais de que 

disponha a cada momento. Além do mais, fomentar a aprendizagem e o desenvolvimento 

dos alunos significa ajuda-los a progredir na definição da própria autonomia, no 

conhecimento e na valorização da sua identidade”. 

 

        Os alunos têm na consciência o dever de ajudar o seu professor na organização da 

aula, auxiliando-o em algumas tarefas a que são atribuídas, acabando por adquirir o sentido 

de responsabilidade nas actividades da aula de Educação Física. Quando tudo isso ocorre 

há sempre vantagens a tirar a todos os níveis tanto para o ensino como também para a 

aprendizagem. Das responsabilidades referidas no Gráfico XI, as que mais são atribuídas 

aos alunos são as presentes no indicador (b) e (c), em que os alunos têm que auxiliar o 

professor na organização da aula e no transporte e arrumação dos materiais. 

 

        Segundo Bom (1985), “numa organização conveniente da aula o professor deve 

considerar a autonomia organizativa dos alunos, com a atribuição de competências em que 

os alunos responsabilizam-se pelas tarefas de organização da aula, cumprindo as 

convenções e criando alternativas em tempo útil e cooperando em equipa na distribuição, 

ordenação, arrumação, preservação e asseio do material tanto no início como no fim de 

cada actividade da aula”. 

 

        “Os alunos com mais dificuldades devem merecer uma atenção especial em aulas 

suplementares dedicadas ao tratamento de uma matéria específica de modo a garantir um 

nível mais homogéneo de aptidão específica para que todos possam beneficiar de inter-

acções com os colegas na prática das actividades comuns” (Borges & Alinho 1997). 
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PARTE IV – CONCLUSÕES DOS RESULTADOS 

 
CAPÍTULO V – Conclusões, Limitações / Recomendações  

 

5.1 – Conclusões  

 
        Ao longo de todo o trabalho foram abordados aspectos importantes que permitiram 

não só conhecer a origem da problemática ligados a falta de motivação dos alunos nas 

aulas de Educação Física, sua implicação na participação às aulas, como também 

permitiram obter dados estatísticos e informações que serviram para a discrição e 

compreensão do problema no âmbito escolar. É nossa intenção investigar as causas da falta 

de motivação para as aulas de Educação Física no sentido de conhecer e dar a conhecer os 

aspectos relevantes a este fenómeno, o que ocorre por diversos factores, acabando por 

dificultar a acção do professor no processo de ensino/aprendizagem. Porém são pouco os 

professores que se esforçam para tentar reverter esta situação, no sentido de aumentar a 

participação dos seus alunos nas aulas de Educação Física.  

 

        Na Escola Secundária Abílio Duarte, os alunos de Educação Física, estão com 

algumas dificuldades em termos de participação na aula, destacando-se de entre outras: os 

conteúdos que se repetem nas aulas e que não agradam alguns alunos e a falta de condição 

da escola em proporcionar a leccionação de algumas matérias. Para além destes apontamos 

os motivos que levam os alunos a faltar as aulas, destacando-se: os motivos de saúde e 

outros motivos, como: os motivos de ordem familiar. Uma outra dificuldade está centrada 

na questão dos “horários” e dos “espaços” para a realização das aulas, que não é o ideal, 

tendo em conta que a escola possui dois espaços e, ambos não possuem as mesmas 

condições para a realização das aulas de Educação Física. Esta constatação ocorreu durante 

as observações das aulas, com mais incidência no 1º tempo, no qual registamos muitos 

atrasos por parte dos alunos.  

 

      Para conseguir entender os motivos e significados da realidade do fenómeno 

relacionado com o tema, em certos momentos abordamos aspectos relacionadas com a 

motivação nas classes de Educação Física, segundo a opinião de Dos Santos (2010), 

sustentando a ideia de que é necessário o conhecimento dos aspectos motivacionais para 

compreender os motivos do comportamento dos alunos. 
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        Com base nos principais achados, entende-se que as dificuldades em termos de 

participação nas aulas com o qual os professores e alunos do 1º e 2º ciclo da Escola 

Secundária Abílio Duarte enfrentam no dia-a-dia no âmbito da Educação Física Escolar 

sejam partes de um mau resultado em termos de organização da aula, selecção e 

diversificação de conteúdos, o que apontamos como sendo a principal causa da falta de 

motivação dos alunos nas aulas de Educação Física.  

 

        Contudo pode-se afirmar que a disciplina de Educação Física é uma disciplina bem 

aceite pelos alunos. Esta aceitação não esta vinculada apenas com a importância atribuída a 

disciplina, mas também pelo significado atribuído, pelo gosto e pela preferência nas 

matérias referenciadas, pela relação que os alunos tem com os professores e com os 

colegas, pelo destaque, a criatividade, a autonomia e o sentido de responsabilidade 

assumidos pela maioria dos inquiridos nas aulas, o que nos leva a concluir que na Escola 

Secundária Abílio Duarte os alunos do 1º e 2º ciclo, estão conseguindo sentir-se motivados 

em participar nas aulas de Educação Física.  

 

        No 2º ciclo os alunos se apresentam mais motivados extrinsecamente, com menos 

dificuldades e com boa participação nas aulas, do que os alunos do 1º ciclo que estão mais 

motivados intrinsecamente, com mais dificuldades e também com boa participação nas 

aulas de Educação Física, embora com diferenças pouco significantes.  

 

        Uma constatação chave, relativamente a esta conclusão permite-nos afirmar que 

apesar de existir algumas dificuldades em termos de organização, os alunos na 

generalidade, se apresentam motivados, gostam de praticar e/ou participar nas actividades 

da aula, manifestando um bom relaçionamento com os professores de Educação Física e 

vice-versa, embora os conteúdos apresentados nem sempre sejam do inteiro agrado de 

todos. 

 

        Espera-se que os dados e as informações contidas neste trabalho contribuam 

efectivamente para um conhecimento e uma reflexão positiva e aprofundadas do fenómeno 

da falta de motivação, e que os mesmos sejam entendidos, como um contributo, aos 

professores e profissionais de Educação Física, e como um contributo, para proporcionar a 

todas as crianças, independentemente do género, idade, necessidades e raças, iguais 

oportunidades de acesso e participação nas aulas de Educação Física. 
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5.2 – Limitações 
 

        Julga-se contudo que, os objectivos definidos para este estudo foram de modo geral 

alcançados, apesar de algumas dificuldades, nomeadamente o não cumprimento do prazo 

estabelecido no cronograma do projecto de pesquisa, e dificuldades no encontro de 

documentos bibliográficos e nos tratamentos dos dados, o que levou a morosidade na 

conclusão deste estudo. 

 

 

5.3 – Recomendações 
 
        Com base nos principais achados e conclusões, recomenda-se a todos aqueles que 

intervêm ou que fazem parte desse importante desafio no ramo da educação, agir sobre o 

propósito de criar condições para a realização das aulas de Educação Física nas escolas, 

visando o cumprimento de programas curriculares, e uma tomada de medidas que 

contribuam para a resolução de problemas relacionadas com a “falta de motivação” dos 

alunos, através de uma política educativa que seja mais eficaz, onde deverá existir uma boa 

relação entre o professor e aluno, e que facilite o processo ensino/aprendizagem da 

Educação Física nas escolas, de forma a despertar mais motivação, mais interesse e acima 

de tudo mais participação dos alunos nas aulas de Educação Física.  

 

        Acreditamos ser de suma importância a produção de novas pesquisas que orientem os 

professores de Educação Física, no sentido de compreender os interesses e necessidades 

dos alunos, baseando-se nas informações correctas sobre a realidade do processo 

ensino/aprendizagem, de modo a melhorar as variáveis de participação na aula, diminuindo 

assim o problema da falta de motivação dos alunos nas aulas de Educação Física. 

 

        Algumas medidas poderiam contribuir para a diminuição do problema, sugerindo-se 

de entre outras: que as Escolas Secundárias de Cabo Verde, juntamente com as autoridades 

competentes apostem na criação de novos programas de Educação Física; que sejam 

implementado novos conteúdos e matérias nos currículos escolares, nomeadamente a 

Capoeira, o Judo, o Karaté, etc; e que os professores de Educação Física adoptem melhores 

posturas na abordagem das aulas, melhorando assim as suas planificações e os seus 

métodos de ensino, para aumentar a eficiência no ensino, garantido assim maior 

participação dos alunos nas aulas de Educação Física nas escolas. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Pedido de autorização enviada à direcção da ESAD para realização do estudo.  

Anexo II – Questionário aplicado aos alunos da ESAD na realização do estudo.  



 

 

Ministério de Educação e Ensino Superior 

Universidade de Cabo Verde 

 2009/2010 

 

Responda as questões que se seguem de forma clara, colocando um X no quadrado à frente. 

1 Sexo Masculino �  Feminino � 
2 Idade       _______ Anos 
3 Ano de escolaridade  7ºano�8ºano� 9ºano�10ºano�         
4 Morada _____________________ 

 
5 
 
 

O que entendes por aula de Educação Física?                 
a) � a) Uma oportunidade para desenvolver as capacidades físicas  

b) Uma oportunidade para melhorar as habilidades técnicas e desportivas  b) � 
c) Uma oportunidade para jogar, brincar, saltar e correr  c) �  
d) Uma oportunidade para obter boas notas   d) � 
e) Uma oportunidade para melhorar o relacionamento/convivência em grupo e) �  

6 

Para ti a aula de Educação Física é:   
a) �  a) Muito importante 

b) Importante b) � 
c) Mais ou menos importante c) � 
d) Nada importante d) � 

7 Gostas da aula de Educação Física?          Sim �      Não �      

8 

Das oito matérias assinaladas em baixo quais as que são leccionadas na aula 
de Educação Física? 

 
 
i) Outros �    
Indica: 
_____________________ 

a) Basquetebol �               b) Andebol �                   c) Atletismo �    
d) Futebol �                      e) Voleibol �             f) Ginástica �    
g) Natação �                      h) Ténis �                        

9 Das matérias que são leccionadas nas aulas de Educação Física quais as que 
tu mais gostas? 

Indica:      
_____________________ 

     
10 

Participo das aulas de Educação Física porque:         
a) � a) Gosto das actividades físicas   

b) As aulas me dão prazer b) � 
c) Acho importante aumentar os meus conhecimentos sobre a Educação Física c) � 
d) Gosto de aprender novas habilidades d) � 
e) Sinto – me saudável com as aulas e) � 
f) Faz parte do curriculo f) � 
g) Estou a divetir com os meus colegas g) � 
h) O meu rendimento é melhor do que o dos meus colegas h) � 
i) Preciso tirar boas notas i) � 

11 

Eu gosto das aulas de Educação Física principalmente quando:  
a) � a) Aprendo uma nova habilidade 

b) Dedico-me ao máximo as actividades da aula b) � 
c) As actividades da aula me dão prazer (motivação) c) � 

O presente questionário destina-se aos alunos do 1º e 2º ciclo da Escola Secundária Abílio Duarte, e enquadra-se no 
trabalho do fim do curso de Bacharelato em Educação Física da Universidade de Cabo Verde, subordinado ao tema 
Educação Física Escolar, cujo objectivo é recolher e analisar informações dos factores que contribuem para a falta de 
motivação dos alunos nas aulas de Educação Física. 

 
O questionário é anónimo, e todas as informações recolhidas através deste documento serão utilizadas única e 
exclusivamente para o fim acima referido.                                                                       Assinatura 

                                                                                                                                                                    
Sendo assim, contamos com a vossa colaboração.                                         __________________________ 

                                                                                                       José Emiliano Carvalho Silva 



 

                                                                                                                                       Obrigado! 

 

d) O que eu aprendo me faz praticar mais as actividades da aula d) � 
e) Movimento ou exercito o meu corpo e) � 
f) Me faz esquecer das outras aulas f) � 
g) O professor e os meus colegas reconhecem a minha actuação na aula g) � 
h) O professor me escolhe para fazer a demonstração dos exercícios   h) � 
i) Sinto – me integrado ao grupo i) � 
j) As minhas opiniões são aceites j) � 
k) Saio – me melhor do que os meus colegas na execução das tarefas k) � 

12 

Não gosto das aulas de Educação Física quando:  
a) � a) Sinto vergonha e não consigo realizar bem as actividades da aula 

b) Não sinto prazer na actividade da aula (desmotivação) b) � 
c) Não gosto do conteúdo abordado na aula c) � 
d) Exercito pouco o meu corpo e quase não tenho oportunidade de jogar d) � 
e) Não há tempo para praticar tudo o que eu gostaria e) � 
f) Não simpatizo com o professor f) � 
g) Não me sinto integrado ao grupo g) � 
h) O professor compara o meu rendimento com o do outro h) � 
i) Meus colegas zombam das minhas falhas i) � 
j) Minhas falhas fazem com que eu não me pareça bom para o meu professor j) � 
k) Alguns colegas querem demonstrar que são melhores que os outros k) � 
l) Tiro nota baixa l) � 

13 
Como classificas a tua relação com o teu professor na aula de Educação 
Física? 

  Boa �        Muito boa � 
  Razoável �       Má � 

14 
Como classificas a tua relação com os teus colegas na aula de Educação 
Física? 

  Boa �       Muito boa � 
  Razoável �       Má � 

15 Alguma vez teve que faltar aulas de Educação Física?       Sim �         Não �       

16 

Se responder sim, indica o motivo:  
a) � a) Falta de material para as aulas 

b) Aulas monótonas b) � 
c) Conteúdos pouco interessantes c) � 
d) Motivos de saúde (Doenças) d) � 
e) Prefiro estudar uma outra Disciplina e) � 
f) Não dou bem com o meu professor f) � 
g) Não dou bem com os meus colegas g) � 
h) Outros. Indica: ________________________________________________ h) � 

17 Alguma vez pensou em abandonar os estudos por causa da Educação Física?       Sim �         Não �       

18 

Se responder sim, indica o motivo:  
a) � a) Conteúdos pouco interessantes 

b) Não me sinto integrado ao grupo b) � 
c) Não dou bem com o meu professor c) � 
d) Excesso de faltas d) � 
e) Não consigo tirar boas notas e) � 
f) Outros. Indica: __________________________________________________ f) � 

19 Sentes autónomo na aula de Educação Física?       Sim �         Não � 
20 Sentes destacado e criativo na aula de Educação Física?       Sim �         Não � 
21 Já lhe foi atribuído alguma responsabilidade na aula de Educação Física?        Sim �         Não � 

22 

Se responder sim, indica qual:  
a) � a) O professor me escolhe para fazer a demonstração dos exercícios   

b) Auxilio o professor no transporte e arrumação dos materiais b) � 
c) Auxilio o professor na organização da aula (apitar jogos, organizar os grupos)  c) � 
d) Coopero com os meus colegas nas actividades da aula d) � 


