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Resumo
-

-tir para seus alunos o conheci-

-
--
-ca que atuam na rede pública de -lizadas no interior de Minas Ge-
-mento de coleta de dados em--

Para a análise dos resultados 
5 Faculdade Governador Ozanam Coelho (FAGOC), Ubá-

MG, Brasil

PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA REDE PÚBLICA DO INTERIOR DE MINAS GERAIS

---
da necessidade de aquisição de 

--tes mencionar que há necessi-dade de uma atenção maior dos -
um maior apoio dentro da comu-

-cionadas pelos participantes são 
---candos terão uma possibilidade de educação de qualidade.Palavras-chave. Escola. Pro-
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MAIN DIFFICULTIES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER IN PUBLIC SCHOOL OF INTERIOR DE MINAS GERAIS

Abstract
-
-

-

-

-
instrument used a questionnaire 

standard deviation and percen-
the public school teachers meet -

to acquire relevant materials ---

-

-

Keywords. School. Teachers. 

Introdução
---

uma responsabilidade no proces---

-

--res centralizados numa concepção de educação de qualidade para to-dos e no respeito à diversidade 

-
adequado e recursos humanos 
o elemento base para concreti-

para qualquer disciplina do com-
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-

-

-
-

-vavelmente irá encontrar am--
--ver alunos que comparecem à escola simplesmente por obri-
-

---
-
-

apontamentos direcionados para -

preocupação em destrinchar as 
---

Observa-se que a maioria dos ---
-

--

--
---ra corporal em nossa sociedade 

-senvolver a educação sobre mo--
-tos e conhecimentos sobre as -
-
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essencial durante a vida escolar 

-dando-o no desenvolvimento de --do aprimoradas no decorrer da 
Estudos apontam que a maio-

--

de problemas relacionados aos -
-

-

na rede pública em quatro cida-des do interior de Minas Gerais.
Materiais e métodos

O presente estudo caracteri-zou-se como uma pesquisa de 

que atuam na rede pública. O re-crutamento dos sujeitos aconte-ceu em quatro cidades do inte-
na Zona da Mata.

-quisador entrou em contato com o diretor da escola para solicitar au-torização da pesquisa na escola. 

-

coletar a assinatura do termo de consentimento livre e esclareci-do daqueles que se propuseram a --selho Nacional de Saúde. Na oca-
o questionário deveria ser preen--sores responderem a ele. A sua aplicação ocorreu durante o turno 

---da uma validação de conteúdo por 

-ceberam por e-mail o instrumen-
-

alvo e procedimento da pesquisa.Juntamente aos arquivos -viou-se um protocolo para a ava-liação do instrumento de acordo --lidade da aplicação. -
-

-ca consiste na avaliação dos ju--trumento está de acordo com a 
a viabilidade de aplicação busca 
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aplicação viável. Para cada que-

--
-
---

obtenção do valor da validade de -
-sitos. Os valores adotados para -tidos neste estudo são concomi-
-

-
-

-
-
-
-

no ambiente escolar em que tra-balham; desrespeito dos alunos; 
-tura; entre outras. -lizou-se a tabulação para uma 

-

-    
Resultados

-

atuantes na rede pública de en-sino em quatro cidades do inte-rior de Minas Gerais localizadas na Zona da Mata. Dos 16 participan--

-ram atuar em somente uma escola 

-cionada à Educação.
a maioria dos entrevistados pos-sui espaços destinados para re-alização das aulas de Educação -

Em relação ao número de alu-

-pantes relataram que o número ideal de alunos seria superior a 
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Tabela 1: Percepção sobre o espaço, materiais, número de alunos nas aulas Educação Física, relacionamento 

e pela comunidade escolar, Ubá-MG, 2015
Variável Frequência Porcentagem

Espaço n %

Adequado 10 62,5

Pouco adequado 5 31,3

Inadequado 1 6,3

Materiais

Adequado 7 43,7

Pouco adequado 8 50

Inadequado 1 6,3

Nº ideal de alunos nas aulas de Educação Física

Dez a vinte 1 6,3

Vinte a trinta 6 37,5

Superior a trinta 9 56.3

Nº real de alunos de nas aulas de Educação Física

Dez a vinte 6 37.5

Vinte a trinta 8 50

Superior a trinta 2 12.5

Relacionamento com a direção escolar

Adequado 16 100

Pouco adequado 0 0

Inadequado 0 0

Relacionamento com os professores

Adequado 15 93.7

Pouco adequado 1 6.3

Inadequado 0 0

Relacionamento com os alunos

Adequado 16 100

Pouco adequado 0 0

Inadequado 0 0

Reconhecimento Financeiro

Sim 15 92,3

Parcialmente 1 6,7

Não 0 0

Reconhecimento pela comunidade escolar

Sim 8 50

Parcialmente 3 18,7

Não 5 31,3

Fonte: dados da pesquisa.
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  Observa-se ainda na Tabela 1 
respondeu não ter problemas com 

Em relação ao reconhecimento 
os participantes relataram estar 

não possuir reconhecimento dentro da comunidade escolar. 
De acordo com a maioria dos 

de materiais e espaço reduzido; -

Para os docentes entrevista-

principalmente relacionados com 
o desenvolvimento de conteú-
como a aplicação do conteúdo 

Tabela 2: Percepção sobre a realidade encontrada na escola, Ubá-MG, 2015
Variável

Frequência Porcentagem

Sim Não Sim Não

Espaço reduzido 10 6  62,5 37,5

Agressividade dos alunos 7 9 43,7 56,3

Ausência de materiais 12 4 75 25

6 10 37.5 62,5

Realidade encontrada era a esperada 6 10 37,5 62,5
Fonte: dados da pesquisa.

Tabela 3: Percepção sobre os obstáculos encontrados na realidade escolar, Ubá-MG, 2015
Variável

Frequência Porcentagem

Sim Não Sim Não

Desrespeito dos alunos 5 11 31,3 68,8

Espaço 6 10 37,5 62,5

Ausência de materiais 8 8 50 50

8 8 50 50

Aplicar os conteúdos básicos comuns 7 9 43,7 56,3

Manter o domínio da turma 4 12 25 75

Criar estratégias de ensino 4 12 25 75
Fonte: dados da pesquisa.
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A Tabela 4 apresenta a percep-ção dos participantes em relação às medidas necessárias para que os obstáculos mencionados na Tabela 3 sejam superados.

-ria promover seminários de troca -

Discussão
-

rede pública atuam em mais de 
-
-

trabalho em torno de 31 a 40 -
da amostra atuam em 3 ou mais -ciado com a busca por um maior 

--ra obtida com o seu traba-

literatura resultados opostos. -
--

-ração pode estar direcionando -

-
---

de trabalho do docente de Edu--
---

Cabe destacar que ainda que ---
menor contribuição para a edu-
MARIM 2004; LEAL; CARDO-

Tabela 4: Percepção da amostra sobre as medidas necessárias para superar os obstáculos presentes na escola, Ubá-MG, 2015
Variável

Frequência Porcentagem

Sim Não Sim Não

Políticas públicas 14 2 87,5 12,5

Ampliação do espaço 14 2 87,5 12,5

Aquisição de materiais 14 2 87,5 12,5

15 1 93,7 6,3

Seminário de troca de experiências 15 1 93,7 6,3
Fonte: dados da pesquisa.
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-
-

No aspecto sobre a percepção -
esperava deparar com a práti--

-
-

de material para as aulas práticas -

-trutura adequada e nem mate-

-recem de espaços para a prática de atividades para esse compo-

-
Os resultados discutidos aci-

-
-

nas possibilidades de atuação pe-

-
-bre o real conhecimento da edu--nhecimento da disciplina diante a 
--

-dá-la como um verdadeiro compo-
--marem que a disciplina não possui 
---
-

conhecimentos necessários para o 

-preensão das respostas emitidas --veriam ser realizadas para supe-
maioria apontou que dois atos -

o -
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--sores se tornem parceiros no de-

providenciar os meios necessários ---
--

mas não reconhece nem valoriza 

-cas para providenciar melhorias -
-

adequadas para realização das --

-tuito de adquirir equipamentos 
-quada e demais materiais neces-

O relacionamento entre os -
sente rejeitado em suas capaci-

e consequentemente comprome-

-

parte dos educandos. Em relação ao número de alu--dos neste estudo revelam que os 
aula para turmas com núme-

uma evasão dos alunos nas au-

maior número de alunos podem 
-

alunos absorvam os conheci--nos possam estar envolvidos no processo de ensino-aprendizado 

-

validado por meio do seu conte-
escala e testado suas proprieda-

Conclusão
-sica tem um papel essencial no processo de ensino-aprendiza--namentos do conhecimento ne-

serão absorvidos durante a sua 
nas escolas da rede pública tem 
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--

-las públicas em quatro cidades do interior de Minas Gerais estão 
-nuada. Esses dados evidenciam a necessidade de mudanças na -

-am nesse meio. 
novas pesquisas sejam desen--

a motivação presente nas aulas -tivas às práticas de ensino.
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