Aderência e motivação dos adolescentes de ensino médio nas aulas de educação física escolar.
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A educação física escolar apresenta diminuição gradual da participação, interesse e motivação nas
aulas ao longo dos anos, considerando principalmente o final do ensino médio. Portanto, entender
fatores que podem estar associados a esse fenômeno é muito importante. O objetivo do presente
estudo foi verificar o nível de participação e fatores associados com essa participação de alunos nas
aulas de Educação Física do ensino médio. Para tanto, 149 adolescentes da faixa etária de 14 a 18
anos, matriculados no ensino médio, foram considerados. Estes alunos pertenciam a 4 escolas do
município de São Paulo, duas escolas da rede pública e duas da rede particular. Dois questionários
foram utilizados: o primeiro com 12 perguntas fechadas versando sobre aspectos relacionados às aulas
de Educação Física, considerando 4 dimensões; o segundo foi o Self-Perception Profile for
Adolescents, para avaliar a autopercepção de competências em 7 domínios. Os dados foram
analisados de acordo com a estatística descritiva (média e desvio padrão), separando a amostra em 3
fatores: escola, sexo e idade. A pontuação dos questionários foi obtida com a utilização da escala
Likert. O primeiro questionário com 4 dimensões de atividade física, apresentou 4 asserções em cada
uma delas, tendo como referência o total mínimo de 16 e o máximo de 80 pontos; o segundo
questionário em 7 domínios com 5 asserções em cada uma, tendo como referência o total mínimo de
35 e o máximo de 140 pontos. Foram utilizadas análises de variância (ANOVAs) para verificar
possíveis diferenças entre idade, sexo e escola. Análises de correlação entre os dois questionários
também foram realizadas. Os resultados obtidos demonstraram que o nível de participação, interesse
e motivação pelas atividades práticas aplicadas nas aulas foi maior entre os alunos do sexo masculino
do que do feminino, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares e, ainda maiores entre os
rapazes das escolas particulares do que das escolas públicas. Os resultados não indicaram relação
entre percepção de competência motora e de autoestima com o engajamento nas aulas de educação
física. A análise sobre a relação entre o interesse pelas aulas de Educação Física e as experiências em
anos anteriores nas atividades físicas na escola revelou que os rapazes possuem experiências mais
positivas do que as moças, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, demonstrando que,
quanto maior o sucesso em atividades físicas nas aulas, maior o engajamento nas atividades em anos
subsequentes. De forma geral, os resultados do presente estudo indicam que o professor de Educação
Física tem papel fundamental e pode interferir diretamente no nível de participação, envolvimento e
interesse dos alunos nas aulas, uma vez que os dados relacionados ao relacionamento dos alunos com
os professores foram mais positivos entre os alunos do sexo masculino do que do sexo feminino.
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