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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi compreender como os bastidores do cotidiano escolar público 

influenciam a prática pedagógica dos professores de Educação Física (EF) da rede municipal 

de São Paulo, os quais  atuam em 37 escolas de Ensino Fundamental da Diretoria Regional de 

Ensino (DRE)-Penha, na zona leste da cidade. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com 

amostra não probabilística intencional composta por 79 professores de EF e 56 gestores 

(diretores e coordenadores pedagógicos), cujas informações foram coletadas por meio de 

entrevista, tendo como roteiro aspectos que o entrevistado classificava, numa escala de 1 a 7, 

como aqueles que dificultavam ou facilitavam a efetivação da prática pedagógica do professor 

de EF. A análise estatística foi realizada com o auxílio do software SPSS, versão 21.0, e os  

resultados foram apresentados  de acordo com a frequência, porcentagem, média e desvio 

padrão. Foi utilizado o teste U de Mann-Whitney com nível de significância de 5% para 

comparar as respostas dos seguintes grupos: a) profissionais formados até a década de 80 e  

formados na década de 90 em diante; b) profissionais com até 10 anos de experiência na 

mesma escola com aqueles com mais tempo de experiência; c) profissionais com até 10 anos 

de experiência na rede municipal com aqueles com mais tempo de experiência; d) 

profissionais que atuam em escolas da periferia da DRE com os que atuam em regiões 

centrais; e) professores de EF e gestores. Questões como baixa remuneração, precárias 

condições de trabalho, intensificação do trabalho docente e controle profissional dificultavam 

a prática pedagógica e estavam presentes diariamente no cotidiano dos professores, destas, 

quase todas estavam relacionadas aos aspectos de ordem sociopolítica, cultural, institucional e 

organizacional, sem que os professores de EF consigam controlar uma parte considerável 

desses aspectos. Em contrapartida, fatores relacionados com a organização da rede de ensino, 

da escola e uma didática reflexiva facilitavam a prática pedagógica. Não houve diferença 

significativa na percepção dos grupos sobre a maioria dos fatores comparados e as que foram 

identificadas estavam ligadas ao cargo ocupado pelo entrevistado. Foi concluído que é 

necessário compreender a complexidade do cotidiano escolar público para propor políticas 

públicas que possam melhorar a qualidade da Educação por meio da melhoria da remuneração 

e das condições de trabalho do professor de EF, da diminuição da intensificação do seu 

trabalho e do aumento de sua autonomia pedagógico-profissional. 

Palavras-chave: Educação Física; Cotidiano Escolar; Percepção; Prática Pedagógica.  
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ABSTRACT 

The aim of this study was to understand how the backstage of public school´s routine 

influences teaching practice of Physical Education teachers (PE) of the city of São Paulo that 

work in 37 primary schools of the Regional Education District (DRE)-Penha, on the east side 

of the city. This is a descriptive study, with non- probabilistic intentional sample composed of 

79 PE teachers and 56 managers (directors and coordinators), whose information was 

collected through interviews with a road map including aspects classified by the respondent 

on a scale of 1-7, such as those that hindered or facilitated the  effectiveness of PE teachers 

teaching. The statistical analysis was performed with the help of the SPSS software, version 

21.0, and the results were presented with frequency, percentage, average and standard 

deviation. Mann-Whitney U test with 5% significance level was used to compare the answers 

of the following groups: a) professionals graduated until the 80s to those graduated in the 90s 

and onwards; b) professionals with up to 10 years of experience in the same school to those 

with longer experience; c) professionals with up to 10 years of experience in municipal 

schools to those who have longer experience; d) professionals working in schools of the 

outskirts of the DRE to those working in central regions; e) PE teachers and managers. Issues 

such as low payment, poor working conditions, intensification of teaching and professional 

control harm the pedagogical practice and are present every day in the teachers’ professional 

life, and are almost all related to socio-political, cultural, institutional and organizational 

aspects without the PE teachers being able to control a considerable part of them. In contrast, 

factors related to the school system’s organization, organization of each school and a 

reflective teaching facilitate the pedagogical practice. There was no significant difference in 

the perception of groups on most factors compared, and those who were  identified, are linked 

to the position held by the interviewee. We conclude that it is necessary to understand the 

complexity of the public school’s routine in order to  propose public policies that may 

improve the quality of education through better PE teacher’s remuneration and their working 

conditions, as well as decreased intensification of their work and increase of their pedagogic-

professional autonomy. 

Keywords: Physical Education; School Daily Life; Perception; Teaching Practice.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 Inicio essa Tese de Doutorado explicitando os motivos pelos quais investi tanto tempo 

de minha vida: iniciação científica, especialização, mestrado e doutorado para estudar o 

cotidiano da Educação Física (EF) escolar. 

Ferraço (2003), parafraseando Milton Nascimento, escreve um texto intitulado “Eu, 

caçador de mim”. Nele menciona que os pesquisadores que estudam o cotidiano escolar são 

caçadores deles mesmos, ou seja, buscam em suas pesquisas solucionar as suas angústias 

enquanto profissionais que atuam ou já atuaram nesse cotidiano e, por isso, se dedicam o 

máximo possível para realizar de forma satisfatória os seus estudos. 

 Dessa forma, acredito que esta pesquisa se inicia nas minhas aulas de EF escolar como 

aluno, nas quais joguei futebol na grande maioria das vezes. No Ensino Médio passei a gostar 

de vôlei e basquete e, como podia escolher quais práticas corporais praticar nas aulas, 

alternava entre essas modalidades esportivas. No entanto, percebia que muitos colegas não 

gostavam de praticar esportes e ficavam sentados na arquibancada, conversando ou mexendo 

nos seus aparelhos celulares. 

 De minha parte, não conseguia entender porque as aulas de EF eram tão diferentes das 

outras, mas naquele momento, o que me interessava era jogar, fazer parte do time da escola, 

disputar os campeonatos internos e externos. Eu gostava tanto dessas aulas que deixei, 

algumas vezes, de assistir a outras aulas para ficar na quadra, ajudando a professora de EF. 

 Ao iniciar o curso de graduação em EF, em 2004, tive contato com alguns livros que 

discutiam a variedade de propostas da época para as aulas de EF escolar. Comecei a pesquisar 

e descobri que desde a década de 1980 existia uma variedade de propostas pedagógicas, 

escritas e debatidas, entretanto lembrava que as minhas aulas na escola se restringiam à mera 

prática das modalidades esportivas. 

 Conheci a professora Ana Martha de Almeida Limongelli, na Universidade São Judas 

Tadeu e passei a frequentar o programa de iniciação científica, no qual realizamos um estudo 

a respeito da utilização dos preceitos das abordagens pedagógicas para a EF escolar por um 

professor de uma escola particular (MALDONADO; LIMONGELLI, 2007). Naquele 

momento, utilizamos o conceito de abordagens pedagógicas descrito por Darido (2003) em 

seu livro Educação Física na escola: questões e reflexões.  

 Em um segundo programa de iniciação científica, novamente sob a orientação da 

professora Ana Martha, entrevistamos professores de EF que atuavam em escolas públicas e 

particulares de São Paulo, tentando compreender se utilizavam os preceitos dessas abordagens 
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estudadas anteriormente (MALDONADO; HIPOLLYTO; LIMONGELLI, 2008; 

MALDONADO; LIMONGELLI, 2009; MALDONADO; LIMONGELLI, 2014). 

 Nessas duas pesquisas concluímos que os professores de EF que participaram dos 

estudos não utilizavam de forma consciente os conhecimentos advindos dessas abordagens e 

que a prática pedagógica desses profissionais era pouco reflexiva. Nesse sentido, comecei a 

notar que a EF vista nas escolas pesquisadas era muito parecida com aquela que acontecia nas 

escolas, onde eu havia estudado. 

 Lembro-me de ter perguntado para muitos colegas que tinham estudado em outras 

redes de ensino, se as aulas deles tinham sido parecidas com as minhas e a grande maioria 

respondia que sim. 

 É sabido que centenas de estudos foram publicados nos últimos 30 (trinta) anos, 

apresentando esta realidade sombria das aulas de EF escolar, sem objetivos e programação 

definidos, onde os alunos praticam as práticas corporais que mais gostam ou simplesmente 

ficam conversando na arquibancada da escola, enquanto o professor de EF observa a aula 

como um inspetor. 

 Também, é possível observar a predominância do ensino da modalidade esportiva 

com a qual o docente possui mais afinidade. Além disso, ele treina poucos alunos que 

possuem um nível maior de habilidade para participar das competições escolares.  

Portanto, uma parcela significativa da literatura científica da área de EF escolar, 

produzida em diferentes estados brasileiros (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 

Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Pernambuco e Pará) ainda mostram que, tanto na Educação 

Infantil, quanto no Ensino Fundamental e Médio, a aula desse componente curricular na 

escola pública é realizada de forma esportivizada e tradicional. 

 Muitos professores não possuem planejamento e, quando o possuem, se restringem à 

melhora da aptidão física dos estudantes isto é, não respeitam o projeto político pedagógico 

da escola; não trabalham de forma interdisciplinar; não conhecem as abordagens pedagógicas 

da EF; não incluem os estudantes com deficiência em suas aulas. 

Nessa perspectiva, os docentes avaliam o rendimento do aluno somente através da 

presença ou da observação; ensinam apenas as quatro modalidades esportivas mais 

conhecidas no Brasil (futsal, basquete, vôlei e handebol) com características definidas pelos 

códigos do esporte de alto nível; possuem uma atuação profissional mais voltada para um 

treinador do que um professor; propõem atividades que excluem os menos habilidosos; 

separam meninas e meninos nas aulas; saem da escola com poucos alunos para participar de 

competições e deixam os demais estudantes sem aula; organizam aulas eminentemente 



 

3 

 

práticas; permitem que os discentes realizem apenas as práticas corporais que mais gostam e 

ensaiam festas juninas sem nenhuma relação didático-pedagógica com os objetivos 

educacionais possivelmente previstos no planejamento anual.  

 Na visão dos estudantes e dos demais profissionais que atuam na escola, as aulas de 

EF ainda servem para se divertir, relaxar, fazer amigos ou apenas treinar para competições 

escolares; consideram a EF um componente curricular auxiliar das outras disciplinas e muitos 

jovens nem participam da aula, principalmente, por não ter o nível de habilidade compatível 

com os demais colegas ou pedem dispensa dessas aulas. 

 Todas essas informações, aqui mencionadas, são comprovadas por estudos realizados 

com docentes de EF, professores polivalentes, estudantes e demais profissionais (comunidade 

escolar) que trabalham nas escolas conforme explicitado no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Cronologia das pesquisas sobre EF escolar na perspectiva de diferentes 

pessoas pesquisadas. 

 

 Professores de EF e 

Polivalentes 

Estudantes Comunidade Escolar 

DATA AUTORES AUTORES AUTORES 

1985 Oliveira.   

1992  Barros.   

1996 Santos e Gonçalves.    

1997 

 

Shigunov. 

Guedes e Guedes. 

Bem e Nahas.   

1999 Corrêa et al.   

2000 Oliveira e Lisboa. Chicati.  

2001   Etchepare e Zin.  

2003 Etchepare, Pereira e Zin. Betti e Liz.  

2004 Pereira e Silva. Darido.  

2005 Folle, Pozzobon e Brum. 

Rosário e Darido. 

Schneider e Bueno. Aguiar e Duarte.  

2006 Costa e Nascimento.   

2007 Oliveira e Malagó. 

Melo e Ferraz. 

Mendes, Nascimento e 

Mendes. 

Falkenbach et al.  

Mota, Magno e 

Molina. 

Santos e Souza. 

Filgueiras et al. 

Duarte e Mourão. 

Nascimento et al. 

2008 Brandl Neto e Alves. 

Liziero, Rosa e Stefane. 

Maldonado, Hypolitto e 

Limongelli. 

Perfeito et al.  

2009 Maldonado e Limongelli. 

Silva, Dagostin e Nunez. 

Retondar. 

Gabilan e Stafane. 

Veloso e Daolio. 

Moreira, Pereira e 

Lopes. 

Caixeta e Campos. 

Cruz e Palmeira.  

Silva e Soares.  
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Pereira, Nista-Piccolo e 

Santos. 

Szubris e Coffani.  

2010 Costa.  

Foscarini e Fonseca.  

Oliveira e Daolio.  

Rosseto Júnior et al. 

Silva e Bankoff.  

Sousa e Silva. 

  

2011 Millen Neto et al. 

Santos e Nista-Piccolo. 

Ramiro.  

Melo. 

Millen Neto, Ferreira e 

Soares. 

Silva, Duarte e Almeida.  

Chicon, Mendes e Sá.  

Paula, Silva, e Kocian.  

Rocha et al.  

Feitosa et al. 

 

2012 Fortes et al. 

Moreira, Silva e Mourão. 

Vargas e Pereira. 

Silva Filho e Pereira. 

Pizani, Oliveira e Barbosa-

Rinaldi. 

Oliveira.  

Katayama et al. 

Folle e Teixeira.  

Lima et al. 

Mello et al. 

2013 Silva. 

Chicon e Sá.  

Alves e Duarte.  

Coelho, Pizano e Machado. 

Santos e Maximiano.  

 Melo, Martinez e 

Lunardi.  

2014 Martins e Paixão. 

Tavares e Fonseca. 

 

Ferreira, Graebner e 

Matias. 

Cardoso e Nunez.  

Santos et al. 

Rocha et al.  

Alves et al.  

 

2015 Silva, Moura e Pereira. Betti et al. Cordovil et al. 

2016 Bagnara e Fensterseifer.   Barbosa, Oliveira e 

Awad.  

 

 Esse diagnóstico mostra de forma clara a existência de dois tipos de professores. O 

primeiro grupo organiza a sua prática pedagógica com a ideia de que a sua responsabilidade é 

ensinar algumas modalidades esportivas para seus alunos, sistematizando a prática do 

handebol, do basquetebol, do voleibol e do futsal em quatro bimestres letivos e costuma 

ensinar as técnicas dessas modalidades para depois desenvolver o esporte propriamente dito 

(SILVA; BRACHT, 2012, p. 82). 

 Outro grupo de professores que foram nomeados como “rola bola” em diferentes 

contextos educacionais, não apresentam planejamento didático e só se preocupam em ocupar 
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os estudantes com alguma atividade, se tornando um mero observador das práticas corporais 

desenvolvidas pelos alunos no horário de aula e um administrador do material utilizado.  

Em muitas situações esses docentes ganham certa importância no cotidiano escolar, 

pois as atividades que eles proporcionam são consideradas uma válvula de escape pelos 

alunos para “descansar” de tantos compromissos educacionais que possuem nas outras 

disciplinas que compõem a grade curricular das escolas públicas brasileiras (SILVA; 

BRACHT, 2012, p. 82). 

 Ao terminar o curso universitário fiquei com as seguintes dúvidas.: 

- Por que a EF, em muitos contextos educacionais, continua sendo uma aula na qual os alunos 

apenas praticam esportes ou realizam brincadeiras?  

- Por que a prática pedagógica do professor de EF não se diversifica, diante de tantas 

propostas existentes na área? 

 No ano de 2009 passei a trabalhar como professor de EF em uma escola estadual na 

cidade de São Paulo e as dúvidas que eu tinha na formação inicial começaram a ser 

respondidas. Nessa escola, faltavam muitos professores e a quadra era o local, onde os alunos 

que estavam sem aula ficavam para passar o tempo.  

Os professores de EF, nessas ocasiões, eram como “inspetores de alunos”, pois 

acabavam por cuidar dos discentes que estudavam em diferentes turmas. Não havia material 

para as aulas de EF, os alunos não respeitavam os docentes e o salário que eu ganhava não era 

o que imaginei que teria depois de estudar cinco anos na Universidade. 

 Ainda, tive a oportunidade de atuar em mais três escolas estaduais localizadas na zona 

leste da cidade de São Paulo e em todas elas a realidade era muito parecida com a primeira 

escola em que atuei.  

 A realidade docente passou a fazer parte do meu mundo. Tenho convicção que a 

minha inexperiência profissional, também, foi fator decisivo para não conseguir ministrar as 

minhas aulas da forma que eu aprendi que poderiam ser feitas, mas aquelas condições de 

trabalho não eram as mais adequadas para nenhum profissional conseguir atuar da maneira 

almejada.  

 Logo, eu passei a entender um pouco mais as razões pelas quais a aula de EF tinha 

aquela conotação na escola em que estudava. Lembrei também que, muitas vezes, a minha 

professora ficava com três ou quatro turmas diferentes na quadra, pois na escola estadual, 

onde estudei também faltavam muitos professores. Parei de fazer julgamentos ingênuos sobre 

a prática escolar.  

  Depois de um ano, fui aprovado no concurso público para professor efetivo da 

prefeitura de São Paulo o que me possibilitou  a ministrar aulas de EF na rede municipal. 
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 Nessa escola, consegui realizar um pouco mais das práticas pedagógicas que eu 

aprendi ao longos dos anos de estudos e pesquisas, convivi com profissionais de outros 

componentes curriculares que atuavam com dedicação e conseguiam ensinar de forma 

satisfatória. Assim, compreendi de forma um pouco mais ampla o sistema educacional. 

 Apesar das inúmeras  dificuldades e embates, consegui colocar em prática algumas das 

“teorias” que foram discutidas na formação inicial. Também não posso deixar de mencionar 

que participei, por cinco anos, de um projeto de extensão na faculdade, no qual ensinávamos 

jogos e brincadeiras para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social  com o 

objetivo de ampliação do seu repertório motor. Nessa escola do município na qual passei a 

atuar, aos poucos, fui colocando em prática muitos dos ensinamentos do professor Maurício 

José de Siqueira Cagno, profissional que nos orientava no projeto de extensão. 

 No ano de 2010, eu terminei a especialização em EF escolar na Universidade Gama 

Filho. Nesse curso, tive contato com muitos professores que me fizeram refletir ainda mais 

sobre as possibilidades de atuação na escola. A minha monografia foi orientada pelo professor 

Eduardo Augusto Carreiro e com a ajuda, novamente, da professora Ana Martha, estudei a 

prática pedagógica dos professores de EF que atuavam no SESI em São Paulo. Identifiquei 

nesse estudo que esses professores conheciam os preceitos das abordagens pedagógicas da 

EF, ensinavam diversas manifestações da cultura corporal de movimento e tinham uma 

infraestrutura melhor para elaborar e aplicar as suas aulas (MALDONADO et al., 2013).  

 Nesse momento também passei a frequentar diversos eventos pelo Brasil  como 

Seminário de EF Escolar, Seminário de Metodologia do Ensino de EF, Congresso Paulistano 

de EF Escolar, Congresso Norte Paranaense de EF Escolar, Congresso Estadual de EF Escolar 

e Congresso Estadual de EF na Escola,  tive a oportunidade de conhecer muitos docentes que 

atuavam na escola pública com uma prática pedagógica comprometida com a função social da 

escola contemporânea e muito distante dos modelos tradicionais que sempre fizeram parte da 

história desse componente curricular.   

 Após esse estudo e essas diferentes participações em eventos científicos, passei a 

identificar que o cotidiano escolar público, também, está repleto de prática pedagógicas 

inovadoras em EF.  

 De acordo com os estudos teóricos de Bracht (2011, pp.15-16) são consideradas 

inovadoras as práticas pedagógicas que têm se concretizado na EF fundamentadas na 

perspectiva de que esse componente curricular possui um conhecimento relevante socialmente 

e que é dever da escola fazer com que as novas gerações se apropriem dos conteúdos 

relacionados com as manifestações da cultura corporal de movimento. Trata-se de vivenciar 
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as diferentes práticas corporais que compõem essa cultura, além dos conhecimentos de ordem 

conceitual que o docente de EF pode ensinar para os seus alunos sobre essas mesmas práticas. 

 Portanto, para ser considerada “bem-sucedida” ou “inovadora” a EF deve 

problematizar, prática e teoricamente a cultura corporal de movimento e se relacionar com o 

projeto político pedagógico da escola, deixando de lado uma prática pedagógica centrada no 

mero “exercitar-se” (FENSTERSEIFER; SILVA, 2011).   

 Bracht (2011, p. 16) ainda complementa que as práticas inovadoras nas aulas de EF 

procuram superar o monopólio do esporte, possibilitando aos discentes conhecer e vivenciar 

diferentes danças, jogos populares, ginásticas, esportes radicais, lutas, dentre outras práticas 

corporais. O método de ensino construído por professores inovadores busca valorizar a gestão 

democrática da aula, solicitando uma participação mais efetiva dos alunos sobre o que será 

aprendido, sendo essa metodologia de ensino elemento importante para desenvolver a 

autonomia das crianças e adolescentes. 

  Nota-se que os professores de EF escolar inovadores não se preocupam apenas em 

demonstrar os gestos técnicos “corretos” das práticas corporais que serão ensinadas nas suas 

aulas, mas encontram estratégias didáticas para envolver os seus alunos como construtores de 

conhecimento no processo educacional. Nesse sentido, buscam utilizar diferentes 

instrumentos de avaliação para analisar a aprendizagem dos estudantes e o seu próprio 

trabalho (SILVA; BRACHT, 2012, p. 83).  

 É interessante considerar que uma ação didática inovadora da EF necessita estar 

comprometida com os princípios da equidade, direitos, justiça social e cidadania, ao tematizar 

as práticas corporais, questionando os marcadores sociais nelas presentes como condições de 

classe, etnia, gênero, níveis de habilidade, local de moradia, histórias pessoais e religião. 

Nessa perspectiva, os docentes devem estar engajados na luta pela transformação social, 

valorizando experiências de reflexão crítica das diferentes práticas corporais (NEIRA, 2007a). 

 Para Correia (2014, p. 699) questões relacionadas com: o princípio da inclusão como 

estratégia; direito ao ensino e aprendizagem; respeito às diferenças e reconhecimento da 

diversidade humana; pluralidade conceitual e epistemológica contida nas teorias pedagógicas 

da EF; pluralidade temática na perspectiva dos conteúdos da cultura corporal de movimento; 

transversalidade como potencial de ampliação das aprendizagens significativas e interação 

interdisciplinar; relevância dos fenômenos “corpo” e “movimento” como objetos de ensino e 

aprendizagem; participação crescente dos professores de EF em eventos científicos, cuja 

contribuição tem mostrado um crescente interesse em expor suas práticas pedagógicas como 

formas de protagonismo e inovação curricular em congressos, seminários e simpósios; e a 

conquista da legitimidade da EF como componente curricular também são fatores que já 
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ocorrem na atualidade e ajudam a fomentar essa ideia de que já podemos encontrar práticas 

pedagógicas de caráter inovador ocorrendo nas aulas de EF em diferentes escolas públicas 

espalhadas pelo Brasil. 

Estudos sobre as aulas de EF, na escola pública realizados no Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Piauí, mostraram diversificados projetos pedagógicos que tematizaram 

esportes (Quadro 2), jogos e brincadeiras (Quadro 3), lutas (Quadro 4), danças (Quadro 5) e 

ginásticas (Quadro 6). Esses estudos, também, mostraram práticas pedagógicas nas quais os 

docentes de EF incluíram os estudantes com deficiência (Quadro 7), utilizaram diferentes 

recursos didáticos nas suas aulas (Quadro 8), aplicaram estratégias de ensino diversificadas 

(Quadro 9), e sistematizaram os seus próprios currículos na escola (Quadro 10).  

Nos quadros mostra-se um resumo das experiências pedagógicas que podem ser 

compreendidas individualmente na leitura dos artigos que estão citados.   
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Quadro 2: Ensino de esportes nas aulas de EF escolar. 

 

 ESPORTES NAS AULAS DE EF ESCOLAR 

 Nessas diversificadas experiências pedagógicas, os estudantes de diferentes 

escolas públicas vivenciaram atividades envolvendo futebol, atletismo, 

badminton, beisebol, futebol americano, jogo de peteca, tênis de campo, 

arvorismo, skate, patins, patinete, bicicleta, carrinho de rolimã, práticas de rapel, 

slackline, surf, le parkour, corrida de orientação, pesca esportiva, voleibol 

sentado, esgrima para deficientes físicos, atletismo, basquete e judô para 

deficientes físicos, atletismo, goalball e futebol para deficientes visuais.  

realizaram visitas a uma pista de atletismo, a uma exposição de imagens sobre 

atletismo olímpico e paralímpico, analisaram imagens e vídeos sobre o 

atletismo, tiveram contato com materiais oficiais do atletismo, visitaram um 

local de pesca e o museu do futebol, organizaram campeonatos com equipes 

equilibradas, realizaram scout dos jogos. Os discentes analisaram como a mídia 

trata o futebol e observaram como  ocorriam os campeonatos de futebol no 

bairro onde moravam, assistiram palestras de atletas profissionais, pesquisaram 

sobre a história de diferentes modalidades esportivas, ouviram algumas músicas 

que tratavam sobre o esporte e debateram sobre elas. Assim, refletiram sobre o 

papel do esporte na arte, discutindo temas relacionados ao esporte, tais como 

corrupção, utilização de anabolizantes, violência, gastos públicos, preconceito 

contra os deficientes, além de preconceito de gênero, étnico, de ordem  

econômica e  social.  

DATA AUTORES 

2007 Medeiros.  

2008 Matthiesen, Silva e Silva. 

2009 Richter; Sá e Miskiw. 

2011 Matthiesen et al.; Franco et al.; Ritcher, Gonçalves e Vaz. 

2012 Carlan, Kunz e Fensterseifer. 

2013 Arruda et al.  

2014 Souza e Machado; Bocchini e Maldonado(b); Maldonado e Bocchini(a); Sibioni 

e Ramos; Tinôco, Batista e Araújo. 

2015 Sousa et al.; Bocchini e Maldonado;  Maldonado;  

2016 Maldonado e Bocchini; Maldonado e Silva(a); Nogueira; Rocha. 
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Quadro 3: Ensino de jogos e brincadeiras nas aulas de EF escolar. 

 

 JOGOS E BRINCADEIRAS NAS AULAS DE EF ESCOLAR 

 Nessas variadas experiências pedagógicas, os estudantes de diferentes escolas 

públicas vivenciaram diversos jogos, tais como os jogos com regras, 

tradicionais, cooperativos, competitivos, de construção, de tabuleiro, para o 

estímulo das inteligências múltiplas, da cultura indígena e brincadeiras 

realizadas pelos familiares.  

Dessa forma, os alunos tiveram a oportunidade de criarem novos jogos e 

ensinarem os colegas das turmas essas atividades, elaboraram adaptações desses 

jogos para que todos pudessem participar, construindo um livro. 

 Os discentes analisaram as semelhanças entre os jogos cooperativos e os 

competitivos, pesquisaram como os jogos e as brincadeiras populares são 

realizadas em diferentes regiões brasileiras, refletiram sobre a influência da 

mídia no consumo de jogos e brinquedos.   

 Desse modo, os estudantes se aprofundaram nas pesquisas e conheceram a 

história da pipa, refletiram sobre os preconceitos que sofrem os pipeiros e as 

gírias que eles utilizam, debateram sobre as relações de gênero que envolve o 

brincar com a pipa, analisaram os riscos em relação ao uso de cerol e para 

encerrar essas atividades, os alunos produziram desenhos sobre jogos e 

brincadeiras.  

DATA AUTORES 

 

1995 Tavares(a). 

1996 Galvão. 

2006 Calegari e Prodócimo. 

2007 Monteiro. 

2008 Fernandes. 

2009 Palandrani Junior et al. 

2011 Leitão et al.; Pereira e Moreira; Silva e Sampaio. 

2012 Leite, Vargas e Garcez.; Falcão et al.  

2014 Cruz e Freire; Bocchini e Maldonado(a); Tenório e Silva.  

2015 Maldonado e Bocchini(a). 

2016 Irias e Lima; Maldonado e Silva(b); Oliveira e Luiz; Salomão, Neves e Alviano 

Júnior.  
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Quadro 4: Ensino de lutas nas aulas de EF escolar. 

 

 LUTAS NAS AULAS DE EF ESCOLAR 

 Nessas diversificadas experiências pedagógicas, os estudantes de diferentes 

escolas públicas vivenciaram atividades que trabalhavam elementos básicos que 

constituem as lutas, tais como equilíbrio, desequilíbrio, força, rapidez,  atenção,  

agilidade, jogos de conquista de objetos e de territórios,  de reter, de imobilizar, 

de livrar-se  e para combater o adversário. 

Esses alunos tiveram contato com algumas lutas como o qigong, uma antiga 

prática corporal do povo chinês, a capoeira Angola e Regional, a luta greco-

romana, o judô, o sumo, o caratê, a esgrima, o boxe, o jiu-jitsu, o muay thai, o 

kung-fu.  

Dessa forma, os alunos aprenderam, em especial, sobre os aparelhos musicais 

que envolvem a capoeira, debateram sobre os povos de etnia negra e a 

importância da capoeira para o Brasil no momento de escravidão, pesquisaram 

sobre o histórico, rituais, crenças e principais regras dessas diferentes lutas.  

Assim, os discentes participaram de discussões envolvendo as diferenças entre 

brigar e treinar uma prática corporal de luta, refletindo sobre a violência 

existente no UFC/MMA.  

DATA AUTORES 

2004 Silveira Junior e Cardoso; Noronha e Pinto. 

2007 Nascimento e Almeida. 

2009 Lopes e Vieira. 

2011 Lima Junior e Chaves Junior. 

2013 Maldonado e Bocchini(a). 

2014 Ueno e Sousa; Escudero e Oliveira Junior. 

2015 Alencar et al.; Fonseca; Nozaki; Lopes e Kerr.   
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Quadro 5: Ensino de danças nas aulas de EF escolar. 

 

 DANÇAS NAS AULAS DE EF ESCOLAR 

 Nessas diversificadas experiências pedagógicas, os estudantes de diferentes 

escolas públicas vivenciaram a dança do coco, o samba, o forró, a catira, o 

frevo, o axé, o funk, o carimbó, a chula, o hip hop. 

Os alunos organizaram um festival de dança escolhendo a coreografia, o 

vestuário, as músicas, os apresentadores e os textos introdutórios utilizados no 

festival, analisaram, debateram e construíram marchinhas com diferentes temas, 

elaboraram apresentações e coreografias com passos característicos do frevo, 

analisaram características de organização, questões econômicas e sociais 

envolvidas com o samba. 

Dessa forma, os discentes refletiram sobre a relação do samba com a cultura 

negra no Brasil, analisam reportagens sobre diferentes tipos de funk, debateram 

sobre os preconceitos que os funkeiros sofrem e visitaram uma rádio 

comunitária, gravando um cd com as letras de funk que criaram. 

Além disso, os alunos apreciaram vídeos de hip hop, dialogaram com o grupo de 

Hip-hop Conjunção, compreendendo os papéis sociais existente nos diversos 

contextos em que o hip-hop se manifesta, pesquisaram sobre o contexto 

histórico, as principais características e as regiões do país em  que essas danças 

são mais praticadas.  

Portanto, os estudantes realizaram discussões envolvendo a diversidade cultural 

das danças no Brasil, problematizando no debate questões de gênero, etnias e 

orientação sexual. 

DATA AUTORES 

2002 Brasileiro. 

2008 Teixeira et al. 

2012 Silveira.   

2013 Kleinubing, Saraiva e Francishi. 

2014 Aguiar e Neira; Bocchini e Maldonado(c); Maldonado e Bocchini(b); Oliveira, 

Batista e Medeiros. 

2015 Alves et al.; Cin e Kleinubing.  

2016 Rodrigues e Neira; Santos e Neves.  
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Quadro 6: Ensino de ginásticas nas aulas de EF escolar. 

 

 GINÁSTICAS NAS AULAS DE EF ESCOLAR 

 Nessas diversificadas experiências pedagógicas, os estudantes de diferentes 

escolas públicas vivenciaram fundamentos da ginástica, tais como saltos, 

saltitos, rolamentos, equilíbrios, formas de correr, colaborações, acrobacias e 

manejo de diferentes materiais, como também, fundamentos da ginástica 

artística e ginástica acrobática, composições coreográficas de ginástica rítmica e 

ginástica geral, alongamentos, corridas e caminhada, hidroginástica, ginástica de 

academia, ou seja, ginástica aeróbica e musculação. 

Assim, os discentes realizaram exercícios de resistência muscular, exercícios de 

força com garrafas de plástico contendo areia, visitaram uma academia de 

musculação para vivenciar os aparelhos e aprender como sistematizar um treino.  

Desse modo, os alunos aprenderam conceitos importantes de anatomia para 

conseguir realizar o seu próprio treino, pesquisaram sobre os benefícios de 

diferentes grupos praticarem musculação como crianças, adolescentes, 

gestantes, diabéticos, idosos, pessoas com deficiência física, pessoas com 

osteoporose, entre outras. 

Além de investigarem os riscos da utilização de anabolizantes na musculação e a 

utilização de suplementos alimentares, participaram de um festival de ginástica, 

compreenderam o contexto histórico, as principais provas e as capacidades 

físicas utilizadas nessas práticas corporais. 

Desse maneira, os discentes tiveram a oportunidade de analisar as diferenças 

entre as ginásticas para a saúde, o lazer e a competição. Depois, eles realizaram 

discussões envolvendo as relações de gênero e de etnia na ginástica.   

DATA AUTORES 

2007 Seron et al. 

2013 Maldonado e Bocchini(b). 

2014 Martins. 

2015 Lima et al.; Maldonado e Bocchini; Lorenzini et al. 

2016 Menegon et al.; Maldonado. 
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Quadro 7: Inclusão de estudantes com deficiência nas aulas de EF escolar. 

 

 INCLUSÃO NAS AULAS DE EF ESCOLAR 

 Os docentes de EF, que atuavam na escola pública, incluíram discentes com 

deficiência física, visual, intelectual, auditiva e paralisia cerebral, 

principalmente, porque além de se preocuparem com  o aprendizado desse 

grupo,  eles possuíam uma didática inclusiva. 

Dessa forma, os professores procuravam  adequar suas atividades para uma  

participação efetiva desses alunos.  

 Em muitas aulas, notava-se que esses alunos eram ajudados pelos seus colegas 

a participarem das atividades propostas. 

Assim, era perceptível que as crianças com deficiência mostravam gostar das 

aulas de EF e se sentiam parte do grupo. 

DATA AUTORES 

2004 Florence e Araújo. 

2008 Lopes e Nabeiro.  

2010 Falkenbach e Lopes. 

2011 Mazzarino, Falkenbach e Rissi. 

2012 Alves e Duarte; Palma e Lehnhard. 

2013 Souza e Pich; Alves et al. 

2014 Alves e Duarte. 

2015 Salles, Araújo e Fernandes; Duarte et al.  

 



 

15 

 

Quadro 8: Utilização de recursos didáticos nas aulas de EF escolar. 

 

 RECURSOS DIDÁTICOS NAS AULAS DE EF ESCOLAR 

 Os docentes de EF, que atuavam na escola pública, utilizaram diferentes 

recursos didáticos durante as suas aulas, tais como: livros didáticos e 

paradidáticos, charges, tirinhas, história em quadrinhos, textos jornalísticos, 

textos acadêmicos, matérias televisivas, poema, poesia, paródias, crônicas, 

textos criados pelos docentes e de diversos autores consagrados, vídeos, 

registros fotográficos, blogs, jornais, revistas impressas e  digitais criadas pelos 

estudantes.  

DATA AUTORES 

2006 Betti. 

2008 Kawashima. 

2009 Mendes e Pires. 

2011 Silva; Santos et al. 

2012 Diniz, Rodrigues e Darido; Mandarino; Rufino et al. 

2014 Sousa et al. 

2015 Chaves et al.; Vieira, Freire e Rodrigues. 
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Quadro 9: Estratégias de ensino utilizadas nas aulas de EF escolar. 

 

 ESTRATÉGIAS DE ENSINO NAS AULAS DE EF ESCOLAR 

 Os docentes de EF, que atuavam na escola pública, utilizaram diferentes 

estratégias de ensino durante as suas aulas, tais como diversificação das práticas 

corporais desenvolvidas, modificação de regras para incluir todos os alunos, 

aulas mistas e utilização de materiais alternativos. 

Além disso, os professores procuravam incentivar, valorizar e elogiar os alunos, 

buscando a formação da cidadania dos estudantes, desenvolver a autonomia dos 

estudantes e atividades menos competitivas. 

Foi observado um comprometimento do professor com a aprendizagem dos 

alunos, compartilhamento das responsabilidades educacionais com os alunos, 

utilização de critérios de avaliação articulados com os objetivos do componente 

curricular, dedicação e participação no  planejamento, articulação das produções 

das aulas com os projetos previstos pela escola.  

Notou-se a necessidade de identificar a causa dos problemas que surgem nas 

aulas, para daí, pensar na intervenção possível, tendo no diálogo franco e aberto 

a estratégia principal, articular a EF às demais disciplinas em trabalhos 

interdisciplinares e realizar passeios pedagógicos relacionados aos conteúdos da 

disciplina. 

DATA AUTORES 

1995 Tavares(b).  

2002 Galvão. 

2003 Filadelfo e Filadelfo.  

2007 Silva et al. 

2008 Rodrigues e Darido. 

2009 Barros e Darido; Boaventura e Rangel.  

2011 Loureiro, Cruz Junior e Silva; Santos et al.; Fensterseifer e Silva; Pereira e 

Castelan. 

2012 Czeszak; Silva e Bracht. 

2014 Abreu e Carneiro; Gregório, Wiggers e Almeida; Reis e Molina Neto. 

2015 Manfroi, Ferreira e Marinho; Souza e Paixão; Tristão. 
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Quadro 10: Sistematização de currículos na EF escolar.  

 

 SISTEMATIZAÇÃO DE CURRÍCULOS NAS AULAS DE EF ESCOLAR 

 Os docentes de EF, que atuavam na escola pública, sistematizaram seus próprios 

currículos a partir da sua experiência profissional, do que tinham definido no 

projeto político pedagógica da escola, da concepção de aulas abertas, da 

concepção histórico-crítica, da abordagem cultural da EF. 

Os professores utilizaram como referência as abordagens críticas da EF, com 

base no multiculturalismo, a partir do ensino de normas, das atitudes, dos 

valores e da construção conjunta entre pesquisadores das Universidades e 

docentes da rede pública.  

DATA AUTORES 

2000 Oliveira. 

2001 Silveira e Pinto. 

2002 Corrêa, Moro e Sabedotti; Gariglio. 

2004 Merida. 

2007 Neira(b). 

2008 Matias; Pina; Ventura et al.. 

2009 Hirai e Cardoso; Kawashima, Souza e Ferreira. 

2010 Freire et al. 

2011 Bisconsini, Rinaldi e Barbosa-Rinaldi. 

2012 Wendhausen. 

2014 Almeida e Fensterseifer; Barbosa e Nunes; Dias e Faria; Moreira et al.   

2015 Rocha. 
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É interessante notar, como já afirmavam Faria et al. (2010, p. 12), apesar de todas as 

dificuldades vivenciadas no cotidiano escolar público, já é possível perceber que um número 

considerável de docentes de EF consegue construir, por meio de ressignificações e 

contextualizações das teorias pedagógicas, uma prática pedagógica inovadora, capaz de 

romper com a ideia tradicional de ensino nas aulas de EF escolar.  

Com esta vivência acumulada e com tantas questões em mente, entrei no Mestrado em 

EF, na Universidade São Judas Tadeu, em 2011. Sob a orientação da professora, Sheila 

Aparecida Pereira dos Santos Silva, tentei compreender quais eram os fatores que 

dificultavam e facilitavam a implementação de uma proposta curricular de EF em uma escola 

municipal, localizada na zona leste de São Paulo.  

A pergunta sobre a falta de diversificação de práticas pedagógicas na atuação do 

professor de EF escolar persistia desde a época em que entrei no programa de iniciação 

científica, mas havia uma grande mudança. Eu já não achava que a prática pedagógica dos 

professores de EF era sempre esportivizada e tradicional, pois conheci muitos docentes que 

conseguiam proporcionar experiências diferenciadas aos seus alunos, tive acesso à literatura 

científica da EF que já mostrava práticas pedagógicas inovadoras na EF escolar, além de 

passar a publicar artigos científicos da minha própria prática pedagógica como professor de 

EF na escola municipal. 

 Iniciei o meu mestrado com o objetivo de realizar uma análise  da proposta curricular 

de EF oficial que vigorava nas escolas municipais de São Paulo (São Paulo, 2007). Após o 

estudo concluí que os fatores que facilitavam ou dificultavam o desenvolvimento das 

intenções curriculares do professor de EF naquela escola investigada, também, influenciariam 

a prática pedagógica na EF escolar em qualquer proposta curricular, independentemente da 

visão de mundo, do ser humano e da sociedade que estivesse inserida no texto prescrito.  

Desse modo, o currículo que se materializa no cotidiano escolar pressupõe que as 

diferentes formas de tecer conhecimentos dialogam e se integram umas com as outras, 

ocasionando resultados diversos e provisórios. Assim, os docentes criam currículos únicos, 

inéditos, que não serão repetidos, de acordo com a realidade vivenciada no cotidiano 

profissional em que atuam, o seu momento de vida e as suas experiências pessoais e 

profissionais,  ao contrário do que supõem as perspectivas hegemônicas da compreensão dos 

currículos escolares que os compreendem como uma permanente reprodução do que foi 

previsto e prescrito (OLIVEIRA, 2012, p. 90-91).  

Levando em conta que a EF escolar brasileira sofreu influência de diversas concepções 

e abordagens de ensino, principalmente, durante as décadas de 80 e 90 do séc. XX (Castellani 

Filho et al., 2009, 1993; Freire, 1989; Guedes, 1999; Kunz, 2001; Le Boulch, 1983; Tani et 
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al., 1988) e que a crítica epistemológica e metodológica a respeito da área foi além do 

contexto da EF escolar, reforça-se a ideia que os currículos que ocorrem no cotidiano escolar 

não podem ser estudados, considerando apenas a diretriz curricular vigente naquele momento 

histórico, pois a prática pedagógica no chão das escolas ocorre com influência de muitos 

desses discursos que sobrevoam a área da EF escolar. 

 Nessa perspectiva, na minha dissertação de Mestrado, eu entrevistei professores de EF, 

coordenadores pedagógicos e a diretora de uma escola da Diretoria Regional de Educação – 

Penha, e observei 60 (sessenta) aulas dos professores de EF dessa unidade escolar.  

Assim, foram identificados 43 (quarenta e três) fatores que podiam dificultar ou 

facilitar a prática pedagógica dos professores de EF que atuavam naquela escola da rede 

municipal de ensino de São Paulo, sendo que os fatores que dificultavam a prática pedagógica 

dos professores foram: espaço físico inadequado, indisciplina dos alunos, jornada de 

trabalho extensa, postura inadequada dos alunos em relação aos estudos, relação 

interpessoal entre os funcionários, falta de materiais para as aulas, participação inadequada 

da família na vida escolar do aluno, dificuldade dos alunos em entender os conteúdos, 

influências climáticas para as aulas, visão inadequada dos diferentes atores da comunidade 

escolar sobre a EF, falta de respeito à diversidade cultural na escola, trânsito para chegar 

até a unidade escolar, número elevado de alunos por turma, relação escola-comunidade 

inadequada, relação interpessoal entre os alunos inadequada, resistência dos professores a 

novas propostas curriculares, falta de condições para a educação inclusiva, remuneração do 

professor inadequada, descontentamento profissional, barulho causado pelas aulas de EF, 

médicos que não dialogam com o professor de EF e impedem o aluno de participar da aula, 

formação profissional continuada oferecida pela rede municipal inadequada, transferência 

de alunos durante o semestre letivo e alteração da função social da escola (MALDONADO, 

2012). 

 Outros pesquisadores da EF também se debruçaram a estudar o cotidiano escolar e 

mostraram diversos fatores que dificultavam a prática pedagógica dos docentes que ensinam 

esse componente curricular na escola pública, em todos os níveis de escolarização.  

Esses estudos foram realizados em diferentes estados do Brasil e mostraram que os 

professores de EF  possuíam diferentes dificuldades para efetivar a sua prática pedagógica na 

escola: formação profissional insuficiente; espaço físico escolar inadequado; espaços 

descobertos, deixando o profissional de EF dependente do clima para planejar a sua aula; 

espaços inadequados para a participação das crianças com deficiência das aulas de EF; falta 

de espaços para hidratação próximos do local das aulas de EF; exposição que o professor é 

submetido na quadra; falta de material pedagógico; baixos salários; número elevado de alunos 
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por turma; alta carga de trabalho, impossibilitando que os docentes de EF participem de 

projetos na escola e criem vínculos com a comunidade; falta de estabilidade, ocasionando alta 

rotatividade docente nas escolas; ineficiente plano de carreira; frequentes mudanças na 

legislação referentes à aposentadoria docente; indisciplina dos alunos; falta de atenção dos 

alunos; violência dos alunos com os docentes; atitudes violentas entre os alunos; desinteresse 

dos alunos pelas aulas de EF; violência no bairro da escola; falta de compromisso dos 

estudantes com os estudos; incluir todos os alunos nas aulas; resistência dos alunos a aprender 

outras práticas corporais além do futebol; alunos que usam drogas; problemas de ordem social 

dos discentes; alunos faltosos; dificuldades de relacionamento com as famílias dos estudantes; 

formação profissional inicial com reflexões superficiais e muitos distantes da realidade do 

cotidiano escolar; falta de tempo para realizar a sua formação continuada; profissional não 

habilitado ministrando aulas de EF; número reduzido de aulas; barulho causado pelas aulas de 

EF; falta de apoio por parte da equipe pedagógica da escola para que a aula de EF tenha 

qualidade; falta de status da disciplina de EF; intolerância dos professores de outras áreas; 

falta de autonomia para trabalhar nas séries iniciais do Ensino Fundamental em relação ao 

professor regente; falta de trabalho coletivo entre os docentes de diferentes componentes 

curriculares; se sentir obrigado a organizar atividades esportivas e festas e deixar de dar 

atenção para as aulas; realizar outros papéis na escola, fazendo a função de médicos, 

psicólogos, policiais ou substituindo aulas de outras disciplinas; representação social que os 

docentes de EF competentes são aqueles que conseguem vencer os campeonatos; selecionar 

critérios de avaliação que não estejam relacionados com a participação nas aulas; ter 

autonomia em relação ao currículo prescrito na rede de ensino que trabalha; e 

descontentamento profissional. Os autores dessas pesquisas podem ser observados no Quadro 

11.  
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Quadro 11: Cronologia das pesquisas sobre a realidade do cotidiano das aulas de EF 

escolar. 

DATA AUTORES ESTADO 

1997 Vago. Minas Gerais 

1998 Molina Neto. Rio Grande do Sul 

2005 Aguiar et al. 

Santini e Molina Neto. 

Minas Gerais 

Rio Grande do Sul 

2006 Gaspari et al. São Paulo e Minas Gerais 

2007 Bracht et al. 

Farias, Goulart e Amorim. 

Espírito Santo 

Santa Catarina 

2008 Tokuyochi et al. 

Santos et al. 

Damazio e Silva.  

São Paulo 

São Paulo 

Rio de Janeiro 

2009 Bossle e Molina Neto.  

Claro Junior e Filgueiras. 

Medeiros. 

Reis. 

Rio Grande do Sul 

São Paulo 

Pará 

São Paulo  

2010 Machado et al. Espírito Santo 

2011 Magalhães e Martineli.  

Oliveira, Silva e Molina Neto.   

Folle e Nascimento.  

Porath et al. 

Levandoski, Ogg e Cardoso. 

Paraná 

Rio Grande do Sul 

Santa Catarina 

Santa Catarina 

Paraná 

2012 Paula et al. 

Sant’ana, Nascimento e Azevedo.  

Tenório, Tassitano e Lima.  

Ceará 

Bahia 

Pernambuco 

2013 Bossle, Molina Neto e Wittizorecki.  

Gonçalves e Rosseto Junior.  

Rossi e Hunger.  

Souza, Torres e Barros Neto. 

Somariva, Vasconcellos e Jesus. 

Valladão, Osborne e Dutra.  

Porto Alegre 

São Paulo 

São Paulo 

Pernambuco 

Santa Catarina 

Rio de Janeiro 

2014 Bomfim, Silva e Maldonado. 

Kastekas, Silva e  Nunes. 

Miron e Costa.  

Roraima 

São Paulo 

São Paulo 

2015 Conceição et al. 

Costa, Vieira e Santos.  

Figueira, Pereira e Soares.  

Marques et al. 

Quadros et al. 

Silva e Leão Júnior.  

Santa Catarina 

Pará 

Rio Grande do Sul 

Rio Grande do Sul 

Santa Catarina 

Goiás 

2016 Bernardi e Molina Neto. 

Dias Júnior et al. 

Santos et al. 

Rio Grande do Sul 

Minas Gerais 

Santa Catarina 

 

http://lattes.cnpq.br/0263788089503588
http://lattes.cnpq.br/0982033663220541
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 Apesar de  existirem diversos fatores que dificultavam a prática pedagógica do 

professor de EF na escola da rede municipal de São Paulo investigada e a literatura da área 

mostrasse que em outros contextos educacionais esses fatores, também, dificultavam a prática 

pedagógica dos docentes de EF, os colaboradores dessa pesquisa, também, relataram que 

existiam fatores que facilitavam a prática pedagógica desses professores, como, por exemplo: 

cooperação dos alunos na aula, EF constar na LDB como componente curricular, empenho 

dos professores em relação ao trabalho, tempo de ingresso do professor na unidade escolar, 

adaptação das atividades para atingir os objetivos, relação professor-aluno adequada, 

espaços para hidratação próximos do espaço onde está sendo realizada a aula, perfil do 

professor para ministrar as aulas, apresentações e conteúdos diferenciados, trabalho em 

conjunto com professores de outras disciplinas, competições externas, ambiente de aula 

adequado, interesse dos alunos pelas aulas, hora atividade (HA), organização administrativa 

e pedagógica da escola, espaço de lazer próximo da escola, permitindo propor conteúdos 

diferenciados, existência de cuidadores na escola para ajudar os alunos com deficiência, 

recursos disponíveis na escola, tais como sala de informática, de leitura, biblioteca  e  espaço 

para realizar a JEIF (Jornada Especial de Formação Integral) (MALDONADO, 2012). 

 Tais fatores do cotidiano escolar mostraram que os docentes de EF que atuavam 

naquela escola municipal de São Paulo em que foi realizada a pesquisa, embora enfrentassem 

muitos problemas para elaborar e aplicar as suas aulas, também possuíam fatores que os 

ajudavam a desenvolver o seu trabalho de forma satisfatória, mostrando as contradições e a 

complexidade do cotidiano escolar. 

 Nessa pesquisa mostrou-se que os fatores que dificultavam e facilitavam a didática do 

professor de EF na escola investigada estavam relacionados às questões sociopolíticas e 

culturais, institucionais e organizacionais, instrucionais e pedagógicas, levando-se a 

compreender que os aspectos de ordem política, cultural, institucional e pedagógica causam 

entraves para a efetivação das aulas de EF no cotidiano das escolas quanto podem facilitar a 

implementação dessas mesmas aulas, evidenciando, ainda mais a complexidade instalada no 

cotidiano da escola (MALDONADO, 2012).  

 Após levantar os principais fatores que dificultavam e facilitavam a ação pedagógica 

do professor de EF em uma escola do município de São Paulo e sentir esses mesmos pontos 

positivos e negativos nos cinco anos e meio em que lecionei em uma escola dessa mesma rede 

de ensino, tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria Municipal de Educação (SME) no 

departamento de Programas Especiais, onde comecei a planejar as políticas públicas para o 

esporte escolar e para o currículo da EF que estava em fase de reorganização.  
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Essa experiência em SME foi muito desgastante, pois tive diferentes embates com 

professores de EF sobre a visão de mundo do currículo que estava sendo escrito e a lógica das 

competições escolares que era realizada. Finalmente, consegui ter uma visão macro da 

realidade que os professores de todos os componentes curriculares vivem cotidianamente nas 

escolas e compreender o que era o “sistema” que muitas pessoas falavam.  

 Nesse percurso profissional, também tive a oportunidade de lecionar durante quase 

dois anos no Ensino Médio na ETEC de Itaquera e no Ensino Técnico na ETEC de Esportes. 

Nesse período, consegui realizar muitos projetos educacionais interessantes durante as aulas 

de EF, embora  me deparei com muitos daqueles obstáculos, mencionados na minha pesquisa 

de mestrado para desenvolver a minha prática pedagógica. Foi nesse momento que comecei a 

compreender que o setor público de ensino, indiferentemente se é a rede  municipal ou 

estadual, possui características semelhantes que podem ajudar ou atrapalhar a qualidade da 

educação, principalmente, para os estudantes mais carentes que frequentam a escola pública. 

 Depois de seis anos como docente de EF na rede municipal, estadual e no Centro 

Paula Souza, passei no concurso público para ser professor de EF no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, no qual leciono há um ano. Embora muito recente, já 

consigo perceber que a rede federal de ensino proporciona condições de trabalho e de salário 

muito melhores do que as outras redes de ensino e pensava que encontraria professores com 

práticas pedagógicas interessantes e compromisso com a educação. Infelizmente, não foi bem 

assim, passei a perceber que uma prática pedagógica comprometida em EF e com a função 

social da escola pública ocorre quando existe uma combinação propícia de compromisso do 

professor com a realidade que ele possui para ensinar.  

Durante essa curta e intensa carreira docente passei a perceber carência na literatura 

científica da EF de estudos que objetivavam compreender a realidade das aulas de EF no 

“chão” das escolas, levando em conta a complexidade do cotidiano escolar. Nesse contexto, 

participei do processo seletivo para cursar o Doutorado em EF na Universidade São Tadeu no 

ano de 2012, com um projeto que se propunha a compreender melhor esse cotidiano tendo 

como ponto de partida os resultados obtidos na minha dissertação de Mestrado.  

Eu passei-me a perguntar se os mesmos fatores identificados em uma unidade escolar 

localizada na DRE-Penha ocorriam em outras escolas dessa mesma Diretoria Regional de 

Educação? 

Quais fatores exerceriam maior interferência no cotidiano das diferentes escolas do 

município de São Paulo na visão dos profissionais da Educação das escolas?  

Será que esses profissionais possuíam uma percepção parecida dos fatores que 

interferem de forma positiva ou negativa a didática do docente de EF na escola?  
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A década de formação, o tempo de experiência profissional na mesma rede de ensino e 

na mesma escola e lecionar em regiões centrais ou periféricas dessa Diretoria de Ensino 

modificam a percepção dos profissionais da Educação sobre os fatores que interferem na ação 

docente durante as aulas de EF?  

Seria possível ampliar a compreensão sobre a prática pedagógica na EF levando em 

conta a complexidade do cotidiano escolar? 

 Compreender os motivos que levam a constituição de realidades tão diferentes nas 

aulas de EF escolar na escola pública brasileira é o meu foco de estudo há mais de uma 

década. Nesse sentido, pensei que para alcançar tal objetivo, era preciso mergulhar nos 

bastidores da educação pública e da EF no Brasil, na tentativa de conhecer com mais clareza 

essa realidade que nos apresenta a literatura especializada da EF escolar. 

 Gostaria que este momento do trabalho fosse entendido como a cena final de uma peça 

de teatro e que para compreender essa cena, é necessário assistir à peça toda para depois 

voltar novamente nessa cena e tudo fazer sentido. QUE SE ABRAM AS CORTINAS!!!   
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2 – OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 Compreender como os bastidores do cotidiano escolar público influenciam na prática 

pedagógica do professor de EF da rede municipal de São Paulo.  

 

2.1 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar os fatores que facilitam e dificultam a prática pedagógica do professor de 

EF da rede municipal de São Paulo. 

Analisar semelhanças e/ou diferenças de percepção dos fatores que facilitam e/ou 

dificultam a prática pedagógica durante as aulas de EF escolar na rede municipal de São 

Paulo, considerado o tempo de formação, a experiência profissional na rede de ensino, a 

experiência profissional na mesma escola e a atuação profissional em áreas centrais e 

periféricas dos profissionais de Educação.  

Analisar semelhanças e/ou diferenças de percepção dos professores de EF e gestores 

sobre os fatores que facilitam e/ou dificultam a prática pedagógica durante as aulas de EF 

escolar na rede municipal de São Paulo. 

Analisar semelhanças e/ou diferenças de percepção dos fatores que facilitam e/ou 

dificultam a prática pedagógica durante as aulas de EF escolar na rede municipal de São 

Paulo, considerado o tempo de formação, a experiência profissional na rede de ensino, a 

experiência profissional na mesma escola e a atuação profissional em áreas centrais e 

periféricas dos docentes de EF.  

Analisar semelhanças e/ou diferenças de percepção dos fatores que facilitam e/ou 

dificultam a prática pedagógica durante as aulas de EF escolar na rede municipal de São 

Paulo, considerado o tempo de formação, a experiência profissional na rede de ensino, a 

experiência profissional na mesma escola e a atuação profissional em áreas centrais e 

periféricas dos gestores.  
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3 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura desta tese será iniciada com reflexões sobre a história da 

educação e da profissão docente. Neste primeiro momento, será discutido sobre a luta que as 

classes trabalhadoras tiveram para que seus filhos pudessem frequentar a escola pública de 

Ensino Fundamental e Médio durante a história brasileira. 

 Também, será abordado como o acesso de crianças das camadas sociais mais 

diversificadas da população, tornou o cotidiano escolar cada dia mais complexo e interferiu na 

forma que a profissão docente foi se estabelecendo na sociedade. 

 Outro ponto que será posto para reflexão está relacionado ao discurso que se instaurou 

na sociedade sobre a profissionalização docente, principalmente, após a década de 1980 do 

século XX. Nesse contexto, os docentes deveriam ser tratados como profissionais que 

realizaram formação superior, já que possuem conhecimentos específicos para atuar na sua 

profissão, deveriam ter uma remuneração adequada com as suas atribuições, condições de 

trabalho apropriadas e autonomia profissional.  

 Infelizmente, no Brasil e na América Latina, a profissionalização docente ficou só no 

discurso. Ainda que os professores tenham assumido diversas responsabilidades dentro do 

ambiente escolar, principalmente, depois do processo de democratização do ensino público, as 

promessas da profissionalização não ocorreram e o que vivenciamos foi um processo de 

precarização do trabalho realizado nas escolas.  

 Esse processo de precarização influenciou de forma demasiadamente negativa o 

cotidiano das escolas e todas as dificuldades vivenciadas por esses docentes, tornaram o seu 

cotidiano de trabalho ainda mais difícil e cheio de barreiras para a efetivação da sua prática 

pedagógica.  

Este será o foco das próximas páginas. Contar um pouco dessa história é necessário 

para iniciar a compreensão da complexidade do cotidiano escolar durante as aulas de todos os 

componentes curriculares, inclusive da EF.  

 

3.1 –  COTIDIANO ESCOLAR PÚBLICO NO BRASIL: aspectos presentes nos 

bastidores.  

 

Neste capítulo será destacados alguns aspectos históricos da educação no Brasil com o 

objetivo de mostrar para quem, para que a escola foi concebida e como as mudanças ocorridas 

com a população que frequenta esse ambiente tornaram mais complexa a convivência de toda 

a comunidade escolar.  



 

27 

 

Assim, será promovido uma reflexão para compreender como os professores têm 

lidado com a complexidade desse cotidiano, suas relações com os alunos que passaram a 

frequentar os bancos escolares após a proposta de democratização do ensino e como esse 

profissional enfrenta a realidade da escola pública em que atua.  

 

3.1.1 – O INÍCIO DA PROFISSÃO DOCENTE NO BRASIL.  

 

  Conforme enfatiza Penin (2009, p. 16)  ensinar é uma arte muito antiga. É possível 

identificar o início da profissão docente há mais de 300 anos em um contexto sociopolítico 

bem específico: desenvolvimento da urbanização, fortalecimento das cidades, questionamento 

da aristocracia, aparecimento da burguesia revolucionária e suas lutas por democratização, 

com a intenção de que houvesse ensino sistematizado para toda a população.  

 Para Leite e Di Giorgi (2011, p. 16), as primeiras iniciativas de educação em nosso 

país foram implementadas pelos colonizadores portugueses e ocorreram no período 

caracterizado como Brasil Colonial. Tiveram início com os primeiros padres jesuítas que 

chegaram a Salvador, na Bahia, em 1549. A função dos jesuítas era catequizar os indígenas e 

difundir entre eles os valores da civilização ocidental cristã. Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, 

pp. 166-167) acrescentam que os jesuítas instauraram os princípios da doutrina religiosa 

católica, a educação diferenciada pelos sexos e a responsabilidade da família com a educação. 

 De acordo com Pilleti e Rossato (2010, p. 13), o objetivo dos jesuítas era doutrinar e 

salvar os “selvagens pecadores” que, conforme afirmou Pero Vaz de Caminha em sua carta ao 

rei de Portugal, “não tinham nem lei, nem fé, nem rei”. Por todos esses motivos, após quinze 

dias da chegada da expedição portuguesa ao Brasil, criaram a primeira escola brasileira em 

Salvador.  

 Em 1759, o Marques de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil e provocou uma 

ruptura em toda a organização de ensino instaurada na época colonial, iniciando outro 

momento na história da educação brasileira. O poder público estatal entrou em cena na 

tentativa de ser o agente responsável pelos novos rumos educacionais, porém, isso não se 

traduziu em fatos. Não existem evidências de que iniciativas de instrução pública tenham 

ocorrido no Brasil nesse período (LEITE; DI GIORGI, 2011, p. 17). 

 Foram fechados todos os colégios existentes e toda a estrutura educacional foi 

modificada. A ideia era substituir o sistema educacional dos jesuítas por um sistema mais 

moderno, mas não foram destinados recursos financeiros para a efetivação de uma nova 

proposta de educação, portanto destruiu-se o sistema jesuítico sem criar-lhe um substituto 

(PILLETI; ROSSATO, 2010, pp. 15-16). 
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Com a chegada da família real no Brasil, em 1808, foram construídas algumas escolas, 

visando à formação técnica, profissional e superior, mas somente nas áreas que careciam de 

pessoal especializado e treinado em função do governo português estar sediado no Brasil 

(PILLETI; ROSSATO, 2010, pp. 15-16). 

As reformas pombalinas contrapunham-se ao predomínio das ideias religiosas e com 

base nas ideias laicas inspiradas no Iluminismo, o Estado passa a ajudar, de forma tímida, na 

instrução pública. Nesse caso, a responsabilidade do governo se limitava ao pagamento do 

salário do professor e  ao fornecimento das diretrizes curriculares e da matéria a ser ensinada, 

deixando a cargo do próprio docente adquirir os materiais necessários para sua tarefa 

educacional, além de realizar as aulas na sua própria casa (SAVIANI, 2014, p. 17).  

 Portanto, modificou-se o cenário educacional para atender a demanda de alunos 

oriundos da aristocracia portuguesa e preparar seres humanos para as novas funções técnico-

burocráticas. Importante ressaltar que nesse processo não houve progresso em relação à 

educação elementar, uma vez que as elites recebiam instruções em suas próprias casas como 

ensino privado. Nesse momento histórico, já se percebe um ensino elementar precário e o 

acesso à escola como privilégio de poucos (LEITE; DI GIORGI, 2011, p. 18). 

 

3.1.2 – DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO: atuação docente na idade da 

vocação. 

 

 De acordo com Leite e Di Giorgi (2011, p. 19), a partir do Império o país começou a 

reconhecer a importância do sistema escolar. Após a independência de Portugal, iniciou-se a 

discussão da situação precária da educação no país. Algumas escolas foram fundadas nas 

províncias e constituíram um pequeno processo de ensino elementar. Mesmo assim, durante 

todo o Império, a educação popular ainda se desenvolveu de forma precária. A educação do 

povo não tinha muita importância para a estrutura social e econômica da época, mantendo-se 

o processo educacional como privilégio das elites.  

 Pilleti e Rossato (2010, p. 16) descrevem que após a declaração da independência  foi 

elaborada a Constituição de 1824, outorgada pelo imperador sem nenhuma participação do 

povo, nem mesmo indireta. No campo educacional, houve a tentativa de garantir a instrução 

primária gratuita para todos os cidadãos, mas não foi incluído o princípio da obrigatoriedade 

da educação, sendo os escravos excluídos desse direito. Ao mesmo tempo em que se 

construíam poucas escolas, os professores não tinham boa formação profissional. 

 Essa Constituição ocasionou a elaboração de uma lei imperial, de 15 de outubro de 

1827, que estabelecia a implantação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e 
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lugares populosos. Porém, o Ato Adicional (1834) à Constituição do Império, ao dispor sobre 

a competência das Assembleias provinciais para legislarem sobre a instrução pública, 

praticamente tirou toda a responsabilidade da União de controlar e planejar a oferta da 

instrução primária, deixando esse nível de ensino dependente das disposições de um nível de 

governo ainda precariamente organizado em termos institucionais e financeiros 

(ALGEBAILE, 2009, p. 97-98). 

 Sendo assim, ainda não havia sido possível observar a democratização do ensino 

público para o povo. As escolas de instrução secundária não foram criadas e as escolas 

primárias não se desenvolveram por falta de recursos e professores. O povo quando chegava a 

ter contato com a educação, fazia-o de maneira tão rudimentar e arcaica que somente se 

habilitava para o básico. Enquanto isso, o ensino médio e a universidade continuavam como 

um sonho possível para poucos privilegiados (PILLETI; ROSSATO, 2010, p. 21). 

Segundo Tardif (2013, pp. 554-555), ao analisar a carreira dos professores e as 

características da escola em diferentes épocas, considera esse momento histórico como a 

idade da vocação, que teve como característica a ligação do movimento religioso com o ato 

de ensinar. A vocação tratava-se de um movimento interior pelo qual os docentes deviam 

cumprir uma grande missão, ou seja, professar a sua fé religiosa perante as crianças. Nesse 

sentido, o ensino é considerado uma profissão religiosa e, até nos dias atuais e em diversos 

países do mundo, principalmente, no ensino privado, é entregue a comunidades religiosas.  

 Já Rodríguez (2008, p. 47) afirma que na idade da vocação o professor deveria 

assumir a sua função como um “apostolado”. Ele deveria ter nascido com uma vocação para 

ensinar todas as verdades divinas e que os padres da igreja católica julgavam os professores 

como “seres quase santos” que proporcionariam aos alunos todos os conhecimentos advindos 

da realidade cristã. 

O ensino na idade da vocação era considerado um trabalho moral. Com a vocação, a 

mulher que se dedica ao ensino está a serviço de uma missão. Isso significa que a professora 

não estava na escola, a princípio, para transmitir saberes dirigindo-se à inteligência das 

crianças, mas para moralizar e manter as crianças na fé. As “virtudes femininas tradicionais” 

eram valorizadas e serviam de justificativa à ausência de formação: amor pelas crianças, 

obediência, devoção, espírito de sacrifício, espírito de servir. As mulheres religiosas e leigas 

aprendiam a ensinar no próprio cotidiano da escola pela vivência e imitando as professoras 

mais experientes. As tradições pedagógicas eram orientadas para o controle das crianças, 

principalmente, para o controle do corpo (TARDIF, 2013, p. 555). 

Nesse momento histórico, as professoras trabalhavam de graça ou eram mal 

remuneradas e as condições de trabalho ficavam em segundo plano. Para as professoras, 
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pouco importavam as condições materiais, mesmo as mais miseráveis, eram obrigadas a 

desempenhar as suas funções. De maneira geral, o trabalho das professoras leigas era instável, 

precário, cíclico. Elas ensinavam, muitas vezes, antes de se casarem e abandonavam o 

trabalho, assim que se casavam (TARDIF, 2013, p. 555). 

 

3.1.3 – DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO: atuação docente na idade do 

ofício. 

 

Ao se instalar o regime republicano brasileiro, em sua primeira fase, chamada Primeira 

República (1889 a 1930), se observou a substituição do trabalho escravo pelo trabalho pago, 

fato que aprofundou a renovação da educação brasileira (PILLETI; ROSSATO, 2010, pp. 21-

22). 

 Com esse regime, começaram a ser considerados ideais liberais que favoreceram o 

crescimento da industrialização. Os grandes centros urbanos passaram a receber as elites e 

parte da classe média emergente, ampliando as oportunidades educacionais para o nível médio 

e superior. O ensino elementar começou a se desenvolver na região Centro-Sul do país devido 

ao deslocamento do eixo econômico, porém, no plano geral, a educação permanece como 

benefício exclusivo das elites (LEITE; DI GIORGI, 2011, p. 20). 

 Não existe nenhuma menção na primeira Constituição republicana sobre a oferta, ou o 

controle do ensino primário por parte da União, ou do Congresso. Fica apenas subentendido 

que caberia aos estados qualquer iniciativa de regulação e implementação da oferta desse 

nível de ensino. A falta de disposições claras sobre as responsabilidades dos estados no 

campo educacional e de qualquer parâmetro ou controle por parte da União já mostrava certas 

escolhas de uma forma de governabilidade que pressupunha acordos para garantir a 

autonomia dos estados, uma espécie de “carta branca” para que estes atuassem conforme os 

limites, os eventos e as vontades dominantes locais (ALGEBAILE, 2009, p. 98). 

  Como Algebaile (2009, p. 98) menciona, nesse contexto político, o quadro de atuação 

do poder público é delineado, de baixa responsabilização jurídica pela realização da oferta do 

nível de ensino mais elementar para as parcelas mais significativas da população. Assim,   

confirmando-se que no Brasil, o silêncio da lei funciona melhor que qualquer determinação 

realizada no formato de regras.. Isso acontece, de tal forma que as reformas educacionais 

promovidas pela União nas décadas posteriores jamais se tornaram objeto de efetiva 

implementação do nível mais elementar de ensino para as camadas mais carentes da 

população. 
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 A pouca presença de estudantes das classes populares nas escolas primárias na cidade 

de São Paulo no início do período republicano pode ser verificada pelo baixo índice de 

matrículas nas raras escolas existentes. O número de matriculados em escolas públicas 

primárias não ultrapassava 1.540 em uma população de 64.934 pessoas (SPOSITO, 1984, p. 

31).  

 O governo central, incapaz desde o Império, de oferecer um modelo de educação que 

se transformasse em um sistema nacional de ensino moderno e modernizador, abriu mão da 

instrução primária e secundária, relegando-as aos estados que, em geral, não dispunham de 

recursos ou de interesse político. Por esse motivo, a responsabilidade do Estado em oferecer a 

educação pública ao povo acabou transferida à iniciativa privada e à igreja Católica que 

estavam autorizadas a criar estabelecimentos de ensino sem exame ou licença (PILLETI; 

ROSSATO, 2010, p. 22). 

 No entanto, a iniciativa privada e a rede de escolas confessionais não chegaram a 

popularizar a educação no Brasil, pois se dedicaram quase exclusivamente ao ensino 

secundário, destinado a uma minoria, como passagem para o Ensino Superior. Enquanto isso, 

o poder público oferecia uma educação primária precária e limitada (PILLETI; ROSSATO, 

2010, p. 22). 

 Os 25 (vinte e cinco) primeiros anos do período republicano não se diferenciaram dos 

últimos do império. Peregrino (2010, p. 84) menciona que na sociedade escravocrata até as 

primeiras décadas da República o processo educacional se dividiu em duas vertentes. Uma 

esteve relacionada com o Ensino Superior para as elites, após as pessoas terminarem o antigo 

Ensino Secundário. A outra, com o Ensino Profissional realizado em escolas agrícolas ou em 

escolas de aprendizes de artífices destinadas à formação de força de trabalho para as camadas 

populares. 

 A educação reproduzia claramente as desigualdades geradas na vida econômica e 

social. O sistema escolar mantinha a subdivisão da sociedade em minorias dominantes e  em 

grandes massas oprimidas. Os alunos advindos das elites terminavam o antigo Ensino 

Elementar, concluíam o Ensino Médio de nível secundário e ingressavam nas Escolas 

Superiores, enquanto as camadas populares concluíam o antigo Ensino Elementar e, algumas 

vezes, conseguiam vagas em escolas que preparavam para o trabalho, pois as escolas de nível 

secundário eram mantidas, em sua grande maioria, pela iniciativa privada ou confessional 

(BEISIEGEL, 2005, p. 126).  

  Conforme Sposito (1984, p. 43), a inexistência de estabelecimentos públicos impedia 

que a população sem recursos financeiros continuasse os seus estudos, restando como 

alternativa, os estabelecimentos particulares de ensino aos mais favorecidos economicamente. 
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A autora ainda afirma, a partir de entrevistas com profissionais da época, que as exigências de 

taxas, selos e contribuições configuravam uma situação em que o antigo Ensino Secundário 

favorecia a entrada e permanência apenas dos jovens das elites interessados pelos estudos 

acadêmicos e pelas ocupações de prestígio as quais poderiam ter acesso. 

 As leis orgânicas que vigoravam nesse período, por meio de exames rígidos e 

seletivos, tornavam o ensino antidemocrático ao dificultarem ou impedirem o acesso das 

classes populares ao ensino de nível médio e, consequentemente, ao Ensino Superior 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 164). 

 Dessa forma, por décadas a escola foi um ambiente onde poucos usufruíam de seus 

benefícios, ou seja, apenas a classe social de poder econômico alto é que frequentava os 

bancos escolares e, assim, tinha acesso ao conhecimento científico e humanístico.  No Brasil, 

desde o tempo da Colônia até os anos 20/30 do século XX, a educação foi mantida como 

privilégio de poucos (PENIN, 2009, p. 17). 

 Entretanto, já nessa época, um grupo de educadores denunciava a falta de atendimento 

educacional para toda a população. Esses educadores eram movidos pelas ideias 

escolanovistas que já eram difundidas na Europa e nos Estados Unidos. Esse movimento teve 

grande repercussão no Brasil após a década de 1930, deixando marcas profundas no 

pensamento pedagógico brasileiro (LIBÂNEO, 2014a, p. 62).  

 O marco desse movimento pedagógico no Brasil foi em 1932, quando foi lançado o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, no qual aparecem ideias como: escola comum e 

única para todos, mantida pelo Estado; obrigatoriedade e gratuidade escolar; laicidade e 

coeducação. Todos aqueles que disseminavam esses ideais sobre a democratização da escola 

baseavam-se na pedagogia progressista de John Dewey e visavam ajustar a educação ao 

modelo de desenvolvimento urbano-industrial que se implantava no país (LIBÂNEO, 2014a, 

p. 62). 

 Dessa maneira, Libâneo (2014a, p. 62) finaliza a sua interpretação sobre esse 

momento histórico, afirmando que esses educadores denunciaram a velha estrutura 

educacional, conservadora e elitista, propondo uma escola que viesse a contribuir para a 

preparação dos estudantes à realidade social em mudança. Importante ressaltar que nem todos 

os princípios pedagógicos da escola nova foram absorvidos efetivamente pela organização 

escolar da época que permaneceu tradicional. Entretanto, o conflito de ideias entre católicos e 

liberais escolanovistas contribuiu para a denúncia sobre as deficiências daquela estrutura 

educacional, influenciando uma política de expansão da escola para pessoas das camadas mais 

populares da sociedade brasileira. 
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 Após a 1ª Guerra Mundial, as discussões sobre os problemas educacionais ganham 

força, tendo início uma campanha contra o analfabetismo e o movimento a favor da educação 

popular. As alterações das relações sociais provocadas no Brasil com a extinção da 

escravatura e o fato do proletariado iniciar a sua história no contexto brasileiro provocam a 

expansão do antigo Ensino Elementar, pois, na ótica da classe dominante, o ensino poderia ser 

uma forma de controlar a população em favor dos interesses do capital (LEITE; DI GIORGI, 

2011, pp. 21-22). 

 No período de 1930 a 1945, a esfera educacional sofreu reflexos das mudanças do 

regime político. Em seu programa de reconstrução social, o Presidente Getúlio Vargas incluía 

entre os objetivos a difusão do ensino público, principalmente, o profissionalizante, sendo 

observada a ampliação do antigo Ensino Elementar no final do Estado Novo (LEITE; DI 

GIORGI, 2011, p. 23). 

 Essas mudanças geraram a estrutura básica do sistema de ensino que vigora, de certa 

forma, até os dias atuais. Foi organizado o ensino secundário, técnico-industrial, comercial e 

agrícola, estabeleceu-se uma uniformidade do currículo e sua organização. Nesse período foi 

criado formalmente um serviço de orientação educacional em cada estabelecimento de ensino. 

Essas alterações na estrutura educacional brasileira ocorreram pela Reforma Capanema, na 

qual os governantes queriam aumentar o nível educacional da classe trabalhadora, visando 

somente ao desenvolvimento econômico do país sem modificação da ordem econômica 

existente, obrigando, de forma fascista, que a classe trabalhadora realizasse ensino técnico 

para conseguir vaga no mercado de trabalho, enquanto as elites dirigentes continuavam seus 

estudos em outros níveis de escolarização mais avançados (LIBÂNEO, 2014a, p. 63).  

 A Constituição de 1934 estabeleceu a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino. 

Porém, somente na década de 1940 foram instituídos os sistemas estaduais de ensino, que 

iniciaram a organização e o atendimento à população, inaugurando um processo de 

escolarização para pessoas que não faziam parte da elite (PENIN, 2009, pp. 17-18). 

 Essa mesma Constituição fixou bases para a política nacional de educação. A 

educação passou a ser reconhecida como direito de todos, o Ensino Fundamental (1º ciclo) 

passa a ser gratuito, obrigatório e extensivo aos adultos, colocou-se como meta a 

universalização desse nível escolar. A Constituição Federal de 1946 estabeleceu que a 

educação fosse direito de todos. Começou-se a  vivenciar uma política de Ensino 

Fundamental, decorrente da pressão e da expansão da escolaridade, desde 1930 (LEITE; DI 

GIORGI, 2011, p. 24). 

 Na Constituição de 1934 foram estabelecidas e detalhadas as competências e as 

obrigações da União quanto a diretrizes, planejamento, controle e fiscalização da educação 
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nacional, o que se repetiria nas Constituições seguintes. As responsabilidades diretas da União 

com a organização e a manutenção do ensino foram ampliadas bem como estendidas à 

manutenção dos sistemas de ensino dos diferentes territórios (ALGEBAILE, 2009, p. 99). 

 No entanto, a realização desses dispositivos legais ocorreu com muito atraso e de 

forma desigual nas diferentes regiões do país, acompanhado, na maioria das vezes, pelo 

processo de urbanização e capitalização desses locais. No Estado de São Paulo, na metade do 

século XX, já era possível observar o aumento do número de matrículas na antiga escola 

primária (BEISIEGEL, 2005, p. 126).  

  Sposito (1984, p. 33) descreve que houve um grande aumento da população no 

município de São Paulo, na década de 1950, pela migração interna. A cidade foi convertida 

em região que concentrava a mão de obra trabalhadora e passou a se formar grandes centros 

periféricos na cidade. Grande parte desses migrantes eram crianças que, em sua maioria, 

nunca haviam passado pela escola, aumentando as pressões populares para que esses futuros 

estudantes fossem atendidos pelo setor público. 

 O crescimento rápido da cidade de São Paulo, em poucos anos, tornou-se um local de 

habitação com carências urbanas, pois o desenvolvimento da metrópole não foi acompanhado 

de uma infraestrutura de serviços públicos para a coletividade urbana. Desse modo, as 

precárias condições de existência em centros urbanos interferiram negativamente na qualidade 

de vida de seus habitantes, inclusive na qualidade do sistema educacional (SPOSITO, 1984, p 

173). 

 A ampliação de matrículas nas escolas ocorria de forma constante na década de 1950, 

porém não era suficiente para absorver todo o contingente da população em idade escolar. A 

aceleração do crescimento urbano, ocorrida pela industrialização intensiva na região de São 

Paulo nessa época, criou sérias dificuldades em relação à oferta de vagas nas escolas 

elementares do Estado (SPOSITO, 1984, p. 33). 

 Penin (2011, p. 63)  complementa essa descrição ao afirmar que essa migração de um 

número grande de pessoas para a cidade de São Paulo, acentuada a partir da década de 1950, 

ocasionou a falta de prédios escolares para abrigar todos os alunos, entre outras carências. Em 

1956, foi criado o ensino municipal paulistano, ocasião em que a Prefeitura iniciava atividade 

independentemente do governo estadual na oferta do ensino público. Houve uma grande 

divergência entre esses dois níveis governamentais, o que ocasionou certa falta de 

planejamento e desorganização das construções escolares. 

  Conforme afirma Beisiegel (2005, p. 39), na década de 1950, os alunos que 

estudavam na rede estadual no antigo Curso Primário somavam 84,1% de todas as crianças 
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matriculadas nesse ciclo de escolarização. Enquanto o ensino municipal absorvia apenas 7,1% 

dos alunos e a rede particular de ensino atendia 8,7% dos discentes.  

 Vale ressaltar que Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 162) apontam que a Lei nº 

5.692/1971, editada durante a ditadura militar, repassou arbitrariamente a gestão do Ensino 

Fundamental (1ª a 4ª série) aos governos municipais, sem oferecer condições financeiras, 

técnicas para tal e em uma situação constitucional que nem sequer reconhecia a existência 

administrativa dos municípios. Apenas com a Constituição Federal de 1988, o município se 

legitimou como instância administrativa e a responsabilidade do Ensino Fundamental lhe foi 

repassada. 

 Nesse contexto sócio-político-econômico, Penin (2011, pp. 76-77) ressalta que a 

proposta de democratização do acesso à escola pública implicou na desvalorização do salário 

dos professores, na deterioração das condições de trabalho, na diminuição do rendimento 

escolar dos alunos e na escassez de verbas para a educação.  A autora menciona ainda que os 

alunos da escola pública (estadual e municipal) apresentavam baixo rendimento escolar, 

enquanto as crianças e adolescentes que frequentavam o ensino privado mantinham o mesmo 

rendimento dos anos anteriores. O investimento que a União despendia à Educação também 

despencou após a democratização do ensino, diminuindo pela metade a porcentagem do 

orçamento federal com a educação entre as décadas de 1960 e 1980. 

 A expansão da oferta de vagas nos diferentes níveis de ensino teve como consequência 

o comprometimento da qualidade dos serviços prestados pela degradação das condições de 

exercício do ensino, pela desvalorização do professor, pela redução da jornada escolar, pelo 

aumento do número de turnos, pela multiplicação de classes multisseriadas com um único 

professor, pelo achatamento do salário dos professores e pela absorção de professores leigos 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2014, pp. 164-165).  

 Para Beisiegel (2005, p. 45), já na década de 1940, nas regiões de São Paulo onde o 

crescimento demográfico foi mais acentuado, foram realizadas diversas estratégias para 

aumentar as matrículas no antigo Ensino Primário nas escolas estaduais. Foi reduzido o 

número de aulas nos cursos oferecidos para aumentar o número de períodos de funcionamento 

da escola; instaladas classes em salas ou dependências diversas (galpões escolares) que não 

ofereciam condições materiais mínimas para a atividade docente. Portanto, sempre que uma 

escola estadual não conseguia atender todas as crianças que tentavam se matricular naquela 

unidade escolar, eram instaladas classes escolares em locais improvisados. 

  Já Sposito (1984, p. 33) relata que no ano de 1948 havia a necessidade de 971 

(novecentos e setenta e uma) classes de 40 (quarenta) alunos cada para suprir a falta de vagas 

nos diversos bairros da cidade de São Paulo. As escolas existentes nas periferias funcionavam 
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de forma muito precária e isso preocupava os pais dos estudantes das classes populares. O 

relato de um dos engenheiros que participava da comissão que construía as escolas, o senhor 

Amadei, mostra bem essa realidade: 

crianças em porões, em garagens, em salas acanhadas, comportando 

normalmente a terça parte dos alunos nela amontoados; salas e prédios 

novos com a lotação quase dobrada; até seis períodos de aula diários; 

ausência de ar e de luz e de pátios de recreação; muitas vezes uma 

instalação sanitária para centenas de crianças em ambos os sexos; 

carteiras de caixão de querosene ou de cebola; bancos e tábuas apoiadas 

por pilhas de cebola; e médicos atendendo crianças nas ruas. Dezenas de 

milhares de crianças, mal nutridas, percorrendo às vezes distâncias 

enormes, de alguns quilômetros, para serem alojadas em pardieiros, 

necessitando às vezes trazer consigo um vidro de água para matar a sede, 

alimentadas e vestidas muitas com os minguados recursos da Caixa 

Escolar, socorrida com as contribuições de professores e particulares 

(SPOSITO, 1984, pp. 36-37).[...] Os grupos em geral superlotados. 

Encontramos classes com 50 e até 60 alunos, mesmo nas do 1º ano, para as 

quais as estatísticas não podem indicar frequência superior a 40. O recorde 

de número de crianças por sala de aula ficava com os bairros da Vila 

Formosa, Taipas e Bussocaba, com uma média de 47 alunos por sala 

(SPOSITO, 1984, p. 37). 

 

 No final da década de 1940 e início da de 1950, Sposito (1984, p. 37) descreve que o 

sistema de construção de galpões de madeira passa a ser utilizado para tentar dar conta da 

demanda de vagas com o crescente número de crianças com idade para frequentar a escola na 

cidade de São Paulo. 

 Ainda na década de 1960, a grande maioria dos alunos do antigo Ensino Primário 

comum (60,76%), estudantes de escolas municipais em São Paulo, era atendida em escolas 

instaladas em galpões de madeira, construídas com recursos públicos de emergência 

(BEISIEGEL, 2005, p. 48). 

 A precariedade da educação pública, entre as décadas de 1940 e 1960, pode ser 

considerada como reflexo das dificuldades que as camadas mais populares conviviam 

diariamente com todos os serviços públicos disponibilizados para essa população. Sposito 

(1984, p. 180) relata que havia problemas de falta de água, luz, escolas, postos de saúde e 

policiamento nas periferias que se formavam na cidade de São Paulo. A imprensa denunciava 

em grandes manchetes essa realidade, muitas vezes acompanhadas de minuciosas notícias que 

ocupavam páginas inteiras dos jornais. 

 Nesse momento histórico, grupos de moradores dos bairros mais periféricos começam 

a se organizar para tentar superar essas dificuldades, inclusive as relacionadas com o sistema 

educacional. Pessoas que faziam parte desses grupos também procuravam a imprensa e 
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muitas vezes se posicionavam dizendo que o problema mais urgente da cidade de São Paulo 

na década de 1950 estava relacionado com a falta de escolas (SPOSITO, 1984, p. 213). 

 Mesmo com todas essas turbulências administrativas e financeiras dos municípios na 

tentativa de democratizar o ensino para as classes populares e a luta dessa parcela da 

população para conquistar os seus direitos, Penin (2011, p. 70) aponta que nas décadas de 

1970 e 1980, foi presenciado um aumento significativo na oferta de vagas nas escolas. Os 

filhos de pessoas com menor poder aquisitivo passaram a ter respeitado o direito de frequentar 

a escola pública. Essa democratização quantitativa, na interpretação da autora, ocorreu devido 

ao interesse dos governos federal, estadual e municipal em escolarizar a mão de obra 

necessária à produção industrial e devido às reivindicações organizadas nos bairros 

periféricos. 

  Conforme Campos (1989, pp. 50-60) aponta, houve muita luta da população 

trabalhadora para conquistar o acesso à escola de 1ª a 4ª séries e posteriormente de 5ª a 8ª 

séries para seus filhos. Essas reivindicações já apontavam a inexistência de uma política por 

parte do Estado que visasse resolver a necessidade de inclusão dos trabalhadores na escola. 

Para o autor, onde houve luta depois de muita pressão, a burocracia do Estado deu alguns 

passos até para se ver livre do grande desgaste político ocasionado pelas cobranças do povo. 

 A exclusão das classes mais carentes da escola se explicava na pura e simples 

inexistência de escolas nos bairros. As denúncias e lutas dos trabalhadores mostraram que 

houve a necessidade de percorrer um longo caminho em busca da obtenção dos seus direitos à 

educação. Esse caminho foi marcado por promessas; pelo labirinto burocrático dos órgãos 

responsáveis pela construção de escolas; por obstáculos erguidos pela legislação e pelas 

pressões políticas, para conseguir, depois de muitos anos de luta, a construção de uma escola 

nos bairros mais carentes (CAMPOS, 1989, p. 50). 

 Essas escolas passam a ser construídas nos bairros em que moram os trabalhadores e 

pessoas com pior condição socioeconômica por questões eleitoreiras. Diversas unidades 

escolares foram erguidas em pequenas e médias cidades interioranas e, em menor proporção, 

em bairros residenciais de classes sociais inferiores nas grandes cidades, locais em que as 

reivindicações do povo eram mais intensas, seja por não haver escolas em nível secundário já 

instaladas, seja porque a situação econômica dessa população não permitia que seus filhos 

frequentassem as escolas particulares (BEISIEGEL, 2005, p. 50). 

 Os políticos sabiam que a falta de escolas sensibilizava a população. Assim, tratavam 

de conseguir a instalação de galpões e a construção de prédios nos bairros que não possuíam 

escolas. Com essas medidas, procuravam conquistar o apoio popular e os votos nas eleições. 

Essa realidade se intensificou na década de 1950, quando a disputa pelo voto popular foi 
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acirrada entre as lideranças políticas e a abertura de vagas nas escolas para os filhos dos 

trabalhadores passou a ser um importante meio de conquista do apoio eleitoral das camadas 

populares (SPOSITO, 1984, p. 215). 

 Nesse cenário de luta da classe trabalhadora pela escola e de interesses da classe 

política para conseguir os votos dessa parcela da população para possibilitar o seu acesso ao 

ensino, muitos administradores e educadores ainda compreendiam a escola de nível 

secundário como local de seleção e encaminhamento escolar das “futuras elites” do Brasil.  

Por esse motivo, nesse nível de ensino se contrapunham à ampliação do número de 

vagas  para as camadas populares. Muitos segmentos populares tiveram que lutar muito para 

garantir que seus filhos continuassem estudando após finalizar a antiga escola primária, pois 

essa população começou a enxergar na escola o principal caminho de ascensão às novas 

ocupações de trabalho que surgiam na época (BEISIEGEL, 2005, p. 127).  

Tardif (2013, pp. 555-556) nomeia esse contexto histórico como idade do oficio. 

Nesse momento, foram construídas as primeiras escolas públicas e laicas bem como a 

educação foi se tornando obrigatória para as crianças. A relação das professoras com o 

trabalho deixou de ser vocacional, tornando-se salarial e contratual com as docentes 

conquistando melhores condições de trabalho e um salário mais compatível quando 

comparado ao dos homens, além de conquistarem a aposentadoria, a estabilidade e a 

segurança de permanecer no emprego, ainda que a “mentalidade da vocação” continuasse 

presente.  

Ainda nessa idade, diversos educadores do período, como Pestalozzi, elaboraram 

concepções teóricas para criar um modelo de atuação docente, apoiadas em técnicas de 

trabalho específicas para serem desenvolvidas na sala de aula. A partir da estruturação dos 

sistemas educativos, no século XIX, foram criadas as condições para estruturar a tarefa de 

ensinar, iniciando diferentes modelos para formar os professores. Os docentes passaram a 

receber um contrato para exercer a tarefa de ensinar e a serem remunerados pelas suas 

atividades, pois tiveram que realizar a sua formação para conseguir desenvolver o seu oficio 

(RODRÍGUEZ, 2008, p. 49). 

 Dessa maneira, Rodríguez (2008, p. 50) menciona que somente no final do século XIX 

começou a desaparecer lentamente a visão religiosa e instalou-se uma perspectiva profissional 

na formação docente, expandindo as instituições formadoras de professores. Nesse momento, 

a visão do trabalho docente passou a ser vista como oficio que deveria ser aprendido, embora 

a visão vocacional ainda estivesse mantida no cotidiano escolar dos professores. 

 Em contrapartida, a idade do ofício exige das mulheres um investimento inicial 

pesado, pois elas devem se formar. Dessa forma foi que as escolas normais de formação de 
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professores, a partir do século XIX, se espalharam e tornaram-se obrigatórias aos poucos no 

século XX, ao passo que a formação se alongou progressivamente, passando do nível 

secundário para o nível universitário. Entretanto, como em qualquer profissão, a experiência 

concreta permaneceu no cerne do saber ensinar. Nas escolas normais, o aprendizado da 

profissão passou pela prática, pela imitação, pelo domínio das rotinas estabelecidas nas 

escolas pelas professoras experientes, bem como respeito pelas regras escolares (TARDIF, 

2013, p. 557). 

 No Ocidente, o ensino como ofício atingiu seu apogeu após a Segunda Guerra 

Mundial, como parte de um processo de democratização da escola pública. Na maioria dos 

países ocidentais, a edificação desse sistema de ensino estatal permitiu que os professores 

fossem integrados à função pública com o status de funcionário público. Esse status deveria 

lhes garantir certa autonomia pedagógica e uma proteção contra os antigos controles externos. 

Além disso, esse novo status profissional deveria estabelecer uma relação de confiança entre o 

Estado e as professoras, delegando autoridade pedagógica e reconhecendo a competência das 

docentes de administrar a aula (TARDIF, 2013, p. 557). 

 No entanto, Tardif (2013, p. 558) descreve que na América Latina, o processo de 

separação entre Estado e Igreja e entre o público e o privado permaneceu inacabado em várias 

sociedades. Além disso, ao longo do século XX, o trabalho docente sofreu, periodicamente, o 

impacto das crises econômicas e políticas que acabaram por piorar a condição de trabalho dos 

professores.   

O autor indaga se no Brasil e em muitos países da América Latina, o ensino atingiu 

plenamente a idade do ofício, pois os professores brasileiros receberam uma remuneração 

digna por um trabalho que exigiu uma formação universitária? Esses docentes conquistaram 

definitivamente uma carreira estável e contínua com benefícios em longo prazo? Esses 

professores puderam contar com certa autoridade pedagógica delegada pelos estados? A 

competência dos docentes para administrar  foi reconhecida ou se pretendeu formar um corpo 

de executantes daquilo que outras pessoas pensaram? Ao responder essas perguntas sabe-se 

que a maioria desses quesitos ainda estavam longe de serem conquistados no Brasil até a 

década de 1980 do século XX. 

 

3.1.4 – DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO: atuação docente na idade da 

profissão. 

 

 Apenas com a Constituição Federal organizada em 1988, a valorização da cidadania 

despertou maiores debates. Tal Constituição ofereceu princípios de gestão democrática ao 
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ensino público, reforçando o dever do Estado em oferecer creches, escolas e o Ensino 

Fundamental gratuito para todos (LEITE; DI GIORGI, 2011, p. 29). 

 Além disso, essa mesma Constituição instituiu, na forma de lei, o plano de carreira 

para o magistério público, prevendo piso salarial e recrutamento por meio de concurso; 

consolidou o ensino noturno regular, adequando-o às condições do estudante; previu a 

obrigatoriedade e gratuidade do Ensino Médio, além do acesso, segundo a capacidade de cada 

indivíduo, aos níveis mais elevados da escolaridade; procurou atender as exigências da 

educação especial; dispôs sobre o atendimento às necessidades de material didático, 

transporte, alimentação e saúde que deveriam ser financiados com recursos provenientes de 

contribuições sociais; e ampliou o ensino gratuito e obrigatório, incluindo todos aqueles que 

não tiveram acesso à escola nas idades adequadas (BEISIEGEL, 2005, p. 139). 

  Contudo, Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 162) mencionam que a Constituição ou 

uma lei não conseguem sozinhas nem rapidamente descentralizar o ensino e fortalecer os 

municípios na tentativa de democratizar a escola para todas as crianças. Assim, alcançando 

todos os marcos positivos para os profissionais que atuam na educação criados na legislação.  

 Os autores acreditam que essa é uma tarefa política de longo prazo, associada às 

formas de fazer política no país e às concepções de poder. A descentralização precisa 

acontecer com espírito de colaboração e, pelo contrário, a tradição política brasileira é de 

competição e medição de forças. Além disso, a descentralização do poder desde o final do 

século XX, veio atrelada aos interesses neoliberais de diminuir os gastos sociais do Estado. 

 O debate sobre a qualidade da educação no Brasil se intensificou exatamente após a 

ampliação da cobertura do atendimento escolar para as camadas populares. Os autores 

mencionam que durante a Ditadura Militar se estendeu a escolaridade de Ensino Fundamental 

obrigatória para todas as crianças, mas que a qualidade do ensino apresentou decréscimo, 

ocasionando um tremendo descontentamento com a deterioração da gestão das redes públicas, 

com o rebaixamento salarial dos professores e com a elevação das despesas escolares sem o 

aumento de recursos devidos para esse fim (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 158). 

 Esse decréscimo da qualidade do ensino, ocorrido concomitantemente ao processo de 

democratização da escola pública para as camadas populares, se deve à simples multiplicação 

de modelos tradicionais e, muitas vezes, obsoletos de escola; por priorizar apenas o aumento 

na oferta de vagas em detrimento da qualidade do ensino; pela falta de critérios econômicos 

na distribuição das unidades escolares em diferentes regiões; e por interesses políticos na 

orientação dos sistemas de ensino (BEISIEGEL, 2005, p. 51). 

 Beisiegel (2005, p. 112) ainda revela que o crescimento da rede de escolas públicas em 

todos os níveis de ensino e a complexidade resultante desse crescimento, também produziu o 
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fenômeno da burocratização da atividade docente. A expansão das unidades escolares 

públicas ocorreu em um momento em que a possibilidade de investimentos no ensino eram 

pequenas, ocasionando uma improvisação de prédios, de  salas de aula e de professores.  

 A precariedade dos serviços humanos e de infraestrutura das novas escolas mostrava a 

incapacidade de o Estado implantar uma política que possibilitasse os bens de consumo 

coletivo adequados para as classes sociais menos favorecidas. Além disso, ficava nítido que, 

quando foram resolvidos os problemas de acesso à antiga escola primária e secundária, ainda 

ocorriam de forma intensa as dificuldades relativas à permanência dos filhos da classe 

trabalhadora no sistema educacional. 

 Entretanto, o pouco que foi alcançado, isto é, as unidades educacionais funcionando 

de forma precária, mostrou-se importante para o processo de expansão do ensino público e 

para diminuir as desigualdades sociais em uma sociedade marcada pela extrema desigualdade 

do atendimento e da qualidade do ensino oferecida para a maioria da população (SPOSITO, 

1984, p. 241).  

 Nesse contexto de abertura da escola pública para todas as classes sociais sem os 

devidos investimentos por parte dos governantes, é iniciado um processo de revolução 

tecnológica e da comunicação, forçando a escola a rever o seu papel e os professores a 

pensarem em novas perspectivas para o currículo, metodologia de ensino e respectiva 

avaliação. Nos centros urbanos de classe média e mais populosos é iniciado um movimento 

de transferência dos alunos com melhor poder aquisitivo para as escolas particulares, 

principalmente, porque a escola pública apresenta dificuldades em lidar com as mudanças na 

sociedade e algum tipo de discriminação pela chegada de novos alunos, filhos de pessoas 

pertencentes às classes menos favorecidas (PENIN, 2009, p. 21). 

 Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 159) apontam que as famílias com maior poder 

aquisitivo passaram a matricular os seus filhos nas escolas particulares para fugir das greves 

que ocorriam no setor educacional público constantemente, pois os profissionais que atuavam 

nas escolas não estavam contentes com as condições de trabalho existentes para ensinar as 

crianças. 

  Nessa perspectiva, Leite e Di Giorgi (2011, p. 31) também acreditam que, do ponto de 

vista do desenvolvimento econômico e do capital, foi necessária a ampliação das 

oportunidades educacionais, mesmo que esse aumento de alunos na escola tenha ocorrido sem 

a melhoria da qualidade do ensino, mas é de extrema importância ressaltar que, pela primeira 

vez na história do Brasil, a população trabalhadora passa a ser acolhida pela escola. 

  Já Cortesão (2002, p. 23) aponta que essa nova população composta por uma mistura 

de culturas e de situações socioeconômicas que até então não eram observadas nas escolas, 
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passa a frequentar os bancos escolares e se apresenta com características muito diferentes das 

que estavam presentes no grupo sociocultural para o qual a escola tinha sido concebida. Leite 

e Di Giorgi (2011, p. 31) ressaltam que a população que passou a frequentar a escola mudou 

radicalmente, tornando-a um ambiente onde todos os setores da sociedade se encontram, além 

de ser um campo de repercussão de todas as tensões que conturbam a vida coletiva 

contemporânea. 

 Para Beisiegel (2005, p. 113-114), a escola do passado era elitista e seletiva, 

preparando as crianças que a frequentavam para o ingresso em algumas escolas superiores. 

Porém, a partir das reivindicações das classes populares nas áreas urbanas, a escola foi se 

abrindo para aquelas pessoas que faziam parte dos setores mais desfavorecidos da população. 

No final da década de 1960, o Estado começa a possibilitar que as crianças frequentem as 

escolas secundárias como continuação das escolas primárias, eliminando a barreira que o 

Exame de Admissão constituía, substituindo o exame tradicional pelo exame nacional 

comum, com critérios de aprovação bastante rebaixados. Portanto, aquela escola secundária 

que servia somente às elites foi se transformando, após muitas pressões populares, em uma 

escola comum e aberta a todos. O autor afirma  que essas crianças que passaram a frequentar 

a escola não possuíam as mesmas possibilidades de acompanhamento dos conteúdos culturais 

transmitidos pela antiga escola secundária.  

  Desse modo, Beisiegel (2005, p. 115) complementa que passou a ser muito mais 

difícil para as professoras ensinar os conhecimentos sistematizados pela escola entre os filhos 

das camadas populares, pois essas crianças não possuíam os mesmos estímulos dos filhos da 

classe média, cujos pais iniciavam a transmissão da cultura ensinada pela escola na sua 

própria casa. Portanto, a escola mudou e os estudantes que passaram a frequentá-la não 

conseguiriam atingir os mesmos padrões de qualidade daqueles alunos advindos das camadas 

mais abastadas da população.  

 De acordo com Peregrino (2010, p. 92), após a ampliação do número de vagas para 

alunos com menor poder aquisitivo, a escola pública iniciou um procedimento de “gestão da 

pobreza”, ocasionando uma alteração da sua função social. Para a autora, no momento em que 

jovens e crianças que sempre foram excluídos dessa instituição, passaram a frequentar os 

bancos escolares por um tempo prolongado, iniciou-se uma espécie de “desescolarização da 

escola” que tinha como função única ensinar os conteúdos dos componentes curriculares. 

 A escola se tornou um importante local de lazer e convivência social, pois o espaço 

escolar, muitas vezes, é a única opção de realizar atividades prazerosas nos momentos de 

descontração. Dessa forma, a instituição escolar pública assumiu outras funções sociais para 

os filhos das camadas mais carentes da população (ALVES, 2006, pp. 174-208). 
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 Confirmando essa tendência de novas funções sociais da escola pública, diversas 

políticas públicas foram colocadas em prática para o aumento do número de matrículas e a 

manutenção dessas crianças e adolescentes na instituição escolar. Alves (2006, pp. 174-208) 

aponta a importância da distribuição efetiva de merenda escolar, o recebimento de bolsas para 

as famílias que tivessem seus filhos matriculados em escolas públicas e cumprissem alguns 

critérios preestabelecidos, o recebimento de tratamentos médico-odontológico e a distribuição 

de materiais didáticos.  

 Essa tese já era defendida por Campos (1989, p. 50) ao revelar que, nas escolas da 

região industrial da cidade de Belo Horizonte, já na década de 1980, são realizadas festas do 

bairro, reuniões de associações, práticas religiosas e culturais. Na escola também se 

comemoram as festas juninas, as feiras de ciências, apresentações teatrais, apresentações  

musicais, dias dos pais, dia das mães, festa da primavera e bailes de formatura. Assim, as 

escolas da região passam a ser consideradas um espaço público, onde se expressam 

autoridades, estudantes, suas famílias e os moradores. Para o autor, essas celebrações não são 

utilizadas apenas como lazer da população, pois é nesse momento que os trabalhadores 

também cobram por melhorias na sua comunidade. 

 Nessa perspectiva, a escola pública deixa de ter como única função social o ensino, 

sendo também utilizada para campanha da fraternidade, encontro de professores, catequese, 

reuniões de movimento contra a carestia e dos comitês de Anistia. Isso mostra que, na década 

de 1980, a escola pública esteve basicamente relacionada com o processo de organização das 

lutas de bairro, das associações e das mais diversas reivindicações pelos mais variados 

aspectos da vida coletiva dos trabalhadores, perdendo a sua função essencialmente didática 

(CAMPOS, 1989, p. 92-94).  

 Segundo Peregrino (2010, p. 97), a inclusão de todos os alunos na escola também 

trouxe alguns aspectos negativos para o funcionamento dessa instituição, pois o que se 

expandiu, foi uma mistura de escola com conteúdos degradados e o espaço de gestão da 

pobreza. Nesse contexto, a instituição escolar pública acabou tentando cumprir diversas 

tarefas que antes não eram de sua responsabilidade, assemelhando-se a uma instituição 

assistencial. Importante ressaltar que todo esse processo surge, dentro do ambiente escolar, 

com a manutenção de alunos que nunca antes tiveram chance de frequentá-lo.  

 Estudos teóricos como o de Alves (2006, pp. 174-208), também revelam que, após o 

processo de democratização da escola pública, a violência adentra ao ambiente escolar. Isso 

quer dizer que  a violência de gangues e a criminalidade aumentaram no cotidiano das escolas 

com a entrada de estudantes de todas as classes sociais. Segundo o autor, essa situação fez 

com que a sociedade pressionasse os políticos para colocar policiamento dentro das escolas, 
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tentando diminuir todo esse quadro, mas, por outro lado, isso também poderia se tornar uma 

forma de diminuir o orçamento para a educação e deslocá-lo para a segurança pública.   

 Em contrapartida, Beisiegel (2005, pp.120-121) relata que a escola absorveu 

segmentos da população que não tiveram historicamente a possibilidade de dominar os 

conteúdos que são ensinados nessa instituição. Nesse sentido, para melhorar o seu 

rendimento, essa população dominada culturalmente, precisa ser aceita como ela existe e com 

todas as dificuldades que impõe aos profissionais que atuam no sistema escolar, porque isso é 

o ponto de partida para se pensar em uma escola que será capaz de possibilitar, a essas 

populações, algo mais do que atualmente possibilita.  

 A escassez de recursos financeiros, a precariedade material dos estabelecimentos, a 

falta de vagas nas escolas e creches, a deterioração das condições de trabalho e de vida dos 

professores, as ausências dos docentes na elaboração de currículos, o corporativismo, os 

preconceitos dos professores diante das classes populares, a formação inicial inadequada ou 

inexistente dos profissionais que educam os estudantes, a ausência de assistência pedagógica 

efetiva, a falta de formação continuada dos professores e a qualidade de vida dos alunos e 

seus reflexos sobre a atividade escolar são fatores das deficiências do ensino. 

Nota-se que tais fatores são vivenciados diretamente pelas famílias dos alunos, pelos 

diretores e pelos docentes, em todos os dias de sua atividade profissional. Portanto, o 

envolvimento ativo de toda a comunidade escolar na reflexão sobre esse sistema educacional 

vivenciado no setor público seria extremamente necessário para alterar esse quadro 

(BEISIEGEL, 2005, p. 144-145).  

 Todas as descrições aqui elencadas mostram que escola pública brasileira passou por 

muitas mudanças, em um processo contraditório, no qual se juntam aspectos positivos e 

negativos de acordo com diferentes perspectivas consideradas.  

Desde a década de 1970, ampliou-se, de forma significativa, o acesso à escolarização, 

beneficiando as camadas mais carentes da população. Apesar disso, a escola continuou a 

mesma de quando atendia apenas os setores com maior poder financeiro da sociedade que já 

tinham os seus direitos assegurados. Com a democratização do acesso e a não ampliação 

significativa e necessária dos recursos para o ensino obrigatório, as condições de 

funcionamento das escolas se tornaram precárias, a remuneração dos professores diminuiu de 

forma insustentável e o investimento na formação dos docentes foi insuficiente, afetando de 

maneira negativa a qualidade do ensino (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 258). 

 Fatores externos ligados ao funcionamento da escola pública como o investimento 

público em educação, a melhora substantiva do trabalho dos professores, a revisão dos 

currículos nas universidades que formam os docentes, entre outras questões, precisam ser 
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associados aos fatores intraescolares, tais como os currículos, os processos pedagógicos e 

didáticos, a garantia das condições de aprendizagem e ensino e a autonomia do projeto 

pedagógico, assegurando uma aprendizagem significativa de todos os alunos, principalmente, 

daqueles que possuem maiores dificuldades de aprendizagem, necessitando de maior apoio 

pedagógico (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 259). 

 Nesse contexto educacional, a população possuiria um papel fundamental a 

desempenhar nesse processo, uma função de fiscalização, de exigência de compromisso da 

escola com o crescimento de suas crianças, de limitação aos exageros do corporativismo, da 

reação contra os baixos salários dos professores, além de enfrentar todas as forças que se 

opõem à luta dos trabalhadores pela escola (BEISIEGEL, 2005, p. 145). 

 Com todas as mudanças ocasionadas no cotidiano da escola pública após a entrada de 

estudantes de todas as classes sociais no ambiente escolar, pode-se concluir que a realidade 

cotidiana escolar ampliou sua complexidade. As famílias da classe trabalhadora começaram a 

ocupar as áreas periféricas da cidade e como não possuíam serviços públicos adequados para 

o seu bem-estar social, essas dificuldades sociais adentram para a escola quando os seus filhos 

têm o direito de estudar assegurado. Professores que estavam acostumados a ensinar os seus 

conteúdos para alunos que frequentavam a escola apenas com a preocupação de estudar, 

passaram a ter muitas dificuldades na sua atividade profissional, já que crianças que não 

possuíam condições ideais de aprendizagem passaram a frequentar os bancos escolares.  

 Além disso, observa-se que os investimentos em educação não foram suficientes para 

que os profissionais que trabalham na escola pudessem atender a todos os estudantes com a 

qualidade adequada para o seu aprendizado, deixando a escola de ser uma instituição 

eminentemente educativa para receber outras funções sociais. O grande problema dessa 

situação pode ser considerado a falta de preparação dos profissionais que atuavam na escola 

para resolver todas essas situações complexas, acrescida com a falta de investimento do poder 

público nos serviços que poderiam sanar as dificuldades da classe trabalhadora.  

 Essa realidade mostra que para se compreender o cotidiano escolar com toda a sua 

complexidade, é necessário avaliar os diversos fatores que influenciam a prática pedagógica 

dos professores. André (2008, p.42) enfatiza que, para se compreender as vivências desse 

cotidiano, é preciso estudá-lo com base em três dimensões: a institucional ou organizacional, 

a instrucional ou pedagógica e a sociopolítica ou cultural. Elas devem ser analisadas como 

uma unidade de múltiplas relações, tentando compreender a dinâmica do cotidiano escolar. 

 A dimensão sociopolítica ou cultural se situa em um contexto mais amplo, portanto, 

nos determinantes macroestruturais da prática educativa. Na análise dessa dimensão, são 

realizadas reflexões sobre o contexto histórico sobre as forças políticas e sociais, sobre as 
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concepções e  sobre os valores presentes na sociedade, buscando um nível mais profundo de 

investigação da prática escolar, considerando sua totalidade e suas múltiplas determinações. 

Isso envolve o caminhar da prática para a teoria como também da teoria para transformação 

da prática (ANDRÉ, 2008, p. 43). 

 A dimensão institucional ou organizacional considera os aspectos da prática escolar. 

A partir dessa dimensão, podemos compreender a organização do trabalho pedagógico, as 

estruturas de poder e de decisão, os níveis de participação dos seus agentes, a disponibilidade 

de recursos humanos e de materiais, ou seja, toda a rede de relações que ocorrem no cotidiano 

escolar. Essa dimensão é normalmente afetada por influências indiretas como as políticas 

educacionais, as pressões e expectativas dos pais e da população em relação à educação 

escolar, e  influências mais diretas como a posição de classe, a bagagem cultural e os valores 

de cada pessoa que atua no contexto escolar (ANDRÉ, 2008, p. 43). 

 A dimensão instrucional ou pedagógica se situa nas vivências escolares de ensino, 

nas quais se dão o encontro entre professor-aluno-conhecimento. Nesse contexto, se inserem 

os objetivos e conteúdos de ensino, as atividades e o material didático, a linguagem e outros 

meios de comunicação entre educador e educando, e as maneiras de avaliação do ensino e da 

aprendizagem. Para estudar essa dimensão, leva-se em conta a história de cada indivíduo e as 

condições em que acontece a apropriação do conhecimento, ou seja, deve se analisar a 

situação concreta de cada aluno, de cada professor e a inter-relação do ambiente em que 

ocorre o ensino, além de analisar os conteúdos e o trabalho em sala de aula (ANDRÉ, 2008, p. 

43). 

Esse momento histórico educacional, em que a escola pública realmente começou a 

ser frequentada por crianças de todas as camadas da sociedade, gerando modificações radicais 

no seu cotidiano e aumentando a sua complexidade, foi chamado por Tardif (2013, p. 558) de 

idade da profissão.  

Com o avanço do capitalismo e o processo de expansão industrial, criou-se um novo 

discurso no cenário educacional, muito influenciado pelos pedagogos da Escola Nova que 

considerava a atividade docente como profissional e a colocava no mesmo nível de 

importância das outras profissões. Os países da América Latina receberam muita influência 

dos pedagogos da França e dos Estados Unidos das teorias que discutem a profissionalização 

dos professores, principalmente de John Dewey, que introduziu a concepção do docente como 

investigador, tornando-se um profissional com vasto conhecimento sobre os conteúdos 

científicos e a sua atuação deixou de se restringir a uma mera arte ou oficio (RODRÍGUEZ, 

2008, p. 51). 
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A idade da profissão se fortalece ao longo do século XX  com o crescimento de um 

grupo de especialistas que denominamos de profissionais e que em todas as áreas, como da 

saúde,  da educação, dos serviços sociais, da indústria, etc, estão cada vez mais envolvidos na 

gestão das instituições no controle do conhecimento teórico e prático necessário às decisões, 

às inovações, à planificação das mudanças sociais e à gestão do crescimento econômico e 

tecnológico.  

Especificamente para o sistema educativo, esse movimento de profissionalização se 

institui com três objetivos: melhorar o desempenho do sistema educativo, passar do ofício à 

profissão docente, tornando os professores especialistas em pedagogia, em aprendizagem e 

em  construir uma base de conhecimentos para o ensino (TARDIF, 2013, 559). 

Em sua ampla análise do processo educativo no mundo, Tardif (2013, pp.562-563) 

aponta que o processo de profissionalização do ensino, desde os anos de 1980, tinha a 

intenção de elevar o status dos professores, valorizar o seu trabalho perante a opinião pública, 

aumentar a autonomia docente, melhorar as condições de trabalho e valorizar a remuneração 

dos profissionais que ensinam na escola.  

Zeichner (2013) descreve que o professor com uma visão profissional deveria possuir 

conhecimentos de docência e gestão, ampla visão sobre o cenário social e político onde 

trabalham, incluindo vastos conhecimentos sobre as comunidades em que vivem os seus 

alunos. Além disso, esses docentes deveriam conhecer os diferentes aspectos ligados com a 

docência, como a avaliação, aprendizagem e teorias sobre o desenvolvimento humano. 

Nessa perspectiva, a formação profissional docente precisaria ajudar os professores a 

exercer julgamentos em sala de aula e adaptar a sua prática pedagógica para atender as 

diversas necessidades dos seus alunos, tornando-se profissionais reflexivos e transformando a 

escola em um local mais democrático com a intenção que todos os alunos tenham uma 

formação básica de qualidade. 

As características do processo de profissionalização do ensino compactuavam com a 

realidade das escolas públicas que recebiam todos os setores da sociedade, inclusive aqueles 

com carências extremas de serviços públicos. Portanto, todos os profissionais que 

trabalhavam nas escolas, para possibilitar uma educação de qualidade, precisavam de uma 

formação condizente com essas responsabilidades, condições de trabalho adequadas, 

remuneração compatível com a de um profissional que possui Ensino Superior e 

reconhecimento da sociedade em relação à importância do seu trabalho. 

Apesar disso, após três décadas do início desse movimento, a profissionalização 

docente confronta-se com diversas barreiras. Muitos países ocidentais apresentam diversos 

obstáculos que dificultam a profissionalização dos professores, contendo escolas públicas em 
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dificuldades, concorrência entre estabelecimentos, mercantilização da educação e privatização 

da escola pública (TARDIF, 2013, p. 562). 

Contreras (2002) relata que o processo de profissionalização docente proporcionou 

diversas preocupações aos profissionais da Educação. Assim, explana como  o processo de 

precarização do trabalho dos professores causou uma diminuição progressiva do controle e do 

sentido do seu próprio trabalho, tornando o docente cada dia menos autônomo para conduzir o 

processo educacional. 

Nessa perspectiva, Oliveira (2006, p. 34) esclarece o que significa o processo de 

precarização do trabalho docente. Para a autora, esse fenômeno torna a classe dos professores 

cada vez mais próxima da classe denominada proletária, tornando os docentes cada vez mais 

distantes das categorias denominadas como profissionais. Esse processo de proletarização faz 

com que os professores vivenciem a perda de controle sobre os meios de produção e as 

finalidades do seu trabalho. Inclui, ainda, a desqualificação profissional, empobrecimento por 

baixos salários e venda indiscriminada da força de trabalho.  Tal processo influencia também 

na organização do trabalho escolar, pois os especialistas, em muitas redes de ensino, definem 

os conteúdos e criam as metodologias de ensino mais adequadas, tornando os professores 

meros executores do que os experts pensaram, desvalorizando o trabalho docente. 

Resumidamente, a precarização do trabalho docente implica em um processo de 

desvalorização progressiva do professor se relacionando com alguns aspectos principais como 

a não constituição pelo docente de uma identidade de trabalhador, levando ao não 

reconhecimento da escola como um verdadeiro local de trabalho, as longas jornadas de 

trabalho que são proporcionadas aos professores, as condições de trabalho inadequadas e 

insuficientes, a alienação e desqualificação profissional e os baixos salários (OLIVEIRA, 

2006, p. 35). 

 Tais afirmações são confirmadas por Zagury (2009, pp.75-77) que realizou um estudo 

com o objetivo de colher dados concretos sobre o pensamento do professor brasileiro que atua 

em sala de aula., Dessa maneira, compreende-se melhor os problemas que o professor 

encontra no contexto real da prática pedagógica. A pesquisa abrangeu 42 (quarenta e duas) 

cidades, em 22 (vinte e dois) estados brasileiros, totalizando 1.172 (mil cento e setenta e duas) 

entrevistas com professores de Ensino Fundamental e Médio de diversas disciplinas, sendo a 

maioria do sexo feminino, com grande experiência docente e com atuação na rede pública de 

ensino.  

 Os resultados mostraram que a maior dificuldade dos professores foi manter a 

disciplina em sala. Isso ocorreu, principalmente, porque os alunos não têm limites, são 

rebeldes, agressivos e faltam com respeito ao professor. Esse comportamento é comumente 
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atribuído a problemas cujas origens estão associadas à falta de educação no seio da própria 

família do estudante, na qual ele encontra excesso de liberdade concedida pelos responsáveis, 

falta de compromisso, interesse e apoio da família e outros quesitos básicos que deveriam ser 

providos em casa. 

  A segunda maior dificuldade, referiu – se à falta de interesse e motivação dos próprios 

alunos que são dispersos e susceptíveis à presença de outras motivações mais fortes, no 

entanto, alheias à sala de aula. Equivale a dizer que falta reconhecimento e valorização da 

importância da escola ou do estudo por parte dos alunos e, novamente, menciona-se a falta de 

compromisso, interesse e apoio da família ao estudante como uma das causas que interferem 

no seu comportamento.  

 Como se não bastasse, esse quadro complexo para configurar o problema, os 

professores  se referiram às dificuldades em encontrar formas e recursos para motivar esses 

alunos. Entre as dificuldades mencionadas, destacam-se  a realização da avaliação dos alunos, 

a escolha da metodologia adequada a cada unidade ou aula, o uso de recursos audiovisuais, a 

dificuldade em trabalhar com classes numerosas, novamente, a falta de participação e 

interesse dos pais em relação ao que acontece na escola (ZAGURY, 2009, pp. 79-82). 

 Em seus estudos teóricos, Zagury (2009, pp. 79-82) menciona que o professor se torna 

refém de um sistema complexo, não conseguindo realizar a sua prática pedagógica da forma 

como gostaria, devido aos inúmeros fatores como a  falta de empenho e  de vontade política; 

uso inadequado de verbas públicas; precariedade de instalações, de infraestrutura e 

remuneração docente inqualificável. 

 O professor também se torna refém do tempo, isto é, ele necessita de certa quantidade 

de tempo para superar deficiências de sua formação inicial, atendendo as pressões internas do 

sistema que o impulsiona a implantar técnicas e métodos que lhe exigem dedicação quase 

individual ao aluno para realizar uma avaliação qualitativa. 

Conforme-se preconiza atualmente, para desenvolver maneiras de lidar com aqueles 

alunos que, em muitos casos, o enfrentam e desafiam abertamente; para aprender a lidar com 

a família dos alunos que, na maioria das vezes, não representa autoridade perante aos filhos, 

mas pressiona a escola para fazê-lo em seu lugar. Enfim, para responder aos desafios e 

obstáculos apresentados pela sociedade que às vezes surpreende professores e gestores com 

medidas cautelares, mandados de segurança e processos. São muitos problemas e pressões 

que exigem tempo para seu bom atendimento, um tempo do qual, infelizmente, o professor 

não dispõe (ZAGURY, 2009, pp. 79-82). 

 Portanto, no Brasil, as mudanças na educação têm ficado apenas no papel e dentro da 

lei. Uma vez que, no contexto real da sala de aula, o professor não recebe as condições que 
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necessita para elaborar e aplicar a sua prática pedagógica com segurança. Além disso, os 

aportes necessários de infraestrutura física, material ou de equipamentos que poderiam 

possibilitar alguma chance de sucesso, ficam longe de chegar ao contexto real das escolas 

públicas (ZAGURY, 2009, p. 45). 

 Como pode-se identificar, são diversos os fatores apontados pela literatura que 

dificultam a prática pedagógica dos professores que atuam na Educação Básica, 

principalmente, nos países da América Latina. Confirmando, assim, o processo de 

precarização do trabalho docente. Todos esses obstáculos impedem que as promessas 

realizadas pelo processo de profissionalização do ensino com a intenção de melhorar a 

qualidade da educação, realmente se concretizassem no cotidiano escolar.  

Após essa análise, identificam-se muitos obstáculos que dificultam o processo de 

profissionalização do ensino e a implementação dos currículos nas escolas brasileiras, 

principalmente, pela precarização do trabalho docente. Nesse sentido, a hipótese é que os 

principais obstáculos que prejudicam os professores na elaboração e aplicação da sua prática 

pedagógica são a feminilização do trabalho docente, a baixa remuneração,a 

intensificação do trabalho docente, as condições precárias de trabalho e o controle 

profissional. 

Nesse sentido, a feminilização do trabalho docente dá um caráter vocacional à 

prática docente. Já, a remuneração do professor demonstra ser  incompatível com todas as 

responsabilidades que esses profissionais possuem. Além de não possibilitar as mínimas 

condições adequadas para que os docentes possam sustentar a sua família. 

 Por outro lado, nota-se ainda a intensificação do trabalho docente, pois as escolas 

recebem responsabilidades bem superiores àquelas que realmente os professores estão 

preparados para realizar. 

 Assim, percebe-se as condições precárias de trabalho que levam os professores a 

ministrar as suas aulas em ambientes degradados, além de ficar expostos às diversas situações 

de violência e às inúmeras situações de indisciplina. 

Além do fato de evidenciar o controle profissional exercido pelo Estado e pelas 

Universidades, aumentando a burocratização dos docentes e levando-os a ser meros 

executores do que os professores da Universidade pensaram, pois estes são considerados os 

verdadeiros profissionais. 

Diante do exposto, o cotidiano escolar deve ser compreendido, levando-se em conta a 

sua complexidade, uma vez que diversos fatores interferem na prática pedagógica dos 

professores. As mudanças que ocorreram na educação do Brasil nos ajudam a enxergar como 
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o cotidiano de sala de aula foi se tornando complexo, o que não torna fácil a compreensão 

desse contexto.  

Nota-se que esse cotidiano deve ser entendido pela consideração de suas dimensões: 

sociopolítica ou cultural, institucional ou organizacional e instrucional ou pedagógica. 

Identifica-se também a importância de ouvir os professores e todos os que participam da 

instituição escolar para tentar entender todos os fatores que interferem nesse cotidiano.  

No próximo capítulo, será abordado como que a EF, um componente curricular 

obrigatório da Educação Básica, se insere nesse cotidiano complexo e  será discutido como os 

professores de EF escolar lidam com essa complexidade para planejar e aplicar as suas aulas. 
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3.2 – COTIDIANO DA EDUCACAO FISICA NA ESCOLA PUBLICA BRASILEIRA: 

aspectos presentes nos bastidores. 

 

A compreensão do cotidiano da EF escolar apresenta um grande nível de 

complexidade, já que a ação do professor de EF é influenciada por fatores históricos, 

pedagógicos, organizacionais, sociopolíticos, culturais, e o ato de ensinar não ocorre 

desvinculado das características da sociedade, na qual a escola se insere (CAPARROZ, 2007, 

MALDONADO, 2012, REZER; FENSTERSEIFER, 2008). 

Nesse sentido, para se entender a forma como o professor de EF ministra as suas aulas 

atualmente, é necessário mergulhar na construção histórica desse componente curricular desde 

a sua entrada na escola.  Essa incursão é necessária para que as análises sejam menos 

ingênuas e mais aprofundadas sobre o cotidiano das aulas de EF na escola pública. 

 

3.2.1 – A ENTRADA DA EF NO COTIDIANO ESCOLAR PÚBLICO 

 

 A disciplina de EF adentra ao ambiente escolar europeu entre os séculos XVIII e XIX, 

completamente influenciada pelas características da instituição militar e da medicina.  

Nesse contexto histórico, as aulas dessa disciplina tinham como objetivo educar o 

corpo para obter saúde, por meio de hábitos saudáveis e higiênicos, levando em consideração 

que essa virilidade adquirida por um corpo com saúde foi ressignificada em uma perspectiva 

nacionalista/patriótica.  

Pode-se utilizar como exemplo da instrumentalização da forma de movimentação do 

corpo a ginástica que foi utilizada por Hitler na Alemanha nazista, Mussolini na Itália e por 

Getúlio Vargas no Estado Novo no Brasil, mostrando que a educação da vontade e do caráter 

pode ser conseguida de forma satisfatória com um treinamento sobre o corpo quando 

comparado ao intelecto (BRACHT, 1999, pp. 72-73).  

 Bracht (1999, p. 73) complementa a sua ideia mencionando que a EF nasce com a 

função de colaborar com a obtenção de corpos com saúde e sem nenhum tipo de raciocínio 

crítico, permitindo que os cidadãos que atuavam na sociedade naquela época se adaptassem 

ao processo produtivo e a um contexto político denominado nacionalista, além de ser 

legitimado por um conhecimento médico e cientifico do corpo. 

 Os exercícios físicos na forma de jogos, ginásticas, danças e equitação, adentram a 

escola europeia no final do século XVIII. Nesse momento histórico, os países europeus se 

constituíam com as características da sociedade capitalista, onde os exercícios físicos tinham 
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um papel destacado, já que era necessário construir um novo ser humano: mais forte e mais 

ágil (CASTELLANI FILHO et al., 2009, pp. 50-51). 

 Os exercícios físicos passam a ser entendidos como “receita” e “remédio” e acredita-se 

que através da sua realização, seria possível adquirir o corpo saudável, ágil e disciplinado 

exigido pela nova sociedade capitalista. A força e a energia física transformavam-se em força 

de trabalho que era vendida como uma mercadoria, pois era a única coisa que o trabalhador 

tinha para oferecer ao mercado de trabalho nessa nova sociedade (CASTELLANI FILHO et 

al., 2009, p. 51).  

  Já Soares (2012, p. 49) aponta que a EF, no século XIX, constitui-se a partir de um 

conceito anatômico e fisiológico do corpo e dos movimentos que esse realiza. O referencial 

dessa área nesse contexto histórico está carregado de intenções como regenerar a raça, 

fortalecer a vontade, desenvolver a moralidade e defender a pátria. Essa realidade fomentou 

uma prática pedagógica voltada para a realização de movimentos domesticados.  

 No ano de 1851 foi feita a Reforma Couto Ferraz que tornou obrigatória a EF nas 

escolas do município da Corte. Nesse momento histórico, muitos responsáveis pelos 

estudantes eram contrários que seus filhos realizassem atividades que não tinham caráter 

intelectual, sendo que essas aulas eram, muitas vezes, mais realizadas pelos meninos, por ter 

características de ordem militar (BRASIL, 1997, p. 19).  

 Em 1882, Rui Barbosa deu seu parecer sobre o projeto 224, a Reforma Lêoncio de 

Carvalho, Decreto nº 7. 246, de 19 de abril de 1879, da Instrução Pública, no qual defendeu a 

ginástica nas escolas brasileiras. Nesse parecer, ele destacou e explicou a sua ideia sobre a 

importância de se ter um corpo saudável para sustentar a atividade intelectual (BRASIL, 

1997, p. 19).  

  Muitos esforços foram necessários para que a EF passasse a fazer parte da grade 

curricular na escola. Após o parecer de Rui Barbosa foi instituída uma sessão especial de 

ginástica realizada em horário distinto ao do recreio e depois das aulas, estendendo aos 

professores de ginástica os mesmos direitos dos professores das demais disciplinas escolares 

(CASTELLANI FILHO, 2010, pp. 47-48). 

  De acordo com Soares (2012, p. 83), a incorporação da EF no ensino regular no Brasil 

não ocorreu de forma tranquila. Para a autora, nem sempre os argumentos médicos foram 

suficientes para romper com os preconceitos que ainda cercavam a EF que era julgada imoral, 

principalmente, no que diz respeito no  ensino para as mulheres.  

 Aqueles que defendiam o ensino da EF na escola acreditavam quer o corpo feminino 

deveria ser fortalecido pela ginástica adequada ao seu sexo e as peculiaridades femininas, pois 
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as mulheres gerariam os filhos da pátria, o bom soldado e o elegante e sofisticado cidadão 

(SOARES, 2012, p. 83). 

 Beltrami (2006, p. 44) descreve que esse mesmo Parecer de Rui Barbosa mencionava 

a primordial importância da prática de EF para desenvolver a virilidade do homem e a 

harmonia das formas físicas femininas para exigência da maternidade futura nas mulheres. 

Mesmo depois de 23 anos desse parecer, em 1905, os discursos realizados em relação a essa 

área de conhecimento no Brasil ainda apresentavam a mesma preocupação quanto a 

necessidade de aprimoramento do ser humano pela sua forma corpórea com a intenção de 

superar a sua debilidade.  

 Para Soares (2012, p. 93) os elementos apontados por Rui Barbosa expressavam as 

preocupações da elite brasileira com a regeneração da raça com a procriação e com a saúde 

física de homens e mulheres, entendidos como soldados da pátria. Portanto, a EF surge como 

instrumento ideal para formar indivíduos saudáveis e úteis para ocupar funções especificas na 

produção, além de preservar a força de trabalho através de discursos e práticas que definem 

papéis e funções a serem desempenhadas por cidadãos de ambos os sexos.  

 A EF deveria favorecer a educação do corpo, tendo como meta a constituição de um 

físico saudável e equilibrado organicamente, se tornando menos suscetível às doenças. 

Importante ressaltar que na época havia no pensamento político e intelectual brasileiro uma 

forte preocupação com a eugenia, isto é, a ação que visava o melhoramento genético da raça 

humana.  

Como o contingente de escravos e brasileiros era muito grande, se temia uma possível 

“mistura” que “desqualificasse” a raça branca. Sendo assim, a educação sexual associada a EF 

deveriam estimular que homens e mulheres tivessem a responsabilidade de manter a “pureza” 

e a “qualidade” da raça branca (BRASIL, 1997, p. 19).  

 Além disso, a prática da EF tinha como finalidade inibir as possibilidades dos filhos 

das classes dominantes de contrair doenças infecciosas ou adquirir os vícios decorrentes da 

crescente urbanização das cidades. Portanto, nesse momento histórico, seus objetivos eram 

profiláticos e corretivos (NEIRA; NUNES, 2009, pp. 64-65).  

  De acordo com os estudos de Neira e Nunes (2009, p. 66), com a modernização do 

Brasil os objetivos educacionais foram organizados na tentativa de formar uma geração capaz 

de suportar o trabalho árduo exigido pelo processo crescente de industrialização, sem se 

queixar-se e obedecendo de forma submissa os patrões. Em razão disso, era importante 

selecionar os indivíduos com “perfeição” física e excluir os incapacitados, acarretando na 

eugenização do povo brasileiro. As aulas de ginástica eram consideradas importantes para 

alcançar esses objetivos.                      
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  Segundo Vago (1999, pp. 34-35), essa ideia é reafirmada, ao analisar as reformas 

educacionais realizadas em Minas Gerais no ano de 1906. O autor argumenta que é possível 

relacionar o enraizamento da cadeira escolar de “Exercicios Physicos” nos programas 

escolares desse Estado aos debates sobre a formação racial brasileira, principalmente, 

naquelas instituições escolares frequentadas por crianças economicamente desfavorecidas.  

  De acordo com Vago (2010, p. 31) a Gymnastica foi produzida como um dispositivo 

central para a pretendida educação physica das crianças. Sua inserção nas escolas de Belo 

Horizonte fundamentou-se, principalmente, na crença que a sua prática transformaria os 

corpos das crianças, representados como raquíticos, débeis e fracos, em desejados corpos 

sadios, belos, robustos e fortes.  

 Nesse momento histórico, os programas eram diferentes para meninos e meninas. Os 

homens realizavam variações de marchas militares e as mulheres podiam brincar com 

liberdade pelo pátio e realizar exercícios de flexão e extensão de músculos de forma metódica. 

A própria professora de cada turma assumia a responsabilidade de ministrar essas aulas, 

porém era permitido que fosse solicitado um instrutor militar para elaborar o programa de 

exercícios militares para os meninos (VAGO, 1999, p. 35). 

  Segundo essa perspectiva, Vago (2010, p. 36) também aponta que os programas de 

atividades físicas realizados nessas aulas continham exercícios calistênicos e as séries de 

exercícios físicos com influência marcante do método sueco de ginástica. Durante a execução 

dessas práticas corporais, as crianças deveriam ficar dispostas por filas e colunas, em ordem 

unida e só podiam brincar em liberdade pelo pátio após a finalização dos exercícios.  

 Vago (1999, p. 36) ainda cita que eram reservados 25 (vinte e cinco) minutos diários, 

inclusive aos sábados, para os “Exercicios Physicos”, totalizando seis lições semanais, sem 

alterações para os quatro anos do ensino primário. Na visão do autor, as aulas eram realizadas 

em todos os dias da semana com a pretensão de assumir um caráter de recurso higiênico para 

combater a fadiga intelectual das crianças e o tédio das práticas escolares vigentes.  

 Com a intenção de concretizar seus objetivos formativos, a prática de ginástica deveria 

ser simples, de fácil execução e sem grandes despesas, inviabilizando a presença de um 

mestre com habilidade especial. O governo oferecia manuais para que os professores 

aplicassem as atividades nas aulas, visando garantir a educação dos corpos como forma de 

controle social (NEIRA; NUNES, 2009, p. 65).  

 Portanto, no início do século XX, a EF, ainda com o nome de ginástica, foi incluída 

nos currículos dos Estados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco e 

São Paulo (BRASIL, 1997, p. 19).  
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 Essa fase da EF é denominada higienista e apresenta como preocupação central o 

desenvolvimento de hábitos de higiene e saúde com o objetivo de promover o 

desenvolvimento físico e moral por meio do exercício físico. Neste momento histórico, as 

aulas de EF tinham como objetivo primordial formar pessoas disciplinadas e obedientes à 

realidade social da época, sendo fortemente influenciada pelas características militares 

(CASTELLANI FILHO et al., 2009, pp. 52-53). 

 Na década de 1930, ocorria a ascensão das ideias nazistas e fascistas em diversos 

países do mundo, e no Brasil, fortaleceram-se aqueles que tentavam relacionar a eugenização 

da raça com a EF. O exército passou a ser a principal instituição a comandar um movimento 

mostrando que a EF tinha que ser realizada, mesclando objetivos patrióticos e de preparação 

militar.  

O discurso eugênico logo cedeu lugar aos objetivos higiênicos e de prevenção das 

doenças, com a intenção de serem trabalhados dentro do ambiente educacional. Os objetivos 

educacionais de ordem higienista foram duradouros, pois instituições militares, religiosas, 

educadores que compactuavam com as ideias escolanovistas e o Estado compartilhavam de 

muitos dos seus pressupostos (BRASIL, 1997, p. 20). 

 Essa fase higienista se tornou ainda mais notável quando o Ministério da Educação e 

da Saúde criou, em 1937, a Divisão de EF, que passou a controlar a EF em todo o país. Em 

1944, essa instituição distribuiu aos interessados a obra denominada Bases Científicas da EF, 

como resultado de debates realizados em 1942, com o objetivo disseminar os fundamentos do 

Método Nacional de EF (BELTRAMI, 2006, p. 47).  

 Esse texto foi elaborado, mencionando que a EF deveria contribuir para a formação 

do homem brasileiro com suas raízes advindas das ciências biológicas que tratavam da 

hereditariedade como meio para a melhoria da raça e o desenvolvimento de corpos sadios 

(BELTRAMI, 2006, p. 47).  

 Na interpretação de Castellani Filho (2010), a busca desse tipo de corpo pode ter 

colaborado para incentivar o racismo e os preconceitos, explorando, em nome da 

superioridade racial e social da burguesia branca, todas as pessoas que não tinham essa 

estrutura corporal higienista.  

Segundo o autor, os médicos higienistas, através da disciplinarização do físico, do 

intelecto, da moral e da sexualidade, visavam multiplicar os indivíduos brancos politicamente 

adeptos à ideologia nacionalista.  

 Na fase higienista, a sistematização das práticas corporais ocorreu com o surgimento 

dos métodos ginásticos propostos pelo sueco Ling, pelo francês Amoros e pelo alemão Spiess. 

Esse momento na escola pode ser nomeado como currículo ginástico (NEIRA; NUNES, 
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2008, p. 107). Esses métodos ginásticos foram construídos com a aplicação dos 

conhecimentos da anatomia, da fisiologia e da medicina no campo dos exercícios físicos 

(BRACHT, 2014, p. 39). 

 Os autores dos métodos ginásticos tiveram o mérito de aliar o desenvolvimento da 

ginástica que era considerada a EF na escola com a garantia de um espaço de respeito e 

consideração da área em relação aos demais componentes curriculares. Sendo assim, a EF 

ministrada na escola passou a ser vista como um importante instrumento de aprimoramento 

físico das pessoas, melhorando a sua saúde para se tornaram aptos na sua contribuição com a 

grandeza da indústria que acabava de nascer, dos exércitos e com a prosperidade da pátria 

(CASTELLANI FILHO et al, 2009, p. 52).  

  Segundo Bracht (1999, p. 73), nesse momento existia um predomínio das ciências 

naturais como conhecimento fundamentador da EF. A reflexão pedagógica da EF escolar 

estava voltada para a intervenção educativa sobre o corpo, apoiada nos conhecimentos da 

biologia, contribuindo para o desenvolvimento da aptidão física e, posteriormente, da aptidão 

esportiva. 

  Consoante Bracht (2014, p. 26), os métodos ginásticos começaram a ser 

sistematizados no século XIX, sendo que o discurso que fundamentava a sua prática 

pedagógica, era predominante derivado das ciências biológicas com os intelectuais sendo 

produtores desse discurso e elaborando uma sequência pedagógica, pautando-se no campo 

médico e militar.  

 A teorização da ginástica escolar foi sistematizada a partir de um olhar pedagógico, ou 

seja, as práticas corporais eram construídas e vistas como instrumentos que propiciavam a 

educação para a saúde e para a educação moral. Teorizar era fundamentar uma prática 

pedagógica, envolvendo práticas corporais, embasados por uma visão metodológica biológica 

e por intelectuais de outros campos (Medicina, Forças Armadas, Pedagogia, Ciências 

Políticas), uma vez que o campo acadêmico da EF ou ginástica escolar não havia ainda se 

constituído (BRACHT, 2014, p. 27). 

 Assim sendo, no Brasil, nas quatro primeiras décadas do século XX, o sistema 

educacional brasileiro foi marcado por uma EF influenciada pelos métodos ginásticos e pela 

instituição militar. Nesse período, a EF escolar foi compreendida como uma atividade 

essencialmente prática, fato  que contribuiu para não a diferenciar da instrução física militar. 

Além disso, não houve o desenvolvimento de conhecimentos científicos que pudesse imprimir 

uma identidade pedagógica à EF no currículo escolar (CASTELLANI FILHO et al., 2009, p. 

53). 
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 Nessa época, os docentes de EF que atuavam nas escolas, quando assim fossem 

solicitados, eram os instrutores formados pelas instituições militares. De acordo com o 

Decreto-lei n. 1212, de 17 de abril de 1939, somente em 1939 foi criada a primeira escola 

civil que formava professores de EF (CASTELLANI FILHO et al., 2009, p. 53). 

 Apesar de se parecer clara, a intencionalidade das aulas de EF, nesse momento 

histórico, é importante mencionar que os professores que ministravam essas aulas já 

encontravam diferentes dificuldades para efetivar a sua prática pedagógica.  

Vago (2010, p. 42) mostra que desde o movimento inicial do campo disciplinar da 

gymnastica nas escolas de Belo Horizonte havia inexistência de espaços físicos, conforme 

previsto na legislação, desvalorização do seu ensino em relação às outras disciplinas do 

currículo escolar, dúvidas entre a sua obrigatoriedade ou facultatividade,  professoras 

sentindo-se despreparadas e sem condições de ensiná-la.  

 Nesse sentido, a inclusão da EF nos currículos não havia garantido a sua 

implementação na prática, principalmente, nas escolas primárias, pois não havia muitos 

profissionais capacitados para o trabalho com EF escolar (BRASIL, 1997, p. 20). 

 Apenas em 1937, com a elaboração da Constituição, é que a EF se tornou realmente 

obrigatória em textos constitucionais federais, junto com ensino cívico e os trabalhos 

manuais, em todas as escolas brasileiras. Aquela Constituição também mencionava o 

adestramento físico como maneira de preparar a juventude para a defesa da nação e para o 

mercado de trabalho (BRASIL, 1997, p. 20).  

 Na interpretação de Nunes e Rúbio (2008, pp. 59-60) o currículo ginástico ensinado 

nas escolas tinha como intenção formar sujeitos saudáveis, patriotas, corajosos, obedientes e 

preparados para cumprir com as suas responsabilidades como trabalhador e para a defesa da 

pátria.  

Tais objetivos pautados nos pressupostos eugênicos, militares, higiênicos, 

disciplinares e morais estavam em conformidade com os interesses das elites brasileiras, 

como a construção de um sentimento nacionalista, de selecionar os melhores e criar modelos 

de identidade, nos quais os seres humanos respeitassem as hierarquias sociais com a intenção 

que essas pessoas servissem de exemplo para as novas gerações.  

  Vale observar a EF escolar, conhecida como ginástica, nesse momento histórico, 

adentra aos muros escolares no Brasil com princípios higienistas e eugenistas com toda a sua 

produção acadêmica pautada nas ciências naturais, com forte influência da medicina e das 

instituições militares. 

 Apesar disso, a grande maioria dos professores que ministravam as sessões de 

ginástica não tinham formação específica, muitos intelectuais não eram favoráveis a inserção 
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da ginástica na instituição escolar, as escolas públicas brasileiras viviam uma grande 

precariedade, uma parcela significativa da população mal frequentava a escola e em poucos 

Estados brasileiros houve a efetivação dessa disciplina na grade curricular nas instituições 

públicas de ensino. Nas próximas páginas, será abordado como o esporte se tornou a prática 

corporal hegemônica a ser ensinada nas aulas de EF escolar.  

 

3.2.2 – O ESPORTE COMO CONTEÚDO HEGEMÔNICO NA EF ESCOLAR. 

 

 Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 ficou determinada a 

obrigatoriedade da EF para o antigo ensino primário e médio. A partir desse momento, o 

esporte passou a ocupar cada vez mais espaço nas aulas de EF (BRASIL, 1997, p. 20).  

Após a finalização da Segunda Guerra Mundial e com o fim da ditadura do Estado 

Novo no Brasil, surgiram  outras tendências pedagógicas que passaram a ser hegemônicas nas 

aulas de EF escolar. O método que mais se destacou  foi o Desportivo Generalizado, 

divulgado no Brasil por Auguste Listello (CASTELLANI FILHO et al., 2009, p. 53). 

Nesse método predominava a influência do esporte que, no período pós-guerra, 

apresentava um grande desenvolvimento, afirmando-se em todos os países sob a influência da 

cultura europeia como prática corporal dominante (CASTELLANI FILHO et al., 2009, p. 53).  

 Para Aguiar e Neira (2016, p. 70), o método desportivo generalizado atendia ao 

projeto político-econômico desenvolvimentista que buscava transformar o Brasil em uma 

nação urbana e industrial, conquistando muitos adeptos juntos aos setores mais influentes da 

sociedade como os setores industriais, intelectuais e jornalísticos.   

 Dessa forma, os programas educativos tinham que corresponder aos ideais 

desenvolvimentistas, possibilitando assim uma definição clara de conteúdos, métodos e 

instrumentos avaliativos em razão da sua utilidade no mundo do trabalho. 

 Nessa lógica educacional, a objetividade contida nos esportes mostrava-se coerente 

com as necessidades de formação para uma sociedade, em que se encontrava em franco 

desenvolvimento. Existia-se a crença que a prática de esportes na escola ensinaria o estudante 

a viver da melhor maneira possível, fazendo com que a educação dos seus hábitos 

contribuísse  para o aumento da sua eficácia na sociedade (NEIRA; NUNES, 2009, p. 74).  

 Além disso, o esporte assumia um caráter de integração nacionalista, pois os 

movimentos ginásticos ficaram atrelados aos países perdedores da guerra, muitas associações 

e clubes esportivos eram ponto de encontro e afirmação dessas identidades culturais 

estrangeiras “perdedoras” (NUNES; RÚBIO, 2008, p. 61).  
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Tais clubes sofreram pressões governamentais para modificar seus nomes de origem, 

seus símbolos, traduzir seus estatutos originariamente em língua materna para o português,  

assim, excluindo certas práticas corporais e passando a oferecer determinadas práticas 

esportivas (NUNES; RÚBIO, 2008, p. 61).  

 Segundo Caparroz (2007), nesse momento histórico, as aulas de EF  eram pautadas 

por uma concepção biológica do movimento humano, sendo realizadas por práticas 

desportivas, visando à formação de atletas e ao desenvolvimento da aptidão física. 

Nessa perspectiva, a EF voltava-se para a construção de um corpo ordeiro, 

disciplinado, forte, conferindo saúde e aptidão física ao trabalhador, preparando-o para as 

exigências técnicas do trabalho. Além disso, as aulas eram carregadas de autoritarismo, 

característica herdada da influência militar (CAPARROZ, 2007).  

 A influência do esporte no sistema escolar é tão fortalecida que se observa a EF ser 

subordinada aos códigos e sentidos da instituição esportiva, caracterizando-se o esporte na 

escola como um prolongamento desta instituição: esporte olímpico, sistema desportivo 

nacional e internacional. Esses códigos esportivos podem ser resumidos em princípios de 

rendimentos atléticos desportivos, competição, comparação de rendimentos e recordes, 

regulamentação rígida, sucesso no esporte como sinônimo de vitória e racionalização de 

meios e técnicas (CASTELLANI FILHO et al, 2009, pp. 53-54).  

 Para Darido e Sanches Neto (2008, p. 3), o sucesso da seleção brasileira de futebol nas 

copas do mundo de 1958 e 1962, incorporou essa associação da EF escolar como esporte. 

Segundo os autores, o terceiro título na copa de 1970 foi o auge da política de “pão e circo”, 

contribuindo para manter o predomínio dos conteúdos esportivos nas aulas de EF.  

 Segundo Betti (1991, p. 107), entre 1969 e 1974, o Brasil observa a associação do 

esporte com a EF por meio de uma estratégia do Estado. Nessa época, a ditadura militar 

estava implantada no país e os militares passavam a investir fortemente no esporte. O Brasil 

começou a participar de competições de alto nível da maneira concreta.  

 Tal estratégia do Estado de conciliar EF e esporte contribuiu para alienar as pessoas 

em relação ao debate e participação em movimentos de reivindicações sociais. Os governos 

militares que assumiram o poder em março de 1964 passaram a investir pesado no esporte, na 

tentativa de fazer da EF uma política de estado ideológica, na medida em que a EF 

participaria na promoção do país através do êxito em competições de alto nível (DARIDO; 

SANCHES NETO, 2008, p. 4).  

  Castellani Filho (2010, p. 121) amplia  a discussão apontando que o Estado tentou 

reprimir os movimentos estudantis, promovendo o esporte para desviar as atenções dos 

estudantes das questões de ordem sociopolítica. Os diretórios acadêmicos frequentados pelos 
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jovens se transformaram em alegres centros recreativos ou em clubes esportivos, esvaziando 

qualquer tentativa de rearticulação política.   

  Segundo Beltrami (2006, p. 75), o uso dos conhecimentos da EF, serviu ao regime 

militar para a prática repressiva, na medida em que se atribuiu a função de substituir o 

movimento estudantil e propor outros horizontes para a juventude, tentando provocar o 

imobilismo dos estudantes por meio dos eventos esportivos.  

 Já Taborda de Oliveira (2004, p. 13) menciona que, durante a ditadura militar, a EF no 

Brasil foi pensada em uma perspectiva de controle social e a disciplina na escola confundia-se 

com a formação moral. O esporte era o principal conteúdo, pois constituía a coroação de um 

mundo em competição, concorrência, liberdade, vitória e consagração, sendo sugerido de 

forma exclusiva pelos órgãos oficiais para a EF escolar, carregando a simbologia de um 

mundo de lutadores e vencedores. 

  Nessa perspectiva, a EF na escola se reduzia ao ensinamento de poucos esportes e de 

algumas poucas técnicas esportivas. Os programas escolares tinham como objetivo o 

rendimento, o alcance dos objetivos instrucionais por meio do desenvolvimento das 

habilidades esportivas e a forma adotada para ministrar as aulas não permitia quase nenhuma 

autonomia para o professor (TABORDA DE OLIVEIRA, 2004, p. 14).  

 Além disso, na década de 1970, existia um intuito de melhorar a prática esportiva no 

Brasil. Com essa finalidade, foi promulgada a Lei nº 6.251, de 8 de outubro de 1975 que, em 

seu artigo 5º mencionava que o Poder Executivo definiria a Política Nacional de EF e 

Desportos com os seguintes objetivos básicos: 1- Aprimoramento da aptidão física da 

população; 2- Elevação do nível de desportos em todas as áreas; 3- Implantação e 

intensificação da prática dos desportos de massa; 4- Elevação do nível técnico-desportivo das 

representações nacionais; 5- Difusão dos desportos como forma do tempo de lazer (BETTI, 

1991, p. 109).  

 Desse modo, para que esses objetivos fossem atingidos, o melhor espaço para expandir 

essas práticas era dentro da escola (BELTRAMI, 2001). Segundo Bracht (2000/1, pp. 18-19), 

o esporte foi escolarizado devido aos diversos interesses, com destaque para a conquista de 

novos consumidores e a produção de futuros atletas. 

Percebe-se que  os governantes tinham interesse de que o país fosse bem representado 

em competições internacionais. É importante ressaltar que, para esses interesses serem 

atendidos, o esporte escolar deveria ser ensinado com a maior proximidade possível do 

esporte realizado com o objetivo de alto rendimento.  

 Para Beltrami (2006, p. 70), o ensino da EF, passou a ter total envolvimento com o 

desenvolvimento da aptidão física da nação, por meio do esporte. A autora relata que os 
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resultados obtidos pelos exames de aptidão física na prestação do serviço militar obrigatório 

no final da década de 1960 e meados da década de 1970 demonstraram a carência física desse 

ramo da população, pois a maioria dos homens reprovavam nos testes físicos. Assim, fazendo 

com que os militares deduzissem a importância de valorizar a EF no ambiente escolar, 

tornando essa disciplina obrigatória em todos os níveis de escolarização do país com 

predominância desportiva no Ensino Superior. 

 Conforme Bracht (1999, pp. 75-76), a pedagogia da EF incorporou o esporte sem ter 

necessidade de alterar seus princípios fundamentais, além dessa “nova” técnica corporal estar 

diretamente envolvida com diversas questões políticas. Portanto, um dos objetivos claros da 

EF naquele momento, era preparar os brasileiros para representar o país no campo esportivo 

internacional. 

 O autor ainda menciona que tanto a ginástica como o esporte têm como objetivo 

melhorar o funcionamento orgânico para melhorar o rendimento no esporte ou o desempenho 

produtivo. A EF incorporou o conhecimento das ciências naturais, isto é, biologia e suas mais 

diversas especialidades, auxiliadas pela medicina com o objetivo de realizar sua tarefa no 

ambiente escolar. 

 A EF tinha um papel fundamental no projeto defendido pelos militares no Brasil. Essa 

importância estava relacionada ao desenvolvimento da aptidão física, considerada importante 

para a capacidade produtiva da classe trabalhadora da nação e ao desenvolvimento do 

desporto, o que contribuiria para colocar o Brasil no ranking das nações desenvolvidas. 

Assim, melhorar o nível de aptidão física da população (BRACHT, 1999, p. 76). 

 É nessa época que muitos investimentos foram realizados para melhorar o nível de 

desenvolvimento científico da EF como o incentivo da pós-graduação e os investimentos em 

laboratórios de fisiologia do exercício. Nesse momento é fundada, no final da década de 1970, 

uma nova entidade científica, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (BRACHT, 2014, 

p. 30). 

 A produção acadêmica privilegiava o fenômeno esportivo, devido a sua importância 

social e política, tornando-se legítimo o investimento em ciência nesse campo. Essa 

importância política e social do esporte ou do desempenho esportivo do país em âmbito 

internacional, que conferia legitimidade ao próprio campo da EF ou das Ciências do Esporte.  

Nessa visão, a EF se afirma nas Universidades, iniciando os primeiros cursos de Pós-

Graduação, simpósios científicos, entidades científicas e a estruturação de laboratórios de 

pesquisa. Nesse contexto, a EF passa a ser planejada para servir o sistema esportivo que 

possuía como objetivo principal o alto rendimento. Logo, a EF deveria elevar o nível de 

aptidão física da população (BRACHT, 2014, pp. 30-31). 
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  De acordo com Bracht (2014, p. 32), o esporte é que legitimava a EF e começa a se 

difundir o seu papel nos planos da educação e da saúde. O esporte também era o principal 

orientador da teorização do campo acadêmico da EF que se encontrava em construção. Assim 

sendo, o discurso pedagógico da EF foi quase sufocado pelo discurso do rendimento esportivo 

e da importância sociopolítica da conquista de medalhas olímpicas em competições 

internacionais. 

 Nesse sentido, o esporte determina o conteúdo de ensino da EF, estabelecendo também 

uma nova relação entre docentes e discentes, que passam da relação professor-instrutor e 

aluno-recruta para a de professor-treinador e aluno-atleta. Nessa lógica, não existe diferença 

entre o professor e o treinador, pois os docentes são contratados pelo seu desempenho na 

atividade esportiva. O que exemplifica essa relação entre professor e aluno é a divisão das 

turmas por sexo, respaldada pela legislação específica da época, o Decreto nº 69.450/71 

(CASTELLANI FILHO et al, 2009, p. 54). 

 Nessa perspectiva pedagógica, a preocupação dos professores de EF centrava-se na 

organização racional do processo de ensino, ou seja, no planejamento didático das suas aulas, 

de acordo com os materiais institucionais, livros didáticos e apostilas elaboradas por outros 

especialistas.  

Na EF, esse movimento ficou caracterizado pela divulgação disseminada de obras e 

manuais que apresentavam, passo a passo, as aulas prontas, restando ao professor da escola 

colocar em prática o currículo “ideal” que foi pensando por outras pessoas. Portanto, essas 

obras definiam o que docentes e estudantes deveriam fazer, quando e como o fariam, tornando 

o professor um mero executor de objetivos instrucionais, de estratégias de ensino e avaliação 

(NEIRA; NUNES, 2009, p. 76). 

 A prática esportiva, a partir da quinta série, tornou-se um dos eixos fundamentais para 

o ensino da EF. Buscava-se a descoberta de novos talentos que pudessem participar de 

competições internacionais, representando a pátria. Nesse momento, o chamado modelo 

piramidal do esporte, norteou todas as diretrizes políticas da EF escolar, tendo como objetivo 

a melhoria da aptidão física da população urbana e da seleção dos indivíduos aptos para 

competir dentro e fora do seu país (BRASIL, 1997, p. 21).  

 Bracht e González (2014, p. 242) ainda mencionam que devido à importância cultural 

e político-social que o esporte assume ao longo do século XX, essa prática corporal se torna 

hegemônica nas aulas de EF escolar, ao ponto de, no senso comum, ser plenamente possível 

confundir a EF na escola com a prática esportiva, processo que ficou conhecido como 

esportivização da EF escolar.  
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  Já estudos como os de Nunes e Rúbio (2008, p. 61) revelam que a EF escolar, que 

servia enfaticamente de base para a formação de atletas, promovia nos alunos a identidade de 

uma nação composta por lutadores e vencedores. Dessa maneira, novamente, essa disciplina 

escolar atendia às intenções dos grupos que se encontravam no poder, sendo que os ditadores 

queriam desenvolver uma ideia de tecnização e neutralidade da educação. 

Assim, utilizando a EF para ajudar a atingir esses objetivos, foi criada uma nova 

concepção de vida e de identidade para os brasileiros e, em particular, os docentes de EF 

tornaram-se condutores dos jovens para que estes se tornassem ordeiros, pacíficos e 

acomodados com a estrutura social vigente (NUNES; RÚBIO, 2008, p. 61). 

 Outro ponto que reforçou a formação das identidades lutadoras e vencedoras no 

currículo esportivista foi o surgimento das turmas de treinamento esportivo nas escolas, que 

visava a participação dos estudantes em competições oficiais das Secretarias de Educação e a 

consequente seleção dos melhores para representar o município, o estado e o país nas diversas 

esferas competitivas. É a partir desse movimento que se consolidam as olimpíadas estudantis 

e as diversas formas de competição entre jovens, tanto no Ensino Básico, como no Ensino 

Superior, tanto no ensino público, como no privado (NUNES; RÚBIO, 2008, p. 62).  

 A efetivação desses campeonatos escolares tornou a aula de EF um espaço para treinar 

os mais habilidosos e excluir os estudantes que não tinham competência para representar a 

suas escolas nessas competições. Mesmo com a existência das turmas de treinamento, as aulas 

de EF, que deveriam ser para todos, tornaram-se uma extensão das atividades esportivas 

realizadas no contraturno escolar,. Na maioria dos casos, sendo o mesmo docente que 

ministrava tanto as aulas curriculares quanto os projetos esportivos, utilizando a mesma 

estrutura didática para os dois momentos.  

  Segundo Aguiar e Neira (2016, p. 71) a prática esportiva permaneceu por mais de 

meio século como a prática corporal mais importante a ser ensinada nas aulas de EF escolar, 

tornando-se um fóssil pedagógico nas escolas, cuja sua sobrevida pode ser atribuída a uma 

formação profissional anacrônica.  

 Novamente, percebe-se com clareza que os esportes eram a principal prática corporal 

ensinada nas aulas de EF escolar nesse contexto histórico. Também é notório que a legislação 

elaborada na época, o contexto político e econômico  utilizavam a prática esportiva realizada 

nas aulas de EF na escola para promover os seus interesses.  

 No entanto, existem evidências históricas que os docentes de EF continuavam a 

trabalhar em um ambiente público precário. O pesquisador Da Costa (1971), realizou um 

diagnóstico da EF e Desportos no Brasil. Especificamente sobre a EF na escola, o autor 

menciona que no antigo Ensino Primário apenas 7 (sete) Estados brasileiros (Rio Grande do 
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Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Guanabara, Minas Gerais e Distrito Federal) 

tinham aulas de EF de forma minimamente dignas até a década de 1970. No Ensino Médio, 

nesse momento histórico, a EF era ensinada em locais improvisados em todo o país, os 

docentes tinham um salário de duas a três vezes menor em comparação com outros grupos 

profissionais que cursaram Ensino Superior e a quantidade de alunos atendidos por professor 

era elevada.  

 Conforme Taborda de Oliveira (2004, p. 17), nesse momento do nosso país, havia uma 

formação continuada de professores deficitária, perpetuação de um discurso higienista, 

integrador e moralizador, precariedade nas condições de trabalho, seja no tocante dos aspectos 

materiais como espaços, equipamentos, etc., seja na questão econômica dos docentes, além do 

conservadorismo existente na própria instituição escolar. 

  Estudos como os de Bracht et al. (2005), analisaram o itinerário da disciplina de EF 

no Colégio Estadual do Espírito Santo entre os anos de 1970 e 2000. Os autores afirmam que 

na década de 1970, a EF era considerada muito importante, principalmente, porque os 

docentes dessa disciplina ganhavam muitos títulos nos campeonatos estaduais e dirigiam a 

banda marcial.  

Apesar disso, no início de 1980, na fase final da ditadura militar, existiu uma 

degradação gigantesca das condições de trabalho no colégio, principalmente, porque as 

políticas educacionais das esferas federal e estadual se tornam insignificantes. Professores 

ativos, professores aposentados e antigos alunos declaravam que  havia uma quantidade 

enorme de greves devido às péssimas condições de trabalho e  de salários. Os recursos para 

contratar treinadores foram cortados, a carga horária dedicada ao treinamento foi suprimida e 

faltou material esportivo adequado (BRACHT et al., 2005).  

 Oliveira e Chaves Junior (2009) analisaram os espaços disponíveis para as aulas de EF 

na segunda metade da década de 1940 e na primeira metade da década de 1970 no Colégio 

Estadual do Paraná. Os resultados dessa análise mostraram que entre os anos de 1930 e o 

inicio de 1950 o ginásio utilizado para as aulas de EF no colégio estudado apresentava alguns 

problemas estruturais que limitavam o uso dos espaços e dos conteúdos dessa disciplina, 

assim, existindo uma carência de materiais. 

 Para sanar tais dificuldades, as aulas de EF eram realizadas, em muitos momentos, em 

praças públicas, quadras, ginásios e estádios de clubes particulares. Na primeira metade da 

década de 1970, embora o Colégio Estadual do Paraná tenha melhorado muito as suas 

condições para as aulas de EF, essa não era uma realidade da cidade de Curitiba. A maioria 

das escolas não tinha espaços e materiais adequados para as aulas de EF, ocasionando muitas 
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improvisações e adaptações para se efetivar as aulas de EF escolar (OLIVEIRA; CHAVES 

JUNIOR, 2009).  

 Já Silva e Araújo (2016) entrevistaram professores de EF que atuavam na cidade de 

Jundiaí na época da Ditadura Militar. Esses docentes afirmaram que não tinham uma 

infraestrutura adequada para o  trabalho de acordo com o que era pretendido pela legislação 

oficial, lecionavam a partir de um subsidio teórico superficial e percebiam uma 

desvalorização da disciplina pelos gestores da escola.  

 Após todas essas reflexões e análises, pode-se observar que o discurso esportivo foi 

predominante nas aulas de EF escolar durante muitas décadas, e os governos ditatoriais que 

governaram o Brasil  utilizaram essa prática corporal como uma das formas de garantir os 

seus interesses políticos. Sem sombra de dúvidas, os docentes de EF que lecionavam nas 

escolas, muitas vezes alienados do contexto macropolítico, ajudaram nesse processo e 

contribuíram muito pouco para a formação de um pensamento crítico dos estudantes sobre as 

práticas corporais.  

 É importante ressaltar que em diversificados contextos educacionais esses 

profissionais ainda sofriam com uma realidade inadequada para sistematizar a sua prática 

pedagógica, principalmente, pela precariedade instalada nas escolas públicas brasileiras. Em 

um determinado momento histórico, iniciou-se um processo de crítica sistemática ao 

paradigma esportivo nas aulas de EF escolar e começou, ao menos no âmbito do discurso, 

uma “repedagogização” da EF na escola.  

 

3.2.3 – CRÍTICA AO PARADIGMA ESPORTIVO E DA APTIDÃO FÍSICA E A 

REPEDAGOGIZAÇÃO DA EF.  

 

 Já no final da década de 1970 e início dos anos 1980, o modelo esportivista começou a 

ser muito criticado pelo meio acadêmico. O Brasil não se tornou uma nação olímpica e a 

competição esportiva elitizada não aumentou o número de praticantes de atividades físicas. 

Iniciou-se uma profunda crise de identidade nos pressupostos e no próprio discurso da EF 

(BRASIL, 1997, p. 21).  

 Essa crise de identidade ocorreu porque se propôs que os objetivos e conteúdos da EF 

se tornassem mais amplos, visando uma didática que se preocupasse com as múltiplas 

dimensões do ser humano. Dessa forma, foi questionado o papel que essa disciplina teve em 

relação ao desenvolvimento da aptidão física da população e à formação de atletas (NUNES; 

RÚBIO, 2008, p. 64).   
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 Na interpretação de Bracht e González (2014, p. 243), os princípios pedagógicos 

orientadores da EF escolar sofreram um abalo no Brasil na década de 1980, a partir das 

produções e debates realizados por docentes que alavancaram o movimento renovador da EF 

brasileira, rompendo definitivamente com o paradigma da aptidão física e esportiva que era 

hegemônico naquela época.  

 Tais professores passaram a produzir textos com um diálogo maior com o campo 

educacional, principalmente, com as teorias críticas da educação e com a Sociologia e 

Filosofia crítica do esporte. O eixo central da produção acadêmica, desse movimento, estava 

relacionado com a análise da função social da Educação, e da EF em particular como 

elemento central de uma sociedade marcada pelas desigualdades sociais impostas pelo 

sistema capitalista.  

Portanto, toda a discussão realizada no campo pedagógico sobre o caráter 

reprodutivista da escola e sobre as possibilidades de sua contribuição para uma transformação 

da sociedade capitalista foi absorvida pela EF (BRACHT; GONZÁLEZ, 2014, p. 243). 

 Para Sousa e Vago (1997, pp. 121-122) a década de 1980 foi decisiva para o ensino da 

EF no Brasil, pois foram questionadas as influências médicas e militares que marcaram a sua 

inserção nas escolas, entre o final do século XIX e a metade do século XX, principalmente, 

em relação às ideias de higienização e disciplinarização dos corpos. Também existiram 

debates sobre as articulações da EF com as teorias raciais que propunham a melhoria da raça. 

. Outro aspecto questionado foi a completa submissão dessa área de conhecimento, após 

a Segunda Guerra Mundial, aos princípios do esporte de rendimento, dentre eles o privilégio 

nas aulas aos considerados mais ágeis, mais habilidosos, mais aptos física e tecnicamente, 

tornando a EF escolar um possível celeiro de atletas. Assim, questionou-se  a compressão do 

corpo humano reduzido apenas à dimensão biológica, um feixe de músculos para treinar, uma 

máquina, cujo o ensino das aulas de EF na escola surge como instrumento de melhoria da 

aptidão física dos estudantes (SOUSA; VAGO, 1997, pp.121-122).   

 Por conseguinte, ocorreu uma mudança de enfoque sobre a natureza da área, nos seus 

objetivos, conteúdos e pressupostos pedagógicos de ensino e aprendizagem. Foi ampliada a 

visão da área que tinha um sentido apenas biológico, enfatizando as dimensões psicológicas, 

sociais, cognitivas e afetivas,. Desse modo, compreendendo o aluno como um ser humano 

integral.  

Nesse período, começaram a surgir objetivos educacionais mais amplos, 

deslegitimando a ideia que a EF na escola deveria formar um físico que pudesse sustentar a 

atividade intelectual dos estudantes; conteúdos diversificados, estimulando que os professores 

também ensinassem outras práticas corporais além dos exercícios e esportes; e pressupostos 
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pedagógicos mais humanos, tentando romper a lógica do movimento como adestramento 

(BRASIL, 1997, p. 21). 

 Estudos como os de Darido e Sanchez Neto (2008, p. 5) revelam  que, em meio a todas 

as críticas voltadas para o modelo esportivista, outros fatores influenciaram para que 

surgissem diferentes propostas pedagógicas para a EF escolar. Passaram a existir movimentos 

organizados da sociedade civil que solicitavam votação direta nas eleições do Poder 

Executivo, principalmente, da presidência da República e esses movimentos contavam com 

uma parte de professores e acadêmicos da área de EF.  

Desse modo, começou a existir mais liberdade na comunidade acadêmica para 

pesquisar todas as áreas de conhecimento científico e filosófico, mesmo aquelas relacionadas 

às tendências que eram opostas ao regime do governo; iniciaram-se encontros e debates entre 

profissionais e acadêmicos promovidos pelas instituições criadas para representar os 

interesses da EF, baseadas, cada uma, em concepções diferentes da área. 

 Quando os profissionais do campo da EF começam a ter contato com o debate 

pedagógico brasileiro das décadas de 1970 e 1980, iniciaram-se reflexões, orientadas pelas 

ciências humanas e sociais com a intenção de construir novas propostas para a EF com viés 

pedagógico. Essa vertente representou um polo de resistência política, defendendo interesses 

não dominantes, e também, resistência acadêmica ao cientificismo das Ciências do Esporte 

(BRACHT, 2014, p. 33).  

 Em um primeiro momento, as análises realizadas pelos professores que faziam parte 

desse movimento renovador da EF brasileira apenas apontavam denúncias sobre a maneira de 

ministrar as aulas de EF na escola. Após muitas décadas de discussões, passou-se a identificar 

um conjunto de propostas com diferenças importantes (BRACHT, 1999, p. 77). 

 De acordo com Caparroz (2007, p. 82)  as críticas feitas à época chamavam a atenção 

sobre a maneira como as aulas de EF estavam sendo ministradas na escola, sem que houvesse 

uma análise mais concreta das práticas pedagógicas.  

As características da produção teórica compreendia o percurso histórico da EF escolar 

como uma sucessão de propostas acríticas aos processos de dominação influenciados pelo 

militarismo, da medicina e dos esportes. Assim, trazendo como consequência a busca por 

novas ideias pedagógicas fundamentadas na filosofia, na psicologia, na sociologia, na 

pedagogia e na antropologia, não como instrumento teórico para realizar análises sobre as 

aulas de EF escolar mais consistentes, mas pelo transplante de seus elementos de forma 

mecânica para dentro da área.  

 Nesse contexto, era necessária a construção de uma teoria da EF com a intenção que a 

EF escolar fosse compreendida como uma prática pedagógica, uma vez que esse campo de 
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conhecimento foi completamente influenciado pelo sistema esportivo. Foi realizada uma 

“repedagogização” do teorizar em EF, passando a se construir um campo teórico com base em 

um discurso pedagógico, refletindo em uma autonomia pedagógica da EF em relação a 

influencia maciça das características do esporte (BRACHT, 2014, p. 33).  

 Iniciou-se o surgimento de diferentes proposições pedagógicas para a EF escolar no 

Brasil que resultaram da articulação de teorias psicológicas, sociológicas e concepções 

filosóficas. Todas essas correntes passaram a ampliar os campos de ação e reflexão para a 

área que começou a se aproximar cada vez mais das ciências humanas.  

Apesar disso, muitas dessas concepções teóricas continham enfoques científicos 

diferenciados entre si, com pontos muitas vezes divergentes. Entretanto, possuíam em comum 

a busca de uma EF que articulasse as múltiplas dimensões do ser humano (BRASIL, 1997, pp. 

21-22).  

 Ao analisar os principais livros que subsidiaram o debate teórico que ocorreu desde o 

inicio dos anos de 1980 até hoje, considera-se que esses textos acarretaram em propostas com 

a intenção de transformar a prática pedagógica dos professores de EF que ministravam e 

ministram aulas na escola.  

Cada uma dessas propostas foi pautada em diferentes concepções, trazendo diversas 

formas de construir uma prática pedagógica diferenciada nas aulas de EF escolar. Os 

principais autores dessas propostas foram: Castellani Filho et al., 2009; Freire, 1989; Guedes, 

1999; Kunz, 2001; Le Boulch, 1983; Neira e Nunes, 2008; Neira e Nunes, 2009; Tani et al., 

1988. A maioria das proposições teóricas defendidas por esses autores também influenciou na 

elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a EF (BRASIL, 1997; 1998) e na 

versão preliminar da Base Nacional Comum Curricular da EF (BRASIL, 2016).  

 Bracht (1999, p. 78) descreve que na proposta desenvolvimentista a ideia central era 

oferecer fundamentos para a EF do ciclo I do Ensino Fundamental, possibilitando 

experiências de movimento para garantir o desenvolvimento normal da criança, do ponto de 

vista motor. Os autores principais dessa proposta foram os professores Go Tani e Edson de 

Jesus Manoel, da USP, e Rui Jornada Krebs, da UFSM.  

Bracht (1999, p. 79) também menciona uma proposta pedagógica intitulada de 

psicomotricidade que exerceu grande influência na EF no final da década de 1970 e durante 

os próximos anos da década de 1980. Diferentes professores de EF se inspiraram nos escritos 

de Le Boulch para relacionar os preceitos dessa abordagem com a EF.  

Essa proposta foi muito criticada porque não possibilitava a EF uma especificidade, 

ficando como auxiliar de outras disciplinas no cotidiano escolar. Nessa proposta pedagógica, 
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o movimento era apenas um meio para se atingir outros objetivos, negando as formas 

culturais de movimentar-se humano que poderiam ser transmitidas pela escola. 

  Aguiar e Neira (2016, p. 72) apontam que proposta desenvolvimentista a EF foi 

responsabilizada pela aprendizagem do movimento, cabendo ao professor de EF organizar 

situações didáticas que levassem os estudantes a alcançar estágios maduros das habilidades 

motoras com a intenção de que todos conseguissem executar satisfatoriamente as atividades 

cotidianas, recreativas e esportivas.  

Já na proposta psicomotora, o docente de EF deveria planejar o trabalho pedagógico 

garantindo o refinamento das habilidades exigidas dentro e fora da escola, ficando conhecida 

como educação “pelo movimento”. Segundo essa proposta, seria possível prevenir e remediar 

as dificuldades de aprendizagem dos estudantes, assim como garantir a construção de 

estruturas psicológicas que formariam a base para um desenvolvimento normal.  

 Essas duas concepções de ensino recorreram à psicologia como campo epistemológico 

principal. Entretanto, enquanto na proposta psicomotora a realização de movimentos era o 

principal meio da atividade educativa, na vertente desenvolvimentista, o professor deveria se 

preocupar com a qualidade de execução das habilidades motoras, sendo essa a finalidade 

principal das aulas de EF escolar (AGUIAR; NEIRA, 2016, p. 72).  

 A proposta elaborada pelo professor João Batista Freire, que ficou conhecida 

culturalmente na EF como Construtivista, teve uma grande preocupação com a cultura 

infantil, também foi fundamentada com autores da psicologia do desenvolvimento humano, se 

aproximando muito das concepções Desenvolvimentista e Psicomotricista (BRACHT, 1999, 

p. 79). 

Pode-se mencionar também uma proposta de renovação do paradigma da aptidão 

física, tendo como preocupação central o desenvolvimento da promoção da saúde. Essa 

proposta ganhou força devido à vida sedentária que os moradores das sociedades urbanas 

passaram a ter e o avanço científico, demonstrando a importância da realização de atividade 

física para a saúde (BRACHT, 1999, p. 79). 

Os idealizadores mais conhecidos dessa proposta foram os professores, Dartagnan 

Pinto Guedes e Markus Vinicius Nahas. Para Aguiar e Neira (2016, p. 74), os professores de 

EF que tentavam organizar o seu trabalho pedagógico a partir dos preceitos dessa abordagem 

acreditavam que se os estudantes conhecessem os princípios biomecânicos e fisiológicos, bem 

como os meios necessários para melhorar o seu próprio rendimento, poderiam passar a 

responsabilizar-se pela condução de uma vida saudável, independente das suas condições 

econômicas e sociais.  
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Os docentes, que se embasam nessa perspectiva teórica para elaborar as suas aulas de 

EF, deveriam utilizar estratégias didáticas que alternassem o ensino de conceitos oriundos da 

fisiologia, da anatomia, das medidas de avaliação, do treinamento desportivo, da nutrição, 

dentre outros conhecimentos, organizados segundo a sua complexidade e a execução de 

atividades físicas não excludentes, propiciando a construção de conhecimentos que ajudassem 

os estudantes a melhorarem a sua saúde, ter atitudes positivas perante aos exercícios físicos e 

a ter conhecimentos suficientes para escolher uma prática corporal que pudessem praticar 

após os anos de escolarização básica (NEIRA; NUNES, 2008, p. 113).  

Na visão de Aguiar e Neira (2016, pp. 72-73), todas essas propostas pedagógicas se 

amparavam em uma visão descontextualizada de educação, não se preocupando em criticar as 

características da sociedade capitalista vivida naquele momento.  

Os autores ainda argumentam que essas vertentes pedagógicas poderiam ser 

consideradas como perspectivas tecnicistas da EF fundamentadas em teorias não críticas da 

educação, pois não tinham como propósito desenvolver nos estudantes uma compreensão 

aprofundada sobre a cultura das diferentes práticas corporais vivenciadas pelos alunos. Além 

disso, essas propostas não possuíam o menor compromisso com a resolução dos problemas 

sociais que geravam injustiça, a desigualdade e as condições de vida humilhantes que viviam 

uma parcela considerável dos estudantes que frequentavam a escola pública.  

Portanto, é importante  observar que a elaboração de objetivos, conteúdos, estratégias 

de ensino e critérios de avaliação nas propostas pedagógicas da EF descritas nesse processo 

histórico, passou de um caráter excludente de educação e de EF, com marcas extremamente 

claras dos códigos esportivos para finalidades universais sobre as formas de comportamento 

humano, acarretando em uma prática pedagógica preocupada com a inclusão de todos no 

processo de aprendizagem, sem deixar de lado os objetivos meritocráticos que caracterizavam 

o currículo esportivo que foram camuflados com finalidades voltadas para questões de ordem 

perceptivas e motoras (NEIRA; NUNES, 2009, pp. 78-79).  

Na visão de Nunes e Rúbio (2008, p. 67) os currículos desenvolvimentista, psicomotor 

e da promoção da saúde visavam à formação de uma identidade competente nos estudantes, já 

que preconizavam que todos os alunos deveriam chegar a um padrão “normal” estabelecido 

pelas teorias que embasavam essas propostas, independente da realidade social vivenciada 

pelas crianças e jovens das escolas públicas brasileiras.   

Apesar disso, pode-se concordar com os autores sobre a análise das propostas 

pedagógicas da EF, considerando-se que uma aula de EF realizada com o embasamento 

teórico dessas abordagens já poderia causar uma grande mudança na tradição esportivista da 

EF.  
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Segundo essa concepção, pode-se entender que para aquele momento histórico, no 

qual o professor dessa disciplina era visto com um treinador que deveria formar atletas e a sua 

prática pedagógica não visava o aprendizado de todos os alunos, as vertentes 

desenvolvimentista, psicomotora e da promoção da saúde deram um primeiro passo para a 

formulação de uma nova tradição didático-pedagógica nas aulas de EF escolar.  

A década de 1980 foi marcada pela luta dos professores mais críticos questionando o 

papel que a escola pública exercia no sistema capitalista e o viés reprodutivista dessa 

instituição, pois a escola não proporcionava melhora nas condições sociais dos estudantes 

com menor poder aquisitivo que passaram a estudar.  

Nesse mesmo período, o Brasil viveu o fim da ditadura militar e, por consequência, 

um processo de redemocratização, que aprofundou a luta contra o elitismo que existia dentro 

dos muros escolares. Nesse contexto, a EF como uma disciplina que fazia parte do currículo 

escolar, também sofreu influência (AGUIAR; NEIRA, 2016, p. 73).  

Nesse momento histórico, a EF vivenciou uma mudança paradigmática na sua história 

ao adotar as ciências humanas como um campo teórico e, dentro dos currículos escolares, 

acabou sendo inserida no campo das linguagens, a partir do entendimento da gestualidade 

como forma de comunicação.  

Os movimentos corporais realizados por diferentes grupos inseridos em um contexto 

histórico passaram a ser vistos como recursos que essas pessoas utilizavam para difundir 

intenções e pensamentos. A partir de então, os campos teóricos da história, da sociologia, da 

antropologia, da filosofia, da política e da semiótica passaram a fundamentar de forma mais 

contundente as propostas pedagógicas da EF escolar (AGUIAR; NEIRA, 2016, p. 73).   

 A primeira proposta da EF com uma concepção da pedagogia crítica que surgiu no 

Brasil foi descrita no livro Metodologia do Ensino da EF, sob autoria de um coletivo de 

autores. Tal proposta pedagógica foi embasada pela teoria histórico-crítica, desenvolvida por 

Demerval Saviani e colaboradores, ficando conhecida como Crítico-Superadora.  

Nota-se nessa proposta que o objeto de ensino da EF eram as manifestações da cultura 

corporal de movimento, tais como a ginástica, o jogo, as danças, as lutas e a mímica, sendo 

esses conteúdos tratados de acordo com seu contexto histórico e uma metodologia de ensino 

própria (BRACHT, 1999, pp. 79-80).  

Outra proposta, advinda da concepção crítica, foi nomeada de Crítico-Emancipatória, 

idealizada pelo professor Elenor Kunz. Esse professor sofreu influências de Paulo Freire pelas 

análises fenomenológicas do movimento humano e pelos estudiosos da escola de Frankfurt. 

Essa proposta parte de uma concepção de movimento humano dialógico, tornando o 

movimentar-se humano como uma forma de comunicação com o mundo. Nesse contexto, as 
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crianças que participam das aulas de EF deveriam compreender as manifestações da cultura 

corporal de movimento com autonomia e criticidade (BRACHT, 1999, pp. 79-80). 

 As perspectivas Crítico-Superadora e Crítico-Emancipatória denunciaram que as aulas 

de EF, principalmente, aquelas baseadas no ensino esportivo, transmitiam e mantinham os 

valores das classes privilegiadas pelo sistema capitalista. Para superar essa realidade, foram 

sugeridos novos procedimentos metodológicos que visavam ações dialógicas e reflexivas 

sobre o processo de construção das práticas corporais com a intenção de conscientizar os 

estudantes sobre os mecanismos de dominação presentes na sociedade e posicioná-los como 

autores do processo didático-pedagógico (AGUIAR; NEIRA, 2016, pp. 73-74).  

 A proposta Crítico-Superadora propunha que os conteúdos das aulas de EF fossem 

organizados a partir da sua relevância social,  da sua contemporaneidade e  da sua adequação 

às características sociais e cognitivas dos alunos.  

Nesse sentido, seria necessário fazer com que os estudantes confrontassem os 

conhecimentos do senso comum com o conhecimento científico elaborado pela área de EF, 

com a intenção de que pudessem ampliar o seu acervo de conhecimentos durante o processo 

educacional (NEIRA; NUNES, 2008, p. 116).  

 Tal proposta defendia o ensino crítico para que os estudantes pudessem, a partir da 

contextualização dos temas inerentes as manifestações da cultura corporal, aumentar o seu 

grau de raciocínio crítico e de autonomia, compreendendo e questionando a estrutura 

autoritária dos processos institucionalizados da sociedade (NEIRA; NUNES, 2008, p. 116).  

 Bracht (1999, p. 80) também cita a proposta pautada na concepção de aulas abertas à 

experiência, ficando conhecida no Brasil pelo professor alemão Reiner Hildebrandt.  Entende-

se que a aula de EF pode ser analisada em uma continuidade que vai de uma concepção 

fechada a uma concepção aberta de ensino, mas que apenas na concepção aberta que se 

podem formar cidadãos autônomos e críticos, buscando a participação ativa dos alunos nas 

decisões didáticas das aulas. 

 Importante destacar que o currículo da EF, nessas vertentes assumiu a 

responsabilidade de formar cidadão críticos para usufruírem, participarem e reconstruírem as 

manifestações da cultura corporal do movimento.  

Nesse momento, foram realizadas críticas enfáticas aos currículos esportivos, 

desenvolvimentistas e psicomotricistas, sugerindo novos conteúdos e orientações didáticas 

para o componente curricular de EF. A partir das aulas de EF pautadas nessas perspectivas 

teóricas, os estudantes vivenciaram situações pedagógicas que lhes permitissem analisar 

criticamente todos os temas que envolvem a brincadeira, a ginástica, a dança, o esporte, a luta 

e as demais práticas corporais realizadas pelos seres humanos (NEIRA; NUNES, 2009, p. 82).  
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 Para Nunes e Rúbio (2008, p. 71), as teorias críticas que influenciaram as propostas 

pedagógicas de EF supracitadas querem evitar a injustiça social, dando possibilidade para que 

os estudantes das classes menos privilegiadas tenham condições para emancipar-se da 

dominação e alienação imposta pela ideologia hegemônica, assumindo identidades 

emancipadas das condições de opressão em que a sociedade está mergulhada. 

 Já no século XXI, surge uma nova proposta para o ensino da EF escolar nomeada de 

EF cultural. Essa perspectiva traz consigo as marcas da sociedade pós-moderna e a função 

social da escola contemporânea. Os idealizadores dessa proposta são membros do Grupo de 

Pesquisas em EF escolar da FEUSP e buscam fundamentação nas teorias pós-críticas da 

educação, especialmente, nos Estudos Culturais e no multiculturalismo crítico. Essas teorias 

alertam que todas as práticas corporais são perpassadas por relações de poder que têm na 

classe, etnia, gênero, religião, geração e nível de habilidade os seus marcadores sociais 

(AGUIAR; NEIRA, 2016, p. 75).  

 Os Estudos Culturais e o multiculturalismo crítico proporcionam embasamento teórico 

aos docentes que procuram seguir os preceitos da Abordagem Cultural da EF. Nessa 

perspectiva, tanto professores quanto alunos deveriam analisar os signos de poder presentes 

nas brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas, buscando valorizar os discursos e as 

representações das práticas corporais menosprezadas na sociedade contemporânea.  

Essa proposta busca procedimentos mais democráticos diante dos diversos grupos que 

convivem na sociedade; promover todas as vozes; romper com preconceitos e 

hierarquizações; valorizar conhecimentos científicos, populares e do senso comum; incentivar 

posturas críticas e opõe-se à formação de sujeitos com os códigos neoliberais presentes da 

sociedade capitalista (AGUIAR; NEIRA, 2016, p. 75).  

  Os pesquisadores, Nunes e Rúbio (2008, p. 73), defendem que os professores de EF 

que seguem os pressupostos da abordagem cultural formam identidades solidárias em seus 

estudantes, pois estes são estimulados a trocar experiências com a cultura de diversos grupos 

que convivem juntos na sociedade contemporânea, não por meio de imposição das 

identidades desses grupos, mas validando todos os conhecimentos culturais, aproximando as 

diferenças e promovendo o diálogo a fim de gerar formas de convivência mais horizontais e 

menos hierarquizadas.  

Assim sendo, a constituição da EF como componente curricular apresentou uma longa 

história de muitas discussões, contradições e ressignificações, pois a cada mudança que a 

sociedade apresentava, as propostas dessa disciplina na escola também mudavam, realizando 

novas análises dos seus objetivos, conteúdos, métodos de ensino e instrumentos de avaliação. 
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Neira e Nunes (2009) afirmam que no processo histórico da EF na escola, houve diferentes 

entendimentos do corpo de acordo com cada uma das concepções de ensino que surgiram.  

O estudioso, Bracht (2014, p. 40), ao fazer uma análise crítica do desenvolvimento da 

EF como uma área de produção de conhecimento científico, descreve que no processo de 

constituição do campo acadêmico da EF, houve uma intensa fragmentação e uma diversidade 

de línguas científicas faladas. Passaram a surgir diversos especialistas, não em EF, mas em 

fisiologia do exercício, em biomecânica, em psicologia do esporte, em aprendizagem motora, 

em sociologia do esporte, dentre outras especialidades. Logo, os professores de EF, na 

condição de produtores do conhecimento, passaram a se identificar como especialistas nas 

diferentes áreas já mencionadas e não em EF (BRACHT, 2014, p. 40-41). 

 Fazendo uma analogia sobre a constituição da área de EF enquanto produtora de 

conhecimento e a influência que toda essa produção trouxe para o docente de EF que atua na 

escola, Bracht (2014, p. 45-46) faz a seguinte reflexão. Quando um professor de EF escolar 

quer ensinar um esporte, qual seria o método mais eficiente? O método sintético ou o método 

analítico?  

O autor responde a essa pergunta mencionado que se o professor utilizar pesquisas 

pautadas na aprendizagem motora, pode considerar que o método analítico é o mais adequado, 

mas, se ele se embasar nas pesquisas de fisiologia do exercício, pode acreditar que o método 

sintético é o mais adequado. Se esse docente ainda considerar a sociologia ou a psicologia 

social, mais uma vez poderia escolher o método sintético pela maior possibilidade de contato 

social e ainda, se ele utilizar os preceitos da sociologia do currículo, poderá questionar se as 

habilidades motoras relacionadas a um esporte devem ser ensinadas na escola.  

 Pode-se fazer uma analogia em relação à reflexão mencionada acima com a utilização 

das diferentes perspectivas pedagógicas que o professor que atua na escola poderia escolher 

utilizar no seu cotidiano. Se ele achar que o objetivo de suas aulas é ampliar o acervo motor 

dos alunos, poderia utilizar os preceitos do currículo desenvolvimentista, porém, se esse 

docente considerar que seu objetivo é tornar um aluno crítico em relação às manifestações da 

cultura corporal de movimento, utilizaria os preceitos dos currículos críticos e assim, por 

diante.  

Nesse sentido, essa variedade de propostas pedagógicas ocasionou uma 

“repedagogização” na ação didática durante as aulas de EF escolar. Da perspectiva 

desenvolvimentista até a abordagem cultural, muitos docentes que atuaram e ainda atuam na 

escola produzem a sua prática pedagógica influenciados por essas perspectivas teóricas e, sem 

sombra de dúvidas, todas elas ajudaram a repensar a prática pedagógica no cotidiano escolar 

público desse componente curricular. Entretanto, essa variedade de proposições teóricas  
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levou ao docente que atua na escola a perder a sua identidade, enquanto professor que 

ensinaria esportes com os códigos esportivos centrados no alto nível.  

Essa diversidade pedagógica tornou o cotidiano do professor de EF cada vez mais 

complexo e acredita-se que não seria possível entender uma aula de EF  em qualquer escola 

pública brasileira sem analisar todas essas propostas mencionadas anteriormente.  

 

3.2.4 - A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E OS 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DA EF. 

 

 O Brasil teve durante o seu desenvolvimento três leis de diretrizes e bases: a de 1961 

(lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961), uma reformulação dessa lei em 1971 (lei n. 5.692, 

de 11 de agosto de 1971) e a atual, promulgada em 1996 (lei n. 9.394/96) (SILVA; 

VENÂNCIO, 2008, p. 52). 

 A EF esteve contemplada na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– lei n. 4.024 de 1961. Nesse contexto, a EF escolar tinha uma perspectiva de melhorar a 

capacidade física do trabalhador que deveria ter um corpo produtivo, isto é, forte e saudável, 

além de ser dócil o bastante para submeter-se a lógica do trabalho fabril sem questioná-la 

(CASTELLANI FILHO, 2002, pp. 6-7). 

 No Decreto n. 69.450 de 1971 a EF foi concebida como uma atividade que por seus 

meios, processos e técnicas, despertaria, desenvolveria e aprimoraria forças físicas, morais, 

cívicas, psíquicas e sociais do educando e foi promulgada durante a ditadura militar.  

Nessa lógica, as ações dos professores de EF na escola deveriam privilegiar o 

desenvolvimento da aptidão física dos estudantes, sendo essa a referência fundamental para 

orientar o planejamento, as estratégias de ensino e os critérios de avaliação durante as aulas de 

EF escolar, tornando-se evidente uma visão de ser humano reduzida à sua dimensão físico-

biológica (SOUSA; VAGO, 1997, p. 130).   

 Ainda em 1971, esse mesmo decreto apresentava uma caracterização dos objetivos 

para o ensino da EF. Para o antigo ensino primário, buscava-se a consolidação de hábitos 

higiênicos, o desenvolvimento corporal e mental harmônico e a melhoria da aptidão física. Da 

5º série ao antigo 2º grau, os objetivos que norteavam a EF eram o aprimoramento e 

aproveitamento integrado de todas as potencialidades físicas, morais e psíquicas do indivíduo, 

a conservação da saúde e a implantação de hábitos sadios. No Ensino Superior, a EF deveria 

prosseguir com os objetivos elencados nos níveis anteriores de ensino (SOUSA; VAGO, 

1997, p. 130). 



 

77 

 

 Para se alcançar esses amplos objetivos, cumpriria aos estabelecimentos de ensino 

organizar adequado programa de atividades, distribuindo-as pelos dias da semana, de modo 

que os alunos se exercitem convenientemente em continuidade e por tempo que não venha a 

neutralizar a continuidade e interligação dos efeitos das práticas parceladas;. 

Dessa maneira, cada estabelecimento deveria constar do seu regimento a prática 

semanal de atividades físico desportivas, fixando o número mínimo de sessões que 

garantissem a continuidade dos efeitos educativos dos exercícios e deveriam assegurar o 

cumprimento desse preceito legal sem ferir o seu espírito, que era proporcionar aos alunos 

formação de acordo com os princípios gerais de educação. Assim, os estabelecimentos de 

ensino ficavam obrigados a inserir no respectivo regimento a frequência mínima de 75%, em 

EF, necessária à prestação do exame final das outras disciplinas (BELTRAMI, 2006, p. 65). 

 Segundo Gonçalves (2006, p.71),  esse mesmo decreto reformou o Ensino Superior no 

Brasil e colocou a EF como obrigatória nesse nível de ensino com predominância das práticas 

desportivas que buscavam aprimorar a aptidão física, a conservação da saúde, a integração do 

estudante na Universidade e a consolidação do sentimento comunitário e de nacionalidade. A 

aptidão física constituía a referência dos docentes para a elaboração do planejamento, do 

controle e da avaliação da EF desportiva. 

 A Lei de Diretrizes e Bases nº 5.962/71 caracterizou a obrigatoriedade da inclusão da 

educação moral e cívica, da EF, da Educação Artística e de programas de saúde nos currículos 

das escolas voltadas para a Educação Básica, fazendo com que a EF escolar ganhasse certo 

destaque em nosso país, principalmente, porque a sua essência pedagógica estava voltada para 

os interesses dos grupos que estavam no poder (GONÇALVES, 2006, pp. 71-72).   

 Na interpretação de Silva e Venâncio (2008, p. 55), até esse momento, a EF era 

considerada uma mera atividade extracurricular, o que fez com que ela fosse vista durante 

muito tempo como uma disciplina sem nenhum comprometimento formativo educacional 

mais amplo.  

 Após debates acalorados sobre as diretrizes e especificidades da área de EF e a 

elaboração de diferentes propostas pedagógicas que rompiam com os modelos higienista, 

eugenista e esportivista que orientavam a ação didática dos docentes de EF que atuavam na 

escola, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996 e, 

posteriormente, houve a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais da EF. 

 Em um primeiro momento, na lei 9.394 de 1996, a EF integrada a proposta pedagógica 

da escola, foi considerada um componente curricular da Educação Básica, que deveria se 

ajustar as faixas etárias e as condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos 

noturnos (BRASIL, 1996).  
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 Nota-se que o grande avanço que essa lei trouxe a EF foi torná-la um componente 

curricular da Educação Básica que deveria estar integrado a proposta pedagógica da escola, 

embora ainda tivesse se mantido ranços de uma visão biologicista da área quando se torna 

facultativa a participação dos estudantes do período noturno.  

 Nesse sentido, a única evolução foi a retirada da dispensa dos alunos com doenças 

infecto-contagiosas das aulas de EF que vigorava na LDB de 1971, pois na década de 1970, o 

objetivo central dessa disciplina era desenvolver a aptidão física dos alunos e, nessa 

perspectiva, qualquer jovem estudante que não possuísse corpos considerados úteis não 

precisariam participar dessas aulas (SOUSA; VAGO, 1997, p. 133).  

Outra questão importante foi deixar claro que os alunos que apresentassem atestados 

médicos referentes às doenças que não fossem infectocontagiosas, não estavam mais 

dispensados das aulas de EF. Esses estudantes, mesmo que não pudessem participar das 

atividades práticas, deveriam comparecer às aulas, tendo em vista que a EF se tornou um 

componente curricular no mesmo nível de importância dos outros (SILVA; VENÂNCIO, 

2008, p. 57). 

 A EF estar integrada a proposta pedagógica da escola significou uma mudança 

paradigmática no ensino desse componente curricular na escola, já que a prática pedagógica 

dos professores de EF que atuavam nas instituições públicas de ensino deveria estar em 

consonância com o projeto político pedagógico da escola em todos os níveis de escolarização, 

além de contribuir com os objetivos educacionais mais amplos estabelecidos pela legislação 

(CAMPOS, 2007, p. 18). 

 Essa mudança textual ocasionou uma ruptura muito grande na forma de se pensar a 

prática pedagógica durante as aulas de EF, já que antes da lei, muitos dos docentes desse 

componente curricular que lecionavam na escola pública tinham como objetivo melhorar a 

aptidão física dos estudantes ou selecionar os melhores alunos para participar de competições 

escolares. 

 A partir dessa legislação, esses mesmos professores deveriam rever os seus objetivos 

de acordo com as intenções pedagógicas contidas no projeto político pedagógico, que 

precisaria ser elaborado pela comunidade escolar, a partir dos anseios vivenciados no bairro 

que aquela unidade escolar se encontrava e pelos objetivos educacionais que deveriam ser 

alcançados com os estudantes.  

 Campos (2007, p. 22) enfatiza que para se pensar na EF como componente curricular 

diante das finalidades preconizadas pela LDB, seria necessário repensar uma condição de aula 

voltada apenas para melhorar a aptidão física dos estudantes, para outra concepção de ensino, 

na qual o docente de EF necessitava planejar as suas aulas em consonância com objetivos 
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educacionais mais amplos e utilizar estratégias de ensino que integrassem os aspectos 

socioculturais, ensinando diferentes conteúdos de diversificadas práticas corporais que 

tivessem significado para os alunos. 

 Contudo, por ser muito genérica, com as alterações propostas para a EF pela LDB de 

1996, não ficou garantida a presença das aulas de EF em todas as etapas da Educação Básica e 

nem que os profissionais que ministravam essas aulas na escola, principalmente, nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil, tivessem em um primeiro momento 

uma formação mais crítica e específica (SILVA; VENÂNCIO, 2008, p. 55).  

 Os autores, Silva e Venâncio (2008, p. 56), descrevem que na tentativa de garantir a 

presença da EF em todas as etapas da Educação Básica, no ano de 2001 foi aprovada uma 

alteração no artigo 26 da LBD, que incluía a expressão obrigatório após o termo componente 

curricular, ocasionando, ao olhar de alguns estudiosos, um avanço no sentido legislativo para 

que a EF se consolidasse enquanto componente curricular na escola pública.  

 No entanto, no dia 01/12/2003, foi promulgada a lei n. 10.793, determinando que as 

aulas de EF passassem a ser facultativas para todas as pessoas que, independente do período 

de estudo, se enquadrassem nas seguintes condições: aos alunos que cumprissem jornada de 

trabalho igual ou superior a seis horas, maiores de 30 de idade, que tivessem prole, ou que 

estivessem prestando serviço militar. Essa mudança foi um grande retrocesso, pois excluiu a 

possibilidade de um grande número de estudantes refletir sobre diferentes conteúdos sobre as 

manifestações da cultura corporal de movimento (SILVA; VENÂNCIO, 2008, p. 56).  

 Em contraposição a antiga LDB, normatizada pelo Decreto 69.450 de 1971, a nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional brasileira também retirou a obrigatoriedade do 

ensino desse componente curricular no Ensino Superior, reduzindo a existência de forma 

obrigatória na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio (SOUSA; 

VAGO, 1997, p. 125). 

 Após todo esse processo de elaboração sobre as diferentes perspectivas teóricas para 

fomentar a prática pedagógica docente na Educação Básica, ao final da década de 1990, o 

Ministério da Educação apresentou propostas curriculares para todas as áreas de 

conhecimento que faziam parte da grade curricular nas escolas brasileiras. Esses documentos 

foram nomeados de Parâmetros Curriculares Nacionais e foram divididos de acordo com os 

ciclos de escolarização da época  como 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental, 3º e 4º ciclos do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio (NEIRA; NUNES, 2008, p. 119).  

 A partir disso, foi publicado os Parâmetros Curriculares Nacionais da EF. O 

documento que subsidiava as séries iniciais do Ensino Fundamental propunha que a EF 

deveria sistematizar situações de ensino e aprendizagem que garantissem aos alunos o acesso 
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aos conhecimentos práticos e conceituais sobre as manifestações da cultura corporal, tais 

como jogos, ginásticas, danças, esportes e lutas.  

Para alcançar tal objetivo, os docentes deveriam mudar a ênfase da aptidão física e do 

rendimento padronizado para uma concepção mais abrangente que contemplasse todas as 

dimensões envolvidas em cada prática corporal (BRASIL, 1997, p. 24). 

 O documento também exaltava a contribuição da EF para a formação da cidadania dos 

estudantes, à medida que tornava os seus conteúdos, que advém das manifestações da cultura 

corporal, de extrema importância para que todos os indivíduos que frequentavam as escolas 

tivessem acesso ao patrimônio cultural construído pelas práticas corporais.  

Também foi proposto que o docente de EF deveria adotar como perspectiva 

metodológica a busca da autonomia dos alunos, a cooperação, a participação social e a 

afirmação de valores e princípios democráticos (BRASIL, 1997, p. 24). 

 Os discentes deveriam vivenciar diferentes práticas corporais advindas das mais 

diversas manifestações da cultura corporal, além de valorizar, conhecer e desfrutar essas 

práticas. Nesse contexto, os estudantes deveriam adotar uma postura não preconceituosa e  

não discriminatória diante das manifestações e expressões dos diferentes grupos étnicos e as 

pessoas que dele fazem parte (BRASIL, 1997, p. 24). 

 Os conteúdos foram organizados em três blocos que deveriam ser desenvolvidos ao 

longo de todo o Ensino Fundamental de forma equilibrada, possibilitando um grau de 

autonomia para que o docente pudesse planejar a sua aula de acordo com a sua realidade. Os 

blocos de conteúdo eram esportes, jogos, lutas e ginásticas, atividades rítmicas, atividades 

expressivas e conhecimento sobre o corpo (BRASIL, 1997, p. 35). 

 A partir desse documento, foi discutido que houvesse uma mudança paradigmática nos 

critérios de avaliação utilizados pelos docentes de EF. Tradicionalmente, a área avaliava 

resumidamente com testes para medir a aptidão física dos alunos e a proposta visava que os 

instrumentos de avaliação utilizados não privilegiassem apenas os limites biofisiológicos do 

corpo humano (BRASIL, 1997, p. 41). 

 Os critérios de avaliação sugeridos eram enfrentar desafios corporais em diferentes 

contextos como circuitos, jogos e brincadeiras; participar das aulas respeitando as regras e a 

organização; interagir com os colegas sem estigmatizar ou discriminar por razões físicas, 

sociais, culturais ou de gênero; estabelecer algumas relações entre a prática de atividades 

corporais e a melhora da saúde coletiva e individual e valorizar e apreciar diversas 

manifestações da cultura corporal, identificando as suas possibilidades de lazer e 

aprendizagem (BRASIL, 1997, pp. 49-55). 
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 Os Parâmetros Curriculares Nacionais da EF para os 3º e 4º ciclos do Ensino 

Fundamental ampliou um pouco as reflexões sobre a prática pedagógica desse componente 

curricular na escola. Nesse documento também passou a se discutir sobre a importância do 

docente manter um permanente diálogo crítico com a mídia, trazendo para dentro de suas 

aulas diversas reflexões sobre como as manifestações da cultura corporal e de movimento são 

demonstradas pelas diferentes mídias (BRASIL, 1998, p. 34). 

 Esse documento passou a propor que os docentes de todos os componentes 

curriculares tivessem que relacionar os seus conteúdos específicos com os temas transversais, 

tais como ética, saúde, pluralidade cultural, meio ambiente, orientação sexual, trabalho e 

consumo, a partir das três dimensões do conteúdo (BRASIL, 1998, pp. 34-43).  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais da EF no Ensino Médio propunham que os 

docentes continuassem ensinando os mesmos blocos de conteúdos, fortalecendo a formação 

para a cidadania, mas a partir deles, os estudantes poderiam compreender de forma mais 

aprofundada os conhecimentos apreendidos durante o Ensino Fundamental (BRASIL, 2000, 

p. 34). 

 Na visão de Neira (2007a, pp. 42-43) os Parâmetros Curriculares Nacionais da EF 

foram desenhados a partir de pressupostos neoliberais e na centralização da tomada de 

decisões sobre o que deveria ser ensinado, já que houve baixa participação da maioria dos 

professores de EF que atuavam na escola pública nesse momento histórico na construção 

dessa diretriz.  

O autor ainda acreditava que, por esse motivo, esse material não exerceu grande 

influência sobre as atividades didáticas na EF das escolas brasileiras. Entretanto, mesmo que 

muitos docentes não tenham tido acesso aos documentos, a ideologia por eles veiculada 

passou a fazer parte de diferentes publicações que os professores possuíam maior acesso.  

Como exemplo disso, a revista Nova Escola, que era considerada uma mídia de grande 

circulação, as bibliografias dos concursos para acesso ao cargo do magistério, os cursos de 

formação inicial nas Universidades e continuada promovidos pelas próprias redes de ensino, 

livros didáticos e paradidáticos que foram desenvolvidos a partir dos pressupostos desse 

documento nacional.  

 Vale que ressaltar que para a EF, tanto a promulgação da LDB em 1996 quanto o 

lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais influenciaram a formação dos futuros 

docentes para trabalhar na escola e nas relações existentes no cotidiano das aulas.  

Não há como negar, por mais críticas que o documento possa ter recebido, 

principalmente, por não propor um projeto de educação que influenciasse as relações 

capitalistas do sistema educativo, por não considerar a realidade social e econômica brasileira 



 

82 

 

e por não trazer reflexões aprofundadas sobre os problemas que afetavam o ensino público no 

Brasil (SOUSA; VAGO, 1997, p. 67), que para o componente curricular EF existiu uma 

proposta de mudança paradigmática no processo de organização e implementação das aulas, 

principalmente, por propor a ampliação de vivências das manifestações da cultura corporal de 

movimento, ainda marcadas pela hegemonia do esporte. Além disso, esse documento também 

trouxe para dentro da EF a relação dos conteúdos que envolviam as manifestações da cultura 

corporal de movimento com os temas transversais.  

 Neira (2007a, p. 43) complementa afirmando que, de uma atividade complementar 

fora do período e com objetivos pedagógicos que se afastavam das demais áreas, a EF passou, 

de forma lenta, a condição de um componente curricular obrigatório cujos objetivos, 

conteúdos e avaliação passaram a fazer parte do debate educacional mais amplo, 

possibilitando aos professores maior participação coletiva na escola.  

  Vale destacar que a atualização da LDB e a publicação desses Parâmetros fizeram 

parte de um conjunto de mudanças de ordem política, organizacional e pedagógica que a EF 

vinha sofrendo ao longo do século XX. Um documento oficial e a alteração de uma lei não 

modificaram a complexidade da realidade do cotidiano escolar de forma linear, pois sempre 

existiram diversas interpretações e formas de reelaborar o que está escrito no currículo oficial 

com a prática pedagógica dos docentes de um determinado componente curricular.  

 Nota-se que os Parâmetros Curriculares Nacionais foram uma primeira tentativa de 

determinar, em nível nacional, os objetivos, conteúdos, critérios de avaliação e orientações 

didáticas para que os docentes trabalhassem com seus alunos nas diferentes escolas do 

território nacional.  

Para Sousa, Vago e Mendes (1997, p. 65) não se pode chamar de “Parâmetros 

Curriculares” da EF um documento que teve como premissa definir as características, a 

importância social, os critérios de seleção e organização dos conteúdos, os objetivos gerais e a 

forma de avaliação da área. Segundo os autores, esse documento já pretendia programar um 

currículo nacional para a EF.  

 A elaboração de leis e a publicação de diretrizes nacionais para a EF escolar fez-se 

eclodir no meio acadêmico uma discussão importante. A partir desse momento histórico, a EF 

deveria ser considerada um componente curricular com o mesmo nível de importância das 

outras disciplinas escolares. A seguir será discutido sobre tal  transformação. 
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3.2.5 – A EF COMO COMPONENTE CURRICULAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

 

 No seio da elaboração de diversificadas propostas para subsidiar a prática pedagógica 

dos professores que atuavam na escola, a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional em 1996 e o lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a EF 

em 1997 e 1998, um grande debate acadêmico surgiu na EF escolar sobre as diretrizes 

pedagógicas para essa área de conhecimento e a construção da legitimidade da EF como 

componente curricular na escola. 

  De acordo com Silva (1996, p. 30), a atuação docente de EF deveria ultrapassar a 

postura única exclusiva de um instrutor de atividades físicas, de um recreacionista, de um 

terapeuta corporal ou psicomotricista, embora a sua atuação pudesse ser realizada a partir de 

todas essas tendências, de acordo com o objetivo estabelecido nas suas aulas.  

A autora relata que na época, os paradigmas pautados na legislação vigente para a 

atuação do professor de EF na escola, tais como o aprimoramento esportivo e  o 

desenvolvimento da aptidão física eram restritivos.  

 Nesse sentido, é proposto que os estudantes tivessem oportunidades de aprender 

conhecimentos nas aulas de EF relacionados com o domínio motor, oportunizando a aquisição 

de um repertório cultural e motor que lhes possibilitasse aplicações durante toda a sua vida 

em situações cotidianas de movimentos através de desafios motores, exercícios físicos, jogos, 

danças, esportes, exploração de espaços e materiais; com o domínio cognitivo, possibilitando 

a aquisição de conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia humanas, noções de 

biomecânica, bem como aspectos básicos do desenvolvimento das variáveis de aptidão física 

que lhes possibilitasse a prática de atividades físicas de forma eficaz e segura; com o domínio 

afetivo, levando o estudante a valorizar o movimento corporal e as atividades físicas como 

fator de desenvolvimento integral do ser humano, incluindo a manutenção da saúde em níveis 

desejáveis e a sociabilização (SILVA, 1996, p. 31).  

  O pesquisador, Ferraz (1996, pp. 17-21), considerava que a EF enquanto componente 

curricular tinha como objetivo principal de disseminar conhecimentos sistematizados sobre a 

motricidade humana pautados nas dimensões procedimental, atitudinal e simbólica dos 

conteúdos.  

Na dimensão procedimental os estudantes deveriam desenvolver as capacidades físicas 

e motoras, as habilidades básicas de locomoção, estabilização e manipulação e a consciência 

espacial, temporal e corporal. Já na dimensão atitudinal os alunos deveriam apreciar a prática 

de atividade física, desenvolver valores como competição e cooperação, e aprender a se 

expressar pelo movimento. Por último, na dimensão simbólica os alunos deveriam 
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compreender um corpo de conhecimentos específicos, desde aspectos nutricionais até 

socioculturais como a violência no esporte ou o corpo como mercadoria no âmbito dos 

contratos esportivos.  

 Nesse sentido, a EF escolar deveria ensinar esses conhecimentos teórico-práticos com 

a intenção de proporcionar aos alunos elementos que lhes garantissem autonomia para que no 

futuro conseguissem gerenciar sua própria atividade motora com objetivos de saúde, atender 

adequadamente suas necessidades, desejos nos movimentos do cotidiano, e atender as suas 

aspirações de lazer relacionadas à cultura de movimento (FERRAZ, 1996, p. 18).  

  O estudioso, Daolio (1996, p. 41), inicia um debate sobre uma EF considerada plural, 

no qual os docentes precisavam ministrar aulas para atingir todos os alunos, sem 

discriminação, fazendo com que os menos hábeis, as meninas, os gordinhos, os baixinhos, os 

mais lentos também tivessem o seu direito garantido de aprender os conhecimentos 

relacionados com essa área.  

O autor defende que a EF deveria ensinar todas as manifestações da cultura corporal 

de movimento, tais como jogos, ginásticas, esportes, danças e lutas, sendo que a função da EF 

na escola não seria mais desenvolver a aptidão física dos alunos ou melhorar o seu nível de 

habilidade motora para participar de competições esportivas, mas refletir com eles sobre os 

elementos da cultura corporal tratados como conhecimentos a serem sistematizados e 

reconstruídos pelos alunos.  

  Segundo Resende e Soares (1996, p. 55), o propósito especifico da EF escolar seria 

levar os alunos a desenvolver uma postura crítica diante das determinações históricas 

intervenientes na cultura das práticas corporais, no sentido de adquirir autonomia de 

conhecimentos e habilidades para todos os aspectos que envolvem os jogos, as danças, as 

ginásticas, as brincadeiras e os jogos.  

  Nessa perspectiva, o professor de EF na escola teria como objetivo transmitir os 

instrumentos e promover os esclarecimentos sobre as possibilidades e limitações de diferentes 

práticas corporais no sentido de uma prática autônoma, consciente e adequada 

Dessa forma, caberia ao professor dar subsídios básicos para que os estudantes 

tivessem condições de avaliar a qualidade do trabalho em que podem ser submetidos em uma 

academia de ginástica, por exemplo; esclarecer os indivíduos sobre os benefícios, as crenças e 

os malefícios de diferentes práticas corporais; oportunizar um processo reflexivo sobre os 

paradoxos entre prazer/sacrifício, ludicidade/competitividade, individualismo/cooperação, 

espectador/praticante; e relativizar as correlações fundadas em crenças de que a atividade 

física e o esporte afastam das drogas, do álcool, da marginalidade, da ignorância (RESENDE; 

SOARES, 1996, p. 55).  
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 Vago (1999, p. 44) defendia a ideia do enraizamento da EF no cotidiano escolar como 

uma área de conhecimento responsável pela problematização e pela prática da cultura 

corporal de movimento produzida pelos seres humanos; sendo considerada tempo e espaço 

para investigação e reflexão sobre a história que os estudantes possuem com as diferentes 

práticas corporais; como um momento de invenção de outras maneiras de fazer os esportes, as 

danças, as ginásticas, os jogos, as brincadeiras e as lutas; sendo um local para questionar os 

padrões éticos e estéticos construídos culturalmente para a realização de diferentes práticas 

corporais; além de possibilitar a garantia do direito de todos os estudantes participarem, sem 

exclusão por nenhum motivo, dessas aulas na escola.  

 Souza Júnior (2001, p. 88) expõe que para se considerar a EF como um componente 

curricular da Educação Básica, os docentes dessa área de conhecimento deveriam possibilitar 

aos alunos uma organização do pensamento a respeito de um conhecimento específico, 

contribuindo com a reflexão pedagógica desse aluno.  

Nesse cenário, as atividades, tarefas e responsabilidades dos alunos não seriam mais 

correr, brincar, jogar e exercitar-se. Esse fazer se configuraria como procedimentos de 

extrema importância para se refletir sobre o conhecimento que envolve um determinado 

elemento das manifestações da cultura corporal de movimento. 

 Dessa forma, o professor deveria estabelecer conteúdos de ensino para que os alunos 

compreendessem de forma mais qualificada a prática corporal que estaria sendo ensinada. O 

docente partiria de conceitos rudimentares e iria, durante as aulas, elaborando conceitos mais 

sistematizados, tornando as vivências corporais nas aulas algo que vai muito além do fazer 

por fazer. Além disso, seria necessário estabelecer rotinas pedagógicas, utilizando estratégias 

de ensino que tornem a aula mais significativa para os estudantes (SOUZA JÚNIOR, 2001, p. 

89).  

 Para Betti e Zuliani (2002, pp. 74-75) a EF deveria assumir a responsabilidade de 

formar um cidadão crítico capaz de posicionar-se criticamente diante de novas formas da 

cultura corporal de movimento, isto é, esporte-espetáculo dos meios de comunicação, as 

atividades de academia, as práticas alternativas, dentre outras práticas corporais.  

Desse modo, para ser considerada componente curricular, essa área de conhecimento 

deveria também introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de movimento, formando o 

cidadão que vai produzir e transformar diversificadas práticas corporais, dando elementos 

suficientes para que os estudantes possam usufruir do jogo, do esporte, das atividades rítmicas 

e dança, das ginásticas e  das práticas de aptidão física em benefício da qualidade de vida.  

 Por conseguinte, também seria tarefa da EF preparar o estudante para ser um 

praticante lúcido e ativo que incorpore o esporte e os demais elementos da cultura corporal em 
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sua vida, compreendendo a organização institucional da cultura corporal em nossa sociedade e 

todos os fatores que estão envolvidos com o esporte-espetáculo , possibilitando no fim uma 

visão crítica do sistema esportivo profissional.  

Também deveria ser papel desse componente curricular da Educação Básica 

instrumentalizar o aluno para uma apreciação estética e técnica, fornecer as informações 

políticas, históricas e sociais para que o estudante possa analisar criticamente a violência, o 

doping, e os interesses políticos e econômicos do esporte. 

 Outro aspecto importante seria o discente estar preparado para iniciar programas de 

diferentes tipos de ginásticas em instituições públicas e privadas, tendo conhecimento 

suficiente para avaliar a qualidade do serviço oferecido e analisar se essa prática corporal 

realmente fará bem para a sua saúde, além de analisar criticamente as informações que recebe 

dos meios de comunicação sobre as manifestações da cultura corporal de movimento (BETTI; 

ZULIANE, 2002, p. 75).  

 Para finalizar, Betti e Zuliani (2002, p. 77) complementam dizendo que para tornar a 

EF uma disciplina que contenha conhecimento e especificidade na escola, seria necessário que 

os docentes de EF seguissem em suas aulas os princípios: da inclusão, escolhendo conteúdo e 

estratégias para que todos os alunos participem das aulas; da diversidade, escolhendo 

conteúdos que envolvam a maior parte das manifestações da cultura corporal de movimento; 

da complexidade, escolhendo conteúdos que tenham um nível de complexidade crescente ao 

longo das séries, tanto do ponto de vista motor quanto do cognitivo; e da adequação ao aluno, 

levando em conta no processo de ensino todas as características, capacidades e interesses dos 

alunos, nas perspectivas motora, afetiva, social e cognitiva.  

 Pensadores como González e Fraga (2012, p. 46) propõem que a EF seria o 

componente curricular responsável pela tematização sobre as manifestações da cultura 

corporal de movimento com a intenção de potencializar o estudante para intervir de forma 

autônoma, crítica e criativa na sociedade.  

 A fim de alcançar tal objetivo, a EF deveria ser vista como a disciplina que estuda o 

rico patrimônio das práticas corporais sistematizadas e das representações sociais que se 

relacionam a elas, pois cada uma das manifestações da cultura corporal de movimento poderia 

proporcionar aos alunos o acesso a uma dimensão de conhecimentos e de experiências que ele 

não teria em outro contexto.  

Conforme a  visão dos autores, se não fosse oferecido aos estudantes da Educação 

Básica a oportunidade de experimentar o leque de possibilidades de danças, esportes, lutas, 

ginásticas, jogos e brincadeiras sistematizados pelos seres humanos ao longo do tempo, eles 

perderiam parte do acervo cultural da humanidade (GONZÁLEZ; FRAGA, 2012, p. 46). 
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 Nessa proposta, a EF também deveria proporcionar aos alunos a possibilidade de 

realizar a releitura e apropriação crítica dos conhecimentos relacionados com a cultura 

corporal de movimento, deixando claro que os conhecimentos transmitidos na escola não 

estão subordinados àqueles ensinados pela EF realizada fora do ambiente escolar, como nas 

escolinhas de futsal, nas aulas de ballet, rodas de capoeira, academias de ginástica, etc. 

  Por esse ângulo, o professor de EF que atua na escola deveria abarcar todos os 

conhecimentos produzidos pela área produzindo uma prática pedagógica específica para as 

características do ambiente escolar e de acordo com o projeto político pedagógico da escola 

(GONZÁLEZ; FRAGA, 2012, p. 46).  

  Segundo Darido e Souza Júnior (2013, p. 14), a EF deveria ser reconhecida como uma 

área dentro da escola que ultrapasse a ideia de ensinar gestos motores “corretos”. Assim, 

caberia ao professor de EF problematizar, interpretar, relacionar e analisar com seus alunos as 

amplas manifestações da cultura corporal, levando-os a compreender os sentidos e 

significados que fazem parte dessas práticas corporais. Desse modo, deixando claro que após 

a sua passagem pela Educação Básica, os estudantes tivessem condições de manter uma 

prática de atividade física regular sem o auxilio de especialistas. Para atingir esse objetivo os 

discentes deveriam vivenciar diferentes práticas da cultura corporal e compreender o seu 

papel na sociedade.   

  Nessa proposta, os conteúdos da EF escolar estariam relacionados com diferentes 

dimensões dos conteúdos, sendo uma mais biológica, enfatizando questões voltadas para 

aspectos nutricionais, gasto energético das diferentes práticas corporais, as relações entre 

exercício, lesões e uso de anabolizantes, a melhora das capacidades físicas, dentre outros 

conhecimentos. 

Já a outra dimensão pautada em princípios socioculturais deveria esclarecer aos alunos 

as relações entre esporte, sociedade e interesses econômicos, o esporte com intenções de 

lazer, visando a profissionalização, a história e o contexto das diferentes modalidades 

esportivas, as adaptações necessárias para a prática do esporte voltada para o lazer, dentre 

outros temas (DARIDO; SOUZA JÚNIOR, 2013, p. 14). 

 As estratégias de ensino que os professores de EF poderiam utilizar nessa proposta 

pedagógica seriam construção de um painel de notícias sobre temas que envolvem as práticas 

corporais, análise de filmes e documentários, coleta de informações na internet e na mídia 

impressa, estimular que os estudantes tenham autonomia para escolher os times, definir os 

agrupamentos, distribuírem-se pelo espaço, participar da construção e da adequação de 

materiais, modificação das regras. 
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Além de participar ativamente de outros momentos das aulas, diversificar os espaços 

da escola utilizados para as aulas de EF, realizar palestras, oficinas ou aulas abertas 

relacionadas aos temas que envolvem as manifestações da cultura corporal de movimento, 

ministrar aulas sempre com turmas heterogêneas, propor trabalhos em grupo e discutir as 

relações de gênero que fazem parte das manifestações da cultura corporal de movimento 

(DARIDO; SOUZA JÚNIOR, 2013, pp. 20-22). 

 Ao finalizar sua proposta, Darido e Souza Júnior (2013, pp. 22-23) propõem que a 

avaliação não poderia ser considerada como um instrumento de pressão e castigo, mostrando-

se útil tanto para o processo de aprendizagem dos alunos quanto para a reorganização didática 

do professor. Na EF, os instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes deveriam 

abranger as dimensões cognitiva (competências e conhecimentos), motora (habilidades 

motoras e capacidades físicas) e atitudinal (valores), verificando a capacidade do aluno de 

expressar sua sistematização dos conhecimentos relativos à cultura corporal em diferentes 

linguagens, tais como corporal, escrita e falada.  

 Como pode-se perceber, todos esses autores realizaram propostas de intervenção 

pedagógica para as aulas de EF escolar que rompiam com uma tradição didático-pedagógica 

da área centrada no desempenho físico-esportivo (GONZÁLEZ; FRAGA, 2012, p. 41).  

Esse novo modelo de organizar o trabalho docente em EF tentou tornar essa área de 

conhecimento um componente curricular com saberes próprios a serem ensinados de acordo 

com diferentes perspectivas teóricas que embasavam essas proposições.   

 Na interpretação de Silva e Venâncio (2008, p. 59), esse debate se inicia, 

principalmente, porque a EF deixou de ser considerada como “atividade”, como previa a LDB 

5.692/71, para ser considerada um componente curricular obrigatório, integrado a proposta 

pedagógica da escola na LDB 9.394/96. 

 Enquanto atividade, a EF era entendida pela legislação como se não tivesse um saber 

próprio, tornando a prática pedagógica desse docente um mero fazer por fazer. Quando a EF 

se torna um componente curricular obrigatório passa a ser reconhecido que o seu ensino tem 

um objeto de estudo e uma gama de conhecimentos próprios presentes nas diferentes 

manifestações da cultura corporal de movimento, que devem ser ensinados para os estudantes 

da Educação Básica (SILVA; VENÂNCIO, 2008, p. 59). 

 Desse modo, a partir da mudança legislativa, que foi influenciada pelas produções dos 

professores de EF da época, houve a necessidade da produção de uma vasta literatura sobre 

diferentes possibilidades de tornar a EF um componente curricular. Esses textos ainda 

continuam a ser produzidos na tentativa de tornar a prática pedagógica da EF realizada no 
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chão das escolas públicas brasileiras mais condizentes com a realidade social do momento 

histórico que vivemos atualmente.  

 Sem sombra de dúvidas, para compreender de forma aprofundada o cotidiano atual das 

aulas de EF na escola pública foi necessário trazer a tona todas essas publicações que, de uma 

forma ou de outra, acabam por influenciar a ação pedagógica dos docentes desse componente 

curricular que lecionam na Educação Básica em diferentes estados brasileiros.  

 

3.2.6 – PERCURSO HISTÓRICO DAS PROPOSTAS CURRICULARES OFICIAIS DE 

EF EM SÃO PAULO.  

 

Durante o processo histórico da disciplina de EF no município e no estado de São 

Paulo foram elaboradas diferentes propostas curriculares para subsidiar a prática pedagógica 

dos docentes de EF que lecionavam nessas redes de ensino. A seguir será descrita algumas 

dessas propostas e será mostrada como foram influenciadas pelas diferentes concepções 

pedagógicas elaboradas na década de 1980, onde o debate acadêmico sobre a EF escolar 

efervescia em todo território nacional. 

 

3.2.6.1 – Propostas Curriculares de EF no estado de São Paulo. 

 

Em 1978, o Estado de São Paulo publica os subsídios para a implementação do guia 

curricular de EF para o antigo 1º grau, hoje chamado de séries iniciais do Ensino 

Fundamental. O objetivo desse guia curricular foi subsidiar a prática pedagógica dos 

professores polivalentes que ensinavam a EF na escola.  

Esses docentes tinham que proporcionar aos alunos atividades práticas que os 

levassem a conhecer o seu próprio corpo no seu aspecto global; desenvolver a orientação e a 

estruturação espaço-temporal e a coordenação motora; adquirir as capacidades físicas básicas: 

força, velocidade, resistência e flexibilidade; apresentar hábitos sadios; participar, cooperar e 

relacionar-se nas diferentes situações de grupos e expressar-se pelo movimento. Tal guia 

curricular apresentava diversas atividades práticas que os docentes poderiam realizar na 

escola para que os seus alunos alcançassem os objetivos propostos (SÃO PAULO, 1978). 

 Ainda que esse guia curricular tenha sido lançado antes da publicação de alguns livros 

que subsidiaram os debates e a elaboração de novas propostas curriculares para a EF escolar, 

pode-se observar nos objetivos propostos pelo guia que essas aulas ainda estavam pautadas no 

paradigma do desenvolvimento da aptidão física dos alunos e no desenvolvimento das 

habilidades motoras, mas já era possível observar certa influência da psicomotricidade nos 
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objetivos propostos, abordagem essa que influenciaria demasiadamente a prática pedagógica 

dos docentes de EF nas décadas posteriores. 

 Em 1991, o estado de São Paulo lança a 4º edição da Proposta Curricular de EF para o 

ensino de 1º Grau. A primeira edição dessa proposta foi lançada em 1986, mas de forma 

preliminar. Tal proposta criticava a prática pedagógica mecanicista que permeava as aulas de 

EF na escola, pois os docentes que ensinavam dessa forma não consideravam as crianças 

como seres pensantes, desprezavam os conhecimentos que elas já possuíam, impunham 

valores sociais e culturais distantes da sua realidade e cobravam o rendimento máximo do 

aluno (SÃO PAULO, 1991, pp. 8-9). 

 Essa proposta apresentava aos professores uma visão pautada na teoria construtivista-

interacionista. Na visão construtivista, o aluno deve construir o seu conhecimento a partir da 

sua relação com o mundo, em uma relação que extrapola a prática de ensinar e aprender. O 

professor de EF deveria respeitar as condições concretas do aluno, ter o conhecimento do 

desenvolvimento da criança relacionado aos esquemas de elaboração mental e respeitar a sua 

individualidade. Nesse modo de entender a EF, o discente atuava como agente criador e 

transformador do próprio conhecimento, construindo seu saber (SÃO PAULO, 1991, pp. 9-

10). 

 Os professores de EF deveriam utilizar as atividades lúdicas para efetivar a sua prática 

pedagógica, pois essas atividades atenderiam às necessidades sociais e afetivas das crianças, 

promovendo o desenvolvimento psicomotor. Essa proposta trouxe diversas brincadeiras e 

jogos que poderiam ser utilizados pelos professores durante as suas aulas na escola (SÃO 

PAULO, 1991).   

 Apesar de ser nítida a relação dessa proposta curricular com as ideias do professor. 

João Batista Freire que se preocupava com o resgate da cultura popular e se embasava nos 

autores da psicologia e com as ideias propostas pela psicomotricidade, observa-se que os 

idealizadores da proposta também citam nas referências bibliográficas desse material os livros 

Educação como prática de liberdade, de Paulo Freire; A Educação Física cuida do corpo... e 

mente, de João Paulo Subirá Medina; Educação Física Humanista, de Vitor Marinho Oliveira; 

e Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e 

política, de Demerval Saviani.  

Uma vez que, todos esses autores subsidiaram as ideias propostas nas abordagens 

críticas da EF, embora a proposta curricular publicada pelo governo estadual paulista em 1991 

estivesse claramente embasada em um currículo psicomotor, as teorias pautadas nas ciências 

humanas na sua abordagem mais crítica já começavam a aparecer nas propostas curriculares 
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oficiais em São Paulo, pelo menos nas referências bibliográficas utilizadas pelos seus 

idealizadores. 

 Em 1996, o Estado de São Paulo iniciou uma proposta de reorientação curricular para 

todos os componentes curriculares das suas escolas. Na EF, o primeiro documento elaborado 

nesse processo de reorientação trazia uma metodologia para se trabalhar com os jogos na 

escola. Esse foi o primeiro conteúdo tratado no material porque os professores de EF 

consideraram que o jogo poderia contemplar todas as séries/anos desse ciclo de escolarização 

(SÃO PAULO, 1996, p. 7). 

 Para os idealizadores dessa proposta, os docentes de EF deveriam repensar a sua 

prática pedagógica evidenciando uma postura educacional que se distanciasse gradativamente 

daquela na qual o professor apresentava a atividade pronta e acabada, estabelecendo regras e 

movimentos a serem automaticamente executados e equalizando todos os envolvidos sob um 

mesmo padrão de rendimento físico (SÃO PAULO, 1996, p. 7). 

 Esse material conceituava o jogo e apontava que o professor de EF deveria ensinar 

esse conteúdo contemplando os aspectos motores como capacidades físicas e habilidades 

motoras, os aspectos cognitivos, tais como os alunos resolverem os problemas dos jogos com 

a ajuda do professor e os aspectos sócio-afetivos, isto é, os alunos aprendem a cooperar, a 

competir e se tornam cada vez mais autônomos.   

A proposta também trazia diversas possibilidades de jogos para que os professores 

ensinassem nas aulas e depois de cada jogo aponta considerações pedagógicas para que esse 

docente possa refletir sobre a metodologia que irá ensinar aquela atividade (SÃO PAULO, 

1996). 

 Em 1997 foi lançado o volume dois dessa proposta curricular, realizando uma 

discussão específica sobre a capacidade física “velocidade”. O material apontava uma 

diversidade de atividades motoras que podiam estimular essa capacidade física e vai fazendo 

relação com os esportes que necessitam dessa capacidade física para seu desenvolvimento 

(SÃO PAULO, 1997). 

 Novamente, na reorientação curricular iniciada em 1997, o jogo aparece como 

conteúdo central das aulas de EF, embora se entendesse que a criança devia ser considerada 

um ser integral, aprendendo os conteúdos desse componente curricular nos aspectos motores, 

físicos, cognitivos e afetivos. Essa proposta curricular sofreu grande influencia do currículo 

psicomotor e ainda não conseguimos identificar aspectos das abordagens críticas presentes 

nesse documento curricular.  

 Em 2007, o estado de São Paulo elaborou uma proposta chamada Movimento é Vida: 

Ensinar e Aprender. Nessa forma de estruturar as aulas de EF na escola, os professores teriam 
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a tarefa de construir práticas pedagógicas que proporcionassem a aprendizagem de 

conhecimentos relacionados a fatos, princípios, valores e normas sobre o movimento humano, 

tendo como objetivo principal levar o aluno a ser autônomo para se movimentar de forma 

intencional e harmoniosa (MOVIMENTO É VIDA, 2007). 

  Em 2008, o estado de São Paulo elaborou a proposta curricular que vigora em suas 

escolas atualmente. Nessa proposta, as aulas de EF escolar deveriam apresentar um enfoque 

cultural em sua prática, por levar em conta as diferenças manifestadas pelos alunos em 

variados contextos. Portanto, as aulas de EF na escola deveriam tratar de maneira pedagógica 

os conteúdos relacionados ao “Se-Movimentar humano”. O Se-Movimentar pode ser 

caracterizado como a relação que o sujeito estabelece com a cultura a partir de seu repertório, 

informações/conhecimentos, movimentos, condutas, entre outras, de sua história de vida, de 

suas vinculações socioculturais e de seus desejos. Um conteúdo que se resume nos jogos, na 

ginástica, nas danças, nas atividades rítmicas, nas lutas e nos esportes, sempre considerando 

os processos de significado que dão sentido à realização desses movimentos corporais (SÃO 

PAULO, 2012, pp. 225). 

 Para os idealizadores da proposta, os alunos deveriam vivenciar um amplo conjunto de 

experiências de se movimentar humano e aprender várias informações conhecimentos sobre 

jogo, esporte, ginástica, luta e atividade rítmica. A EF no ciclo II do Ensino Fundamental 

transformaria essas experiências obtidas nas séries iniciais do Ensino Fundamental em eixos 

de conteúdos, resumidos e expressos no jogo, no esporte, na ginástica, na luta e na atividade 

rítmica.  

Dessa maneira, as crianças aprenderiam experiências de saltar nos primeiros cinco 

anos que frequentaram a escola e depois compreenderiam que essas experiências de salto vão 

sendo confrontadas com as modalidades específicas do atletismo como salto em distância e 

salto em altura. Esse exemplo, valeria para todos os outros eixos de conteúdos da EF escolar 

(SÃO PAULO, 2012, p. 226). 

 No Ensino Médio, os cinco eixos de conteúdos, que são o jogo, o esporte, a luta, a 

ginástica e  a atividade rítmica, deveriam se relacionar com eixos temáticos relevantes e atuais 

na sociedade contemporânea como o Corpo, a Saúde e a Beleza; a Contemporaneidade; as 

Mídias; o Lazer e o Trabalho.  

Tais eixos temáticos permitiriam discussões de cunho crítico nas aulas de EF escolar, 

como, por exemplo, preconceito racial nos esportes, discriminação contra as pessoas com 

deficiência que praticam esportes, o papel das mídias na construção de padrões de beleza 

corporal, os vários significados atribuídos ao corpo, a relação entre exercício físico e saúde, o 

lazer na vida cotidiana, entre outros (SÃO PAULO, 2012, pp. 228-229). 
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 Observa-se nessa proposta uma forte influência das ideias de Elenor Kunz, 

principalmente, pelo conceito de Se-Movimentar humano, retirado do livro Transformação 

Didático-Pedagógica do Esporte. É também possível observar, pelas discussões de eixos de 

conteúdos e eixos temáticos que os idealizadores da proposta se pautam em teorias que 

pretendem transformar os alunos em seres humanos mais críticos, além de possibilitar a 

vivências de todas as manifestações da cultura corporal de movimento. Essas discussões 

nascem quando se começam a elaborar os currículos críticos da EF, pautados nas teorias das 

ciências sociais e humanas. 

 Não obstante, exista forte influência dos autores considerados críticos na elaboração 

da proposta, a obrigação do professor trabalhar com um determinado tipo de conteúdo em 

cada bimestre letivo nas diferentes séries/anos do Ensino Fundamental e Médio, demonstra 

certa incoerência com o principal objetivo da proposta. Se um currículo traz como objetivo 

possibilitar experiências que tornem o aluno um sujeito crítico e participativo na sociedade, 

ela também deve considerar o professor da mesma forma. 

Fato esse que não acontece nesse material, pois o docente não consegue eleger os 

eixos de conteúdos e os eixos temáticos mais adequados para as suas turmas, já que é 

obrigado a ensinar aquele conteúdo, naquele bimestre. Isso o torna mero fazedor do que os 

outros pensaram, tirando a possibilidade de se tornar um profissional que pensa e elabora o 

seu currículo de acordo com a sua realidade. 

 

3.2.6.2 – Propostas Curriculares de EF no município de São Paulo. 

 

 Durante a história da educação paulista, o município de São Paulo também elaborou 

algumas propostas curriculares que tiveram influência direta das concepções pedagógicas 

criadas para a EF escolar desde o final da década de 1970. 

 Em documento datado de 1976, no qual os professores que atuavam na Diretoria de 

Orientações Técnicas daquela época elaboraram planos de aula que estavam relacionados com 

os guias curriculares propostos para a EF, sendo esses os mesmos utilizados nas escolas 

estaduais, conseguimos observar as concepções que estavam enraizadas nas aulas de EF 

(SÃO PAULO, 1976). 

 Em um dos planos de aula analisados, as aulas eram divididas em três partes. Na parte 

inicial os docentes tinham como objetivo aquecer a musculatura das crianças, aumentar a sua 

flexibilidade e provocar aumento na irrigação sanguínea dos alunos, com a intenção de 

prepará-los para a parte mais intensa da aula.  
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Na parte principal da aula os objetivos eram o desenvolvimento e fortalecimento 

muscular e orgânico, o desenvolvimento da coordenação motora, do equilíbrio, bem como a 

correção da atitude corporal por meio de exercícios de fácil execução, tendo em vista a 

execução física e psíquica do aluno. Era ainda dever do professor levar o aluno a conhecer o 

nível correto de execução das atividades, aceitar suas limitações e tentar realizar a sua parte 

nas atividades da melhor maneira possível.  

Os docentes deveriam se preocupar em desenvolver as habilidades motoras básicas, o 

esquema corporal, a orientação espaço temporal, a resistência física e o ritmo. Na fase final 

(volta à calma) o professor deveria eliminar a agitação provocada pelo aluno na parte anterior 

da aula (SÃO PAULO, 1976). 

 Nesse plano de aula, pautado no guia curricular da EF de 1976, fica nítido que o 

desenvolvimento da aptidão física dos discentes era um dos principais objetivos, mas já 

observam-se traços do currículo desenvolvimentista, isto é, desenvolver as habilidades básicas 

e do currículo psicomotor, ou seja, desenvolver o esquema corporal, a orientação espaço-

temporal e o ritmo.  

  Em 1988, o município de São Paulo lançou uma proposta que tinha como objetivo 

mostrar como que as aulas de EF deveriam ser realizadas em todas as séries do Ensino 

Fundamental. É descrito nesse documento que professor de EF deve deixar de tratar o aluno 

como um simples reprodutor de atividades motoras em suas aulas para que ele adquira 

condições de se tornar um ser humano crítico, capaz de sugerir e ser criativo dentro do âmbito 

escolar e do contexto social em que vive (SÃO PAULO, 1988, p. 2). 

 Ao propor uma aula, o professor deveria apresentar os objetivos e dar oportunidades 

para que os alunos refletissem sobre eles para, em seguida, participar, sugerir regras, bem 

como outras atividades, explorando variações, dentro de um mesmo jogo ou de uma 

movimentação. Assim,  deveria, também, garantir a todos os alunos condições de participação 

em todas as propostas de trabalho, independente das suas potencialidades (SÃO PAULO, 

1988, p. 2). 

 Na organização do programa, as habilidades deveriam ser divididas em dois grupos, as 

habilidades básicas e as habilidades específicas. As habilidades básicas foram agrupadas de 

acordo com os padrões fundamentais de movimento, tais como locomoção, estabilização e 

equilíbrio, por entender que o desenvolvimento desses padrões é de grande importância para 

que as crianças possam ter domínio das habilidades motoras (SÃO PAULO, 1988, p. 2). 

 Após um trabalho de base, centrado nas habilidades básicas, o programa sugeriu 

atividades embasadas nas habilidades motoras específicas, representadas pelos esportes, pois 

se respeita, a própria sequência de desenvolvimento motor e interesse do aluno.  
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Na etapa em que o professor fosse a propor tais atividades, o aluno já deveria trabalhar 

com movimentos construídos, como a manchete do voleibol, características das habilidades 

motoras determinadas culturalmente e também deveria participar mais efetivamente das 

atividades em grupo (SÃO PAULO, 1988, p. 2). 

 Essa proposta estava claramente pautada no currículo desenvolvimentista, no qual as 

crianças pequenas aprendem as habilidades motoras básicas e depois começam a juntar as 

habilidades motoras, desenvolvendo as habilidades específicas dos diferentes esportes.  

 Em 1989, Paulo Freire assumiu o cargo de secretário municipal de educação de São 

Paulo e escreveu uma carta aos professores de EF dessa rede. Na carta, ele defendeu que a 

educação como prática de liberdade também fazia parte do componente curricular da EF, 

propondo que não se separasse a “cabeça do corpo” nas práticas corporais, já que, as aulas 

dessa disciplina não serviam para domesticar os corpos das crianças e adolescentes, e sim para 

fazer com que os discentes refletissem sobre as práticas corporais e as praticassem nessas 

aulas para ajudar a compreender a realidade em que viviam (SÃO PAULO, 1989). 

 Em 1990, foi publicado o documento “O menino popular e a EF”. Nesse documento 

foi realizada uma reflexão sobre o que significava ter a EF na escola e o motivo da retirada do 

exame médico para realizar a aula de EF nas escolas municipais. 

 O documento abordava que não seria necessário realizar o exame médico para 

frequentar as aulas de EF porque os exercícios realizados nessas aulas não deveriam ser 

extenuantes, pois essa prática seria pedagogicamente inadequada.  

Também foi mencionado pelos docentes de EF que participaram dos debates em que o 

documento foi escrito que o objetivo da aula dessa disciplina dentro da escola necessitaria ter 

um trabalho que ensinasse todos os alunos, não tendo como função a  formação de atletas. 

Desse modo, a competição dentro da escola deveria estar relacionada com a alegria de 

participar e não apenas com a alegria da vitória. Assim, o professor de EF avaliaria os seus 

alunos, necessitando a sua participação nos conselhos de classe. Em vista disso, esse   

profissional precisaria ter condições adequadas de trabalho e ser reconhecido como qualquer 

outro docente (SÃO PAULO, 1990). 

 Em 1992, o município de São Paulo publicou a visão de área de todos os componentes 

curriculares, inclusive da EF. A elaboração desse documento foi marcada por alguns 

princípios básicos, como a autonomia da escola, o resgate de práticas e experiências 

avançadas, a discussão coletiva e a unidade ação-reflexão-ação.  

O movimento de reorientação curricular foi demarcado por três momentos: 

problematização, organização dos dados problematizados e devolução das informações para 

as escolas (SÃO PAULO, 1992, p. 1). 
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  Na visão de área de EF, nessa proposta curricular, esse componente curricular possuía 

como objeto de conhecimento as manifestações culturais que compunham a cultura corporal, 

se materializando nos jogos, esportes, danças, ginásticas, lutas e outras práticas corporais.  

Assim sendo, a especificidade da EF é o movimento humano enquanto expressão de 

uma cultura viva, ou seja, não aquele movimento que se restringe aos limites orgânicos e 

biológicos, mas o movimento que é fato da cultura e também fator de cultura, pois possui 

sentido/significado histórico/antropológico determinado pela própria natureza do ser humano 

e os fatores culturais presentes na forma de movimento (SÃO PAULO, 1992, p. 9). 

 Nessa proposta, entendia-se que o docente de EF, não deveria construir a sua prática 

pela lógica da aptidão física, e sim deveria orientá-la na direção que conduzisse à percepção 

das práticas corporais enquanto componente cultural de um povo. Portanto, a prática 

pedagógica dos professores deveria fornecer elementos para realizar algumas reflexões 

críticas em torno das práticas corporais ainda dominantes na EF brasileira, se tornando 

transformadora (SÃO PAULO, 1992, p. 11). 

 Essa proposta curricular possui intensa relação com as discussões dos currículos 

críticos em EF. Não poderia ser diferente, já que Paulo Freire era o Secretário Municipal de 

Educação e as suas ideias influenciaram muitos professores de EF que construíram propostas 

de ensino, principalmente, os livros Metodologia de Ensino da EF e Transformação Didático-

Pedagógica do Esporte. 

  Nesse sentido, as discussões sobre as manifestações da cultura corporal  começaram a 

aparecer e o professor de EF deixou de ser aquele profissional que ensina apenas as 

habilidades motoras básicas e específicas para os seus alunos. Desse modo, ele também terá 

que ensinar as danças, as ginásticas, as lutas, os jogos e brincadeiras e os esportes, mas 

fazendo relação com a realidade em que o aluno vive e em que ele ministra aula, 

proporcionando reflexões críticas sobre essas manifestações da cultura corporal, na tentativa 

de aumentar a consciência crítica desse estudante. 

 Em 2006, a prefeitura de São Paulo lançou um documento referencial de expectativas 

para o desenvolvimento da competência leitora e escritora no ciclo II do Ensino Fundamental. 

A EF, como componente curricular obrigatório da Educação Básica, também deveria ajudar 

no desenvolvimento dessa competência, já que essa responsabilidade era de toda a escola 

(SÃO PAULO, 2006). 

 Os professores deveriam utilizar uma variedade de textos para ensinar os conteúdos da 

sua área, tais como contos, poemas, propagandas, informes científicos, pesquisas e relatos 

históricos, biografias, gráficos, tabelas, imagens, etc., sem deixar de lado os objetivos 

específicos de área de EF para cada ano escolar (SÃO PAULO, 2006, p. 7). 
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 Especificamente na EF, o movimento humano passou a ser entendido como 

linguagem, pois o ser humano ao realizar movimentos, expressa uma intencionalidade. Assim, 

o movimento humano é concebido como forma de expressar sentimentos, sensações, emoções 

e toda a produção cultural da humanidade (SÃO PAULO, 2006, p. 17). 

 Essa proposta entendeu a cultura corporal como esporte, ginástica, danças, lutas, 

brincadeiras e todas as outras manifestações culturais. Nesse sentido, a cultura corporal é 

considerada um campo de luta que expressa a intencionalidade comunicativa do movimento 

humano. Para exemplificar esse conceito, foi utilizado o exemplo da capoeira, que era uma 

manifestação corporal mal vista pela sociedade e praticada por uma pequena parcela da 

população, seus praticantes chegaram a ser presos e os seus gestos eram tidos como violentos. 

Hoje, a capoeira e os capoeiristas são vistos de outra forma na sociedade e essa prática 

corporal está dentro da escola (SÃO PAULO, 2006, pp. 17-18). 

 Na perspectiva dessa proposta, a EF foi entendida sob a ótica da abordagem cultural e 

possuiu o objetivo de propiciar aos estudantes a oportunidade de conhecer com maior 

aprofundamento seu próprio repertório de cultura corporal, ampliando-o e compreendendo-o, 

como também de acessar alguns códigos de comunicação pelas diferentes manifestações 

corporais. Assim, a competência leitora para esse componente curricular significava realizar a 

leitura e a interpretação do gesto, do movimento humano, do signo cultural constituinte dos 

diversos grupos que compõem a sociedade atual (SÃO PAULO, 2006, p. 19). 

 Em 2007, a prefeitura de São Paulo oficializa essa proposta curricular que foi lançada 

em 2006, com a mesma visão de mundo, ser humano e sociedade. Nesse contexto, as aulas de 

EF escolar deveriam ser pautadas na metáfora do corpo cidadão, ou seja, os movimentos 

deveriam ser realizados enquanto expressão de intencionalidade e a maneira de compreender 

o mundo.  

As aulas de EF deveriam garantir aos alunos acesso ao patrimônio da cultura corporal 

acumulado historicamente, por meio da experimentação das variadas formas que esses 

movimentos estavam inseridos na sociedade. A proposta visava a análise dos motivos que 

levaram determinados conhecimentos serem mais requisitados pela sociedade e propunha a 

reflexão sobre informações divulgadas pelos meios de comunicação de massa e os saberes da 

motricidade humana reproduzidos pelos grupos culturais desprivilegiados na escola (SÃO 

PAULO, 2007). 

 Desse modo, essa proposta tinha como principal referência teórica os Estudos 

Culturais e o multiculturalismo crítico e foi denominada como abordagem cultural da EF. 

Muitos relatos de experiência de docentes de EF que buscavam seguir as diretrizes dessas 

orientações curriculares foram publicados nos anos subsequentes à sua implementação nas 
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escolas municipais paulistas (NEIRA; LIMA; NUNES, 2012; NEIRA; NUNES; LIMA, 

2014).  

 Em 2013, iniciou-se um processo de reestruturação curricular que culmina na 

publicação de uma nova proposta em 2016, que se apoiava em uma perspectiva crítica e 

emancipadora que trazia como elemento central a qualidade social da educação. O texto 

curricular apresentava como pilar a construção de um espaço público que privilegiasse a 

superação de desigualdades, reconhecesse as relações de poder que hierarquizam as 

diferenças, possibilitasse o desenvolvimento do pensamento crítico, mas, principalmente, que 

fosse capaz de promover uma educação comprometida com a transformação da realidade 

(SÃO PAULO, 2016, p. 14).  

 Nessa perspectiva, a EF foi vista como linguagem, estruturando-se com suportes 

teóricos da Filosofia, da Sociologia e da Antropologia, rompendo com uma tradição da área 

que, muitas vezes, se utilizou de concepções biológicas e psicológicas para produzir os seus 

currículos (SÃO PAULO, 2016, p. 19). 

 Os idealizadores da proposta entenderam que a EF se encontrava na área de 

linguagens porque ao praticar as diferentes manifestações da cultura corporal de movimento, 

os seres humanos se comunicam e transformam o movimento em linguagem. Cada grupo 

cultural, assim, cria e recria seu estilo próprio, expressa sua cultura por meio dessas práticas e 

elabora, por meio de infinitas transformações, novos códigos de comunicação. 

 Dentro de uma sociedade desigual, por razões de classe, gênero, etnia, sexualidade, 

gerações, dentre outras questões que transforma a cultura em um campo de conflitos, fazendo 

com que os jovens utilizem o seu corpo e diferentes gestos para marcar sua posição (SÃO 

PAULO, 2016, p. 21). 

 A prática pedagógica dos professores de EF deveria se pautar na descolonização dos 

currículos, impedindo que as práticas corporais europeias e estadunidenses dominassem as 

aulas de EF no cotidiano escolar; problematizar permanentemente os elementos históricos, 

políticos, econômicos e culturais que produziam. Assim, as práticas condicionariam e 

determinariam a construção, a permanência e a transformação das manifestações da cultura 

corporal e valorizariam os conhecimentos dos estudantes sobre as diferentes práticas corporais 

que poderiam ser tematizadas durante as aulas de EF (SÃO PAULO, 2016). 

 Os eixos estruturantes para o ensino da EF nessa proposta curricular foram acesso às 

manifestações da cultura corporal, interpretação dos significados atribuídos às práticas 

corporais, problematização das relações de poder presentes nas manifestações da cultura 

corporal e ressignificação e criação. 
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  O eixo, acesso às manifestações da cultura corporal possibilitava os estudantes entrar 

em contato, por meio de vivências, de estudos, de pesquisas, com as inúmeras produções 

culturais vinculadas às brincadeiras, aos esportes, às danças, às ginásticas, e a todas as 

práticas corporais que compunha a cultura humana. 

Já o eixo, interpretação dos significados atribuídos às práticas corporais, previa que 

os estudantes pudessem analisar, refletir, interpretar, inferir, pesquisar, classificar, agir, 

apreciar e relacionar as diferentes formas de praticar as múltiplas manifestações da cultura 

corporal e os diferentes discursos que validavam ou invalidavam determinadas práticas da 

cultura corporal. 

Enquanto o eixo, problematização das relações de poder presentes nas manifestações 

da cultura corporal, desnaturalizava as hierarquias que marcavam as pessoas, como, por 

exemplo, quem pensava que o futebol não devia ser praticado por meninas e que a dança não 

devia ser praticada por meninos. 

Por fim, o eixo, Ressignificação e criação, estimulava os estudantes a ressignificassem 

as práticas corporais estudadas, vivenciadas, pesquisadas, realizando adaptações de acordo 

com  seus interesses e desejos (SÃO PAULO, 2016, pp. 41-44). 

 Ao analisar a proposta, parece claro que essa orientação curricular em EF se 

configurava com elementos muito fortes das teorias críticas da educação, que influenciaram a 

escrita do livro Metodologia do Ensino na EF, e das teorias pós-críticas da educação que já 

embasavam a antiga orientação curricular e tinha como autor principal na EF o professor, 

Marcos Garcia Neira, em publicação de diversificados livros, tais como Educação Física, 

Currículo e Cultura e Pedagogia da Cultura Corporal: críticas e alternativas. 

 Desse modo, percebe-se que há muitas décadas a rede estadual e a rede municipal de 

Educação em São Paulo publicaram orientações curriculares com a intenção de delinear a 

prática pedagógica do professor de EF. 

 Ao analisar cada uma dessas propostas pode-se notar que mudanças bruscas na forma 

que se propunha o ensino dessa área de conhecimento dentro dos muros escolares foram 

realizadas, principalmente, pela forma de entender o mundo dos diferentes grupos que 

estiverem no poder durante todos esses anos. É necessário ressaltar que para compreender o 

cotidiano das aulas de EF escolar na atualidade, sem conhecer todas essas propostas 

pedagógicas que nortearam as políticas curriculares em São Paulo, é tratar de forma pouco 

aprofundada a complexidade existente nas instituições públicas de ensino nesse Estado.  
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3.2.7 – O COTIDIANO ESCOLAR PÚBLICO: entre o currículo escrito e o currículo 

real nas aulas de EF escolar.  

 

O currículo é uma construção humana e, por isso, contextualizada histórica e 

culturalmente. Dessa maneira, a prática de elaboração e implementação curricular nunca é 

definitiva, está em constante construção. Essa construção, por sua vez, não é feita apenas por 

aqueles que ocupam postos de gestão em órgãos centrais educacionais, mas, principalmente, 

resulta da ação conjunta, compartilhada, negociada e pactuada de diferentes atores 

educacionais, em especial os que atuam diretamente nas escolas. 

A construção curricular não é um campo de consensos, mas um campo onde os 

conflitos são imanentes ao processo e onde as forças, representadas pelas crenças educativas, 

ideais de sociedade e de educação presentes nas mentes dos educadores em geral, estão em 

permanente confronto e alternância nas posições hegemônicas. 

Estudos curriculares definem currículo de diferentes formas para se referir ao que 

acontece nos cotidianos das escolas. Desde guias curriculares propostos pelas redes de ensino 

até práticas pedagógicas realizadas pelos docentes nas salas de aula. 

Assim, currículo possui múltiplos significados, como a grade curricular com 

disciplinas/atividades e cargas horárias, o conjunto de ementas e os programas das disciplinas, 

os planos de ensino dos professores, as vivências propostas pelo corpo docente e vivenciadas 

pelos alunos (LOPES; MACEDO, 2011, p. 19). 

É sabido que a importância central do currículo oficial para a escolarização reside no 

fato dele ser a expressão do projeto cultural e educacional que as instituições de educação 

pretendem desenvolver com os discentes. Por meio desse projeto institucional, forças, 

interesses, valores e preferências da sociedade, de determinados setores sociais, das famílias e 

dos grupos políticos são idealizados (SACRISTÁN, 2013, p. 24). 

Sendo assim, o currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos que de 

algum modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma determinada rede de ensino. Ele 

sempre é parte de uma tradução seletiva, resultado da seleção de alguns conhecimentos por 

um grupo que se encontra no poder. Nesse sentido, o texto curricular prescrito é sempre um 

produto de tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas (APPLE, 2013, p. 

71). 

 De acordo com Santomé (2013, p. 181), em muitos contextos educacionais, as 

reformas curriculares e de ensino são a máscara utilizada para disseminar metas educacionais 

e intenções mais ocultas, mas que os governos não querem reconhecer em público.  
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Apesar disso, as verdadeiras razões dessas reformas ficam explicitas nos recursos 

destinados pela administração de instituições públicas para a implementação de tais ações; nas 

disciplinas e nos conteúdos que são apresentados como inovações ou que são reforçados, nas 

transformações que ocorrem com os modelos de formação dos professores; nos materiais 

didáticos promovidos; nas redes de ajuda e de cooperação oferecidas aos docentes atuantes, 

assim como as novas tarefas que são evidenciadas às diretorias das próprias escolas e ao 

sistema educacional. 

Nota-se a clareza dessa realidade quando o Estado, os governos ou os grupos técnicos, 

políticos, intelectuais e as instituições privadas definem o que pensam que convém ser 

ensinado nas escolas. No olhar de Arroyo (1999, p. 133), toda alteração de perspectiva 

educacional será realizada sempre pela iniciativa de um grupo “iluminado”, que enxerga antes 

de todos por onde devem avançar a sociedade e os cidadãos e que prescreve como as 

instituições sociais devem se atualizar. 

 A grande maioria das reformas educacionais segue em paralelo à entrada de novas 

equipes nos órgãos centrais com a missão de elaborar políticas de intervenção escolar. Esse 

fato leva a crer que toda e qualquer inovação didática dos professores deve emanar do grupo 

que está no poder, nem sempre situado ou amplo conhecedor do que acontece no interior das 

instituições escolares.  

As propostas para as possíveis reformas são feitas e pensadas para os que atuam nas 

escolas, às vezes tendo como intenção de que os profissionais que nelas atuam substituam 

suas atuais concepções didático-pedagógicas por aquelas que ora são propostas, como se isso 

fosse um processo simples como o ato de trocar de roupa (ARROYO, 1999, pp. 133-134). 

No entanto, ao se pensar em um currículo realizado na prática real, com sujeitos 

concretos, em um contexto determinado, os textos dos guias curriculares se modificam ao 

serem interpretados e adotados pelos professores em suas práticas concretas. Sacristán (2013, 

p. 26) destaca que o currículo real é aquele que se constitui pela proposição de um plano ou 

texto que é público e pela soma dos conteúdos das ações que são realizadas pelos docentes 

com o intuito de ensinar os seus conteúdos para os alunos. 

 Não se pode negar que o currículo realizado nas escolas está diretamente relacionado 

com as práticas políticas, administrativas e institucionais de uma determinada rede de ensino, 

juntamente com a prática pedagógica do docente. Todas essas dimensões se entrecruzam no 

desenvolvimento do currículo. Sacristán (2000, p. 90) explicita que toda a regulação que 

influencia a instituição escolar, o número de funcionários disponível, os meios didáticos, os 

espaços, o tempo e a sua distribuição, o tamanho das classes, o clima de controle, dentre 
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outras questões que envolvem o cotidiano escolar são os campos que mais influenciam na 

aprendizagem escolar. 

 Dessa forma, a prática pedagógica não pode ser considerada como um produto restrito 

às decisões dos professores, pois eles modelam pessoalmente este campo de determinações, 

que é dinâmico, flexível e vulnerável à pressão e que exige atuações em níveis diversos, indo 

além do nível didático, abrangendo o político, o administrativo e o jurídico que juntos 

impõem rumos distintos à sua forma de ensinar (SACRISTÁN, 2000, p. 91). 

Por esses motivos, a compreensão da prática pedagógica dos professores de EF no 

cotidiano da escola tem se tornado cada dia mais complexa. Essa complexidade aumenta 

ainda mais quando se considera que os alunos que chegam a escola contemporânea são 

provenientes de diversas classes sociais e trazem consigo diferentes elementos da cultura 

(CORTESÃO, 2002, LEITE; DI GIORGI, 2011), da revolução digital e da comunicação 

observadas no final do século XX e início do século XXI (PENIN, 2009), do processo de 

precarização do trabalho docente (OLIVEIRA, 2006), da ideia que o currículo tecido em cada 

escola acontece nas redes de relações dos sujeitos que vivem no cotidiano escolar o tempo 

todo e em todos os espaços e que trazem consigo conhecimentos que circulam em todos os 

grupos que frequentam, como também, na sua formação profissional inicial e continuada, nas 

suas experiências como alunos da Educação Básica, pelos professores que marcaram a sua 

história, etc. (MACEDO et al., 2004), da hibridização que ocorre entre os textos escritos e a 

forma que estas teorias se materializam no cotidiano das escolas (FERRAÇO, 2011) e as 

diferentes dimensões que influenciam a prática pedagógica dos professores (ANDRÉ, 2008). 

Todas essas experiências estão na escola e tencionam-se mutuamente entre todos os sujeitos 

que vivem o cotidiano escolar. 

A concepção materialista-histórica entende que o indivíduo se manifesta e concretiza 

no emaranhado de relações presentes na vida cotidiana. Falar de cotidiano, portanto, significa 

falar do homem no cenário social repleto de instituições, cenário, no qual o indivíduo realiza 

atividades necessárias à sua sobrevivência (HELLER, 1972). 

Desse modo, o cotidiano escolar é um desses cenários que se materializa pelos sujeitos 

que atuam em cada escola, como se organizam, se estabelecem relações, reagem diante das 

normas do sistema educativo, refletem sobre a sua prática pedagógica, organizam os 

conteúdos a ensinar e enfrentam os desafios do dia-a-dia da escola (ANDRÉ, 2003). 

Analisar os acontecimentos da vida cotidiana nas escolas, significa compreender o 

cotidiano como uma interlocução permanente entre diferentes sujeitos e instâncias que 

escrevem, pensam, refletem sobre a prática pedagógica e os processos de ensino e 

aprendizagem, encarando os desafios e as dificuldades de compreender a complexidade da 
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realidade educativa, na tentativa de refletir sobre as redes que produzem as negociações entre 

crenças e desejos, possibilidades e conhecimentos nas diferentes situações cotidianas, pois os 

diferentes participantes dessas redes se expressam e criam sentidos próprios para 

acontecimentos, conhecimentos e convicções presentes nos diversos cotidianos (ALVES; 

OLIVEIRA, 2012, p. 72). 

 Conceituar cotidiano escolar constitui uma dificuldade devido a sua característica 

incontrolável, caótica e imprevisível. Ele é constituído pelo movimento incessante das redes 

de fazeres e saberes realizados por todos os sujeitos que atuam lado a lado. 

 Nesse sentido, as tentativas de compreender o cotidiano por meio de estudos 

científicos, só se legitima se realizada com as pessoas que atuam no cenário que se pretende 

pesquisar e aborde temáticas que interessem a esses sujeitos (FERRAÇO, 2007), os 

considerando protagonistas e autores da pesquisa (FERRAÇO, 2008) e compreendendo como 

esses docentes agem cotidianamente na busca de levar os seus alunos à aprendizagem, 

desenvolvendo as suas práticas em função do que são (ALVES; OLIVEIRA, 2005).  

 Esses sujeitos que vivem o cotidiano da escola diariamente, devem ser compreendidos 

a partir da interpretação do viver humano real, respeitando as características, os 

acontecimentos e os sujeitos desse cotidiano com todos os seus saberes, sentimentos, gostos e 

interesses. Assim, buscando compreender o fazer curricular cotidiano e as lógicas de tecer 

conhecimentos nas redes cotidianas, pois as pessoas estão permanentemente imersas em redes 

de contatos diversos, diferentes e variados, criando conhecimentos e se relacionando com os 

conhecimentos criados por outros seres humanos (MACEDO et al., 2004, p. 16). 

 Os estudos realizados nos cotidianos das escolas acontecem nas situações diárias por 

entre fragmentos do que está sendo vivido pelos sujeitos que habitam nesse cotidiano, dando 

pistas daquilo que está sendo pensado, feito e falado por todos naquele contexto.  

Tais estudos do cotidiano expressam as relações das redes de saberesfazeres nos 

diferentes espaçostempos vividos e privilegiam os saberespráticas dos sujeitos protagonistas 

de histórias cotidianas que realizam os currículos (FERRAÇO, 2008, p. 27-28). 

Por conseguinte, o currículo como criação cotidiana pressupõe que as diferentes 

formas de tecer conhecimentos dialogam e se integram umas com as outras, ocasionado 

resultados diversos e provisórios.  

Dessa forma, os praticantespensantes que atuam nas escolas criam currículos únicos, 

inéditos, que não serão repetidos, de acordo com os problemas e as dificuldades que 

vivenciam no seu cotidiano com os diferentes e múltiplos momentos de suas vidas pessoais e 

profissionais. Em virtude das suas diversas subjetividades que podem ser acionadas ou não, 

em relação com diversas redes de conhecimentos e sujeitos que habitam, fisicamente ou não, 
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nos cotidianos das escolas, ao contrário ao que supõe as perspectivas hegemônicas da 

compreensão dos currículos escolares, que os compreendem como uma reprodução eterna do 

que foi previsto e prescrito (OLIVEIRA, 2012, p. 90-91). 

 Conforme Macedo et al. (2004, p. 21), nos currículos praticados nas escolas, docentes 

e discentes trazem à tona diversas marcas de tantas aulas que tiveram e dos diversos contatos 

que fizeram ao longo da vida.  

Nesse contato, mobilizam-se todos os sentidos, olhando, ouvindo, cheirando, tocando 

e, até mesmo, sofrendo. Os sujeitos que vivem no cotidiano escolar são marcados por 

lembranças que nem sabem que guardam, mas que estão grudadas neles. Depois de tantas 

experiências educacionais que viveram, pelos tantos professores, colegas, alunos, diretores, 

pais e mães de alunos, outros servidores da escola e todas as pessoas em que tiveram algum 

contato.  

Os praticantespensantes do cotidiano escolar também são marcados nos diversos 

locais em que esses contatos foram realizados (salas de aula, pátios para brincar no recreio, o 

uso que o professor fazia do quadro, a existência de bibliotecas, um teatro, um museu, os 

passeios que foram realizados com os colegas de classe, etc.), mesmo que essas marcas não se 

tornem “claras” nas suas ações pedagógicas (MACEDO et al., 2004, p. 22). 

No que diz respeito aos processos de ensino e aprendizagem, o fazer cotidiano aparece 

como espaço privilegiado para a produção curricular além do previsto nas propostas oficiais, 

pois os docentes, muitas vezes, buscam o aprendizado de seus alunos de forma criativa, 

avançando muito além daquilo que poderíamos compreender pelos textos que definem e 

explicam as propostas em curso.  

Cada estratégia nova para ensinar e cada experiência didática trabalhada só podem ser 

compreendidas junto ao conjunto de circunstâncias que os torna possível, que envolve a 

história de vidas dos sujeitos, sua formação e a realidade local específica, com as experiências 

e saberes anteriores de todos, dentre outros elementos da vida cotidiana (OLIVEIRA, 2008, p. 

46-47). 

Ao mergulhar no cotidiano escolar na tentativa de compreendê-lo é necessário 

incorporar a complexidade inerente das relações entre os sujeitos que ensinam e aprendem 

nesse cotidiano. Essas interações cotidianas precisam ser lidas e interpretadas como processos 

complexos, em que os múltiplos elementos que a constituem as teorias aprendidas, os textos 

estudados, as práticas cotidianas, os desejos, as possibilidades, as negociações, os 

conhecimentos e o modo de vivenciar o mundo dos teoricopraticantes do cotidiano escolar 

são indissociáveis um dos outros (ALVES; OLIVEIRA, 2012). 
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Para compreender essa complexidade é necessário refletir sobre a ideia de currículo 

que está sendo exposta na sociedade contemporânea. Ainda muitos estudiosos defendem que 

as teorias curriculares organizadas e pensadas por intelectuais de alto nível nas suas 

universidades são consideradas “verdades” absolutas e que os professores que atuam nas 

escolas não refletem sobre as suas práticas cotidianas. 

 Nessa lógica de pensamento, caberia aos intelectuais estabelecer os modelos e aos 

professores executar o receituário. Ainda com essa concepção de currículo, quando existem 

dificuldades no cotidiano da escola os professores são sempre culpados por não usarem as 

teorias curriculares elaboradas no seio das universidades (ALVES; OLIVEIRA, 2012, p. 62). 

O entendimento que o currículo é um guia curricular, é reducionista, pois não 

privilegia todo o processo de produção sociocultural que se estabelece no cotidiano escolar. 

Em diversas e numerosas situações houve a tentativa de domesticar os professores que atuam 

no cotidiano escolar através de propostas curriculares formais, sejam pela produção de guias, 

livros didáticos e/ou materiais audiovisuais produzidos pelos elaboradores dos guias 

curriculares (MACEDO et al., 2004, p. 39-40).  

O currículo oficial, em muitos contextos, possui um discurso uniforme, único, capaz 

de unificar conteúdos e práticas em um projeto coeso e coerente que se integram diferentes 

contextos, culturas e sujeitos que fazem parte de todo o sistema educacional. O currículo 

escrito se torna fixo e regular, institui processos que o torna central e homogêneo, abrangendo 

prescrição curricular, rigidez metodológica e avaliativa, além de excluir aqueles que não se 

enquadram na norma vigente. 

 Nesse sentido, a tensão entre o currículo oficial monocultural e o cotidiano escolar 

pluricultural se evidencia na democratização da escola que se vivencia nas últimas décadas, 

pois as classes populares continuam encontrando no sistema educacional processos que 

negam os seus saberes e desqualificam os seus modos de vida (ESTEBAN, 2013, p. 120). 

Na grande maioria das situações, os professores já recebem os currículos novos 

prontos para serem implementados nas escolas. Esses documentos costumam realizar uma 

análise da situação da educação até aquele momento, mostrando a gravidade do problema e 

concluindo que é preciso uma ação urgente no sentido de melhorar as condições existentes. 

Essas mudanças serão iniciadas pela implantação do novo currículo (MACEDO et al., 2004, 

p. 34). 

Os autores, Macedo et al. (2004, p. 34-35), ainda complementam dizendo que é assim 

que normalmente é compreendida a criação curricular, sinalizando para um processo de 

elaboração de um documento formal que posteriormente será implementado nas escolas.  
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Além disso, esse novo guia curricular deverá ser associado à Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, as Diretrizes Curriculares definidas pelos Conselhos de Educação e as 

portarias das diferentes Secretarias de Educação que são consideradas agentes normativos da 

atividade pedagógica docente. 

Se esse raciocínio estivesse correto, não precisaria refletir sobre a complexidade do 

cotidiano escolar para tentar compreendê-lo, pois aqueles docentes que conseguissem aplicar 

os currículos que são elaborados por intelectuais de alto nível, não teriam problemas na sua 

prática pedagógica e bastaria aos outros docentes estudar essas teorias para alcançar essa 

“perfeição” na sua didática.  

Compactua-se com a visão de Alves e Oliveira (2012, p. 61) quando as autoras 

explanam que não existem práticas que não se relacionem com teorias e todas as teorias se 

expressam por meio de práticas. Os professores que atuam no cotidiano da escola se 

expressam por meio de práticasteorias em currículo, sem separação, pois uma não pode 

existir sem a outra. O que existe é uma interpenetração permanente entra ambas, que não 

possuem existências autônomas.  

 Alves (2010) complementa que em nenhum caso existem práticas não articuladas com 

teorias. Para a autora, parte-se de práticas para formular teorias que só se mantém quando 

voltam a se concretizar em práticas. Nesse sentido, todos os sujeitos que ensinam no cotidiano 

escolar devem ser considerados pensadores, pois articulam, a partir de suas práticas, propostas 

para modificá-las, produzindo metodologias, ideias e valores, sendo essa relação nomeada de 

práticateoriaprática. 

 De acordo com Oliveira (2013, p. 47), a teoria e a prática são instâncias 

complementares e indissociáveis do fazerpensar das pessoas que habitam o ambiente escolar, 

pois esses praticantespensantes criam e recriam os seus currículos nos cotidianos que atuam 

diariamente, a partir do diálogo que exercem com as diferentes teorias que tiveram contato em 

diferentes momentos e situações da sua vida e outros conhecimentos, advindos das mais 

diversas experiências profissionais e pessoais, dando origem aos currículos 

pensadospráticados.  

Segundo Oliveira (2013, p. 48), é impossível se definir, com clareza, onde se inicia e 

finaliza o processo de influências mútuas entre as ações cotidianas, denominadas práticas, e 

os conhecimentos formais que lhes dão sustentação, se materializando em propostas, ideias e 

documentos, formalizando a impossibilidade de separar teoria e prática. 

 Nesses diálogos práticateoriaprática, tanto uma como a outra são, simultaneamente, 

produtos e produtoras de diálogos que a constituem e por elas são constituídos, produzindo-

se, por meio de diálogos circulares, dando origem a realidades sempre provisórias.  
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Aliás, não teria como ser diferente, pois a sala de aula é um espaço plural, marcado 

pela diferença cultural. As relações que constituem a realidade escolar cotidiana criam e 

expressam múltiplas possibilidades de percursos, de relações e de conhecimentos e 

proporcionam negociações, rupturas, reinvenções e reapropriações nos diferentes espaços e 

tempos da escola. Todos esses movimentos influenciam os sujeitos e os seus saberesfazeres, 

questionando os desenhos curriculares como produções social, histórica e cultural, 

completamente embebidas pelas relações de poder (ESTEBAN, 2013, p. 119).  

As teorias curriculares são elaboradas com a intenção de responder às demandas 

daqueles que vivenciam o cotidiano escolar. As ações cotidianas dos profissionais que atuam 

nas escolas, que são muitas vezes nomeados de “práticos”, se materializam sempre pelos 

diálogos daquilo que está escrito nos textos e discursos de quem elabora as teorias 

curriculares e as expectativas, desejos, prioridades e possibilidades reais dos sujeitos 

teoricopraticantes da vida cotidiana.  

Nessas relações práticateoriaprática, visões de mundo diferenciadas sobre educação, 

currículo, sociedade e prática educativa surgem de modo conflituoso e antagônico. Nesse 

sentido, as práticasteorias são produtos e produtoras de diálogos que as constituem e por elas 

são constituídos (ALVES; OLIVEIRA, 2012, p. 63). 

 Isso significa, que os professores tecem as suas práticas cotidianas a partir de redes, 

muitas vezes contraditórias de convicções e crenças, de possibilidades e limites, de regulação 

e emancipação. Do mesmo modo, as propostas curriculares formais que chegam às escolas 

são formadas no seio das mesmas convicções, assumindo um caráter mais ou menos 

regulatório ou emancipatório em suas diferentes proposições (ALVES; OLIVEIRA, 2005, p. 

96). 

 O reconhecimento da complexidade inerente aos processos de ensinar e aprender no 

cotidiano escolar nos leva a crer que os saberesfazeres cotidianos raramente constituem um 

todo coerente que permita aos estudiosos e aos teóricopraticantes que atuam no cotidiano das 

diferentes redes de ensino rotular as suas ações durante a sua prática pedagógica como 

conservadora ou libertária, por exemplo.  

Isso significa, que as ações de quem ensina e aprende nas redes cotidianas e de quem 

formula os textos teóricos ocorrem de forma contraditória, a partir das convicções e crenças, 

de possibilidades e limites, de diálogos e embates de quem escreve ou ensina. Portanto, 

nenhuma proposição teórica ou proposição prática irá se materializar no cotidiano escolar 

como foi pensada e planejada (ALVES; OLIVEIRA, 2012, p. 70-71). 

 É nesse sentido que Alves e Oliveira (2005, p. 97) entendem que as práticas 

curriculares cotidianas devem ser consideradas “multicoloridas”, pois a sua efetiva realidade 
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sempre dependerá das possibilidades daqueles que as materializam e das circunstâncias, nas 

quais estão envolvidos, assumindo a presença da tensão permanente entre os elementos 

regulatórios tanto das propostas quanto das nossas convicções e possibilidades de ação.  

 Quando um guia curricular é proposto são criados alguns mecanismos de controle de 

sua aplicação como diários de classe, avaliações da coerência da prática pedagógica do 

professor com o guia curricular oficial e avaliações internas e externas sobre o aprendizado 

dos alunos, mesmo assim, ao participar da experiência curricular cotidiana, ainda que 

seguindo materiais curriculares prontos, os praticantespensantes do cotidiano escolar tecem 

alternativas práticas que a sua própria experiência de vida lhe fornece. Nesse sentido, existem 

muitos currículos em ação nas escolas, criando, transformando e recriando experiências 

pedagógicas bem ou malsucedidas (MACEDO et al., 2004, p. 40-41). 

 Nessa perspectiva, Ferraço (2011) expõe que devido à complexidade inerente aos 

cotidianos das escolas, é necessário compreender que os saberes/discursos do campo do 

currículo não estão isolados aos campos da formação, da avaliação, do ensino, da didática, da 

aprendizagem, do planejamento, da gestão e de todos os outros campos da prática educativa. 

Todos esses saberes se misturam mutuamente e se materializam juntos, apesar das tentativas 

de classificá-los em tendências pedagógicas.  

 Por isso, os currículos  misturam elementos das propostas formais e planejadas com as 

possibilidades que  de implantá-las, conforme o acordo ou desacordo que se tem sobre elas. 

Por sua vez, essas possibilidades se relacionam com aquilo que se sabe e se acredita, ao 

mesmo tempo em que são definidas na dinâmica de cada turma, dos saberes dos alunos, das 

circunstâncias de cada dia de trabalho. Ou seja, cada conteúdo de ensino, repetidamente 

ensinado, ano após ano, turma após turma, será trabalhado diferentemente, em diversas 

situações (ALVES; OLIVEIRA, 2005, pp. 96-97). 

 No cotidiano escolar são criadas diferentes misturas de “cores curriculares” de acordo 

com a possibilidade que cada situação nos oferece. É possível utilizar a autoridade do 

professor na sala de aula tanto para defender valores e normas instituídas quanto para romper 

valores e normas tradicionais. Dessa forma, misturando ideias e práticas conservadoras e 

progressistas, regulatórias e emancipatórias (ALVES; OLIVEIRA, 2005, p. 99). 

Ferraço (2011, p. 25) corrobora com essa ideia e ainda complementa, argumentando 

que as propostas curriculares governamentais são reelaboradas pelos sujeitos que atuam nas 

escolas produzindo práticasteóricas, ou seja, aqueles profissionais que atuam no cotidiano 

escolar e são considerados como “práticos” também produzem discursos sobre currículo. Já 

que  são protagonistas de teoriaspráticas curriculares, e não apenas ressignificam, 
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recontextualizam ou executam/reproduzem as teorias/discursos propostos pelos documentos 

governamentais.  

Ocorre no cotidiano das escolas uma hibridização entre o que está escrito nos textos 

curriculares e a forma que essas teorias se materializam na prática pedagógica dos professores 

e na relação desses docentes com os seus alunos e demais atores do cotidiano escolar. Nesse 

sentido, não existe autenticidade e nem originalidade tanto nos discursos acadêmicos quanto 

nas práticas pedagógicas produzidas no “chão das escolas”, pois estas se hibridizam no 

cotidiano escolar, não havendo, portanto, a possibilidade de classificar esses discursos e 

práticas como se fossem únicas e tivessem características próprias (FERRAÇO, 2011, p. 25). 

Logo, os currículos educacionais, mencionados em textos acadêmicos e em falas 

oficiais, estabelecem modelos de educação e de escola, organizando globalmente e de modo 

lógico elementos da didática e dos currículos criados pelos atores do cotidiano escolar.  

Contudo, esses discursos oficiais não podem captar a vida cotidiana complexa, 

circunstancial e caótica, se afastando da realidade desse cotidiano, quando são confrontadas 

com as dificuldades presentes neles. A vida cotidiana acontece motivada pelos 

conhecimentos, convicções, possibilidades e desejos dos profissionais das diferentes redes de 

ensino.  

Sendo assim, proposições curriculares e práticas pedagógicas reais se influenciam 

mutuamente, por meio de negociações/mediações, levando-se a acreditar na indivisibilidade 

entre elas e da necessidade de se reconhecer essa realidade para os estudos e pesquisas no 

campo do currículo (ALVES; OLIVEIRA, 2012, p. 65). 

Não há como aplicar nenhuma teoria na sua totalidade ao mundo vivenciado no 

cotidiano escolar, pois cada situação ocorrida nesse cotidiano é sempre única, fazendo com 

que as teorias formuladas sempre se modifiquem de acordo com a realidade vivenciada por 

cada docente.  

O problema acontece quando a visão de mundo de quem está no poder pretende impor 

ao campo das práticas modelos educacionais que não correspondem aos desejos e 

possibilidades dos teoricopraticantes. Tentar compreender permanentemente essas diferentes 

instâncias, materializando-se no que cada um pensa e sente, faz com que se reflita que 

somente em conversas constantes com os praticantes das redes educativas, pode-se ampliar a  

compreensão dos currículos praticadospensados (ALVES; OLIVEIRA, 2012, p. 67). 

Por esse motivo, ao se propor a elaboração de uma proposta curricular para uma 

determinada rede de ensino, os seus elaboradores  deveriam ir até o cotidiano escolar e buscar 

nesses contextos experiências pedagógicas que já estão sendo criadas ou que foram criadas e 

interrompidas, por reformas anteriores que não levaram em consideração os currículos reais 
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que já vinham ocorrendo e quiseram impor de cima para baixo um documento que diziam aos 

docentes o que eles deveriam fazer (MACEDO et al., 2004, p. 16). 

Nessa perspectiva, desenvolve-se uma nova forma de compreender o currículo, 

diferente da visão dominante em que um currículo deve ser desenvolvido seguindo modelos 

preestabelecidos, mas sim por um processo em que os atores do cotidiano escolar 

ressignificam as suas experiências a partir das suas redes de poderes, saberes e fazeres em que 

participam. Portanto, a função do currículo oficial seria a de dar sentido às experiências 

curriculares realizadas nas escolas de forma coletiva e por sujeitos que recriam a sua própria 

prática na atividade de praticar (MACEDO et al., 2004, p. 17).  

Seguindo esse raciocínio, um currículo oficial deveria ter como função dar sentido às 

experiências curriculares que são realizadas em diferentes escolas, uma experiência tecida 

coletivamente por sujeitos que recriam a sua própria prática, tornando-se teóricopraticantes 

na arte cotidiana de praticar (MACEDO et al., 2004, p. 58). 

Desse modo, pode-se afirmar que currículo não se reduz às disciplinas escolares, 

conteúdos e metodologias. Pensar no currículo de uma escola significa vivenciar o seu 

cotidiano e pensar em todas as redes de relações que estão sendo estabelecidas pelos sujeitos 

que vivem e atuam nessa realidade (FERRAÇO, 2007).  

Esses sujeitos vivem espaços/tempos de permanente transformação, em que todos eles, 

isto é,  alunos/alunas, professores e professoras, pais e mães, etc., são seres em constante 

mudança, complexos e que convivem com situações extremamente complicadas, criando e 

recriando o cotidiano escolar a cada novo dia (ALVES; GARCIA, 2000) e implementam 

diferentes currículos nas escolas, mesmo que sigam materiais curriculares preestabelecidos 

(MACEDO et al., 2004).  

Ao se pensar, especialmente, no currículo de EF como criação cotidiana, é importante 

relembrar que, ao longo do tempo, os professores que atuam nas escolas brasileiras receberam 

influências de diferentes abordagens sobre essa componente curricular (SILVA, 2013). 

Assim sendo, as influências da instituição militar, da medicina e do esporte foram as 

mais fortes durante os séculos XIX e XX. Tais influencias geraram uma prática pedagógica 

pautada nos modelos ginásticos europeus e do ensino de modalidades esportivas com 

características muito semelhantes às do esporte de alto nível, o que se reflete em objetivos 

como educar o corpo para obter saúde, desenvolver hábitos saudáveis e higiênicos, contribuir 

para o desenvolvimento da aptidão física e, posteriormente, da aptidão esportiva (BRACHT, 

1999). 

Ao mesmo tempo, outras perspectivas de análise em relação à EF escolar constituíam 

seu universo de pensamentos pedagógico-curriculares, adotando como ponto de partida o 
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desenvolvimento motor dos discentes para promover seu desenvolvimento integral (Tani et 

al., 1988), preconizando uma boa educação psicomotora (Freire, 1989; Le Boulch, 1983), 

estimulando a saúde dos alunos (Guedes, 1999), propiciando uma educação crítica em relação 

às manifestações da cultura corporal de movimento (Castellani Filho et al., 2009; Kunz, 

2001), direcionando as aulas e seus conteúdos para a luta contra as injustiças e desigualdades 

sociais vinculadas às práticas corporais (NEIRA; NUNES, 2009).  

 No entanto, como já alertavam Caparroz e Bracht (2007, pp. 26-27), a teoria na prática 

é outra, pois não é possível “aplicar” a teoria na prática, já que essas teorias precisam ser 

compreendidas e modificadas pelos docentes de EF que atuam nas escolas de Educação 

Básica, tornando-se autor da sua própria prática e não mero reprodutor daquilo que outros 

pensaram.  

Uma vez que os docentes de EF que atuam nas escolas públicas brasileiras têm 

encontrado diversas barreiras para realizar a sua prática pedagógica no cotidiano escolar. 

Essas dificuldades são comprovadas por diferentes pesquisas realizadas nas escolas por 

pesquisadores de várias regiões do país e comprovam que a baixa remuneração, a 

intensificação do trabalho docente, as precárias condições de trabalho e o controle profissional 

acabam, em muitos contextos, inviabilizando um trabalho com mais qualidade dos 

professores de EF.  

 

3.2.7.1 - Remuneração do professor de EF.  

 

Estudos realizados por Vago (1997), Molina Neto (1998), Gaspari et al. (2006), Porath 

et al. (2011), Rossi e Hunger (2013), Marques et al. (2015), Costa, Vieira e Santos (2015), 

Conceição et al. (2015)  em diferentes estados brasileiros (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Minas Gerais, São Paulo, Pará) com professores polivalentes que ensinavam EF e  docentes 

de EF que atuavam na escola pública mostraram que esses profissionais não estavam 

satisfeitos com o seu salário e nem com o seu plano de carreira e essa realidade influenciava 

de forma negativa na sua prática pedagógica.  

 

3.2.7.2 – Intensificação do trabalho docente nas aulas de EF escolar. 

 

 Estudos realizados em diferentes estados brasileiros (Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Roraima) com professores 

de EF que lecionavam na escola pública mostraram um processo de intensificação do trabalho 

docente, como podemos observar no quadro 12. 
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Quadro 12 – Motivos que levam a intensificação do trabalho docente na EF escolar.  

 INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

 A intensificação do trabalho docente ocorria ao assumir responsabilidades de 

ministrar as aulas de EF, organizar atividades esportivas e festas na escola, 

ocasionando um desgaste, assim, diminuindo a qualidade da aula. Como 

também, continuar as suas tarefas fora do horário de trabalho para dar conta de 

realizar todos os procedimentos necessários para a aula; exercer diferentes 

papéis na escola, como substituto de professores de outras disciplinas, médico, 

orientador psicológico, e até de policial, devido aos problemas de violência 

encontrados na realidade em que viviam; ministrar aulas para três turmas juntas 

em apenas uma quadra, devido a falta de professores dos outros componentes 

curriculares.  

Muitas vezes deixar de planejar as suas aulas para cobrir a falta de outros 

docentes da escola; deixar de participar dos projetos da escola devido à alta 

carga de trabalho; deixar de participar dos cursos de formação continuada 

oferecidos pelas redes em que trabalham para não desfalcar a escola; deixar de 

fazer reflexões coletivas sobre a sua prática; deixar de se organizar de forma 

coletiva para cobrar melhores condições de trabalho, ocasionando isolamento 

profissional; deixar de realizar trabalhos interdisciplinares devido à falta de 

tempo para discutir essas propostas. Assim, desistindo de pedir apoio para a 

equipe de orientação pedagógica pelo fato desses profissionais não se 

preocuparem com as aulas de EF; e trabalhar por mais tempo devido às 

recorrentes mudanças das regras para se aposentar. 

 

DATA 

AUTORES 

1998 Molina Neto.  

2005 Santini e Molina Neto. 

2006 Gaspari et al.  

2008 Damazio e Silva. 

2009 Bossle e Molina Neto. 

2010 Machado et al.  

2011 Porath et al.  

2013 Bossle, Molina Neto e Wittizorecki ; Rossi e Hunger. 

2014 Kastekas, Silva e Nunes; Bomfim, Silva e Maldonado.  

2015 Marques et al.; Conceição et al.; Quadros et al. 

2016 Bernardi e Molina Neto. 

 

 Conclui-se, que a sobrecarga ocasionada pela multiplicidade de funções e a 

complexidade das demandas da prática pedagógica, a quantidade de turmas, o número de 

http://lattes.cnpq.br/0263788089503588
http://lattes.cnpq.br/0263788089503588
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alunos a atender, o número de horas dedicadas à prática docente, a falta de tempo para se 

qualificar e se organizar de forma coletiva, o isolamento profissional e as mudanças nas regras 

da aposentadoria são fatores que sempre causam diversos problemas aos professores, levando-

os ao esgotamento profissional e, por consequência, influenciam de uma forma extremamente 

negativa a prática pedagógica desses profissionais.   

 

3.2.7.3 – Condições de Trabalho nas aulas de EF escolar.  

 

 Pesquisas realizadas em diferentes estados brasileiros (Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Bahia, 

Pernambuco, Ceará, Roraima, Pará) mostraram que os docentes de EF tinham que ministrar as 

suas aulas com péssimas condições de trabalho, como podemos observar no quadro 13. 

 

Quadro 13 – Condições de trabalho na EF escolar.  

 CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 Percebe-se alguns empecilhos para efetuar as práticas pedagógicas, tais como 

materiais escassos para ministrar as suas aulas, dificultando a  diversificação das 

práticas corporais ensinadas nas aulas de EF; infraestrutura física inadequada, 

ocasionada por espaços descobertos; espaço físico insuficiente para o número de 

alunos e para incluir os estudantes com deficiência; necessidade de dividir a 

quadra com outros professores.   

Em relação à infraestrutura, nota-se piso das quadras de cimento e com diversas 

irregularidades; quadras que não dispõe de iluminação para a realização de aulas 

noturnas; espaços utilizados para guardar os materiais de EF precários; locais, 

onde são realizadas as aulas de EF ficam próximos de outros e os docentes que 

utilizam esses espaços reclamam do barulho das aulas de EF; unidades escolares 

que não possuem local de hidratação próximo ao espaço de aula; extrema 

exposição que o professor é submetido na quadra; escolas onde o espaço do 

intervalo dos alunos é o mesmo utilizado nas aulas de EF; número elevado de 

alunos por turma; falta de status da disciplina de EF. 

Outros fatores como a baixa receptividade com o professor de EF por parte da 

gestão da escola; representação dos profissionais da escola que os docentes de 

EF competentes são aqueles que vencem os campeonatos; uma hierarquia entre 

os profissionais da Educação Infantil e da EF, impossibilitando a realização de 
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um trabalho interdisciplinar; número razoável de docentes ensinando a 

disciplina de EF sem possuir o curso de Licenciatura nessa área; uma parcela 

considerável dos professores de EF que não pertence a carreira do magistério, 

ocasionando baixa permanência desses profissionais na mesma escola e falta de 

estabilidade, impedindo, por consequência,  o seu vínculo com aquela 

comunidade escolar; desânimo dos profissionais de EF que atuam na escola por 

mais tempo; dificuldade para se iniciar um programa sério de formação 

continuada com os docentes de EF; burocratização da escola; baixo número de 

aulas; dificuldade em trabalhar com turmas mistas;  indisciplina e falta de 

atenção dos alunos; desinteresse dos alunos pelas aulas de EF; desinteresse dos 

alunos em aprender outras práticas corporais diferentes do futebol; utilização de 

drogas pelos discentes; problemas de ordem social dos estudantes; alunos 

faltosos; problemas de relacionamento com a família dos estudantes; extrema 

violência existente em alguns bairros onde ficam as escolas públicas; episódios 

relacionados com atos de violência dentro do ambiente escolar; insultos verbais 

por parte da comunidade escolar; medo de tentar impedir ações de violência 

entre os alunos por conta de represálias; ameaças por arma de fogo ou arma 

branca pelos alunos; pertences furtados ou danificados pelos alunos; assédio 

sexual por parte dos estudantes; conviver entre uma sensação de insegurança e 

de impotência com relação às violências nas escolas. 

Os estudos também constataram que no processo de formação inicial desses 

professores de EF não foram tratadas as dificuldades existentes na prática do 

cotidiano escolar e o seu estágio supervisionado foi superficial, não 

possibilitando reflexões mais aprofundadas sobre a realidade do cotidiano 

escolar. 

DATA AUTORES 

1998 Molina Neto.  

2005 Aguiar et al.; Santini e Molina Neto.   

2006 Gaspari et al.  

2007 Bracht et al.; Farias, Goulart e Amorim.  

2008 Damazio e Silva; Santos et al.; Tokuyochi et al. 

2009 Bossle e Molina Neto; Claro Junior e Filgueiras.; Medeiros; Reis.   

2010 Machado et al.  

2011 Folle e Nascimento; Levandoski, Ogg e Cardoso; Magalhães e Martineli; 

Oliveira, Silva e Molina Neto; Porath et al.  

2012 Paula et al.; Sant’ana, Nascimento e Azevedo; Tenório, Tassitano e Lima. 

 

2013 

Bossle, Molina Neto e Wittizorecki; Gonçalves e Rosseto Junior; Rossi e 

Hunger; Souza, Torres e Barros Neto; Somariva, Vasconcellos e Jesus;  
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Valladão, Osborne e Dutra.  

2014 Bomfim, Silva e Maldonado; Kastekas, Silva e Nunes; Miron e Costa.  

2015 Conceição et al.;  Figueira, Pereira e Soares; Quadros et al;  Marques et al.; 

Silva e Leão Júnior;  

2016 Bernardi e Molina Neto; Dias Júnior et al. Santos et al.   

 

 

3.2.7.4 – Controle Profissional nas aulas de EF escolar 

 

 Pesquisas realizadas por Rossi e Hunger (2013) e Bomfim, Silva e Maldonado (2014) 

nos estados de São Paulo e Roraima mostraram que os docentes de EF se sentiam 

subordinados à hierarquia do sistema estadual e esses professores possuíam crítica ao 

documento curricular que todos deveriam seguir, pois esse material era visto por eles como 

mero “instrumentalizador” de conteúdos previamente determinados e essa proposta 

dificilmente possuía relação com o projeto político pedagógico da escola.  

 Assim sendo, ao olhar-se para esse quadro do cotidiano escolar público parece que 

está tudo perdido e, por consequência, a maioria dos estudantes da classe trabalhadora estão 

fadados a estudar em uma escola onde as aulas de EF não ajudarão na educação dessas 

crianças e desses adolescentes. Entretanto, já pode-se observar na literatura especializada 

dessa área que a prática pedagógica do docente que ensina esse componente curricular tem 

superado todas essas dificuldades e se apropriado de diferentes concepções teóricas para 

materializar o seu currículo no chão da escola pública.  

 

3.2.8 – A SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES DO COTIDIANO ESCOLAR E A 

PRÁTICA PEDAGÓGICA INOVADORA NAS AULAS DE EF. 

 

Ao pesquisar sobre o fazer cotidiano nas aulas de EF nas escolas públicas brasileiras, 

nota-se que os currículos reais elaborados por muitos docentes ultrapassam o prescrito nos 

textos curriculares oficiais (MALDONADO; SILVA, 2016). Os professores superam as 

dificuldades encontradas no cotidiano das escolas e proporcionam as mais variadas vivências 

e reflexões sobre diferentes manifestações da cultura corporal de movimento para os alunos 

da Educação Básica.  

Outros pesquisadores têm trabalhado no sentido de relatar práticas pedagógicas 

inovadoras, práticas bem-sucedidas e que, direta ou indiretamente, contribuem para que seja 

vista a importância da EF como componente curricular que contribui para o desenvolvimento 

integral dos estudantes. 

http://lattes.cnpq.br/0263788089503588
http://lattes.cnpq.br/0263788089503588
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 A seguir, será mostradas pesquisas que relatam práticas pedagógicas em EF realizadas 

na Educação Infantil, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e na Educação de Jovens e 

Adultos, apresentando os currículos de EF praticadospensados em diferentes contextos 

educacionais.  

 

3.2.8.1 - Educação Infantil 

 

 Na Educação Infantil existem muitas possibilidades de construir uma EF 

comprometida com a formação da cidadania e com a diversificação das práticas corporais, tais 

como esportes, danças, ginásticas, jogos, brincadeiras e circo. Trabalhos interdisciplinares 

nessa etapa da escolarização costumam ser a tônica do processo. 

  Os autores, Ritcher, Gonçalves e Vaz (2011), entenderam que a prática esportiva pode 

acontecer na Educação Infantil porque, por meio dela, as crianças podem construir novas 

formas de se relacionar com os objetos culturais. 

  Já os pesquisadores, Loureiro, Cruz Junior e Silva (2011), descreveram experiências 

vivenciadas em um Centro Municipal de Educação Infantil da cidade de Vitória, durante o 

ano de 2009, quando tiveram a oportunidade de realizar um pensar interdisciplinar sobre a 

prática pedagógica conjunta das áreas do saber Artes e EF. Respeitadas suas especificidades, 

o estudo que teve como base a experiência de empinar pipa, concluiu que é possível, tanto no 

plano teórico, quanto na efetivação da prática pedagógica, esse trabalho conjunto, a partir da 

experimentação, ressignificação e realização da prática corporal vivenciada. 

 Por sua vez, Silveira (2012) relatou uma experiência com a dança como temática 

central do trabalho de EF de uma professora em uma creche na cidade de Florianópolis – SC. 

A dança é parte integrante do planejamento anual, simultaneamente a outras propostas 

desenvolvidas pela EF e pelo coletivo da unidade educativa de Educação Infantil de zero a 

cinco anos. O relato destacou, por meio da experiência em sala e de diversas apresentações de 

dança, como se promove a socialização e interação entre creche-família-comunidade 

educativa, bem como o desenvolvimento cotidiano da creche. 

 Wendhausen (2012) desenvolveu e aplicou uma proposta de EF em um Núcleo de 

Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis-SC. Essa proposta estava 

estruturada com conteúdos como dança, ginástica, jogos e brincadeiras. Na experiência de 

implementação dessa proposta, o que se destaca é a importância da dinamicidade das crianças 

e da instituição para o sucesso do aprendizado. Para isso, é importante dar visibilidade a 

questões como organização do espaço e tempo da EF, tendo em vista as crianças, seleção de 
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materiais, parcerias com as demais profissionais da instituição, parceria com as famílias, 

registro e avaliação das atividades e da evolução das crianças.  

 As formas utilizadas pelas crianças da Educação Infantil se apropriarem das 

brincadeiras propostas pelo professor de EF e como construíram suas maneiras de brincar são 

destacadas na pesquisa de Freitas e Stigger (2015). Foram realizadas observações sistemáticas 

nas aulas de EF em uma creche da cidade de Porto Alegre-RS e produzidos 23 (vinte e três) 

diários de campo. Essa pesquisa mostrou que foi possível perceber que as brincadeiras 

propostas em aula pelo professor eram reinventadas pelas crianças com a intenção de torná-las 

mais atrativas. Uma brincadeira atrativa era aquela em que as crianças ganhavam destaque, 

eram desafiadas e obtinham sucesso.  

 O currículo da EF no cotidiano da Educação Infantil leva em consideração a utilização 

de um ambiente diferenciado nas práticas pedagógicas, diferenciado no sentido de fomentar 

experiências infantis com menos imposição dos adultos, privilegiar relações entre os pares e a 

construção da cultura infantil. Esses aspectos são destacados na pesquisa de Tristão (2015), 

realizada em 2015, em uma unidade de Educação Infantil no município de Florianópolis-SC. 

Esse autor exemplificou esse ambiente diferenciado por meio do relato da prática 

pedagógica dos educadores nas creches, por meio da descrição, exposição das orientações 

teóricas e uma breve reflexão sobre dois projetos, um deles denominado “Práticas Corporais”, 

em que se trabalhou com distintos conteúdos como Ginástica, Esportes, Artes Circenses e 

Experiências Sensoriais, no qual as brincadeiras são reorganizadas e ressignificadas com as 

crianças, e o outro, denominado “O parque é nosso”, que viabilizou uma organização 

diferenciada dos brinquedos do parque, propôs brincadeiras diversas e promoveu a interação 

entre os grupos, simultaneamente, no mesmo espaço.  

 Em todas as pesquisas e experiências relatadas, ficou claro que o currículo foi visto 

como construção coletiva e como situação, na qual os educadores trabalharam conjuntamente 

ao criar soluções que visavam ao desenvolvimento integral das crianças.  

 

3.2.8.2 - Ensino Fundamental 

 

 O Ensino Fundamental foi o ciclo de escolarização, no qual se costuma encontrar o 

maior número de estudos que envolveram docentes de EF, relatos e análises de suas práticas 

pedagógicas no cotidiano escolar público.  

Aqui serão focalizadas pesquisas que mostraram possibilidades de refletir sobre 

analisar e vivenciar brincadeiras, ginásticas, danças, rodas cantadas e lutas. Com isso, 

pretende-se refletir sobre possibilidades que já se efetivaram no sentido de inovar nas práticas 
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pedagógicas como também, a integração da EF nos propósitos do projeto político pedagógico 

da escola.  

 Galvão (1996) descreveu um trabalho realizado com alunos do 1º e 2º anos do Ensino 

Fundamental de uma escola da rede estadual de ensino de Rio Claro – SP, cuja proposta foi 

modificar e a criar jogos com regras nas aulas de EF. A ideia foi chegar ao esporte através do 

jogo, ou seja, utilizar diversos jogos com regras, modificados ou criados pelos alunos, 

aumentar gradativamente sua complexidade. A proposta foi bem-sucedida porque o trabalho 

iniciado com o resgate dos jogos populares foi capaz de estimular os estudantes a construírem 

seus próprios jogos e a modificar os já existentes. 

Em outra escola, pesquisada por Merida (2004), na qual o desenvolvimento do projeto 

pedagógico era centrado no desenvolvimento da linguagem oral e escrita e da leitura como 

instrumento para a formação da cidadania, a EF mostrou se integrar ao projeto pedagógico 

por meio da linguagem corporal e da oralidade.  

As aulas de EF também contribuíam para o incentivo à leitura e à escrita por 

intermédio das atividades realizadas. Cabe assinalar que na redação do projeto pedagógico 

que foi analisada durante essa pesquisa, a EF foi registrada de forma sintética em termos de 

visão de área, recebeu o mesmo tratamento teórico dos demais componentes curriculares, 

mas, ainda assim, as propostas de todos se mostraram coerentes com a missão e os objetivos 

da escola.  

Nessa análise documental, foi possível identificar diversos projetos e atividades da 

área de EF como Projeto de Monitoria de Recreação e de Aprendizagem que consistiam em 

recreio dirigido e de atividades de mediação da leitura realizadas com os alunos do ciclo II 

para recrear e estimular a aprendizagem dos alunos do ciclo I,. 

Assim, forma observadas diversas atividades como Olimpíada da Amizade, que 

envolvia atividades esportivas e culturais, Festival de Atletismo, Festival de Ginástica 

Artística, Festival de Pipa, Caminhada do Dia das Mães e da Paz, Gincana do Dia das 

Crianças e Torneio de Duplas Mistas de Vôlei.  

Em relação aos conteúdos programáticos nas aulas, eram contempladas diversas 

modalidades esportivas, inclusive a parte histórica, as danças e a expressão corporal, os jogos 

de salão, os jogos recreativos, os jogos cooperativos e a ginástica. 

 Esses projetos mostraram diferentes possibilidades de construção cotidiana do 

currículo da EF escolar, sempre com a preocupação de trabalhar de maneira integrada com os 

demais componentes curriculares e tendo como norteador o projeto político pedagógico 

construído pelo coletivo dos educadores da escola. 
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 Já os estudos como o de Neira (2007b) analisaram o processo de construção e 

implementação de um currículo multicultural para a EF, a partir do patrimônio da cultura 

popular, ou seja, brincadeiras, danças e rodas cantadas, desenvolvido com alunos do ciclo 

inicial do Ensino Fundamental, em uma escola pública municipal de Osasco (SP).  

Sua análise destacou que os alunos vivenciaram plenamente as manifestações 

estudadas, interagindo coletivamente, reorganizando, discutindo outras possibilidades e 

interpretando os conhecimentos advindos da cultura local. Essa experiência também 

contribuiu para o desenvolvimento de uma postura crítica dos alunos por meio da 

aproximação e análise do conhecimento popular, tratando-o respeitosamente, ampliando e 

recriando os seus conhecimentos.  

Os autores como Teixeira et al. (2008) relataram uma experiência com dança, 

embasada nas três dimensões do conteúdo, desenvolvida com alunos de 3ª e 4ª séries de uma 

escola pública estadual localizada em São José dos Campos - SP. Os alunos praticaram a 

dança folclórica do coco, compreenderam a história dessa manifestação, os diferentes ritmos e 

espaços alcançados durante as danças. Meninos e meninas participaram juntos, 

desmistificando a ideia que dançar é coisa de menina, uma visão preconceituosa que 

impossibilitava, muitas vezes, o ensino dessa manifestação da cultura corporal de movimento 

nas aulas de EF. 

A questão da coeducação em aulas de EF mostram que há muito espaço para a criação 

de práticas curriculares. Pereira e Castelan (2011) levantaram possibilidades pedagógicas para 

trabalhar conteúdos esportivos, lutas e danças na EF escolar com grupos mistos, com alunos 

do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade de Paulínia-SP. 

É interessante notar que em atividades como essas meninos e meninas dançaram 

juntos, ampliaram seu conhecimento sobre diferentes gêneros musicais, criaram coreografias 

e se apresentaram em público juntos, conceituaram e diferenciaram luta e briga, realizaram 

confrontos mistos em diversos tipos de lutas, realizaram festivais de lutas, nas quais os 

estudantes criavam lutas diferentes, assistiram a diferentes vídeos de modalidades esportivas 

praticadas por grupos mistos, realização adaptações das regras para permitir a prática mista e 

realizaram rodízio de função nos jogos.  

A experiência mostrou que, mesmo que ainda haja resistência de alguns alunos em 

relação ao praticar atividades em grupos mistos, foi importante possibilitar aulas de EF na 

escola em que meninos e meninas realizassem as atividades propostas em conjunto. Encontrar 

essas possibilidades constituiu mais um exemplo de como o currículo é construído 

cotidianamente na escola, estimulado pelas mais diferentes circunstâncias. 
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 As lutas podem constituir uma boa oportunidade para trabalhar os conteúdos nas 

dimensões conceituais e atitudinais, e ir além do mero ensino de procedimentos, como é 

comum ocorrer em aulas de EF. Maldonado e Bocchini (2013a) relataram uma experiência 

realizada em 2012 com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal 

localizada na zona leste do município de São Paulo.  

Na dimensão procedimental, os alunos vivenciaram lutas como o judô, o sumô, a 

esgrima, o boxe e a capoeira de acordo com as possibilidades de material, infraestrutura e 

habilidades motoras dos alunos. Para trabalhar a dimensão conceitual, realizaram aulas 

expositivas, análise de filmes e debates para que os alunos compreendessem o contexto 

histórico, as principais regras e as capacidades físicas utilizadas nessas práticas corporais.  

 Já para explorar a dimensão atitudinal, realizaram discussões que tratavam das 

diferenças entre brigar e treinar uma prática corporal de luta, reflexões sobre a violência 

existente no UFC/MMA. Na percepção dos autores, após essas aulas, os alunos construíram 

uma visão diferenciada sobre as lutas realizadas, compreenderam sua história, as regras e as 

estratégias para participar delas e refletiram sobre a importância de vivenciar outras 

manifestações da cultura corporal de movimento na escola pública. 

  Em 2014, Maldonado e Bocchini(b) relataram uma experiência pedagógica com 

alunos 6º ano do Ensino Fundamental da mesma escola, ocorrida no ano anterior, cujo tema 

foram as danças e que também tinha como propósito trabalhar os conteúdos nas dimensões 

conceituais, procedimentais e atitudinais.  

Na dimensão procedimental, os alunos vivenciaram danças folclóricas e danças 

modernas como o forró, a catira, o frevo, o axé, o funk, o carimbó e a chula. Na dimensão 

conceitual, por meio de aulas expositivas, análise de filmes e debates estudaram o contexto 

histórico, as principais características e as regiões do país, onde essas danças são mais 

realizadas.  

Na dimensão atitudinal foram debatidas a diversidade cultural das danças no Brasil, 

problematizando questões de gênero, etnias e orientação sexual. Na visão dos autores, os 

alunos construíram uma visão diferenciada das danças realizadas, compreenderam a história, 

as características e a diversidade de danças e culturas existentes no país, refletiram sobre a 

importância de vivenciar outras manifestações da cultura corporal de movimento na escola 

pública e não se restringir apenas ao estudo e prática das modalidades esportivas. 

  Vale ressaltar que para construir o currículo no cotidiano da escola, é necessário que 

os professores estejam atentos aos temas que os alunos já conhecem e tenham a intenção de 

trabalhar com eles visando a expandir seus horizontes de conhecimentos e experiências 

motoras. 
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Pensando assim, Bocchini e Maldonado (2014a) notaram que, no período de férias 

escolares, muitos alunos empinavam pipas na comunidade em que a escola estava inserida. 

Como a escola desenvolvia um projeto denominado Projeto Especial de Ação da Escola, 

havia possibilidade de, em seu interior, tematizar essa prática popular durante as aulas de EF.  

Esse projeto foi desenvolvido com os alunos do 7º ano, no ano de 2013, em uma 

escola pública do município de São Paulo-SP. Foi realizado um mapeamento inicial, a fim de 

diagnosticar qual conhecimento os alunos tinham sobre pipas. Curiosamente, perceberam que 

os alunos pensavam que essa manifestação da cultura corporal era atividade somente para 

meninos, mas não de todo e qualquer menino, mas daqueles que tinham a fama de ser 

desocupados, maloqueiros e irresponsáveis.  

Com base nesse desenho da realidade, foram pensadas diversas práticas pedagógicas 

que buscaram refletir, questionar, experimentar e compreender tal atividade. Além de 

realizarem um estudo da história das pipas, discutiram sobre os preconceitos, as gírias dos 

pipeiros, sobre possíveis campeonatos de pipas, sobre os riscos em relação ao uso do cerol, 

aprenderam a produzir pipas e experimentaram empina-las. 

O que estas experiências possuem em comum são aspectos como: diversificação dos 

conteúdos das aulas, exploração de cada conteúdo em suas dimensões conceituais, atitudinais 

e procedimentais, debates frequentes sobre os temas estudados entre professor e alunos, 

discussões visando a minimização de preconceitos, desenvolvimento do pensamento crítico e 

reflexivo, aulas coeducativas, e criação de possibilidades de construção de práticas 

curriculares contando com a participação dos alunos. 

 

3.2.8.3 - Ensino Médio 

 

 As práticas pedagógicas aqui descritas sobre a EF escolar no Ensino Médio mostraram 

como sistematizar projetos voltados para o ensino de badminton, beisebol, futebol americano, 

peteca, tênis de campo, esporte de orientação e dança de salão. Além disso, esses estudos 

versaram sobre a importância de se trabalhar com os pressupostos da teoria histórico-crítica 

nas aulas, da relação da atividade física com a saúde, dos conceitos e das características do 

lazer e sobre sistematizar o próprio programa curricular dentro da escola onde o docente de 

EF atua.  

 Gestoras, professor e estudantes do Ensino Médio de uma escola de Maringá- PR 

foram os sujeitos da pesquisa de Kravchychyn, Oliveira e Cardoso (2008). As gestoras e o 

professor foram entrevistados e os alunos responderam a um questionário sobre a pesquisa-
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ação desenvolvida, cujo objetivo foi sistematizar os conteúdos da área de EF e propor o seu 

desenvolvimento baseado nos pressupostos da pedagogia histórico-crítica. 

Essa pesquisa-ação incluiu montagem coletiva do currículo, planejamento e 

desenvolvimento das aulas durante um semestre, avaliação por meio de observação. Seus 

resultados serviram para reforçar a ideia de que os diferentes componentes da comunidade 

escolar apreciaram e aprovaram participar da construção e da avaliação das práticas 

pedagógicas. Os participantes, além disso, manifestaram valorizar ainda mais as aulas de EF 

ao perceberem que elas podem ser trabalhada com métodos mais participativos do que os 

tradicionalmente utilizados. 

O Ensino Médio é uma etapa da escolarização em que os estudantes costumam ter suas 

preocupações voltadas para o objetivo de ingressar no Ensino Superior via exames 

vestibulares ou via bom resultado nos exames finais de desempenho estudantil. 

Mesmo que seus interesses estejam mais dedicados aos componentes curriculares que 

trabalham conteúdos que serão explorados nos exames, Sá e Myskiw (2009) mostraram que o 

esporte foi um conteúdo muito atraente para adolescentes de uma escola pública estadual 

localizada no Paraná.  

 Nessa escola, o docente ensinou o badminton, o beisebol, o futebol americano, a 

peteca e o tênis de campo com as turmas divididas em cinco grupos, ficando cada um deles 

responsável por pesquisar e apresentar uma dessas modalidades. Os estudantes declararam ter 

gostado dessa experiência e da oportunidade de aprender esportes que nem sabiam que 

existiam.  

Esse tipo de experiência mostra que os adolescentes não são desinteressados em 

relação aos esportes durante o Ensino Médio e que as aulas de EF podem ser tão atraentes  

como as aulas de outros componentes curriculares.  

 Quando o assunto é o discurso midiático a respeito de saúde e atividade física no 

âmbito da EF escolar, a pesquisa-ação de Silva (2011) refletiu sobre uma intervenção 

pedagógica realizada com o uso de estratégias de mediação escolar. O estudo contou com a 

participação de 22 (vinte e dois) alunos e mostrou que a mídia-educação pode ser associada a 

qualquer conhecimento da cultura escolar desde que parta dos saberes discentes a respeito dos 

conteúdos veiculados pela mídia e estimule a consciência crítica dos alunos. 

Mais uma vez, fica claro que a participação dos alunos na construção das práticas 

pedagógicas é um dos elementos centrais para o sucesso do currículo de EF construído no 

cotidiano escolar. 

 Almeida e Fensterseifer (2014) pesquisaram algumas proposições realizadas em 

escolas públicas, materializadas na tentativa de construir propostas de trabalho ou “programas 
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mínimos” para a EF. Essas escolas tinham em comum uma preocupação de que a EF fosse 

além de um simples “exercitar” dos alunos e vislumbrasse a construção de um saber a ser 

desenvolvido ao longo dos anos escolares em termos de criticidade, complexidade e 

continuidade.  

Assim, concluíram que as experiências realizadas mostraram que é possível 

reconstruir e reinventar as aulas de EF com autoria, experimentando as possibilidades de 

encontrar algumas respostas para os desafios que hoje se colocam para esse componente 

curricular, por meio da implementação de uma prática pedagógica reflexiva.  

 Os relatos em que professores e alunos construíram suas práticas cotidianas sem se 

limitar a propostas curriculares oficiais ocorreram em todas as regiões brasileiras e por meio 

dos diferentes conteúdos da cultura corporal de movimentos. 

Nessa perspectiva, Sousa et al. (2015) relatam uma experiência com o esporte 

Orientação tendo como finalidade ampliar a cultura de movimento de estudantes do Ensino 

Médio. As aulas foram realizadas no IFRN- Campus Parnamirim, no ano de 2013. Ao longo 

das oito aulas sobre o assunto, observaram a participação efetiva da turma, a disseminação de 

ações educacionais correlatas e julgaram que essa foi uma possibilidade pedagógica exitosa 

no contexto da EF escolar.  

 A mesma aceitação dos estudantes em relação aos conteúdos até então desconhecidos 

para eles, foi mencionada na pesquisa de Cin e Kleinubing (2015), na região sul do país,  

envolvendo a dança de salão nas aulas de EF. As situações e os dados encontrados no campo 

revelaram que, apesar do receio inicial, a dança de salão foi bem aceita pelos jovens que 

afirmaram que foi interessante aprender algo diferente dos esportes. 

 

3.2.8.4 - Educação de Jovens e Adultos 

 

 Ainda que não tão frequentes quanto as pesquisas realizadas no Ensino Fundamental e 

no Ensino Médio a respeito da prática pedagógica da EF na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), elas existem e estão voltadas à relação entre a atividade física e a saúde, à análise 

crítica dos fatores relacionados com o corpo, dos sentidos que alunos trabalhadores atribuem à 

EF e sobre a tematização das atividades circenses como manifestação da cultura corporal de 

movimento.  

 Estudantes da EJA, estudantes-trabalhadores, possuem representações e atribuem 

sentidos às aulas de EF escolar. Identificar quais eram tais sentidos foi a curiosidade que 

motivou a pesquisa de Reis e Molina Neto (2014). Para isso, levantaram histórias de vida de 8 
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(oito) estudantes de uma escola da rede municipal de ensino de Porto Alegre por meio de 

entrevistas semiestruturadas, fizeram observações, análise de documentos e diários de campo.  

Em resumo, mostraram que a EF na EJA é reconhecida por proporcionar novos 

conhecimentos e valorizada como uma disciplina escolar cujo estudo é importante. 

 Já Pina (2008) apresentou uma experiência em uma escola localizada na região 

sudeste do Brasil que utilizou o método dialético de construção do conhecimento escolar. A 

experiência desenvolvida situou o tema “atividade física e saúde” como uma ferramenta 

cultural para tratar problemas sociais concretos gerados ou agravados pelo capitalismo. Nesse 

método, a chave da didática foi o questionamento da realidade social em que se vive e, com 

base nisso, realizou-se a discussão e o estímulo ao pensamento crítico dos estudantes. 

 De acordo com França, Silva e Chaves (2012), na EJA, é possível promover espaços 

que oportunizam a reflexão e a compreensão crítica sobre o corpo, as práticas e escritas 

corporais buscando ir além da realidade dos sujeitos. Na experiência relatada, destacaram a 

análise e discussão da realidade marcada pela pluralidade, diversidade e contradições culturais 

vivida pelos alunos dessa modalidade de ensino de uma escola pública da região sudeste do 

Brasil. 

  Avellar (2015) relatou uma experiência pedagógica com as atividades circenses na 

EJA, na qual oportunizou o aprimoramento da autonomia, da criatividade e da expressividade 

por meio da exploração dessa manifestação da cultura corporal de movimento, com alunos de 

uma escola estadual localizada no interior do Rio de Janeiro. Observou que os estudantes 

aumentaram a aderência e participação nas aulas de EF, ampliaram o seu autoconhecimento, 

sua consciência corporal, sua expressividade e seu repertório motor, aprimoraram sua 

autonomia, senso crítico, responsabilidade e capacidade de trabalhar em equipe e conheceram 

com maior profundidade essas práticas corporais. 

Mesmo que seja uma modalidade de escolarização pouco coberta pelas pesquisas na 

área da EF e na qual nem sempre as aulas de EF acontecem, o que se percebe é que os 

estudantes valorizam o aprendizado proporcionado por esse componente do currículo e que os 

professores bem intencionados podem “ousar” em suas propostas pedagógicas, seja ao trazer 

conteúdos desconhecidos aos alunos, seja ao estimular a participação dos estudantes na 

construção dessas propostas. 

 Esses relatos mencionados demonstram algumas possibilidades de pensar e fazer o 

currículo como criação cotidiana nas aulas de EF escolar, deixam claro que a EF já vem sendo 

planejada, praticada com novos formatos e que os docentes são capazes de produzir currículo 

e conhecimento nos cenários cotidianos, onde atuam, mesmo com a difícil realidade que 

vivem diariamente. 
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3.2.9 – COMPREENDENDO OS BASTIDORES DO COTIDIANO ESCOLAR 

PÚBLICO NAS AULAS DE EF NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SÃO 

PAULO.  

 

Desde a sua inserção na escola até os dias atuais, a forma de se pensar a EF escolar se 

alterou muitas vezes, originando propostas pedagógicas que ganharam força e influenciaram 

muitos docentes que atuam nas escolas, efetivando-se em práticas pedagógicas, até propostas 

que não foram tão bem recebidas por esses mesmos docentes e acabaram ganhando mais 

repercussão no plano acadêmico.   

Muitas das análises realizadas para se chegar a conclusão supracitada foram feitas em 

diferentes momentos históricos. Inclusive, essas mesmas interpretações de ordem 

macrossocial demonstraram certa linearidade no contexto histórico da EF no chão das escolas 

públicas. Fica claro que a prática pedagógica do professor dessa disciplina ao longo dos 

tempos seguiu os modelos ginásticos, do esporte e psicomotores até a década de 1980 sem 

muitas diferenças entre os profissionais que atuavam na escola. 

Muitos autores que dissertaram sobre esse processo histórico da EF escolar 

formularam generalizações próprias de análises que tinham como objetivo abarcar tempos 

históricos amplos e produzir uma visão sintética desse processo. Entretanto, após o 

surgimento de tantas propostas pedagógicas e orientações curriculares espalhadas por todo 

território nacional após a década de 1980, nota-se que não existe mais espaço para afirmar que 

existe uma forma oficial de se ensinar a EF na escola (RODRIGUES; BRACHT, 2010, p. 95).   

Cada professor de EF, com sua autonomia e autoridade perante à comunidade em que 

atua, criar diferentes práticas pedagógicas em EF coerentes com seus contextos específicos 

(RODRIGUES; BRACHT, 2010, p. 106).  

Contudo, esses professores vivem uma realidade complexa, caótica e imprevisível, 

principalmente, porque mudanças de ordem legislativa ocorrem de tempos em tempos na 

educação; a carreira do professor pode ser alterada por uma canetada do governante que se 

encontra no poder; a sociedade enxerga de diferentes formas a profissão docente; são 

produzidas novas concepções pedagógicas de EF em diferentes momentos históricos; as 

propostas curriculares produzidas em nível federal, estadual e municipal se alteram cada vez 

que um novo partido assume o poder; fatores sociopolíticos, culturais, institucionais, 

organizacionais e pedagógicos influenciam a prática pedagógica do professor de EF. 

 Além de se notar que a democratização da escola pública possibilitou a entrada de 

estudantes de diferentes classes sociais, etnias, orientações sexuais e religiões na instituição 

escolar, mudando radicalmente a sua função social; a revolução tecnológica e digital 
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modificou as formas de relacionamento no século XXI e a realidade do trabalho docente na 

maioria das instituições públicas de ensino da Educação Básica sempre foi extremamente 

difícil, pois o Estado nunca possibilitou uma escola pública de qualidade para a classe 

trabalhadora e, a partir da alteração da sua função social e o aumento da complexidade do 

processo educacional, o trabalho docente não foi considerado mais importante pela sociedade, 

fazendo com que o professor não fosse reconhecido financeiramente, as suas condições de 

trabalho não melhorassem, houvesse um processo claro de intensificação do seu trabalho e um 

controle profissional cada vez mais acentuado. 

Essa realidade faz com que diversos professores de EF desistam de realizar qualquer 

intervenção pedagógica na escola pública e, por outro lado, já se observa práticas pedagógicas 

inovadoras nesse mesmo cotidiano. O grande entrave está na tentativa de compreender os 

bastidores do cotidiano escolar público e desvendar porque professores exercem uma ação 

didática tão diferente nesse mesmo contexto de trabalho. 

Parece que as pesquisas científicas em EF têm se preocupado pouco em compreender 

a complexidade da ação docente no cotidiano escolar público e relacionar a prática 

pedagógica com essa realidade (MALDONADO; SILVA; MIRANDA, 2014). 

 Conforme afirma Libâneo (2014b, pp. 51-52), no Brasil, após a década de 1980, 

existiu uma tendência recorrente da “sociologização” do pensamento pedagógico em prejuízo 

do desenvolvimento da ciência pedagógica; um enfraquecimento do campo teórico e 

investigativo da Pedagogia, com consequências no questionamento de sua legitimidade 

epistemológica e de seu lugar na formação de professores; o surgimento e desenvolvimento 

do discurso pós-estruturalista enfraquecendo a discussão didática; impactos diretos e indiretos 

das concepções de políticas sociais do neoliberalismo e sua repercussão nas diretrizes sobre 

políticas educacionais e práticas escolares e a conjugação de fatores externos à escola (sociais, 

políticos, institucionais) que incidem na diversidade de sobre escola e ensino, ocasionando a 

desvalorização acadêmica da pesquisa voltada para a sala de aula.  

Na visão do autor, todas essas questões ocasionaram uma discussão maior dos fatores 

políticos e organizacionais da escola, enfraquecendo as pesquisas que tentavam conhecer mais 

a escola por dentro e analisar a didática dos professores. 

Em relação à “sociologização” do pensamento pedagógico, Libâneo (2014b, p. 55) 

menciona que desde o final do século XX houve um predomínio nos cursos de formação de 

professores das disciplinas consideradas “críticas”, deixando em segundo plano disciplinas 

como Didática, Metodologias e Práticas de Ensino e a pesquisa pedagógico-didática voltada 

para os temas da aprendizagem dos alunos, distanciando os professores das questões 

concretas do ensino e da aprendizagem escolar.  
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Na interpretação do autor, os professores, durante a sua formação, são emancipados 

por conhecimentos de ordem sociológica, mas não se preparam intelectualmente e 

metodologicamente para contribuir no processo de emancipação do seu aluno, processo direto 

de ensino e aprendizagem. 

O autor não nega que a aprendizagem do aluno esteja relacionada com a organização 

escolar, com os modelos de gestão e a todo o ambiente que propicia as formas de regulação e 

controle do trabalho dos professores. Entretanto, o estudo da atividade docente não pode 

substituir a didática, uma vez que está baseada na sociologia do trabalho, na sociologia das 

profissões e nas formas de organização da escola e não em questões de aprendizagem e 

desenvolvimento dos estudantes (LIBÂNEO, 2014b, p. 58). 

O pensamento pós-estruturalista também tem sido fonte dos pesquisadores em 

currículo e esvaziado as discussões específicas relacionadas com a didática, principalmente, 

porque os autores dessa orientação teórica não concordam com educadores que querem 

formar sujeitos conscientes, críticos e autônomos, já que rejeitam a ideia de que o 

conhecimento possa ser fonte de libertação, esclarecimento e autonomia.  

Para esses autores, a atuação docente deveria estar assentada nas diferenças. Dessa 

forma, o currículo não será a seleção e organização do conhecimento, mas uma instância pela 

qual se pode produzir significados a partir do reconhecimento das diferenças, ignorando as 

divisões e classificações de saberes, a organização em séries ou faixas etárias e as disciplinas 

convencionais (LIBÂNEO, 2014b, p. 61). 

As orientações políticas neoliberais, segundo Libâneo (2014b, p. 62), também têm 

dificultado o enfoque específico no campo da didática, pois se entende, na lógica neoliberal, 

que a educação é um fator de desenvolvimento social e econômico.  

Portanto, o mais importante nesse contexto seria entender como aumentar a 

produtividade da escola, concebendo como primordial a gestão das escolas, já que o fracasso 

da educação pública estaria associado à incapacidade da gestão do Estado. Nesse sentido, a 

estratégia seria adotar procedimentos administrativos mais eficazes. 

 Nessa ideia de política educacional não existe o interesse sobre os processos de 

aprendizagem, mas a prescrição de um currículo, de formas de gestão e de procedimentos de 

avaliação necessários para que os professores saibam aplicar eficientemente as prescrições. 

 Libâneo (2014b, pp. 62-63) também considera que existe uma dificuldade de formular 

um projeto nacional de educação, derivado de proposições divergentes entre professores 

universitários, pesquisadores, militantes de associações e sindicatos, dirigentes de cursos de 

formação, legisladores e especialistas em políticas educacionais; da dissociação entre políticas 

educacionais e o funcionamento interno das escolas; do escanteamento da pesquisa sobre a 
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escola e o ensino nas associações científicas e educacionais e da disputa para se obter a 

hegemonia nos diferentes campos científicos que versam sobre a instituição escolar. Portanto, 

diversificados fatores externos à escola e ao ensino interferem, de forma incisiva, na sua 

desvalorização.   

Assim sendo, nota-se que o final do século XX e o início do século XXI foi fértil para 

realizar análises macro sociais sobre o processo educacional e sobre as concepções 

pedagógicas da educação e, por consequência, da EF escolar, entretanto, nos parece que 

precisamos nos debruçar mais, a partir desse momento, para compreender a escola por dentro, 

seus bastidores e quanto que esses diferentes mecanismos que envolvem o cotidiano escolar 

podem influenciar na prática pedagógica do professor de EF que leciona na escola pública.  

Até porque, como mencionado anteriormente, percebem-se práticas pedagógicas nas 

aulas de EF extremamente tradicionais, nas quais os professores apenas entregam os materiais 

aos alunos e observam eles realizarem as práticas corporais que mais gostam ou ensinam as 

quatro modalidades esportivas convencionais no Brasil.  

Nesse mesmo cotidiano, observam-se práticas pedagógicas inovadoras que os 

professores de EF diversificam as práticas corporais ensinadas, utilizam diferentes estratégias 

de ensino, incluem os alunos com deficiência, fazem uso de diferentes recursos didáticos 

durante as aulas, respeitam o projeto político pedagógico da escola e avaliam os alunos com 

instrumentos avaliativos diversificados.  

Na visão de Fensterseifer (2016, p. 339) a formação profissional tem possibilitado que 

mais professores de EF se emancipem sobre os problemas de ordem macroestrutural 

relacionados com a educação, os capacitando a discutir os problemas mais amplos do sistema 

educacional. Entretanto, ainda não é possível perceber essa mesma consciência crítica no 

tratamento das questões referentes a prática pedagógica diária.  

As reflexões didáticas sobre os mecanismos que influenciam diretamente a didática do 

professor em cada uma das aulas que ele ministra diariamente na escola vêm perdendo espaço 

para debates mais amplos que envolvem a sociedade. 

Nesse sentido, Vago (2003, p. 201) aponta que é necessário passar a investigar a 

escola como lugar de organização e produção de uma cultura própria e não como um lugar, 

onde as coisas só se repetem. O autor aponta que é preciso superar a percepção da escola em 

uma posição de reprodução linear e mecânica de tudo que jogam nela de fora para dentro, 

analisando a tensão permanente que existe entre as práticas educativas e as práticas sociais.  

Na visão de Betti (2013, p. 323) o discurso científico da EF tem legitimado respostas, 

mostrando porque o exercício pode fazer bem para a saúde ou demonstrando as relações entre 

o jogo e o seu papel educativo.  
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No entanto, ainda falta para essa área de conhecimento estudos relacionados com a 

prática profissional do docente dentro da escola, ou seja, o que envolve a prática pedagógica 

dos professores de EF que ensinam diferentes manifestações da cultura corporal de 

movimento nas suas aulas? O autor menciona a importância de se realizar esse tipo de 

pesquisa devido as incertezas, a complexidade e a variabilidade constante da instituição 

escolar, onde ocorre a prática pedagógica do professor, não podendo ser essa questão entregue 

apenas aos aspectos didáticos mais tradicionais da EF.  

 O cotidiano escolar das aulas de EF faz refletir  sobre o funcionamento da escola 

pública para tentar identificar os fatores que podem interferir na prática pedagógica do 

professor.  

Para isso, a partir de agora, será analisado como que professores de EF, coordenadores 

pedagógicos, auxiliares de diretores e diretores percebem os fatores que influenciam a prática 

pedagógica do professor de EF que atua na rede municipal de São Paulo, na tentativa de 

compreender com profundidade as engrenagens presentes nas escolas dessa rede de ensino e a 

sua influência na prática pedagógica da EF escolar.  
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4 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

4.1 - Natureza da pesquisa 

 

 O presente estudo foi realizado por meio de uma pesquisa de campo de caráter 

quantitativo-descritivo que consiste em investigações de pesquisa empírica cuja finalidade é o 

delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos (MARCONI; LAKATOS, 

2010, p. 170). 

 A pesquisa descritiva é amplamente utilizada na educação e nas ciências 

comportamentais. Seu valor tem como base a premissa de que os problemas podem ser 

resolvidos e as práticas melhoradas por meio de uma descrição objetiva e completa da 

realidade (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012, p. 293). 

 Além disso, a pesquisa descritiva tem como essência estudar as características de um 

determinado fenômeno, descrevendo as suas características, estabelecendo variáveis entre si, a 

partir dos seus problemas, podendo proporcionar uma nova visão do problema, de acordo com 

as opiniões, atitudes e crenças de uma determinada população (LOPES, 2006, p. 217).  

    

4.2 - Região de inquérito 

 

 O estudo foi realizado na zona leste da cidade de São Paulo, nas escolas da rede 

municipal abrangida pela Diretoria Regional de Educação - PENHA, mediante Termo de 

Autorização dos Diretores Regionais de Educação, pois houve uma troca na gestão da 

Diretoria enquanto estava sendo realizada a pesquisa (Anexo A).  

Uma vez autorizada a participação das escolas, o projeto de pesquisa foi encaminhado 

e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Judas Tadeu, protocolo 

número 470.030. Após a aprovação do projeto, os vários atores escolares envolvidos 

(diretores, auxiliares de diretor, coordenadores pedagógicos e docentes de EF) assinaram seus 

respectivos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice A) e foi 

iniciada a pesquisa. 

 

4.3 – População e Amostra 

 

 A população de escolas da região compreendia na época da coleta de dados, na sua 

área, três Subprefeituras (Mooca, Penha e Ermelino Matarazzo) e 12 (doze) distritos (Água 

Rasa, Mooca, Belém, Tatuapé, Brás, Pari, Penha, Cangaíba, Artur Alvim, Vila Matilde, Ponte 
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Rasa e Ermelino Matarazzo) contando com 111 (cento e onze) escolas de Educação Infantil e 

38 (trinta e oito) escolas de Ensino Fundamental e 58.898 (cinquenta e oito mil novecentos e 

noventa e oito) alunos. Nas escolas de Ensino Fundamental existiam no momento da 

realização da pesquisa, em média, 200 (duzentos) docentes de EF, 50 (cinquenta) 

coordenadores pedagógicos, 50 (cinquenta) auxiliares de direção e 38 (trinta e oito) diretores. 

  Na pesquisa foi utilizada uma amostra não probabilística intencional, considerada 

aquela que o pesquisador seleciona um subgrupo da população que, com base nas 

informações disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a população, a partir do 

problema de pesquisa, levando em consideração condições temporais, técnicas e de acesso às 

instituições educacionais (PRODANOV; FREITAS, 2013, pp. 98-99). 

 O pesquisador coletou as informações em 37 (trinta e sete) escolas de Ensino 

Fundamental da Diretoria Regional de Educação – Penha, entrevistou 135 (cento e trinta e 

cinco) profissionais da Educação, sendo 79 (setenta e nove) docentes de EF e 56 (cinquenta e 

seis) gestores (coordenadores pedagógicos, auxiliares de direção e diretores). Foram 

entrevistados ao menos 1 (um) gestor e 1 (um) professor de EF em cada escola que aceitou 

participar da pesquisa. Apenas o diretor de uma escola não permitiu a realização do estudo. 

  

4.3.1 - Critérios de Inclusão de quem responde pela Direção da Escola. 

 

- Possuir mais de 1 (um) mês de experiência na escola, independentemente de ocupar o cargo 

de direção nesse período; 

- Ter disponibilidade para responder a entrevista oficial da pesquisa. 

 

4.3.2 - Critérios de Exclusão de quem responde pela Direção da Escola 

 

- Mudar de ideia quanto à validade da participação da escola na pesquisa depois que ela tiver 

sido iniciada; 

- Passar a não ter disponibilidade de tempo para responder a entrevista oficial da pesquisa; 

- Não concordar em participar de alguma etapa da pesquisa mencionada no TCLE. 

 

4.3.3 - Critérios de Inclusão dos Coordenadores Pedagógicos. 

 

- Possuir mais de 1 (um) mês de experiência na escola, independentemente de ocupar o cargo 

de coordenação nesse período; 

- Ter disponibilidade para responder a entrevista oficial da pesquisa. 
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4.3.4 - Critérios de Exclusão dos Coordenadores Pedagógicos. 

 

- Ser identificado, pelos componentes do corpo docente, como pessoa que não estabelece um 

bom acompanhamento das práticas pedagógicas realizadas na escola, bem como das 

dificuldades encontradas e dos meios de trabalho disponíveis aos professores; 

- Passar a não ter disponibilidade de tempo para responder a entrevista oficial da pesquisa. 

 

4.3.5 - Critérios de Inclusão dos Professores. 

 

- Ter concluído o Curso de Licenciatura em EF em instituição de Ensino Superior 

reconhecida; 

- Ser professor(a) cadastrado(a) no quadro de funcionários da instituição de ensino 

participante da pesquisa;  

- Ministrar as aulas de EF para alunos do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio; 

- Ter disponibilidade para responder a entrevista oficial da pesquisa. 

 

4.3.6 - Critérios de Exclusão dos Professores. 

 

- Evidenciar desinteresse com o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que ela tenha sido 

iniciada; 

- Evitar o diálogo com o pesquisador durante o desenvolvimento da pesquisa; 

- Estar afastado de suas atribuições de professor de EF por mais de 5 (cinco) anos nos últimos 

10 (dez) anos. 

 

4.3.7 - Técnicas, instrumentos e procedimentos para coleta e análise das informações: 

 

 Para coletar os dados foi utilizada a técnica de entrevista que tinha como objetivo 

buscar informações por meio da fala dos sujeitos que foram entrevistados. Considera-se como 

entrevista todo tipo de comunicação ou diálogo entre um pesquisador que possui como 

objetivo coletar informações dos depoentes para serem posteriormente analisadas (TOZONI-

REIS, 2010, p. 66).  

 Foi utilizada uma entrevista padronizada ou estruturada que é aquela em que o 

entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido e as perguntas feitas ao indivíduo são 

predeterminadas. Ela se realiza de acordo com um formulário elaborado e é efetuada com 

pessoas selecionadas de acordo com um plano. O pesquisador não é livre para adaptar as suas 
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perguntas a determinada situação, de alterar a ordem dos tópicos ou de fazer outras perguntas 

(MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 180). 

 Foi elaborado um roteiro de questões fechadas com itens em escala (Apêndice B), 

desenvolvido pelo pesquisador a partir dos resultados obtidos na sua dissertação de Mestrado 

(Maldonado, 2012), solicitando que o entrevistado situasse as suas respostas em ordem de 

classificação de acordo com um critério pré-estabelecido. Essas classificações foram somadas 

e classificadas quantitativamente (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012). 

 Cada pergunta e as respostas possíveis foram lidas e anotadas pelo entrevistador, 

sempre marcando as escalas escolhidas pelo entrevistado. A coleta de dados foi realizada nas 

próprias escolas onde trabalhavam os colaboradores do estudo. Essa estratégia de coleta de 

dados foi utilizada por conta das características da população estudada, já que tal abordagem 

aumenta sensivelmente a taxa de resposta quando comparado com um questionário que é 

enviado e recolhido posteriormente (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 187).  

 Esse roteiro conteve 43 (quarenta e três) questões que representaram os fatores que 

influenciaram a prática pedagógica dos professores de EF em uma escola da rede municipal 

de São Paulo de forma positiva ou negativa de uma mesma Diretoria de Ensino.  

Além desses fatores, também foi mencionado nesse roteiro como os profissionais da 

Educação avaliaram a reorientação curricular (São Paulo, 2014) que estava ocorrendo na rede 

no momento da pesquisa, completando 44 (quarenta e quatro) fatores.  

Ao iniciar a entrevista, o pesquisador explicou cada um dos fatores da forma que 

tinham ocorrido na escola analisada anteriormente e pediu para os colaboradores refletirem 

sobre como aquele fator acontecia em sua escola. Os fatores que geraram o roteiro de 

entrevista (Maldonado, 2012) foram: 

 

Espaço físico – As aulas de EF eram realizadas em um espaço com muitas limitações, 

impossibilitando a realização de muitas atividades e dificultando a inclusão dos alunos que 

tinham algum tipo de deficiência. 

 

Tempo de ingresso do professor na unidade escolar – Quanto mais tempo o professor 

permanecia na mesma escola, mais facilidade ele possuía de implementar o currículo de sua 

disciplina, inclusive de EF. Isso ocorria porque esse profissional passava a conhecer melhor a 

comunidade, os colegas de trabalho e os alunos que também compreendiam melhor a sua 

forma de ensinar.  
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Indisciplina dos alunos - Os alunos eram indisciplinados. Os professores reclamavam que os 

estudantes não respeitavam os acordos realizados e nem as regras da escola. Alguns alunos se 

negavam a participar da aula e quando esses professores queriam que esses estudantes 

realizassem as aulas, chegavam a ser ameaçados por esses adolescentes. Os coordenadores 

pedagógicos e diretores também mencionaram que receberam diversos alunos em suas salas 

por motivos relacionados com a indisciplina. 

 

Empenho dos professores em relação ao trabalho – Como muitas escolas da rede 

municipal de Educação tinham um cotidiano muito difícil, o empenho do professor para 

elaborar e aplicar as suas aulas era mencionado como um fator facilitador para a efetivação da 

prática pedagógica do professor de EF. A maioria dos docentes de EF eram empenhados em 

relação ao seu trabalho e por conta disso, muitas aulas ocorriam de forma satisfatória. 

 

Jornada de trabalho extensa - Muitos profissionais de educação, principalmente, os 

docentes de EF possuíam acúmulo de cargo com outra escola ou trabalhavam em outras 

especialidades da sua área de formação. Esses profissionais declaravam que a remuneração de 

um emprego não era compatível com todas as responsabilidades financeiras que eles 

possuíam em suas casas e para melhorar o salário, acabavam tendo dois empregos. Essa 

jornada de trabalho extensa dificultava a prática pedagógica dos professores, pois não era 

possível ministrar tantas aulas com a mesma qualidade durante o dia. Além disso, essas 

pessoas ficavam sem tempo para realizar cursos de formação continuada, atividades culturais 

e de lazer e, muitas vezes, não conseguiam nem saber  sobre os acontecimentos diários do 

Brasil e do mundo. 

 

Educação Física constar na LDB como componente curricular – A importância da EF ser 

considerada um componente curricular na LDB, contendo as mesmas responsabilidades e 

direitos das outras disciplinas da escola, era um fator que facilitava a prática pedagógica dos 

docentes de EF. Antes da LDB não havia uma segurança sobre ter ou não ter as aulas de EF 

na escola e o professor ficava inseguro e, além disso, muitas pessoas acreditavam que esse 

componente curricular era utilizado apenas para ajudar no lazer dos alunos e na formação de 

equipes esportivas na escola. 

 

Postura do aluno com os estudos - Outra reclamação muito comum entre os profissionais 

que trabalham nas escolas era a falta de postura dos alunos em relação aos estudos. Uma 

grande parcela das crianças e adolescentes que estavam matriculados na rede municipal não 
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possuíam o costume de realizar trabalhos, estudar para as provas ou realizar as pesquisas que 

os docentes pediam em sala de aula. Os professores ainda mencionaram que muitos alunos 

não estavam preocupados com as notas ao final do bimestre e realizavam as atividades sem 

nenhuma seriedade. 

 

Relação interpessoal entre funcionários – Quando os docentes precisavam da prestação de 

serviços da secretária, da equipe de apoio, dos inspetores de alunos ou da equipe da limpeza, 

esses profissionais podiam ajudá-los. A efetividade do trabalho de toda a equipe de 

funcionários da escola e a boa relação dos docentes com esses funcionários foi mencionada 

como um fator que auxiliava e facilitava a prática pedagógica dos professores de EF. 

Entretanto, alguns docentes de EF possuíam dificuldades com algumas professoras das salas 

de Ensino Fundamental I, influenciando negativamente na troca de experiências, além das 

reclamações que essas professoras faziam quando o especialista atrasava para entrar na sua 

aula de aula. 

 

Materiais para as aulas – Não era possível adquirir todos os materiais solicitados pelos 

professores, ocasionado a impossibilidade de colocar em prática todos os conteúdos da EF e a 

inclusão de alunos com algum tipo de deficiência. 

 

Cooperação dos alunos na aula – Existia uma parcela dos alunos que cooperavam durante a 

realização das atividades que os docentes de EF propunham na escola. Mas, também existiam 

muitos alunos que não queriam participar da aula e atrapalhavam a prática pedagógica do 

professor. 

 

Formação continuada oferecida pela rede - Já se tornou consenso que a formação 

continuada dos professores é muito importante para que esses profissionais conheçam as 

discussões que estão sendo realizadas nas Universidades, troquem experiências e apresentem 

as suas dificuldades para que nesses espaços formativos exista a possibilidade de realizar 

reflexões sobre a sua prática pedagógica. Os profissionais da rede municipal de Educação da 

escola pesquisada reclamavam muito das condições existentes para que eles conseguissem 

realizar cursos de formação profissional. Eles apontavam que não eram oferecidos muitos 

cursos que discutiam o currículo de EF na escola e quando essas formações apareciam, muitos 

deles estavam trabalhando em outras escolas, por possuírem dupla jornada de trabalho, e 

como não existia dispensa de ponto para realizar esses cursos, ficava impossibilitada a sua 

participação. 
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Participação da família na vida escolar do aluno - A família costumava ser pouco 

participativa na vida escolar dos alunos que frequentavam a escola da rede municipal de 

ensino pesquisada. Os profissionais da Educação mencionaram que os familiares não olhavam 

os cadernos dos alunos, não estimulavam essas crianças e adolescentes nos estudos para as 

avaliações e a realização dos trabalhos escolares, muitas vezes não frequentavam as reuniões 

de pais e não participavam de várias atividades que eram realizadas nas escolas de seus filhos. 

 

Dificuldade dos alunos em entender os conteúdos – Os alunos dessa escola investigada 

costumavam possuir muitas dificuldades em compreender os conteúdos de todas as 

disciplinas da escola, inclusive da EF. Infelizmente, esses profissionais ainda declararam que 

muitos alunos chegavam aos anos finais do Ensino Fundamental com extrema dificuldade de 

leitura, escrita e compreensão de textos, dificultando o entendimento dos conteúdos de todas 

as disciplinas. 

 

Relação professor – aluno – Normalmente, os docentes de EF possuíam uma relação mais 

amistosa com os alunos, provavelmente porque os estudantes não ficavam somente dentro da 

sala de aula e a dinâmica da sua disciplina possibilitava um contato maior com as crianças e 

adolescentes. Essa relação dos professores de EF com os alunos facilitava a  prática 

pedagógica, principalmente, porque esses profissionais conseguiam conquistar maior 

participação dos alunos que tinham maior dificuldade com os estudos e eram mais 

indisciplinados. 

 

Influências climáticas para a realização das aulas – Alguns espaços para realizar as aulas 

de EF eram cobertos, mas nos dias de chuva a quadra fica toda molhada, pois entrava água 

pelas laterais, já que esses espaços não possuíam cobertura. Os docentes de EF também 

reclamavam que quando fazia muito calor o espaço ficava bem quente na parte descoberta. 

 

Respeito à diversidade cultural na escola – Nas escolas da rede municipal de São Paulo 

existiam alunos com diferentes situações socioeconômicas, religiões, etnias e culturas. A 

reclamação dos profissionais que atuavam na unidade escolar pesquisada era que essa 

diversidade cultural, não era respeitada por esses jovens, ocasionando problemas entre eles 

durante a sua estadia e as aulas na escola. Muitas vezes, os próprios pais dos alunos não 

compreendiam toda essa diversidade cultural e até mesmo os profissionais que atuavam nas 

escolas possuíam dificuldades em respeitar todas essas diferenças. 
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Relação da escola com a comunidade – Existia muita reclamação por parte dos servidores 

públicos que os familiares dos estudantes só compareciam na escola para falar mal dos 

professores ou os denunciarem na Diretoria Regional de Educação. Muitas vezes, a própria 

escola não tinha estrutura para receber os pais na secretaria da forma como deveria ser e os 

profissionais de educação não conseguiam realizar uma quantidade de eventos adequada para 

que os pais comparecessem à escola na forma que gostariam. 

 

Local de hidratação próximo da quadra – Normalmente, durante as aulas de EF, os 

professores permitiam que os alunos realizem a sua hidratação durante o período de aula, 

principalmente, se o dia estivesse muito quente ou se as atividades propostas tivessem 

intensidade moderada e/ou vigorosa. Mas, foi possível perceber também que o bebedouro da 

escola era muito longe da quadra e às vezes os docentes perdiam muito tempo de aula para 

que os discentes pudessem beber água, atrapalhando a sua prática pedagógica. 

 

Condições para a educação inclusiva - Os profissionais da Educação eram favoráveis que os 

alunos que tivessem algum tipo de deficiência estivessem na escola e participassem das 

disciplinas do currículo como qualquer outro aluno da escola. Entretanto, a grande reclamação 

dos professores de EF, coordenadores pedagógicos e diretora da escola pesquisada eram as 

condições existentes na rede municipal para que existisse uma verdadeira participação dessas 

crianças e adolescentes nas aulas. Esses profissionais reclamavam da infraestrutura dos 

prédios escolares (falta elevador, rampas de acesso e banheiros adaptados), declararam 

também que em muitas ocasiões não eram ajudados por outros profissionais que deveriam ser 

contratados para auxiliar esses alunos e a grande reclamação era a sua formação profissional, 

já que o conhecimento relacionado com o processo de inclusão não foi mencionado e a 

formação continuada oferecida pela rede de ensino também não estava apropriada para esse 

fim. 

 

Adaptar as atividades – Quando os docentes conseguiam observar que a atividade proposta 

não estava dando certo e realizavam alterações na aula para que os objetivos educacionais 

fossem alcançados, eles modificavam a dinâmica daquela aula e os alunos passavam a 

aprender mais os conteúdos de EF. Realizar a adaptação das atividades foi um recurso 

pedagógico que facilitou a prática pedagógica dos professores de EF na escola investigada. 
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Barulho causado pelas aulas de EF – Alguns profissionais mencionaram que as aulas de EF 

atrapalhavam as outras aulas e esses docentes que se sentiam prejudicados acabavam 

reclamando com os professores de EF. Esse problema ocorria, na maioria das vezes, porque o 

espaço da aula de EF era muito próximo das salas de aula e o barulho acabavam atrapalhando 

as outras turmas. 

 

Perfil do professor para ministrar aulas – Os docentes que atuavam na rede municipal 

paulista acumulavam pontos pelo tempo de rede e de escola. No final do ano, os profissionais 

que possuíam mais pontos escolhiam as suas turmas primeiro durante o processo de atribuição 

de aulas para o ano seguinte. Quando o professor de EF conseguia ministrar as suas aulas para 

as turmas que ele possuía maior afinidade para ensinar, a sua prática pedagógica acontecia de 

forma mais satisfatória do que quando ele era obrigado a atribuir turmas que não tinha perfil 

para ensinar. Portanto, existiam docentes que se davam melhor com crianças menores e outros 

que preferiam ministrar aulas para os maiores e essa era uma questão pedagógica que 

precisava ser levada em consideração durante o processo de escolha das turmas. 

 

Alteração da função social da escola - A escola passou a receber muitas responsabilidades 

nas últimas décadas, tendo que prover educação sobre a higiene dos alunos, intervir nos 

problemas sociais relacionados com a violência doméstica, abuso sexual de crianças e 

adolescentes e falta de alimentação adequada. Além disso, a escola passou a oferecer políticas 

públicas contra a pobreza para os alunos que a frequentassem, como o Bolsa-Família e o 

Leve-Leite, relacionando a frequência dos estudantes na escola com essas bolsas. Ainda é 

possível observar, em muitos bairros de São Paulo, que as escolas públicas abrem as suas 

portas durante os finais de semana para que os moradores da região possam ter locais de lazer, 

devido a escassez de políticas públicas nessas regiões.  Portanto, a função para a qual a escola 

foi concebida, de ensinar os conteúdos das diferentes disciplinas que compõe o currículo 

escolar, foi se modificando ao longo dos anos. O real problema dessa situação, na visão dos 

profissionais da escola investigada, era que todos os outros serviços públicos que estão ao 

redor da escola não funcionavam como deveriam (segurança, saúde, assistência social, 

atendimento psicológico, conselho tutelar), levando a escola a lidar com todas essas questões 

complexas do cotidiano das pessoas sem ajuda de outros profissionais. 

 

Aulas e conteúdos diferenciados – Quando os docentes de EF propunham aulas 

diversificadas e conteúdos diferenciados, mesmo que no começo os discentes tivessem 
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alguma resistência, durante o processo educativo, logo eles aceitavam melhor essas aulas e 

acabavam participando com mais interesse e vontade das atividades. 

 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas – Os professores possuíam dificuldades em 

trabalhar de forma sistêmica e interligando os seus conteúdos com as outras disciplinas. Além 

disso, muitos profissionais não conseguiam realizar a JEIF (jornada, na qual os professores 

possuem horas específicas para realizar serviços burocráticos e estudar em horário de serviço) 

e possuíam mais dificuldade de trocar experiências com os colegas de outros componentes 

curriculares. Embora, existisse diversas dificuldades para isso ocorrer, os profissionais 

estavam tentando realizar esse trabalho em conjunto e quando isso ocorria, a prática 

pedagógica de todos os docentes melhorava muito. 

 

Competições externas – A rede municipal de Educação de São Paulo realiza todos os anos as 

competições externas entre as unidades escolares da sua jurisdição. Essas competições 

facilitavam a prática pedagógica dos professores de EF da escola pesquisada porque os 

docentes tiravam fotos e realizavam filmagens durante os campeonatos para depois mostrar 

para os outros alunos da aula e ensinar uma determinada prática corporal. 

 

Visão dos diferentes atores da comunidade escolar sobre a EF – Existia uma visão da 

comunidade escolar que a aula de EF deveria ser sempre prática que tem menos importância 

do que as outras disciplinas da escola e os alunos sempre cobravam que os docentes 

ministrassem aulas de futebol para os meninos. Essa visão é deturpada, desvalorizando esse 

componente curricular em relação aos outros componentes que faziam parte da matriz 

curricular da Educação Básica. 

 

Ambiente de aula adequado – Criar um ambiente de aula adequado, onde os docentes 

conseguissem aplicar o que foi planejado para que todos os estudantes pudessem participar 

das aulas facilitava a didática do docente de EF na escola investigada. Quando esse ambiente 

era criado adequadamente para a aula ser desenvolvida, a participação dos alunos era mais 

intensa e o aprendizado dos conteúdos de EF ocorria de forma mais significativa. 

 

Remuneração do professor - A remuneração oferecida pela rede municipal aos professores 

não era suficiente para que esses profissionais conseguissem sanar todas as responsabilidades 

que possuíam em suas famílias. Essa remuneração insuficiente ocasionava outro problema nas 

escolas, pois a maioria dos profissionais que foram colaboradores da pesquisa possuía 
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acúmulo de cargo na própria rede pública ou na rede particular. Os professores de EF, pela 

especificidade da área, muitas vezes ainda trabalhavam em academias de ginástica ou em 

algum outro ramo relacionado com a sua formação. Eles acabavam tendo a necessidade de 

trabalhar em mais de um emprego e essa jornada de trabalho extensa também acabava 

influenciando negativamente na ação didática do professor. 

 

Interesse dos alunos pelas aulas – Ainda existia um interesse maior dos alunos pelas aulas 

de EF. Mesmo que esse interesse viesse diminuindo ao longo dos anos e uma parcela 

significativa dos alunos não quisesse mais realizar as atividades propostas durante a aula, 

outra parcela dos discentes queria realizar a aula de EF e gostava de se movimentar, 

principalmente, os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental.  

 

Descontentamento profissional – Devido às condições de trabalho, salários e dificuldades 

instaladas no cotidiano escolar, o descontentamento profissional sempre estava presente na 

realidade dos profissionais que atuavam nas escolas. Isso se refletia nas organizações 

sindicais, que durante a pesquisa organizou manifestações e greves reivindicando melhorias 

nos planos de carreiras dos profissionais da Educação, melhores condições de trabalho e mais 

autonomia para as escolas. 

 

Hora de Estudo (HA) – Os docentes da rede municipal paulista possuíam direito de realizar 

3 (três) horas-atividade por semana. Esses profissionais tinham 3 (três) aulas de 45 (quarenta 

e cinco) minutos atribuídas para realizar os serviços burocráticos e planejar as suas aulas. Os 

professores que não realizavam a JEIF também tinham direito dessas 3 (três) aulas sem alunos 

para realizar as suas atividades de planejamento, corrigir trabalhos ou fazer os planos de aula. 

Esse horário facilitava a prática pedagógica do professor de EF na rede municipal de ensino, 

embora  muitos desses profissionais mencionassem que para os docentes que não realizavam 

a JEIF esse tempo ainda era muito pequeno para realizar todos os serviços necessários. 

 

Relação interpessoal entre os alunos – Os estudantes das escolas da rede municipal 

possuíam uma relação muito conturbada entre eles. Muitos jovens eram agressivos, resolviam 

tudo brigando ou se xingando e muitas vezes possuíam essa postura durante as aulas. Essa 

relação interpessoal conflituosa acabava dificultando a manutenção desses alunos na escola e 

prejudicando a prática pedagógica de qualquer professor, inclusive o de EF. 
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Organização administrativa e pedagógica da escola – A escola da rede municipal de 

Educação pesquisada possuía um diretor concursado, dois auxiliares de direção designados e 

dois coordenadores pedagógicos concursados. Essa organização administrativa e pedagógica 

da escola facilitava a prática pedagógica dos professores da escola, principalmente, quando a 

relação interpessoal entre os docentes e a gestão era satisfatória. 

 

Espaços de lazer próximos da escola permitindo propor conteúdos diferentes - A 

escassez desses espaços também era um fator que dificultava a prática pedagógica do 

professor de EF, pois esses docentes ficavam restritos ao espaço da escola para ministrarem as 

suas aulas e as crianças e adolescentes possuíam poucos espaços para praticar esportes nos 

horários em que não estão na escola. Havia, ao lado da escola pesquisada, um clube 

municipal, onde os professores ministravam as aulas em alguns dias, possibilitando maior de 

diversificação das práticas corporais ensinadas. 

 

Resistência dos professores a novas propostas curriculares – Os coordenadores 

pedagógicos mencionaram que os docentes de todas as disciplinas possuíam resistência com 

novas propostas curriculares e isso dificultava a prática pedagógica do professor de EF nas 

escolas. Os docentes de EF se mostravam realmente resistentes às novas propostas, porém 

mencionavam que toda vez que, mudava o partido que estava no poder, mudava-se a proposta 

curricular, sem a devida formação continuada para que os professores conseguissem 

compreender os novos conceitos desse currículo. Nesse sentido, era compreensível que esses 

profissionais não se sentiam seguros a modificarem as suas aulas todas as vezes que um novo 

partido assumia o seu mandato. Existia também uma reclamação sobre a pouca participação 

dos professores de EF que atuavam nas escolas na elaboração dessas novas propostas. 

 

Existência de um cuidador na escola para ajudar os alunos com deficiência – As escolas 

municipais de São Paulo costumavam receber estagiários do curso de Pedagogia para auxiliar 

os alunos com algum tipo de deficiência durante as aulas. Além desses estagiários, cada 

escola normalmente possuía um Auxiliar de Vida Escolar (AVE) que ajudava a manter esses 

alunos dentro das escolas. Na escola pesquisada, apenas o AVE não conseguia dar conta de 

todas as crianças e adolescentes com deficiência e os estagiários não possuíam conhecimentos 

específicos para ajudar que esses alunos fossem realmente incluídos nas aulas de EF. 

 

Trânsito para chegar até a unidade escolar – Alguns servidores municipais que atuavam na 

unidade escolar investigada reclamaram do trânsito para chegar até a unidade escolar, pois 
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moravam longe do ambiente de trabalho ou trabalham em escolas que ficavam longe uma da 

outra e, por conta do trânsito, acabavam chegando atrasados ou quase na hora de entrar na 

escola. 

 

Número de alunos por turma - Nas escolas da rede municipal de Educação existia uma 

parcela grande dos alunos que possuíam muitos problemas de ordem social. Além disso, um 

número significativo de alunos possuía dificuldades de aprender os conteúdos ensinados e, 

muitas vezes, as famílias não os ajudavam nas tarefas de casa e no estudo para as provas. 

Existia também os alunos com algum tipo de deficiência frequentando essas escolas e esses 

estudantes necessitavam de uma atenção especial na sala de aula. Por conta dessa diversidade 

de alunos com diferentes dificuldades, os profissionais que atuavam na escola pesquisada 

acreditavam que o número de alunos existentes por turma ainda era um fator que dificultava a 

prática pedagógica dos docentes de EF escolar. 

 

Recursos disponíveis na escola – A escola da rede municipal de Educação paulista 

investigada possuía sala de leitura, de informática, de vídeo e biblioteca. Os docentes podiam 

utilizar esses espaços quando os professores designados de sala de leitura e informática não 

estavam utilizando, e isso ajudava na realização de pesquisas, de leitura e também para 

assistir filmes específicos dessa área na escola. Em alguns momentos, foi informado que a 

organização interna da escola precisava ser mais bem estruturada para a utilização desses 

espaços de forma satisfatória, mas todos os profissionais que foram entrevistados 

consideravam esses espaços importantes para realizar a sua prática pedagógica. 

 

Médicos que não dialogam com o professor de EF – Os profissionais da escola investigada 

reclamavam que alguns alunos eram dispensados das aulas de EF e muitas vezes os atestados 

médicos não relatavam os motivos exatos dessas dispensas, sendo escritos de forma muito 

superficial pelos médicos. Os professores relataram que se os atestados fossem mais 

detalhados e menos autoritários, esses alunos poderiam realizar algumas atividades adaptadas 

durante as aulas de EF. Os docentes também reclamaram que já vivenciaram situações em que 

os estudantes compraram os atestados médicos para não participarem das aulas de EF. 

 

Realizar a JEIF (Jornada Especial de Formação Integral) – Os docentes que atuavam na 

rede municipal de Educação paulista e que possuíam todas as aulas atribuídas (25 aulas) 

podiam realizar a Jornada de Formação Integral (JEIF). Essa jornada foi criada para que os 

professores pudessem ter 8 (oito) aulas atribuídas para realizar a sua formação dentro da 
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escola e desenvolver com mais calma o planejamento pedagógico e os serviços burocráticos. 

Os docentes que realizavam essa jornada acabavam obtendo um aumento na sua remuneração 

mensal. Realizar a JEIF era um fator que facilitava muito a prática dos professores de 

qualquer disciplina na escola, mas o grande problema é que nem todos os docentes podiam 

realizar essa formação, por não possuir todas as aulas atribuídas na rede. 

 

Transferência de alunos durante o semestre letivo - Os alunos de outras redes de ensino 

eram transferidos para as escolas da rede municipal durante o semestre letivo. O grande 

problema dessa situação estava relacionado com a postura desses novos estudantes ao 

adentrar nesse novo espaço escolar, pois, na maioria das vezes, essas crianças e adolescentes 

já possuíam problemas em outras escolas e quando chegavam à nova unidade escolar, não 

alteravam a sua postura, ocasionando novos problemas no novo espaço educacional.  Alunos 

transferidos chegavam nas escolas até o final do ano e na maioria das vezes esses alunos 

causavam novos problemas nas suas novas escolas. 

 

Reorientação Curricular – No ano de 2013 ocorreu a implantação e implementação da 

Reorganização Curricular e Administrativa da rede municipal de ensino de São Paulo com o 

Programa Mais Educação São Paulo. No inicio do ano letivo de 2014, todas as unidades 

escolares que faziam parte dessa rede começaram a se adequar para cumprir as novas 

determinações curriculares e administrativas desse novo programa (SÃO PAULO, 2014). 

 Com essa reformulação, as disciplinas de EF, Artes e Inglês, juntamente com a Sala de 

Leitura e Sala de Informática foram reformuladas para uma área denominada integradora, 

com a intenção de trabalhar de forma interdisciplinar e organizar as suas ações pedagógicas 

preferencialmente por projetos (SÃO PAULO, 2014). 

Ainda no ano de 2013, a Portaria 5941 - Artigo 97 – Parágrafo 2, do dia 15 de 

outubro de 2013, foi publicada mencionando que a promoção em EF e Arte e nos 

Componentes Curriculares da Parte Diversificada, decorreria, apenas da apuração da 

assiduidade, exceto no Ensino Médio em que a Promoção das disciplinas da Parte 

Diversificada, decorreria, também, da avaliação do Aproveitamento. 

 Essa portaria divergia do que estava especificado na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Básica para a EF, pois a lei federal considerava que a EF, integrada à proposta 

pedagógica da escola, era um componente curricular obrigatório da Educação Básica, 

com os mesmos direitos, deveres e responsabilidades dos outros componentes curriculares.  

Portanto, essa portaria que retirava a nota que o professor de EF emitia para seus 

alunos após o bimestre letivo estava incoerente com a LDB da época, pois um componente 
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curricular obrigatório, integrado a proposta pedagógica da escola, como a EF se tornou a 

partir da LDB de 1996, não poderia ter a sua avaliação vinculada apenas pela frequência dos 

alunos e nem ser colocada com uma disciplina que será utilizada apenas para auxiliar as 

outras, já que contém um corpo próprio de conhecimentos. 

 Nesse sentido, decidiu-se perguntar para os profissionais que atuavam nas escolas  

pesquisadas como que eles avaliavam essa reformulação curricular para a disciplina de EF. 

 Os profissionais da Educação que participaram do estudo responderam sobre cada um 

dos fatores apresentados, expressando em sua resposta a influência positiva ou negativa na 

prática pedagógica dos professores de EF sobre cada um desses fatores na sua escola. Cada 

fator foi apresentado e explicado ao colaborador da pesquisa com 7 possibilidades de 

resposta, sendo:   

1 – Dificulta extremamente,  

2 – Dificulta muito,  

3 – Dificulta pouco,  

4 – Nem dificulta e nem facilita,  

5 – Facilita pouco,  

6 – Facilita muito e  

7 – Facilita extremamente.  

O pesquisador realizou a entrevista explicando cada fator e solicitou que o pesquisado 

atribuísse, logo em seguida, o valor de 1 a 7 a ele.  

Após terem feito sua seleção, os colaboradores do estudo podiam tecer comentários 

sobre cada um fator. Quando era realizado qualquer comentário, o pesquisador anotava em 

seu diário de campo. Esses comentários foram utilizados para ampliar a discussão dos 

resultados quantitativos da pesquisa.  

 A pesquisa foi realizada em horário de estudo coletivo dos professores de EF ou no 

momento de Hora-Atividade, momento esse, que professor possui para realizar as suas 

atividades burocráticas dentro do horário de trabalho, e em um horário marcado com os 

gestores de acordo com a sua disponibilidade, entre os anos de 2014 e 2015.  

  Além de responder sobre os fatores que já existiam na entrevista, cada participante 

pôde ampliar as suas respostas e expor se haveria algum outro fator que poderia facilitar ou 

dificultar a prática pedagógica do professor de EF nas escolas da rede municipal paulista em 

que eles atuavam e explicar os motivos pelos quais entendiam que esses fatores influenciavam 

sua prática pedagógica. 

 A análise estatística foi realizada com o auxílio do software SPSS (Statistical Package 

for Social Science), versão 21.0. Os resultados foram apresentados com frequência, 
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porcentagem, média e desvio padrão para identificar o nível de influência de cada um dos 

fatores que dificultam e facilitam a prática pedagógica. Foi utilizado o teste U de Mann-

Whitney para comparar a pontuação dos fatores intervenientes presentes no questionário na 

percepção de: 

a) Profissionais com formação até a década de 80 (ointenta) e com formação após a 

década de 90 (noventa); 

b) Profissionais com até 10 (dez) anos de experiência na mesma escola e com mais de 10 

(dez) anos de escola;  

c) Profissionais com até 10 (dez) anos de experiência de rede municipal e com mais de 

10 (dez) anos de experiência nessa mesma rede; 

d) Profissionais que atuam em regiões centrais e periféricas; 

e) Dos professores de EF e dos gestores; 

f) Professores de EF com formação até a década de 80 (oitenta) e com formação após a 

década de 90 (noventa); 

g)  Professores de EF com até 10 (dez) anos de experiência na mesma escola e com mais 

de 10 (dez) anos de escola;  

h) Professores de EF com até 10 (dez) anos de experiência de rede municipal e com mais 

de 10 (dez) anos de experiência nessa mesma rede; 

i) Professores que atuam em áreas centrais e periféricas; 

j) Gestores com formação até a década de 80 (oitenta) e com formação após a década de 

90 (noventa); 

k)  Gestores com até 10 (dez) anos de experiência na mesma escola e com mais de 10 

(dez) anos de escola;  

l) Gestores com até 10 (dez) anos de experiência de rede municipal e com mais de 10 

(dez) anos de experiência nessa mesma rede; 

m) Gestores que atuam em áreas centrais e periféricas. 

A pontuação não seguiu a distribuição normal em nenhum fator de acordo com o teste 

de Normalidade (Kolmogorov). O nível de significância adotado foi de 5%. 

 

A comparação de profissionais da Educação, professores de EF e gestores formados 

até a década de 80 (oitenta) e depois dessa década ocorreu porque em 1987, com a 

promulgação do parecer CFE n. 215/87 e da resolução CFE n. 03/87,  foi criado o 

bacharelado em EF, gerando uma especificidade na formação do licenciado, sendo aquele 

profissional que recebe conhecimentos apenas para atuar na escola (SOUZA NETO et al., 

2004, pp. 120-121).  
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Decidiu-se realizar a comparação do grupo de profissionais, docentes de EF e gestores 

com mais e menos de 10 (dez) anos de experiência de rede municipal e de escola por conta do 

estudo elaborado por Huberman (1995, p. 40), no qual o autor afirma que os professores 

entram na fase de estabilização da carreira após 10 (dez) anos de atuação profissional. Nessa 

fase, os docentes já passam a se comprometer definitivamente com a profissão, sem precisar 

provar para si e nem para os outros que possui conhecimentos suficientes para ser professor.  

A divisão dos bairros em áreas centrais e periféricas das escolas localizadas na 

Diretoria Regional de Educação - Penha foi realizado a partir da divisão proposta pela própria 

DRE nos cursos de formação continuada realizados para os professores. As unidades 

escolares localizadas nos distritos de (Água Rasa, Mooca, Belém, Tatuapé, Brás e Pari) foram 

consideradas como áreas centrais e as escolas localizadas na (Penha, Cangaíba, Artur Alvim, 

Vila Matilde, Ponte Rasa e Ermelino Matarazzo) foram consideradas como áreas periféricas.  

Comparações entre professores de EF e gestores foram realizadas porque havia a 

hipótese que esses profissionais percebiam de forma diferente os fatores que dificultavam e 

facilitavam a prática pedagógica do professor de EF nas escolas da prefeitura de São Paulo 

por conta da minha experiência profissional, enquanto docente nessa rede.  
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Para melhor compreensão dos resultados dessa pesquisa foi elaborado um diagrama da 

forma que eles foram apresentados. É interessante iniciar pela apresentação dos fatores que 

dificultavam a prática pedagógica do professor de EF na percepção de todos os profissionais 

da Educação e em seguida  discutir  sobre esses resultados. Logo após, será comparado esses 

resultados com os grupos formados em décadas diferentes, com mais e menos experiência 

profissional de rede e de escola, que lecionam em áreas centrais e periféricas e dos 

professores de EF e dos gestores. Em seguida, será apresentado os mesmos resultados apenas 

para o grupo de docentes e depois para o grupo de gestores. A apresentação dos resultados 

dos fatores que facilitavam a prática pedagógica dos professores de EF seguirá a mesma 

lógica.   
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5.1 – CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 Nesta parte, serão mostradas as características dos profissionais da Educação que 

participaram da pesquisa.  

Houve maior dificuldade para realizar a pesquisa com os gestores, principalmente, 

com diretores e auxiliares de diretor, pela própria dinâmica da escola que, em muitos 

momentos, impossibilitou que eles deixassem as suas obrigações para participarem da 

pesquisa. 

Na tabela 1 pode-se observar o número de diretores, auxiliares de diretores, 

coordenadores pedagógicos (gestores) e professores de EF que participaram do estudo. 

 

Tabela 1 – Sujeitos Pesquisados. 

Sujeitos Frequência % 

Gestor 56 41,5 

Professor de EF 79 58,5 

Total 135 100 

  

Na tabela 2 consta a distribuição dos pesquisados pelos cargos ocupados.   

 

Tabela 2 – Cargos ocupados pela equipe gestora pesquisada. 

Gestores Frequência % 

Coordenador pedagógico 45                      80 

Auxiliar de diretor 7 11,5 

Diretor 4                      8,5   

Total 56 100 

 

Um maior número de coordenadores pedagógicos foram entrevistados porque os 

diretores e auxiliares de diretores tiveram mais dificuldade para dedicarem o tempo necessário 

para a pesquisa.  

 Na tabela 3 descrevem-se os motivos de escolha da profissão declarados pelos 

professores de EF.  
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Tabela 3 – Motivos dos professores de EF para escolha da profissão.  

Motivos Frequência 

Gostar de praticar esportes 66 

Influência de outros professores de EF 12 

Gostar de ensinar 8 

Formar cidadãos 4 

Gostar de dança 4 

Desenvolver saúde nas pessoas 2 

 Não poder cursar outra faculdade  2 

Influência da família 2 

 

 Como se  pode observar na tabela 4, a grande maioria dos profissionais da educação 

que participaram da pesquisa realizou a sua formação acadêmica em Universidade/Faculdade 

privada.  

 

Tabela 4 – Tipo de Instituição de Ensino Superior cursada.  

Universidade/Faculdade        Professores     %        Gestores     % 

Privada                   74           93,7               51        91,1 

Pública                        5 6,3   5           8,9 

Total  79  100         56         100 

 

 

Na tabela 5, constam informações sobre as décadas nas quais os profissionais 

pesquisados concluíram o seu curso de graduação.  

 

Tabela 5 – Década em que os sujeitos da pesquisa obtiveram formação inicial. 

Década de Formação        Professores     %        Gestores     % 

1970                  3             3,8               2          3,6 

1980                      25            31,6                       17         30,4 

1990                      19  24,1         24         42,9 

2000                      31            39,2                      13         23,2 

2010          1              1,3                        0            0 

Total                      79             100                       56        100 
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  É importante destacar que o grupo que se graduou há mais tempo entre as décadas de 

1970 e 1980 é composto por 35,5% dos professores de EF e 33,9% dos gestores. Já o grupo 

que se graduou da década de 1990 até 2014 é composto por 64,5% dos docentes de EF e 

66,1% dos gestores.   

A tabela 6 expressa o tipo de formação da qual os professores de EF  participaram. 

 

Tabela 6 – Nível de Formação dos Docentes de EF.  

Nível de Formação     Professores             % 

Especialização 23 29,1 

Especialização + 2ª Faculdade + Extensão                                               14 17,7 

Extensão 10 12,7 

Extensão + Especialização 9 11,4 

Graduação  8 10,1 

2ª Faculdade + Extensão 5 6,3 

Especialização + 2ª Faculdade 5 6,3 

2ª Faculdade 3 3,8 

Mestrado + Especialização + 2ª Faculdade + Extensão 1 1,3 

Mestrado + Especialização 1 1,3 

Total 79 100 

 

 

  Vale ressaltar que 10,1% dos  docentes de EF realizaram apenas o curso de formação 

universitária e não participaram de mais nenhum curso de formação continuada. A maioria 

dos sujeitos que participaram da pesquisa realizaram cursos de especialização, de extensão ou 

outro curso superior. 17,7% desses profissionais realizaram ainda um segundo curso de 

graduação e 2,6% deles buscaram o Mestrado para complementar a sua formação.  

A tabela 7 expressa o tipo de formação da qual o grupo de gestores pesquisado 

participou. 
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Tabela 7 – Nível de Formação dos Gestores.  

Nível de Formação        Gestores            % 

Especialização 15 26,8 

Especialização + 2ª Faculdade + Extensão                                               10 17,9 

Extensão + Especialização 7 12,5 

Extensão 5 8,9 

2ª Faculdade 5 8,9 

2ª Faculdade + Extensão 4 7,1 

Especialização + 2ª Faculdade 4 7,1 

Mestrado + Especialização + 2ª Faculdade + Extensão 2 3,6 

Graduação 1 1,8 

Mestrado 1 1,8 

Mestrado + Especialização 1 1,8 

Mestrado e Doutorado 1 1,8 

Total 56 100 

 

  Nota-se que 1,8% dos gestores realizaram apenas o curso de formação universitária  e 

não participaram de mais nenhum curso de formação continuada. A maioria desses gestores 

realizaram cursos de especialização, de extensão ou outro curso superior. Houve também 

gestores que realizaram mestrado e doutorado. 

 Em relação ao tempo de atuação na rede municipal de ensino, foi elaborada a Tabela 

8. 

 

Tabela 8 – Tempo de exercício na rede municipal de ensino. 

Tempo de rede        Professores     %          Gestores      % 

         1 mês a 5 anos                      17            21,5                                          30         53,6 

6 anos a 10 anos                      13            16,5                        8          14,3 

11 anos a 15 anos                      19  24,1         12         21,4 

16 anos a 20 anos                       3              3,8                       3           5,4 

21 anos a 25 anos         12            15,2                       2           3,6 

26 anos a 35 anos         15   19                       1           1,8 

Total                      79             100                       56        100 

 

 Percebe-se que 38% dos docentes de EF e 67,9% dos gestores possuem menos de 10 

anos de experiência profissional. Nesse sentido, pode-se dizer que um grande grupo de 
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professores e gestores ainda está se familiarizando e compreendendo a dinâmica dessa rede de 

ensino. Em contrapartida, 62% dos docentes de EF e 32,1% dos gestores já possuem mais de 

10 anos de experiência na rede, com vivências profissionais que possivelmente lhes permitem 

discutir com mais propriedade as características das escolas da rede municipal de São Paulo.  

Na tabela 9, constam informações a respeito do tempo de atuação do grupo pesquisado 

na escola quando a pesquisa foi realizada. 

 

Tabela 9 – Tempo de atuação na atual escola.  

Tempo de escola        Professores     %        Gestores     % 

1 mês a 5 anos                49            62         45         80,4        

6 anos a 10 anos                      12            15,2                        6          10,7 

11 anos a 15 anos                       5   6,3          3           5,4 

16 anos a 20 anos                       3              3,8                       2           3,6 

21 anos a 25 anos          7              8,9                       0            0 

26 anos a 35 anos          3   3,8                       0            0 

Total                      79             100                      56         100 

 

 

Pode-se observar que 62% dos docentes de EF e 80,4% dos gestores possuem no 

máximo 10 anos de experiência na escola na qual se encontravam no momento da pesquisa. 

Isso mostra, que essas pessoas atuam nessa DRE há pouco tempo, mesmo possuindo mais 

tempo de experiência profissional na rede. Talvez, isso se explique porque muitas escolas da 

DRE – Penha estão localizadas em bairros mais centrais da zona leste e por serem escolas de 

mais fácil acesso e mais procuradas, os profissionais demoram mais tempo para conseguir se 

transferir para elas. 

 Em síntese, foram entrevistados 79 (setenta e nove) professores de EF e 56 (cinquenta 

e seis) gestores, a maioria dos docentes de EF escolheu a profissão por gostar de esportes na 

infância e na adolescência. Por volta de 95% dos profissionais que participaram do estudo se 

formaram em Universidade privada e mais de 60% entre as décadas de 1990 e 2010. Os 

principais cursos de formação continuada realizados foram: especialização, segundo curso 

superior e cursos de extensão. Mais de 50% dos professores de EF e gestores possuem mais 

de 10 (dez) anos de experiência profissional na rede municipal de Educação de São Paulo, 

mas em torno de 80% desses profissionais possuem menos de 10 (dez) anos de experiência 

profissional na escola na qual atuavam no momento da pesquisa. 
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5.2 – FATORES QUE DIFICULTAVAM A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS 

PROFESSORES DE EF NA REDE MUNICIPAL DE SÃO PAULO. 

 

 Nesse tópico, serão discutidos os fatores que dificultavam a prática pedagógica dos 

professores de EF (tabela 10) obtidos por meio da análise das respostas dadas às frases 

oferecidas pelo pesquisado e pela possibilidade de citar novos fatores além daqueles presentes 

no questionário (tabela 11). Além das respostas ao nível de concordância em relação às frases, 

algumas delas foram comentadas pelos colaboradores do estudo. Esses comentários serão 

incluídos no tópico seguinte às tabelas.  

 

Tabela 10 – Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF.  

  

        Fatores dificultadores 
Frequência de respostas  

 �̅� 

 

    S 1 2 3 4 5 6 7 

Alteração da função social da escola 

Condições para a educação inclusiva        

74 

64 

52 

46 

 9 

15 

 0 

 9 

 0 

 1 

 0 

 0 

0 

0 

  1,52 

  1,79         

 0,621 

 0,939 

Formação continuada oferecida pela rede 48 64   16  5  2  0 0   1,88  0,864 

Reorientação curricular 40 70 20  5  0  0 0   1,93  0,769 

Remuneração do professor 44 51 27  9  3  1 0   2,10  1,053 

Postura do aluno com os estudos 33 65 24 10  2  1 0   2,16  0,976 

Jornada de trabalho extensa 26 62 31 15  1  0 0   2,28    0,928 

Número de alunos por turma 39 44 32 12  7  1 0   2,31  1,175 

Participação da família na vida escolar 27 62 31  9  4  2 0   2,31  1,054 

Transferência de alunos 21 62 30 22  0  0 0   2,39  0,939 

Indisciplina dos alunos 20 46 58 10  1  0 0   2,45  0,861 

Espaços de lazer próximo da escola 48 39 15  14 13  3 3   2,45  1,573 

Descontentamento profissional 18 54 41 20  1  1 0   2,52  0,976 

Influências climáticas para as aulas 30 41 38 17  6  3 0   2,53  1,220 

Dificuldade dos alunos com os conteúdos 10 57 49 16  3  0 0   2,59  0,875 

Diálogo entre médico e professor 17 54 16 48  0  0 0   2,70  1,086 

Visão da comunidade escolar sobre a EF 22 37 41 24  7  4 0   2,77  1,240 

Existência de cuidadores na escola 38 35 12 10 15 18 7   3,08  1,989 

Relação da escola com a comunidade 16 30 41 18 18 12 0   3,21  1,461 

Resistência com novos currículos  5 28 50 41  3  8 0   3,24  1,109 

Respeito à diversidade cultural na escola  6 26 45 35 11 11 1   3,41  1,284 

Relação interpessoal entre os alunos 12 23 50 15 12 22 1   3,46  1,544 

Barulho causado pelas aulas de EF  1  5 25 97  2  3 2   3,82  0,781 

Trânsito para chegar até a unidade escolar  4 13 15 87  2 11 3   3,85  1,136 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas  6 26 27 14 28 29 5   3,99  1,670 
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Além dos 25 (vinte e cinco) fatores que foram respondidos no questionário como 

fatores dificultadores, os profissionais da educação que participaram da pesquisa também 

puderam ampliar as suas respostas e mencionar se haveria mais algum fator que dificultava a 

prática pedagógica do professor de EF na sua escola. Foram mencionados mais 15 (quinze) 

fatores que estão descritos na tabela 11.  

 

Tabela 11 – Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF 

acrescentados pelos profissionais da Educação. 

 

 

 Portanto, ao analisar as duas tabelas, pode-se constatar que os profissionais da 

Educação que atuam nas escolas do município de São Paulo pesquisadas, levantaram 40 

(quarenta) fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF que lecionava 

nessa rede de ensino. 

 Para compreender de forma mais aprofundada o cotidiano escolar público, foram 

realizadas algumas reflexões no sentido de analisar a intensidade das dificuldades 

mencionadas, alocá-las nas dimensões Sociopolítico/Cultural, Institucional/Organizacional e 

Instrucional/Pedagógica, ilustrar esses obstáculos com as falas dos colaboradores do estudo 

durante as entrevistas e comparar esses resultados em relação a década de formação, tempo de 

rede, tempo de escola, local de atuação e gestores e professores de EF.   

 

         Fatores dificultadores 
Frequência de respostas 

   �̅�  
1 2 3 4 5 6 7 

Utilização da quadra pela comunidade  7         1,00  

Formação inicial do professor de EF  5         1,00  

Compreensão inadequada do ECA              2         1,00   

Aproximação da universidade/escola           2         1,00  

Violência durante as aulas de EF                  2         1,00  

Formação pedagógica da equipe de apoio  2         1,00   

Avaliações Externas                                        2         1,00   

Conhecimento sobre EF da equipe gestora  2         1,00   

Intercâmbio entre os professores de EF       1         1,00   

Violência no bairro da escola  1         1,00  

Transporte escolar para passeios  1         1,00   

Estrutura para socorrer os alunos   2        2,00  

Falta de livros e artigos na escola   1        2,00  

Não conhecer as orientações curriculares   1        2,00  

Burocracia em relação à assiduidade   1        2,00  
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5.2.1 - Compreensão do cotidiano escolar: teia de relações dos fatores que dificultavam a 

prática pedagógica do professor de EF na rede municipal de São Paulo. 

 

 Na tentativa de compreender a magnitude das dificuldades enfrentadas pelos 

professores de EF que atuavam nas escolas da rede municipal, foi desenhada uma teia tendo 

como referência os valores da média e desvio padrão das respostas apresentados na Tabela 10. 

Para confeccioná-la foi utilizado o seguinte critério: no centro da teia estão os fatores 

identificados como os que mais prejudicavam a ação didática e nas linhas mais periféricas  

constam os fatores identificados como menos prejudiciais. Para sua leitura foi criada a 

seguinte legenda: 

 

 Vermelho – Fatores que dificultavam extremamente; 

 Preto – Fatores que dificultavam muito; 

 Verde – Fatores que dificultavam pouco.   

 

Esquema 1 – Teia de relações dos fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF. 
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Ao olhar para a teia identificam-se 4 (quatro) fatores que dificultavam extremamente a 

prática pedagógica do professor de EF escolar de acordo com a percepção dos pesquisados. 

São eles: 

- alteração da função social da escola;  

- condições para a educação inclusiva;  

- formação continuada oferecida pela rede; 

- reorientação curricular.  

 Identificamos 13 (treze) fatores que dificultavam muito a prática pedagógica do 

professor de EF escolar das escolas municipais de São Paulo, sendo eles: 

 - remuneração do professor;  

- postura dos alunos com os estudos;  

- jornada de trabalho extensa;  

- número de alunos por turma;  

- participação da família na vida escolar;  

- transferência de alunos;  

- indisciplina dos alunos;  

- espaços de lazer próximos da escola;  

- descontentamento profissional;  

- influências climáticas para as aulas;  

- dificuldades dos alunos com os estudos;  

- diálogo entre médico e professor; 

 - visão da comunidade escolar sobre a EF.  

  Os profissionais da Educação que participaram da pesquisa consideraram 8 (oito) 

fatores que  dificultavam pouco a prática pedagógica do professor de EF no ambiente escolar, 

sendo eles: 

 - existência de cuidadores na escola;  

 - relação da escola com a comunidade;  

 - resistência com novos currículos; 

 - respeito a diversidade cultural na escola;  

 - relação interpessoal entre os alunos;  

 - barulho causado pelas aulas de EF;  

 - trânsito para chegar até a escola;  

 - trabalho em conjunto entre as disciplinas.  

 Para ampliar a compreensão dos fatores que dificultavam a prática pedagógica do 

professor de EF nas escolas da rede municipal de ensino em São Paulo, eles foram 
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classificados segundo as três dimensões do cotidiano escolar propostas por André (2008): a) 

institucional ou organizacional; b) instrucional ou pedagógica; e c) sociopolítica ou cultural, 

tendo sempre em mente que essas dimensões se relacionam o tempo todo.  

 Dos 44 (quarenta e quatro) fatores apresentados pelo pesquisador aos entrevistados, 25 

(vinte e cinco) foram classificados como obstáculos para o desenvolvimento da aula de EF. 

Somando esse número aos fatores acrescentados pelos pesquisados (constam em vermelho no 

Quadro 14), totalizamos 40 (quarenta), cuja classificação é apresentada no Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF nas 

dimensões Sociopolítica/Cultural, Institucional/organizacional e 

Instrucional/Pedagógica. 

 

 Foram classificados 23 (vinte e três) fatores na dimensão Sociopolítica/Cultural, sendo 

15 (quinze) relacionados com questões de ordem social dos estudantes e de ordem cultural 

ligada à própria história do componente curricular na escola (alteração da função social da 

escola; postura dos alunos com os estudos; participação da família na vida escolar do aluno; 

indisciplina dos alunos; descontentamento profissional; visão da comunidade escolar sobre a 

EF; relação da escola com a comunidade; resistência dos professores de EF com novos 

currículos; dificuldades dos alunos com os conteúdos; falta de respeito à diversidade cultural 

na escola; relação interpessoal entre os alunos; falta de diálogo entre médico e professor; 

formação inicial do professor de EF; compreensão inadequada do ECA; falta de 

Sociopolítica/Cultural 
 

Institucional/Organizacional 
 

Instrucional/Pedagógica 

Alteração da função social da escola Formação continuada oferecida pela rede Trabalho em conjunto entre as disciplinas 

Condições para a educação inclusiva Reorientação Curricular Formação pedagógica da equipe de apoio 

Remuneração do professor Número de alunos por turma Conhecimento sobre EF da equipe gestora 

Postura do aluno com os estudos Transferência de alunos Não conhecer as orientações curriculares 

Jornada de trabalho extensa Existência de cuidadores na escola  

Participação da família na vida escolar Barulho causado pelas aulas de EF  

Indisciplina dos alunos Utilização da quadra pela comunidade  

Espaços de lazer próximos da escola Avaliações externas  

Descontentamento profissional Transporte escolar para passeios  

Influências climáticas para as aulas Estrutura para socorrer os alunos  

Visão da comunidade escolar sobre a EF Falta de livros e artigos na escola  

Relação da escola com a comunidade Burocracia em relação à assiduidade  

Resistência com novos currículos Intercâmbio entre os professores de EF  

Dificuldade dos alunos com os conteúdos   

Respeito à diversidade cultural na escola   

Relação interpessoal entre os alunos   

Diálogo entre médico e professor   

Trânsito para chegar até a unidade escolar   

Formação inicial do professor de EF   

Compreensão inadequada do ECA   

Aproximação da Universidade com a escola   

Violência durante as aulas de EF   

Violência no bairro da escola   
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aproximação entre a universidade e a escola e violência durante as aulas de EF) e 7 (sete) 

relacionados com questões políticas, principalmente, com mais investimentos para melhorar a 

qualidade das escolas e do bairro dessas unidades escolares (condições para a educação 

inclusiva inadequada; remuneração do professor inadequada; jornada de trabalho extensa; 

falta de espaços de lazer próximos da escola; influências climáticas para as aulas; trânsito 

para chegar até a unidade escolar e violência no bairro da escola). 

 Na dimensão Institucional/Organizacional foram mencionados 13 (treze) fatores, 

sendo 9 (nove) relacionados com dificuldades organizacionais de ordem institucional 

(formação continuada oferecida pela rede precária; reorientação curricular sem a 

participação dos profissionais da escola; número elevado de alunos por turma; transferência 

de alunos durante o semestre letivo; falta da existência de cuidadores especializados na 

escola para ajudar a incluir as crianças com deficiência; barulho causado pelas aulas de EF, 

pela estrutura inadequada dos prédios escolares; avaliações externas distantes da realidade 

educacional das escolas; falta de intercâmbio entre os professores de EF, impossibilitando a 

troca de experiências entre esses profissionais; falta de transporte escolar para passeios e 

burocracia em relação à assiduidade) e 3 (três) de ordem organizacional da própria escola 

(estrutura inadequada para socorrer os alunos caso se machuquem na aula; falta de livros e 

artigos na escola; e utilização da quadra pela comunidade, impossibilitando que o docente de 

EF ministre as suas aulas nesse espaço). 

 Foram citados 4 (quatro) fatores de ordem pedagógica que dificultavam a prática 

pedagógica do professor de EF (falta de trabalho em conjunto entre as disciplinas; formação 

pedagógica da equipe de apoio inadequada; falta de conhecimento sobre EF da equipe 

gestora; e não conhecer as orientações curriculares de EF), sendo que somente o último 

fator está relacionado diretamente com o conhecimento pedagógico do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

159 

 

5.2.2 - Compreensão do cotidiano escolar: teia de relações dos fatores que dificultavam a 

prática pedagógica do professor de EF organizada em dimensões Sociopolítico/Cultural, 

Institucional/Organizacional e Instrucional/Pedagógica. 

 

 A seguir, a análise e discussão utilizam a elaboração da teia de fatores como maneira 

de visualizar os fatores intervenientes na prática pedagógica, subdivididos nas dimensões 

propostas por André (2008), tendo como critério para disposição dos fatores os valores de 

média e desvio padrão encontrados. A utilização desse critério implicou em incluir apenas os 

fatores presentes no roteiro de entrevista do pesquisador, deixando de lado os fatores 

acrescentados pelos professores. 

É importante saber que no centro da teia constam os fatores que mais dificultavam a 

prática pedagógica dos professores de EF e quanto mais alocados nas linhas periféricas da 

teia, são percebidos como menos prejudiciais. Nessa teia, as cores indicam: 

 

 Verde – Fatores dificultadores Sociopolíticos/Culturais; 

 Azul – Fatores dificultadores Institucionais/Organizacionais; 

 Preto – Fatores dificultadores Instrucionais/Pedagógicos.  

 
Esquema 2 – Teia de relações dos fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF nas 

dimensões Sociopolítico/Cultural, Institucional/Organizacional e Instrucional/Pedagógico. 
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 Ao olhar para a teia é possível identificar que a maioria dos fatores que dificultavam a 

prática pedagógica dos professores de EF estão concentrados na dimensão 

Sociopolítico/Cultural. Isso demonstra que, na visão desses profissionais, que trabalham no 

cotidiano escolar público, os maiores entraves para o desenvolvimento das aulas de EF não 

são causados por deficiências pedagógicas dos docentes, mas pela falta de interesse político 

em resolver questões educacionais. Além disso, também é possível observar que existem 

muitos fatores de ordem cultural dos estudantes e do próprio componente curricular que vêm 

dificultando uma a ação didática dos professores de EF que atuam nas escolas da rede 

municipal de São Paulo. 

 Muitos fatores de ordem Institucional/Organizacional foram indicados. Vale ressaltar 

que tais fatores prejudicavam a prática pedagógica dos docentes de EF, sendo a maioria 

relacionado com as políticas vigentes da Secretaria Municipal de Educação em São Paulo e a 

minoria relacionado com as dificuldades da gestão da própria escola.  

 Como apontado na literatura, o processo de precarização do trabalho docente vem 

sendo ocasionado principalmente pelos seguintes motivos: feminilização do trabalho 

docente, baixa remuneração do professor, intensificação do trabalho docente, condições 

inadequadas de trabalho e controle profissional. Essa realidade reforça a ideia de que os 

fatores que bloqueiam o desenvolvimento pedagógico dos professores estão muito 

relacionados com questões sociais, políticas, institucionais e organizacionais.  Dessa forma, 

os fatores identificados na pesquisa serão discutidos, tendo como referência tal literatura. 

  

5.2.2.1 – Feminilização do trabalho docente. 

 

Os docentes que atuam nas unidades escolares da Educação Básica são, na maioria, do 

sexo feminino. Estudo exploratório sobre o professor brasileiro realizado pelo INEP, com 

base no Censo Escolar da Educação Básica de 2007, mostra que na pré-escola e no Ensino 

Fundamental, o universo docente é predominantemente feminino.  

No Ensino Médio aumenta o número de professores do sexo masculino, mas a maioria 

dos docentes continua sendo composto por mulheres. Se forem consideradas todas as etapas 

da Educação Básica, 81,6% dos professores são do sexo feminino, somando mais de um 

milhão e meio de docentes (INEP, 2009, p. 22). 

No Brasil, com a expansão do setor educacional desencadeada a partir do século XX, 

principalmente, as mulheres passaram a ocupar os postos de trabalho nas escolas porque 

existia a concepção que a docência, caracterizada pelo ato de educar e por envolver o cuidado 

aos outros, seria atividade feminina.  
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Esse fenômeno ocorreu porque as mulheres escolheram as suas carreiras pela 

oportunidade de por em prática comportamentos e condutas desenvolvidas durante a sua 

formação como pessoa, com alto envolvimento no trabalho doméstico. Essa construção se 

estendeu para as atividades profissionais como prolongamento das funções desempenhadas no 

âmbito da família como a atividade de cuidar e educar (ARAÚJO et al., 2006, p. 1120). 

  Segundo Chamon (2006, p. 2), a personificação da professora da escola foi se 

cristalizando no imaginário social como um profissional da virtude, do amor, da dedicação e 

da vocação. A dignidade do ofício, a nobreza da sua missão e a exaltação das suas funções 

sociais só são comparadas às causas religiosas e patrióticas. A autora complementa que essa 

idealização não é restrita à sociedade brasileira, pois em diferentes contextos culturais se 

constituíram os mesmos pensamentos em relação ao trabalho das mulheres no cenário 

educacional. A feminilização do magistério vem se manifestando nos países ocidentais, 

principalmente, depois da segunda metade do século XIX.  

 Já Tardif (2013, p. 556) afirma que a visão vocacional, advinda da escolha de se 

tornar professora por parte das mulheres no século XVI, ainda se mantém acesa na sociedade 

contemporânea. Como mencionado anteriormente, nesse momento histórico, as professoras 

eram mal remuneradas, não se preocupavam com as condições de trabalho e não possuíam 

formação profissional para atuarem nas escolas. 

 Na realidade, em muitos países e regiões do mundo, principalmente naqueles 

localizados na América Latina, as condições precárias de trabalho permanecem e muitos 

professores adentram a profissão por acharem que possuem vocação para ensinar e pelo amor 

às crianças. Essa realidade diminui o status social das professoras e da profissão docente, pois 

as características da idade da vocação ainda persistem na maioria das escolas brasileiras. 

 Conforme Oliveira (2006, p. 35), o processo de feminilização do magistério diminuiu 

o seu prestígio profissional. Esse fenômeno ocorre porque nas sociedades patriarcais o 

trabalho feminino é visto como menos profissional, a docência é vista como uma extensão do 

trabalho doméstico, o salário é idêntico entre homens e mulheres, o que não ocorre em outros 

trabalhos. No imaginário das pessoas, o trabalho docente é “coisa” de mulher e os baixos 

salários afastam os homens. Além disso, esse fenômeno facilita a precarização do trabalho 

docente. 

Ao analisar as condições de trabalho e de saúde dos professores de Vitória da 

Conquista (BA), Araújo et al. (2006) demonstraram que as mulheres adoecem mais que os 

homens no cotidiano das escolas, principalmente, porque elas possuem dupla jornada de 

trabalho, pois necessitam cuidar dos serviços domésticos após terminarem o seu turno diário 

como professoras. Essa realidade dificulta a profissionalização do ensino, pois as mulheres 
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possuem menos tempo disponível para realizar a sua formação inicial e continuada. As 

mulheres acabam ocupando os postos de trabalho que exigem menor qualificação, com baixos 

salários e menor status social.  

Portanto, a feminilização do trabalho docente, acarretada pela visão vocacional que as 

mulheres sempre possuíram de cuidar e educar as crianças, facilitou o processo de 

precarização do trabalho dos professores, já que nas sociedades patriarcais, o trabalho na 

escola é visto de uma maneira pouco profissional, muito mais relacionado com o ato de cuidar 

das crianças enquanto os seus pais trabalham. 

 

5.2.2.2 - Remuneração do professor 

 

A baixa remuneração do professor foi um dos principais fatores que influenciaram de 

forma negativa a prática pedagógica do professor de EF nas escolas pesquisadas. A literatura 

encontrada sobre a EF escolar em várias regiões brasileiras mostra que o salário dos docentes 

dificulta sua prática pedagógica nas escolas de Educação Básica (VAGO, 1997; MOLINA 

NETO, 1998; GASPARI et al., 2006; PORATH et al., 2011; ROSSI; HUNGER, 2013; 

MARQUES et al., 2015; COSTA; VIEIRA; SANTOS, 2015; CONCEIÇÃO et al.; 2015) e 

que serão apresentados a seguir. 

Conforme estudos teóricos como os de Tardif (2013, p. 563), baseado em dados da 

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 2010, declara que 

em muitos países da América Latina os salários dos professores não aumentam há mais de 20 

(vinte anos) e que a valorização financeira desses profissionais sempre esteve abaixo da 

inflação. 

 Além disso, tem sido observado um enfraquecimento do sindicalismo ente os 

docentes, o que dificulta as lutas por conquistas profissionais. Muitos docentes não possuem 

empregos estáveis, e recebem remuneração por hora de trabalho. Além disso, a igualdade 

salarial, que foi palco de luta dos sindicatos dos professores durante anos, foi substituída pelo 

salário por méritos.  

Nesses últimos anos, em diversos países da América Latina, ocorreu um processo de 

contratação de técnicos que possuem nível médio de formação para substituir os professores 

em certas funções  como supervisão de alunos, assistência dos alunos com deficiência, na 

disciplina dentro da escola, dentre outras funções. 

Essa realidade de desvalorização dos salários dos professores quando comparada com 

a inflação das últimas décadas fica muito evidente na fala de um dos docentes de EF que 

participaram do estudo: 
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Eu me lembro de quando comecei a dar aula, eu comprei um fusca com os meus 

primeiros salários. Hoje eu tenho a sensação que o salário que eu ganho não dá para fazer 

nada. Os professores recebem um salário muito ruim nesse país (Sujeito 19 – Professor de 

EF). 

 

 O pesquisador Nóvoa (1999, p. 16) afirma que nunca, na história, a fragilidade 

associativa dos professores foi tão grande, diminuindo os espaços de debate, de planificação e 

de análise dos problemas enfrentados pelos docentes no seu cotidiano escolar, levando a uma 

grande dificuldade de consolidar práticas de partilha profissional e de colaboração com seus 

pares com a intenção de lutar por melhores salários e condições de trabalho. 

Uma coordenadora pedagógica que colaborou com a pesquisa relatou essa realidade da 

fragilização associativa dos profissionais da Educação na luta por melhores salários e 

condições de trabalho com as seguintes palavras: 

 

O ano passado nós fizemos 17 (dezessete) dias de greve para tentar melhorar a 

escola. Nós vínhamos repor as aulas perdidas com vontade, mas ficávamos tristes porque não 

conseguimos nenhuma melhora salarial e em nenhum outro aspecto da escola (Sujeito 62 – 

Coordenador Pedagógico). 

 

É importante ressaltar que o não atendimento das reivindicações dos profissionais da 

Educação pelos governantes do município de São Paulo mostra que os sindicatos, por mais 

que estejam organizados, possuem dificuldades de conseguir melhorias reais nos salários e 

nas condições de trabalho desses trabalhadores. Além disso, existe uma dificuldade enorme 

para unir todos os profissionais da rede nessa luta, pois muitos deles jaó não acreditam mais 

na força dos sindicatos e preferem não aderir as greves.   

 O relatório do Grupo de Trabalho sobre Financiamento da Educação, realizado pelo 

INEP em 2003, demonstra a realidade salarial dos docentes brasileiros. O documento aponta 

que os professores recebem um salário menor que os mesmos profissionais que atuam em 

outros países com renda per capita equivalente, eles possuem uma estrutura de carreira que 

não estimula a sua permanência na escola e se constata uma diferença grande na remuneração 

dos professores dos diferentes Estados da Federação e redes de ensino. Os Estados do 

Maranhão, Piauí, Alagoas e Paraíba são os que pior remuneram os professores.  

Além disso, esses trabalhadores possuem uma remuneração menor que profissionais 

com Ensino Superior e que atuam em outras carreiras, como Engenheiros, Arquitetos, 



 

164 

 

Profissionais da Saúde, Cientistas Sociais, Psicólogos, Profissionais da Administração, 

Profissionais da Comunicação e Professores do Ensino Superior (INEP, 2003, p. 12). 

Em publicação recente do INEP foi informado que um professor brasileiro que atua no 

Ensino Fundamental recebe o equivalente a 12.200 dólares por ano e, em média, nos países da 

OCDE, o salário inicial de um docente no mesmo nível é de cerca de 31.000 dólares. Em 

países como Alemanha, Suíça e Luxemburgo os professores possuem salários iniciais 

superiores a 45.000 dólares por ano (INEP, 2016, p. 19).  

 O estudioso, Paro (2011, pp. 173-174), compara a disparidade entre os salários dos 

professores da Educação Básica com os professores universitários. Na visão do autor, isso 

ocorre por conta da maior valorização do trabalho universitário, porque esse ensino sempre 

foi dedicado às camadas mais ricas da população.  

Por outro lado, os docentes da Educação Básica trabalham com alunos que estão em 

processo de formação da personalidade e eles precisam de diversos conhecimentos para atuar 

com essas crianças e adolescentes por conta de todos os objetivos educacionais que são 

cobrados e necessitam ser atingidos por eles. Dessa forma, o plano salarial do professor que 

atua no Ensino Fundamental e Médio deveria ser tão valorizado quanto o daqueles que 

ensinam no Ensino Superior. 

 Ainda, de acordo com Paro (2016, p. 87), os baixos salários, articulados com fatores 

relacionados às péssimas condições de trabalho e intensificação do trabalho docente, acabam 

por atrair para a escola pública pessoas com menor qualificação ou que utilizam o trabalho no 

ambiente escolar como um bico temporário até conseguirem um trabalho melhor.  

Para Oliveira (2006, p. 37), a remuneração inadequada recebida pelos professores 

acaba levando-os a trabalhar em diversas escolas e em múltiplos turnos, muitas vezes saindo 

de casa na parte da manhã e voltando apenas no período noturno. 

Nessa perspectiva, os docentes costumam ministrar aulas em diversas unidades 

escolares e em diferentes órgãos públicos e/ou privados, visando receber um salário digno 

para sustentar a sua família. Essa realidade profissional mantém os docentes distantes de 

realizar a sua formação continuada e de participar de atividades culturais ou de lazer, que 

muitas vezes possuem um custo muito alto, quando comparado com a realidade salarial dos 

professores.  

 Complementando essa ideia, Nacarato, Varani e Carvalho (1998, p. 85) revelam que o 

professor é um trabalhador assalariado e na escola pública possuem um salário amplamente 

rebaixado. Essa realidade salarial fez com que esses trabalhadores buscassem saídas como a 

ampliação de sua jornada de trabalho, para conseguir sobreviver, fazendo com que o professor 

tenha que trabalhar em 3 (três) períodos do dia, durante toda a semana. Ainda não se pode 
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esquecer que a maioria dos docentes são mulheres e que elas ainda precisam acumular o 

serviço doméstico, pois em uma sociedade patriarcal e machista, além de seu trabalho 

profissional fora de casa, as mulheres assumem ainda todos as responsabilidades domésticas.  

Essa realidade foi confirmada em vasta revisão de literatura realizada por Souza e 

Leite (2011) ao analisarem diversos estudos publicados em dissertações de mestrado, teses de 

doutorado e artigos científicos sobre as dificuldades vivenciadas pelos professores que atuam 

na Educação Básica.  

Nessa análise, foi demonstrado que os baixos salários levam os docentes a trabalharem 

em outras escolas ou a optarem por terem outros empregos para auferirem uma remuneração 

mais compatível com a realidade econômica e sustentar a sua família. Confirmam a pesquisa 

de Oliveira (2006) ao afirmarem que essa realidade impossibilita, por falta de tempo e 

dinheiro, a realização de formação continuada pelos docentes.  

Um dos docentes de EF que colaborou com esta pesquisa aborda essa realidade: 

 

Eu possuo dois cargos porque não consigo ficar com um, devido ao baixo salário. Se 

eu tivesse condições de ficar com apenas um cargo tenho certeza que faria um trabalho de 

melhor qualidade e investira mais na minha formação continuada, mas teria que ganhar o 

que recebo nos dois cargos para ter apenas um (Sujeito 111 – Professor de EF). 

 

 Já Penin (2011) também demonstra nas entrevistas realizadas com os profissionais da 

Educação escolar, que o baixo salário é um fator que dificulta a prática pedagógica do 

professor e o torna desmotivado para encarar os problemas que ocorrem no cotidiano escolar 

diariamente. 

 Lapo e Bueno (2003) realizaram um estudo com a intenção de examinar os reais 

motivos que levam os professores do magistério estadual público de São Paulo a exonerar os 

seus cargos. Primeiramente, as pesquisadoras constataram que apenas 34% dos 230 mil 

docentes que atuavam nessa rede eram concursados. Também foi diagnosticado que no 

período de 1990-1995 houve um aumento de 300% nos pedidos de exoneração nessa rede de 

ensino.  

Ao tentar compreender porque os professores deixavam a rede, a remuneração 

oferecida foi a principal causa para que ocorresse esse abandono. Juntamente com o salário 

insuficiente, apareceram as péssimas condições de trabalho e a possibilidade de conseguir 

ocupações mais rentáveis.  

 A realidade salarial dos professores é um dos obstáculos que impedem a 

profissionalização do ensino. Nas profissões mais bem estabelecidas, os seus profissionais 
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recebem salários compatíveis com as suas responsabilidades e conseguem sustentar os seus 

gatos mensais de forma satisfatória. Infelizmente, como observamos nas reflexões realizadas, 

os docentes recebem um salário muito inferior aos outros profissionais graduados no Ensino 

Superior, dificultando o seu processo de formação continuada e a sua participação em 

atividades culturais e de lazer, pois necessitam trabalhar em muitas escolas ou em diversos 

turnos para receberem uma remuneração compatível com os gastos econômicos necessários 

para sustentar a sua família. 

 

5.2.2.3 - Intensificação do trabalho docente e condições inadequadas de trabalho 

 

  Segundo Tardif e Lessard (2007, pp.113-114), os vários fatores, que atuam em 

sinergia, podem influenciar na carga de trabalho dos professores e, por consequência, na sua 

prática pedagógica: fatores ambientais e materiais, como insuficiência de material 

adequado, falta de equipamentos de informática, pobreza das bibliotecas e a insuficiência de 

recursos financeiros; fatores sociais, como a situação socioeconômica do bairro, onde a 

escola está localizada e dos alunos que a frequentam, a violência que existe na região e a 

utilização de drogas pelas crianças e adolescentes; fatores ligados ao objeto de trabalho, tais 

como o tamanho das turmas, a diversidade existente entre os alunos, a presença de discentes 

com algum tipo de deficiência, com dificuldade de adaptação e de aprendizagem; fenômenos 

resultantes da organização do trabalho, como o tempo de trabalho, a quantidade de 

disciplinas que o docente ministra, o seu vínculo empregatício (regular, precário, por 

contrato), a diversidade das outras tarefas além do ensino (recuperação, as atividades 

paradidáticas, etc.), as atividades à noite, no fim de semana e nas férias; e as exigências 

formais ou burocráticas a cumprir, tais como o cumprimento dos horários, a avaliação dos 

alunos, atendimento aos pais, reuniões obrigatórias e tarefas e administrativas. 

 Nessa pesquisa vários fatores foram mencionados pelos profissionais da Educação que 

se relacionavam com a intensificação do trabalho docente e com as condições inadequadas de 

trabalho e acabavam limitando a prática pedagógica do professor de EF, dentre eles estão 

aqueles relacionados com os estudantes e suas famílias (indisciplina dos alunos; postura 

inadequada dos alunos com os estudos; relação interpessoal entre os alunos inadequada; 

violência nas aulas de EF; dificuldade dos alunos com os conteúdos; falta de participação da 

família na vida escolar do aluno; visão inadequada da comunidade escolar sobre a EF; e 

relação da escola com a comunidade inadequada) e os fatores relacionados com a prática 

profissional e a escola (alteração da função social da escola; a falta de respeito à diversidade 

cultural na escola; violência no bairro da escola; jornada de trabalho extensa; número de 
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alunos elevado por turma; formação continuada oferecida pela rede insuficiente; falta de 

condições para a educação inclusiva; a inexistência de cuidadores na escola; influências 

climáticas que prejudicam no andamento das aulas, principalmente, quando a quadra não 

possui ou a cobertura foi feita de forma precária; falta de diálogo entre médico e professor, 

impedindo que muitos estudantes participem das aulas; barulho causado pelas aulas de EF, 

atrapalhando os docentes que ministram as suas aulas próximos do espaço da quadra;  

trabalho em conjunto entre as disciplinas insuficiente; falta de intercâmbio entre os 

professores de EF; a formação inicial do professor de EF insuficiente; a falta de 

aproximação entre a universidade e a escola e o descontentamento profissional).  

A literatura da EF escolar também encontrou esses fatores como limitadores da prática 

pedagógica dos professores que atuavam em escolas de diferentes estados brasileiros 

(MOLINA NETO, 1998; AGUIAR et al., 2005; SANTINI; MOLINA NETO, 2005; 

GASPARI et al., 2006; BRACHT et al., 2007; FARIAS; GOULART; AMORIM, 2007; 

DAMAZIO; SILVA, 2008; SANTOS et al.; 2008; TOKUYOCHI et al., 2008; BOSSLE; 

MOLINA NETO, 2009; CLARO JÚNIOR; FILGUEIRAS, 2009; MEDEIROS, 2009; REIS, 

2009; MACHADO et al., 2010; FOLLE; NASCIMENTO, 2011; LEVANDOSKI; OGG; 

CARDOSO, 2011; MAGALHÃES; MARTINELI, 2011; OLIVEIRA et al., 2011; PORATH 

et al., 2011; PAULA et al., 2012; SANT’ANA; NASCIMENTO; AZEVEDO, 2012; 

TENÓRIO; TASSITANO; LIMA, 2012; BOSSLE; MOLINA NETO; WITTIZORECKI, 

2013; GONÇALVES; ROSSETO JUNIOR, 2013; ROSSI; HUNGER, 2013; SOUZA; 

TORRES; BARROS NETO, 2013; SOMARIVA; VASCONCELLOS; JESUS, 2013; 

VALLADÃO; OSBORNE; DUTRA, 2013; BOMFIM; SILVA; MALDONADO, 2014; 

KASTEKAS; SILVA; NUNES, 2014; MIRON; COSTA, 2014; CONCEIÇÃO et al., 2015; 

FIGUEIRA; PEREIRA; SOARES, 2015; MARQUES et al., 2015; QUADROS et al., 2015; 

SILVA; LEÃO JÚNIOR, 2015; BERNARDI; MOLINA NETO, 2016; DIAS JÚNIOR et al., 

2016; SANTOS et al., 2016).  

 Além desses dados, pode-se identificar que a transferência de alunos durante o 

semestre letivo; a falta de espaços de lazer próximos da escola; o trânsito para chegar até a 

unidade escolar; a utilização da quadra pela comunidade; a compreensão inadequada do ECA; 

a precária formação pedagógica da equipe de apoio; a falta de conhecimento da equipe 

gestora sobre a EF; a falta de conhecimento do professor de EF sobre as orientações 

curriculares vigentes; a falta de transporte para passeios; a falta de livros e artigos na escola; e 

a falta de estrutura para socorrer os alunos são fatores que limitavam a prática pedagógica dos 

docentes de EF que atuavam nas escolas da rede municipal de educação em São Paulo. 

http://lattes.cnpq.br/0263788089503588
http://lattes.cnpq.br/0263788089503588
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 A literatura publicada sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores de EF 

relacionadas com as condições de trabalho e a intensificação do trabalho docente também 

mostrou que o número reduzido de aulas; alunos faltosos; dividir a quadra com outros 

professores; a exposição do professor na quadra; a falta de condições físicas; a falta de 

materiais; a coordenação ausente; a utilização de drogas pelos alunos; continuar as tarefas fora 

do horário de trabalho para dar conta de realizar todos os procedimentos necessários para a 

aula; deixar de planejar as suas aulas para cobrir a falta de outros docentes da escola; deixar 

de participar dos projetos da escola devido a alta carga de trabalho; e trabalhar por mais 

tempo devido às recorrentes mudanças das regras para se aposentar são fatores que também 

dificultavam a prática pedagógica dos docentes de EF na escola. 

Nesse sentido, Tardif (2013, p. 563) afirma que a intensificação do trabalho dos 

professores pode ser caracterizada pela obrigação dos docentes de fazerem mais com menos 

recursos, por uma diminuição do tempo gasto com os alunos, pela diversificação dos seus 

papéis (professores, psicólogos, pais, policiais, motivadores, entre outros), pela obrigação do 

trabalho coletivo e participação na vida escolar, pela gestão cada vez mais pesada de alunos 

do ensino público com diversas dificuldades e por exigências crescentes das autoridades 

políticas e públicas em relação aos professores que devem se comportar como trabalhadores 

da indústria, sendo uma mão de obra eficiente e barata. 

Pérez Gómez (2001, p. 175) afirma que um dos sentimentos mais constantes dos 

professores é uma sensação de estar sufocado, de saturação de tarefas e responsabilidades 

para conseguir dar conta das novas exigências curriculares e sociais que exercem pressão na 

sua atividade docente nas escolas.  

Situações como: a integração dos estudantes com deficiência nos horários de aula; a 

introdução de novas orientações curriculares constantemente; questões relacionadas com 

educação sexual, educação moral e novas tecnologias que estão presentes diariamente no 

cotidiano das escolas; os contínuos projetos de reforma e mudança realizados pelos gestores 

públicos que se encontram no poder naquele momento, nos quais se modificam os conteúdos 

e os métodos do currículo, pressionando os professores a ensinarem daquela forma; as 

exigências sociais para que a escola ensine conteúdos que ajudem os jovens a ingressarem no 

mercado de trabalho; e os projetos de avaliação do rendimento das escolas e dos docentes são 

modificações relativamente recentes que transforma radicalmente a ideia clássica de ensino, 

na qual os professores apenas precisavam transmitir determinados conteúdos aos alunos 

durante o processo educativo, controlar a disciplina e avaliar de forma tradicional aquilo que 

estava sendo aprendido (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 175). 
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Nessa perspectiva, Pérez Gómez (2001, p. 176) afirma que com essa enorme 

quantidade de tarefas educativas com a busca incerta, confusa de novos procedimentos e 

novos papéis, o docente se sente angustiado pela intensificação das suas tarefas profissionais 

frente a complexa e dinâmica realidade do cotidiano escolar.  

Assunção e Oliveira (2011, pp. 354-355) relatam que as escolas passaram a receber 

obrigações profissionais que antes não eram de sua responsabilidade, tornando o cenário 

educacional extremamente complexo. À medida que essa complexidade aumenta, os docentes 

passam a receber responsabilidades para as quais não estão efetivamente preparados, seja pela 

sua formação profissional ou por sua experiência em sala de aula. Além disso, quanto mais 

pobres e carentes são as comunidades, onde as escolas estão inseridas, mais obrigações 

profissionais chegam aos professores.  

Dessa forma, perante tantas responsabilidades que recaíram sobre as escolas, 

instaladas pelas políticas educacionais mais recentes, os professores são cobrados por diversas 

competências para resolver de forma efetiva esses problemas, aumentando progressivamente 

as suas responsabilidades e ocasionando a intensificação do trabalho docente. 

Em muitas situações, professores que ministram aulas para crianças pequenas, acabam 

ensinando esses alunos a realizar a sua higiene pessoal, fazem o registro da presença dos 

alunos em programas assistenciais, como o Bolsa-família, encaminham os alunos para realizar 

exames oftalmológicos, realizam orientações nutricionais e fiscalizam a carteira de vacinação 

das crianças, além da cobrança natural pela aprendizagem no processo de alfabetização e 

aquisição das expressões numéricas dos alunos, fazendo todas essas tarefas em apenas um dia 

de trabalho (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2011, p. 356). 

Sobre questões relacionadas com a intensificação do trabalho docente, Souza e Leite 

(2011) mostraram que existe uma angústia dos docentes gerada pelas exigências sociais da 

atividade em consonância com os problemas sócio-familiares dos alunos, pela complexidade 

do trabalho perante tarefas desenvolvidas e a falta de materiais para assumir todas essas 

responsabilidades geram diversos problemas de saúde nos profissionais da Educação. 

 Outros aspectos geradores de angústia são a violência na escola, isto é, brigas entre os 

alunos, roubos, ameaças, depredação dos espaços; ter que levar os cadernos dos alunos para a 

casa para corrigir as lições de casa, já que não possuem tempo disponível de realizar essa 

tarefa na unidade escolar; a inclusão progressiva de alunos com as mais diversas necessidades 

especiais, sem possuir formação adequada e infraestrutura para atender de forma competente 

essas pessoas; além de utilizar o seu tempo de alimentação ou horários de pausa para atender 

os pais dos alunos que possuem dificuldade de aprendizagem ou que cometeram algum ato de 

indisciplina. 
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As falas de alguns profissionais pesquisados reforçam a realidade sobre a 

diversificação dos papéis dos profissionais que atuam na escola: 

 

Nós percebemos que o Conselho Tutelar não funciona, que todo o sistema de saúde 

público é precário, que os alunos encaminhados para assistência psicológica não trazem 

relatórios para a escola e demoram para conseguir atendimento, que a Polícia Municipal 

não consegue atender todas as escolas por não possuir contingente adequado. Esse ano um 

aluno da escola que tinha acabado de terminar o 9º ano faleceu. Ele já estava há três anos no 

Conselho Tutelar e nada foi feito (Sujeito 6 – Professor de EF). 

 

 Uma mãe brigou comigo aqui na escola porque a filha dela tinha faltado muito 

naquele mês e a criança perdeu o bolsa-família. Infelizmente, eu não posso tirar as faltas da 

aluna. Os pais acham que as crianças podem entrar a hora que elas quiserem, faltar e ficar 

com presença, passar de ano sem estudar. Essas coisas dificultam muito o nosso trabalho 

(Sujeito 39 – Auxiliar de Diretor). 

 

A situação estava tão feia aqui na escola no ano passado que nós levamos crianças 

até para realizar exame de fezes (Sujeito 42 – Coordenador Pedagógico). 

 

Aqui nessa escola eu resolvo tudo. Eu sou policial porque eu separo as brigas, eu sou 

médico porque faço primeiros socorros em qualquer aluno que estiver com problemas de 

saúde, sou psicólogo, às vezes sou até pai. Infelizmente, a escola mudou muito e fazemos 

diversos papéis durante o dia (Sujeito 44 – Professor de EF). 

 

Enquanto você estava esperando eu estava com uma mãe. Ela veio reclamar que a 

filha dela estava sendo agredida, mas na verdade essa menina arruma problema com todos 

os alunos. A mãe dela disse que a obrigação nossa é educar a filha dela para que isso não 

acontecesse novamente e que se voltasse a acontecer, ela processaria os coordenadores e a 

professora da escola (Sujeito 50 – Coordenador Pedagógico). 

 

A nossa escola é frequentada por crianças muito carentes. Nós temos que resolver 

tudo, como questões de violência, saúde, drogas e não existe uma rede de proteção que ajude 

a escola. Fica impossível para a escola resolver todos esses problemas (Sujeito 82 – 

Coordenador Pedagógico). 
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 Nós tínhamos um aluno aqui na escola que foi mandado para o conselho tutelar 

durante três anos seguidos. O motivo foi que ele não vinha para a escola. Quando a gente foi 

investigar, o pai trabalhava à noite e achava que a mãe tinha que acordar a criança para ir 

na escola e a mãe achava que o pai tinha que acordar porque já chegava de madrugada. 

Resumindo, a criança não aparecia na escola. O Conselho Tutelar não fez uma visita nessa 

família durante os três anos e a mãe pediu transferência do aluno (Sujeito 126 – 

Coordenador Pedagógico). 

 

 Algumas pessoas carentes da nossa comunidade usam a torneira da quadra para 

tomar banho e até mesmo para dormir aos finais de semana. Quando chegamos aqui depois 

do final de semana encontramos fezes espalhadas por toda a quadra. A comunidade 

praticamente invade a escola aos finais de semana (Sujeito 128 – Professor de EF). 

 

 De acordo com Paro (2016, p. 287), uma das maiores dificuldades que os professores 

que atuam na escola pública possuem para efetivar a sua prática pedagógica está relacionada à 

grande carga de trabalho que esse profissional possui diariamente e a falta de assessoramento 

de outros profissionais.  

 Discutindo, especificamente, sobre a carga de trabalho dos professores com os alunos, 

Tardif e Lessard (2007, p. 120) descrevem que a maioria dos docentes brasileiros não possui 

contrato em tempo integral como os docentes que atuam nos países vinculados a OCDE, que 

trabalham com contrato exclusivo.  

Nessa perspectiva, os docentes do Brasil trabalham em 2 (duas) ou até 3 (três) escolas 

para obter um salário minimamente decente. Essa realidade faz com que necessitem trabalhar 

com vários grupos e tipos de alunos todos os dias, além de ser colega de trabalho com vários 

grupos e tipos de profissionais que trabalham nos estabelecimentos escolares, sem mencionar 

a quantidade de aulas diferenciadas que precisam preparar.  

 As falas dos profissionais da Educação que participaram dessa pesquisa reforçam 

esses dados apresentados pela literatura. Um dos coordenadores pedagógicos relata que: 

 

 Eu acho que a jornada de trabalho extensa é um dos principais fatores que dificultam 

a prática pedagógica do professor de EF. A maioria dos professores trabalha em mais de 

uma escola e isso é complicado. Eu tenho certeza que quando o professor ficar só em uma 

escola e tiver dedicação exclusiva, a qualidade da educação vai melhorar muito (Sujeito 85 – 

Coordenador Pedagógico). 
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 Uma professora de EF, que não é concursada na rede municipal, mencionou o quanto 

essa realidade dificulta a sua prática pedagógica: 

 

 A jornada de trabalho extensa prejudica muito o nosso trabalho. Eu sempre trabalhei 

em mais de uma escola. Como sou contratada, tem momentos que trabalho em três escolas ao 

mesmo tempo e ainda trabalhei muito em escola particular. Com o salário pequeno o 

professor precisa acumular. Por conta dessa realidade, não tem jeito, uma hora o professor 

cansa, fica doente, tira licença. Não tem jeito (Sujeito 90 – Professor de EF). 

  

 Outro professor de EF descreveu sobre  a dificuldade que ele tinha por trabalhar em 

mais de uma escola, em duas redes de ensino diferentes e com diferentes ciclos de 

escolarização, tendo pouco tempo para preparar aulas para alunos de todos os anos do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio: 

 

 Eu possuo dois cargos e hoje ministro aula para os 1º, 2º, 3º, 4º, 8º e 9º anos do 

Ensino Fundamental e para todos os anos do Ensino Médio. Além da diversidade dos ciclos 

que eu ministro aula acabo ficando com pouquíssimo tempo para preparar as atividades. 

Tenho dois cargos porque preciso por questões financeiras. Se pudesse ficaria apenas com 

um (Sujeito 133 – Professor de EF). 

 

Confirmando essa realidade, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado 

de São Paulo realizou uma pesquisa com mais de 1.600 (mil e seiscentos) docentes que 

atuavam nessa rede de ensino com a intenção de diagnosticar a realidade vivenciada no 

cotidiano escolar público. Os resultados mostraram que 63,3% dos professores trabalhavam 

mais do que 30 (trinta) horas semanais, 30,7% dos docentes atuavam em mais de duas escolas 

e 79,4% desses trabalhadores ministravam aulas em mais de dois turnos, sendo que 22,7% 

destes trabalham em três turnos.  

Dessa forma, as professoras, além de toda a carga de trabalho que tinham nas escolas, 

ainda relataram a necessidade de realizar todo o trabalho doméstico em seus lares, 

aumentando ainda mais a sua jornada diária de tarefas relacionadas ao trabalho (APEOESP, 

2010). 

Nesse contexto, os autores, Fullan e Hargreaves (2000, pp.17-18) apontam dilemas e 

problemas fundamentais que estão relacionados diretamente com a qualidade da educação. A 

dificuldade que os docentes possuem com a sobrecarga de trabalho, influenciada pelos efeitos 

da legislação sobre educação especial e a intensificação de alunos com deficiência nas salas 
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de aulas regulares; a composição das turmas com alunos heterogêneos, causando problemas 

de indisciplina e estresse; as dificuldades diversas que os alunos possuem para compreender 

os conteúdos; a composição étnica diversificada e sempre inconstante na sala de aula; as 

condições de instabilidade na casa das crianças e na comunidade, o que envolve crianças de 

todas as classes sociais; a pobreza e a fome; e o aumento da prestação de contas do trabalho 

feito para os pais e os administradores tem aumentado a pressão entre os professores. Essa 

realidade tem tornado a sala de aula um microcosmo dos problemas de sociedade. 

  Percebe-se, nas entrevistas realizadas, a vontade dos professores de EF de incluírem 

os alunos com algum tipo de deficiência em suas aulas e também foi notado o grande estímulo 

que os coordenadores pedagógicos ofereceram para que isso acontecesse, mas os docentes não 

se sentiram seguros profissionalmente e reclamaram das condições das escolas relacionadas  

ao processo de inclusão. Fica evidente, tal realidade quando se analisam os fragmentos desses 

discursos: 

 

Muitas vezes na nossa escola temos que pedir para que os próprios alunos ajudem as 

crianças com necessidades especiais na locomoção dos espaços. Os professores de EF 

reclamam muito disso, pois eles precisam se preocupar com todos os alunos da sala e ainda 

ficarem atentos com esses alunos. Nós não temos condições nenhuma para a educação 

inclusiva (Sujeito 43 – Coordenador Pedagógico). 

 

 A nossa escola não tem nenhuma condição para a educação inclusiva. No ano 

passado, nós tínhamos seis alunos no segundo ano com deficiência intelectual severa e as 

professoras diziam que não conseguiam dar atenção para todos esses alunos e para o 

restante da turma. Nós não temos estrutura e não conseguimos incluir os alunos com 

necessidades especiais. Ainda por cima estão fechando todas as instituições sérias que 

cuidam dessas crianças. Isso é um absurdo (Sujeito 69 – Coordenador Pedagógico). 

 

 Uma vez eu estava dando aula para um aluno com deficiência intelectual e física. 

Coloquei outro aluno para ajudá-lo, já que não havia nenhum profissional para me ajudar na 

aula, mas esses dois alunos caíram em uma brincadeira e se machucaram. Também uma vez 

tirei uma aluna da cadeira de rodas durante a aula e depois de uma semana veio uma 

informação que era proibido tirar a menina da cadeira. As crianças com necessidades 

especiais até conseguem permanecer na escola, porque a estrutura do prédio é boa, mas para 

incluir essa criança na aula, precisava de profissionais que realmente entendesse essa 

deficiência e ajudasse a escola (Sujeito 80 – Professor de EF). 
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 Quando eu era professora eu tentava incluir todos os alunos com deficiência, mas 

uma vez eu estava fazendo uma brincadeira e um cadeirante ficou preso em um buraco na 

quadra e caiu da cadeira, foi um desespero para mim. Aqui na nossa escola também é 

impossível incluir um cadeirante, mesmo que os professores tenham boa vontade, as 

condições não são adequadas para que isso ocorra (Sujeito 85 - Coordenador Pedagógico). 

  

 O ano passado na escola tinha um aluno autista que batia nos outros, comia papel e 

dava muito trabalho aqui na escola. O prédio da nossa escola não tem a mínima 

infraestrutura para receber esses alunos e não tinha ninguém para me ajudar na aula. Como 

que eu vou dar atenção para ele e para mais trinta alunos. Ele ficava do meu lado durante a 

aula e os outros alunos participavam da atividade. Não existe nenhuma condição para 

educação inclusiva nessa escola (Sujeito 90 – Professor de EF). 

 

 Chegou essa semana na nossa escola um menino tetraplégico. Quando cheguei à sala 

de aula simplesmente vi a criança lá. Ninguém me avisou nada, ninguém sabia me dizer 

exatamente o que o menino tinha, os pais do menino não vieram conversar com os 

professores. Parece que simplesmente a criança é jogada na escola. Nós não temos condição 

nenhuma para realizar uma educação inclusiva de qualidade (Sujeito 95 – Professor de EF). 

 

 Aqui na escola tinha um aluno cadeirante e a gente tinha que subir com a criança no 

braço para a sala de aula. Eu ficava morrendo de medo desse aluno cair. Logo a mãe pediu 

transferência porque percebeu que nós não tínhamos condições de manter a criança na nossa 

escola (Sujeito 126 – Coordenador Pedagógico). 

 

 Eu já tive uma experiência de uma mãe vir até a nossa escola dizendo que as unidades 

da prefeitura possuíam especialistas que iriam ficar com a criança o dia inteiro, que todos os 

professores eram especialistas em inclusão e que a escola tinha muitos espaços para receber 

os alunos com necessidades especiais. Eu perguntei para mãe de onde ela tinha tirado isso e 

ela disse que tinha tentado matricular a filha em uma escola particular e essa escola 

encaminhou a criança para a nossa escola. Eu tive que explicar para essa mãe que essa 

propaganda não era verdadeira e essa escola privada fez isso para não matricular a criança 

(Sujeito 135 – Coordenador Pedagógico). 
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Pode-se notar que a inexistência de cuidadores na escola que ajudem o professor de EF 

com as crianças com deficiência foi outra dificuldade que esses profissionais tiveram para 

efetivar a sua prática pedagógica:  

 

 A nossa escola tem uma estagiária bem esforçada. Ela não conhece muitos assuntos 

técnicos em relação às deficiências dos alunos, mas me ajuda com eles aqui na escola. 

Mesmo assim, essa ajuda ainda é muito pequena para realmente incluir todos os alunos com 

necessidades especiais (Sujeito 95 – Professor de EF). 

 

 Na nossa escola temos 10 (dez) crianças com necessidades especiais no turno da 

tarde com apenas dois estagiários e isso complica demais o nosso trabalho. Parece que a 

Diretoria de Ensino esqueceu a nossa escola (Sujeito 108 – Coordenador Pedagógico). 

 

Especificamente sobre o número de alunos por turma, Paro (2011) e Penin (2011) 

relatam que em muitas escolas públicas o número de alunos pode chegar até 45 (quarenta e 

cinco) na mesma turma. Até os estudiosos mais conservadores consideram que o número 

máximo de alunos para se ensinar razoavelmente não pode ultrapassar a 25 (vinte e cinco), 

principalmente, no Ensino Fundamental. Somado com as dificuldades que esses alunos 

possuem, se torna muito difícil sanar todas as dúvidas e possibilitar um ensino de qualidade 

nas escolas públicas. 

Em média, nos países da OCDE, existem cerca de 15 (quinze) alunos por professor 

nos anos inicias do Ensino Fundamental, 13 (treze) nos anos finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. No Brasil, esse número é muito maior, com média de 21 (vinte e um) alunos 

por professor nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 18 (dezoito) nos anos finais do Ensino 

Fundamental e 15 (quinze) no Ensino Médio (OCDE, 2016, p. 16).  

De acordo com esse mesmo estudo, o Brasil também apresenta uma das maiores 

diferenças observadas entre escolas privadas e públicas em relação ao número de alunos por 

professor. As escolas públicas possuem, em média 25 (vinte e cinco) alunos por professor nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental e as escolas privadas possuem 18 (dezoito) alunos para 

cada professor (OCDE, 2016, p. 16).  

Questões relacionadas à quantidade de alunos por turma apareceram nas entrevistas 

como um fator que limitava a  prática pedagógica do professor de EF nessa rede de ensino: 

 

 Ainda é muito grande o número de alunos por turma. Existem muitas crianças com 

dificuldade de aprendizagem e diversos alunos com necessidades especiais. Fica muito difícil 
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conseguir ministrar uma aula de qualidade com 30/35 (trinta/trinta e cinco) alunos por turma 

(Sujeito 69 – Coordenador Pedagógico). 

 

 Eu também trabalho em uma ETEC aqui em São Paulo. Lá, eu tenho 40 (quarenta) 

alunos na turma e consigo ministrar aula. Aqui na prefeitura, eu entro em salas de aula com 

30 (trinta) alunos e fica completamente difícil ensinar os nossos conteúdos, pois os alunos 

são descompromissados, muitos possuem dificuldades de aprendizagem, são violentos, além 

da quantidade de alunos com necessidades especiais. Precisaria ter no máximo 20 (vinte) 

alunos por turma para que o ensino ocorresse de forma satisfatória (Sujeito 90 – Professor 

de EF). 

 

 Durante muitos anos a nossa escola conseguiu montar turmas de 1º ao 5º ano com 25 

(vinte e cinco) alunos e isso facilitava muito o nosso trabalho, tanto que a maioria das 

crianças chegavam alfabetizadas para o Ensino Fundamental II. Infelizmente, nos últimos 

anos nos obrigaram a juntar duas salas relativamente pequenas em uma grande e hoje temos 

salas de 1º e 2º ano com 35 (trinta e cinco) alunos. Isso é um absurdo e dificulta muito o 

nosso trabalho (Sujeito 100 – Coordenador Pedagógico). 

 

 A minha principal dificuldade aqui na escola é o número de alunos por turma. Se isso 

diminuísse eu já ficaria muito feliz. Para a EF é mais difícil ainda, pois as crianças não ficam 

sentadas um atrás do outro. É bem complicado (Sujeito 131 – Professor de EF). 

 

 Conforme as pesquisas de Paro (2016, pp. 225-232), os profissionais da Educação 

consideram a indisciplina dos alunos como um dos principais fatores que dificultam a prática 

pedagógica. Existem situações em que as crianças e adolescentes são agressivos com os 

professores, brigam entre eles, soltam bombas dentro da sala de aula, usam drogas na escola e 

faltam com o respeito com todos os funcionários. 

Ao discutir questões de indisciplina durante as aulas de EF, os profissionais 

entrevistados apontaram que: 

 

 Eu levei os alunos para a quadra e combinei de todos realizarem uma atividade. Uma 

das alunas me xingou e disse que não ia realizar nada. Ainda pegou alguns papéis que 

estavam no chão e jogou em mim (Sujeito 5 – Professor de EF). 
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 Os alunos do 8º e do 9º ano são muito difíceis. A questão da indisciplina é muito forte. 

Existem alunos que batem nos outros, não respeitam o professor e não querem fazer nada. 

Ainda não percebo nenhuma atitude firme da direção da escola em relação a esses problemas 

(Sujeito 75 – Professor de EF). 

 

 A indisciplina aqui na escola é bem difícil, principalmente dos alunos menores. Eu sei 

que normalmente os alunos maiores acabam dando mais trabalho para a escola, mas aqui 

tenho muita dificuldade com a indisciplina dos menores (Sujeito 91 – Professor de EF). 

 

 Ao chegar à escola para entrevistar os professores de EF havia uma menina 

reclamando que estava sem o seu tênis. Depois de um tempo chegou ao local a auxiliar de 

direção mencionando que um dos meninos tinha jogado esse tênis no telhado durante a aula 

de EF. Quando o menino chegou, ele desrespeitou todos os funcionários e chegou até a fazer 

ameaças. Ninguém conseguiu segurá-lo e ele simplesmente foi embora da escola 

(Observação do cotidiano escolar – 10/09/2014). 

 

 Uma vez eu estava dando aula e um aluno pegou a bola e deu uma “bica” para fora 

da escola. Ainda hoje não entendi porque ele fez isso. Na hora subiu o sangue porque eu 

tinha comprado aquela bola para as aulas de EF. Os professores aqui na prefeitura precisam 

contar até 10 (dez) todos os dias para não fazer besteira aqui nessa escola (Sujeito 130 – 

Professor de EF). 

 

 A transferência de alunos durante o semestre letivo entre as escolas da prefeitura de 

São Paulo e das unidades escolares estaduais para as municipais também prejudicava o 

trabalho os docentes de EF, principalmente, porque a maioria dos alunos transferidos já 

possuíam problemas na escola em que estudavam e acabam causando mudanças negativas na 

sua nova turma, além de muitas vezes se recusarem a participar das atividades propostas pelos 

professores novos, já que é comum que as aulas na antiga escola fossem diferentes:  

 

 A transferência dos alunos durante o semestre letivo é um problema. Nós recebemos 

cada figura aqui na escola. Parece que as escolas estaduais conseguem mandar os alunos 

indisciplinados embora e eles acabam vindo para a prefeitura, que não consegue transferir 

esses alunos que já possuem diversos problemas (Sujeito 81 – Professor de EF). 
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 As escolas estaduais conseguem transferir os alunos com muito mais facilidade do que 

as escolas municipais. Nós ficamos com todo mundo e isso acaba complicando o trabalho 

mesmo. Como no Estado os diretores conseguem transferir os alunos, eles acabam mandando 

os alunos indisciplinados para gente aqui. Essa é a realidade e dificulta o trabalho (Sujeito 

90 – Professor de EF). 

 

 Essa questão da transferência é bem difícil e eu acho que não vai mudar, porque 

mesmo aquele aluno que não quer fazer nada, eles dizem que tem o direito de frequentar a 

escola. As turmas que possuem mais alunos transferidos são com certeza as mais difíceis aqui 

na escola, por isso que os menores são mais indisciplinados, na minha opinião (Sujeito 91 – 

Professor de EF). 

 

 Os professores reclamam muito quando chegam alunos durante o semestre letivo. Em 

algumas situações os alunos chegam quase no final do ano e sempre com problemas de 

outras escolas (Sujeito 106 – Coordenador Pedagógico). 

 

 Muitos profissionais da Educação que colaboraram com a pesquisa também apontaram 

questões relacionadas com a dificuldade de aprendizagem dos alunos e o quanto essa questão 

causa intensificação do seu trabalho na escola: 

 

 Eu percebo que muitos alunos possuem dificuldades em compreender os conteúdos e 

essa realidade vem sendo cada vez mais comum. Na minha opinião, isso acontece porque 

essas crianças já se envolvem com drogas desde a infância, além disso, as próprias mães 

utilizam drogas durante a gestação (Sujeito 37 – Diretor de Escola). 

 

 Eu estava ministrando a minha aula e dizia para os alunos que eles não podiam 

passar de uma determinada linha. Quando começa o jogo um monte de crianças passavam. 

Eu fazia a mesma orientação e eles cometiam o mesmo erro. Tive que explicar 4 (quatro) 

vezes uma tarefa simples para as crianças entender a atividade. Eu percebo que cada ano 

que passa essas dificuldades pioram (Sujeito 89 – Professor de EF). 

 

 Eu estava com uma turma de 3º ano realizando uma brincadeira chamada pega-pega 

bruxa. Os alunos que eram pegos tinham que receber um abraço para continuarem na 

brincadeira. Eu tive que parar a aula mais de 4 (quatro) vezes para as crianças entenderem a 
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brincadeira. Eles não prestam atenção, não se concentram e possuem muitas dificuldades de 

entender o que a gente fala (Sujeito 93 – Professor de EF). 

 

 Eu trabalho no Estado de São Paulo em uma escola que recebe a mesma comunidade 

dessa escola da prefeitura, mas os alunos que estudam aqui possuem muito mais dificuldade 

de compreender os conteúdos. Tenho a impressão que demoro três vezes mais para ensinar o 

mesmo conteúdo na prefeitura quando comparo com o Estado (Sujeito 109 – Professor de 

EF). 

 

 Desse modo, o que intensifica ainda mais o problema da dificuldade de aprendizagem 

dos alunos é a postura que alguns estudantes possuem com os estudos. Durante as entrevistas, 

nos foi relatado várias vezes que esses discentes não costumam ter uma relação de esforço 

com os estudos para superar as suas dificuldades: 

 

 Os professores de EF da nossa escola obrigam que os alunos realizem as aulas com 

uma vestimenta adequada, mas como muitas crianças não usam uniforme, na hora da aula 

eles passam em outras salas para pedir o uniforme emprestado, atrapalhando as outras 

aulas. Na verdade, não é a EF que atrapalha, mas a falta de compromisso dos alunos de 

vestirem o uniforme e participarem da aula (Sujeito 42 – Coordenador Pedagógico) 

 

 Eu percebo que as meninas não querem realizar a aula de EF. Sempre percebo um 

grupo de meninas batendo papo enquanto os outros alunos fazem a aula. Acho que essa 

postura das meninas em relação à aula de EF é um fator dificultador para implementar o 

currículo  (Sujeito 82 – Coordenador Pedagógico). 

 

 Ao terminar a entrevista com a coordenadora, uma aluna entra no local em que 

estávamos realizando a pesquisa e relata que xingou a professora porque ela não permitiu a 

sua saída da sala de aula antes de terminar a sua lição. A coordenadora se posicionou 

dizendo que ela precisava estudar e realizar todas as tarefas da escola, pois tinha 

inteligência para isso. A aluna disse que não ia estudar porque ninguém que ela conhecia 

estudava e ainda relatou que o único tio que estudou ficou “louco”. A menina disse ainda 

que já tem “emprego” e consegue ganhar o seu dinheiro nesse trabalho (Sujeito 83 – 

Coordenador Pedagógico). 
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 Os alunos não tem nenhuma postura em relação aos estudos, principalmente quando 

chegam no 9º ano. Não estudam para as provas, não fazem os trabalhos, não prestam 

atenção na aula. Parece que eles só vêm para escola porque são obrigados (Sujeito 90 – 

Professor de EF). 

 

 Eu percebo que os alunos não querem estudar para nenhuma disciplina, não só para 

a EF. Eu pedi um trabalho sobre a Copa do Mundo para entregar a semana que vem. Hoje eu 

fui relembrá-los do trabalho e a maioria nem se lembrava do que eu tinha pedido. Quando eu 

aplico minhas provas, percebo que a maioria dos alunos não se preocupa em estudar (Sujeito 

93 – Professor de EF). 

 

 Estava esperando o professor de EF para fazer a entrevista quando 2 (duas) meninas 

saíram da aula e ficaram sentadas no pátio dizendo que estavam com dor de cabeça. A 

diretora da escola veio ver o que estava acontecendo e elas explicaram o motivo de estar ali. 

Quando a diretora saiu elas começaram a dar risada, tirar fotos com o celular e disseram 

que não queriam estudar e não estavam nem aí para as notas. A diretora voltou mais umas 

duas vezes e a postura foi a mesma (Observação do cotidiano escolar – 25/08/2014). 

 

 Quando eu cheguei aqui na escola os alunos tinham caderno de EF, eu passava 

trabalhos e fazia aula teórica também. Com o tempo fui desistindo, pois as crianças não 

estudam mais para nenhuma matéria. Parece que eles estão na escola para tudo menos 

estudar (Sujeito 132 – Professor de EF). 

 

 Nota-se que a visão que a comunidade escolar possui sobre a EF  foi considerada um 

fator que limitava a prática pedagógica dos docentes desse componente curricular, 

principalmente, pela falta de status dessa área de conhecimento na escola. Durante as 

entrevistas nos foi relatado que: 

 

 Mesmo já estando na escola há 4 (quatro) anos e ensinando diversos conteúdos da 

cultura corporal de movimento, ainda percebo que os alunos só querem jogar futebol, 

principalmente os meninos. O que dificulta muito é que os outros professores da escola 

permitem que eles joguem bola na aula e aí eles ficam comparando. Esse é um fator 

complicado (Sujeito 6 – Professor de EF). 
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 Os alunos não querem ter aula teórica. Nós sabemos da importância das crianças 

entenderem os conteúdos, além de praticá-los, mas todas as vezes que quero ministrar aulas 

teóricas eles ficam de cara feia e não querem participar da aula (Sujeito 60 – Professor de 

EF). 

 

 Os alunos colocam na cabeça que EF é futebol. Principalmente os alunos maiores. Eu 

tenho muitas dificuldades em relação a isso. Tenho que fazer acordo com os alunos e os 

deixar jogar futebol de sexta-feira, senão eu não consigo ensinar nenhum outro conteúdo 

(Sujeito 74 – Professor de EF). 

 

 Muitos professores e alguns alunos realmente não levam a disciplina de EF com 

seriedade e isso dificulta sim o trabalho desses professores. As pessoas acabam dando muita 

importância para o português e a matemática e não se importam com disciplinas como a EF 

e a Artes (Sujeito 108 – Coordenador Pedagógico). 

 

 Aqui na escola os alunos só querem jogar bola. Uma vez eu fiz uma aula de vôlei e os 

alunos jogaram a rede para fora da escola. Quando tentei ensinar basquete as bolas voaram 

para fora da escola também. Se não for futebol eles se negam muitas vezes de participar da 

aula (Sujeito 132 – Professor de EF). 

 

 Nota-se que nesse relatos foram apontados pelos professores, coordenadores 

pedagógicos e diretores de escola, a dificuldade que os estudantes possuem para respeitar a 

diversidade cultural presente na escola pública nos dias atuais: 

 

 Uma mãe ligou aqui na escola para reclamar da comida que a escola oferece. Eu 

disse para ela que estava fazendo um levantamento com a comunidade para saber o que as 

pessoas queriam que a escola oferecesse de merenda. A mulher ficou brava e disse que não 

era da favela. Eu expliquei que comunidade são todas as pessoas que frequentam a escola. 

Existia um grande preconceito nessa mãe e as crianças também possuem esse preconceito 

(Sujeito 67 – Diretor de Escola). 

 

 Eu percebo que a falta de respeito à diversidade cultural na escola dificulta muito o 

nosso trabalho, pois os meninos que querem jogar vôlei acabam sofrendo pressão, pois ficam 

falando que esse esporte é feminino e as meninas que querem jogar futebol sofrem 

preconceito também, pois ficam dizendo que futebol é coisa de homem. Eu sinto esse 
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preconceito até dos colegas professores. Muitas crianças e adolescentes não aguentam isso e 

desistem de continuar jogando (Sujeito 90 – Professor de EF). 

 

 Aqui na nossa escola isso é muito difícil. Nós temos muitos bolivianos estudando aqui 

e muitos alunos ainda possuem preconceito com eles. Isso tem que ser trabalhado 

constantemente, mas nós estamos tentando diminuir essa falta de respeito que os alunos 

possuem um com o outro (Sujeito 117 – Professor de EF). 

 

 Temos muitos bolivianos aqui na nossa escola e a gente percebe alguns alunos 

chamando essas crianças de “boliva”. Nós pedimos o tempo todo para chamar pelo nome e 

muitos alunos até respeitam isso, mas outros realmente passam dos limites (Sujeito 130 – 

Professor de EF). 

 

 Pode-se observar que o problema da violência no cotidiano escolar  foi pesquisado 

recentemente pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Esse 

estudo demonstrou que 36% dos docentes não se sentem seguros no entorno nas escolas que 

atuam, principalmente quando ministram aulas nas periferias do Estado e no Ensino Médio.  

Outro dado preocupante é que 18% desses profissionais não possuem segurança para 

atuar nas unidades escolares em que trabalham. Resumidamente, mais da metade dos 

professores consideram violentos o seu local de trabalho e os bairros onde os alunos moram. 

Essa triste realidade leva a maioria das escolas a controlar de forma sistemática a entrada e 

saída das pessoas, pois mais da metade desses locais não possui policiamento em seu entorno. 

Os professores ainda relataram que muitas escolas dessa rede de ensino possuem ambientes 

pichados ou degradados, mesmo com a existência de câmeras de segurança (APEOESP, 

2013). 

A maioria dos professores relata ter vivenciado casos de agressão verbal, bulliyng, 

vandalismo, agressão física, furto e discriminação. Alguns docentes descreveram casos de 

roubo ou assalto à mão armada, violência sexual e assassinato dentro das escolas onde atuam. 

Nesse sentido, 84% dos professores assumem ter vivenciado casos de violência nas unidades 

escolares em que atuaram em 2012. Outro problema que assola os docentes durante o seu 

trabalho é o tráfico de drogas, pois 30% desses profissionais mencionaram ter presenciado 

essa realidade no seu ambiente de trabalho (APEOESP, 2013). 

 Questões relacionadas com a violência existente no bairro da escola, a violência que 

ocorre durante as aulas de EF e a relação interpessoal conturbada entre os alunos também 

foram mencionadas nas entrevistas: 



 

183 

 

 

 Nós temos casos sérios na nossa escola de violência extrema. Todos os dias eu preciso 

intervir na escola e terminar uma briga ou uma confusão. Nossas crianças e adolescentes são 

extremamente violentos (Sujeito 37 – Diretor de Escola). 

 

 Eu não me sinto seguro dentro da escola. Em qualquer lugar que eu estou aqui fico 

achando que alguém pode invadir a escola e me assaltar ou fazer alguma coisa ruim com os 

professores. Todo final de ano a escola é assaltada e roubam todo o material de EF (Sujeito 

44 – Professor de EF). 

 

 A relação interpessoal entre os alunos é muito difícil. Parece que aqui eles resolvem 

tudo na pancada. Nós muitas vezes ficamos reféns dessas atitudes (Sujeito 81 – Professor de 

EF). 

 

 Aqui na nossa escola os alunos resolvem tudo brigando. Parece que no convívio deles 

não existe diálogo. Até os menores, que são mais fracos, quando são colocados em situação 

constrangedora também vão para cima dos outros. Nós precisamos trabalhar muito com a 

questão da convivência aqui na escola. É muito difícil essa situação aqui (Sujeito 82 – 

Coordenador Pedagógico). 

 

 Os alunos falam muitos palavrões e sempre brigam entre eles para resolver as coisas. 

Essas atitudes acontecem sempre na aula e acabam atrapalhando o nosso trabalho (Sujeito 

132 – Professor de EF). 

 

 Nota-se, que a falta de espaços de lazer próximos da escola pode ser um dos motivos 

que causam o aumento da violência nos bairros, onde se localizam essas unidades escolares e 

também pode prejudicar a relação interpessoal entre os estudantes, aumentar a violência nas 

aulas de EF e dificultar a prática pedagógica do docente:   

 

 Aqui perto da nossa escola não tem nenhum espaço de lazer. Isso é muito complicado, 

pois as crianças que querem praticar esporte fora do horário de aula não podem e também os 

professores não conseguem levar os alunos para praticar algum tipo de atividade física 

diferenciada nunca (Sujeito 88 – Professor de EF). 
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 Próximo da nossa escola só existe um CEU e os professores de EF aqui da escola não 

conseguem usar os espaços desse local porque tem os técnicos esportivos ministrando aula o 

tempo inteiro. Fora o CEU, não existe nenhum outro espaço de lazer (Sujeito 107 – 

Professor de EF). 

 

 Não existem espaços de lazer para as crianças praticarem esportes nesse bairro. Aqui 

parece que é um lugar só para morar e a comunidade sofre muito com isso e, 

consequentemente, a escola e a disciplina de EF também (Sujeito 109 – Professor de EF). 

 

 O único espaço de lazer esportivo que temos próximo da escola é particular e alguns 

alunos fazem escolinha de futebol nesse lugar. Temos um Clube Escola que demora mais ou 

menos 50 (cinquenta) minutos para chagar andando. Já tivemos um aluno que fazia aula de 

judô nesse espaço e voltava para casa andando. Os professores de EF acabam utilizando só a 

quadra mesmo (Sujeito 126 – Coordenador Pedagógico). 

 

 Essa difícil realidade nos bairros, onde estão localizadas as escolas públicas, a 

violência dos moradores dessas comunidades, além da conturbada relação entre eles causa a 

invasão da quadra pela comunidade no horário das aulas de EF, prejudicando a prática 

pedagógica:  

 

 Quando eu cheguei aqui muitos adolescentes da comunidade invadiam a quadra e 

prejudicavam o meu trabalho, pois eu não conseguia ministrar as minhas aulas. Isso ainda 

acontece, mas como eu estou na escola já faz um tempo, eu conheci melhor a comunidade e 

tenho menos dificuldade de pedir para essas pessoas saírem do meu local de trabalho 

(Sujeito 16 – Professor de EF). 

 

 Várias vezes na semana quando eu chego para ministrar aula a comunidade está 

ocupando a quadra. Nós temos que pedir para as pessoas nos deixarem trabalhar. Nós 

entendemos que faltam espaços de lazer no bairro, mas eles só saem da quadra porque 

estamos há muito tempo aqui na escola e muitos desses meninos já foram nossos alunos 

(Sujeito 44 – Professor de EF). 

 

 No período da tarde nós temos que tirar todos os dias alguns adolescentes que estão 

na quadra para que possamos ministrar as nossas aulas. Mas eles ficam tacando pedra nas 
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crianças de 1º ano porque nós não deixamos eles utilizar a quadra. Nem adianta chamar a 

polícia, porque depois que a polícia sai eles voltam (Sujeito 111 – Professor de EF). 

 

 A quadra fica completamente exposta aqui na nossa escola. Durante a tarde vem uns 

meninos todos os dias querendo jogar futebol e eu tenho que pedir para eles me deixarem 

ministrar as minhas aulas. Quando vai chegando mais no período da noite começam a 

chegar os maiores e aí eu tenho que liberar a quadra para eles. Em alguns dias isso acontece 

antes mesmo de acabar as aulas. Ficar pedindo para poder dar aula enche o saco e eles só 

me deixam usar a quadra porque eu estou nessa escola há muito tempo e tento manter uma 

relação boa com os caras. A semana passada eles estavam usando droga na quadra e a 

diretora chamou a polícia dizendo que eles estavam atrapalhando a aula de EF. Depois disso 

um deles veio tirar satisfação comigo. Eu tenho uma filha pequena e se eu não relevar essas 

coisas acabo correndo risco de vida (Sujeito 130 – Professor de EF). 

 

 Na visão dos profissionais da Educação entrevistados por Paro (2016, pp. 265-266), a 

família não mantém uma relação adequada com a escola pública, onde os filhos estudam. Em 

muitos momentos, os familiares delegam à escola todo o processo educacional das crianças e 

adolescentes, sem querer participar efetivamente desse acompanhamento escolar.  

O autor relata que os pais necessitam deixar os filhos na escola por um tempo cada vez 

mais prolongado devido às tribulações da sociedade moderna. Por outro lado, os pais também 

diminuem de forma considerável o tempo em que estão disponíveis para acompanhar o 

processo educacional dos filhos.  

 O autor ainda traz o depoimento de toda a comunidade escolar relacionado à 

importância da participação dos pais no processo de ensino-aprendizagem dos filhos. Na 

escola pública, essa ajuda nem sempre ocorre devido à falta de tempo, de interesse ou de 

condições para ajudar os jovens nas tarefas diárias (PARO, 2016, pp. 268-269). 

 Estudos como os de Penin (2011) revelam que, na representação das professoras que  

ele entrevistou, as famílias de muitos alunos que estudam na escola pública são 

desorganizadas, não dão a atenção necessária, não possuem tempo para acompanhar a vida 

escolar dos filhos devido à carga de trabalho e à falta de condições culturais e educativas. 

 Na  pesquisa presente os colaboradores também relataram sobre a falta de participação 

da família na vida escolar do aluno e como esse fator limitava a prática pedagógica dos 

professores de EF que atuam no município de São Paulo: 

 



 

186 

 

 Ao chegar à escola, escutamos um barulho muito alto dos alunos, que estavam 

gritando – BRIGA, BRIGA, BRIGA. Quando entramos na unidade escolar, os dois alunos que 

brigaram estavam na sala de direção e um deles todo machucado. O motivo da briga foi que 

um esbarrou no outro durante a aula. A diretora indagou o aluno dizendo que ia chamar a 

sua mãe e o aluno respondeu que poderia chamar, pois a mãe dele não ia aparecer na escola 

mesmo (Observação do cotidiano escolar – 08/10/2014). 

 

 Os pais dos alunos não participam efetivamente da reunião de pais e nem do conselho 

de escola. Mesmo que eles sejam chamados para participar dessas atividades, a participação 

deles é bem pequena (Sujeito 65 – Professor de EF). 

 

 A família não participa de nada na nossa escola. Eles simplesmente acreditam que a 

escola deve se responsabilizar por toda a educação da criança e nós dificilmente vemos 

muitos pais por aqui (Sujeito 81 – Professor de EF). 

 

 Sempre que os pais aparecem aqui na escola espontaneamente é para falar mal dos 

professores, discordar dos professores e brigar com os professores. Muitos deles vêm até 

tirar satisfação com os professores por alguma coisa que foi falada na aula. A família da 

escola municipal participa muito pouco da vida escolar dos alunos (Sujeito 90 – Professor de 

EF). 

 

 Eu ministrei uma aula pedindo para que os alunos conversassem com o pai sobre o 

que foi discutido. Para saber se os pais leram, mandei um recado no caderno e pedi a 

assinatura de um adulto da família para dar ciência no que foi feito. Tenho algumas turmas 

aqui que nenhum dos pais assinou o comunicado. Eu olho as atividades que meu filho faz na 

escolinha todos os dias e ele só tem dois anos. Como que um pai de uma criança que está no 

6º ano não sabe o que a criança aprende na escola. Os pais nem querem saber o que está 

acontecendo aqui (Sujeito 93 – Professor de EF). 

 

 No último final de semana tivemos o Dia da Família na escola. Nós convidamos um 

especialista para discutir sobre as mudanças biológicas que ocorrem na adolescência. 

Enviamos um bilhete para casa e pedimos que os pais assinassem. Tivemos 40 (quarenta) 

familiares confirmando a presença, mas no dia do evento, apenas 10 (dez) pais 

compareceram. Os familiares participam muito pouco da vida escolar dos alunos (Sujeito 

100 – Coordenador Pedagógico). 
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  Nota-se que por conta da baixa participação da família na vida escolar do aluno, a 

relação da escola com a comunidade também costuma ser tensa. Os profissionais 

entrevistados expuseram que: 

 

 Aqui na escola temos muita dificuldade com a nossa relação com a comunidade. 

Temos famílias muito difíceis, que não conseguem compreender quando os professores 

querem ajudar os seus filhos e às vezes precisam ser firmes. Recebemos processos de pessoas 

da comunidade. Pensamos dez vezes antes de falar alguma coisa para que não tenhamos 

problemas em relação ao nosso trabalho. Mesmo quando a escola faz convites para que a 

comunidade participe de algumas atividades, poucas pessoas comparecem (Sujeito 6 – 

Professor de EF). 

 

 A comunidade só vem para escola para xingar e para reclamar. Antes eu fazia parte 

do conselho de escola e da Associação de Pais e Mestres (APM). Fui desanimando e não 

quero mais fazer parte de nada (Sujeito 75 – Professor de EF). 

 

 Ainda é muito difícil a relação da escola com a comunidade. Nós percebemos que a 

secretária não trata as pessoas tão bem quanto elas deveriam ser tratadas. O corpo docente e 

o corpo gestor não consegue entender certas atitudes da comunidade. Também é necessário 

mencionar que muitas vezes os pais chegam na escola para tratar mal as pessoas que aqui 

trabalham. Essa relação está melhorando, mais ainda é muito difícil (Sujeito 82 – 

Coordenador Pedagógico). 

 

 Os pais dos nossos alunos quase nunca participam de nada na escola e quando eles 

comparecem é só para reclamar dos professores. A relação da escola com a comunidade é 

péssima e isso prejudica no currículo (Sujeito 89 – Professor de EF). 

 

 O ano passado as mães ficavam filmando as aulas de EF de uma professora aqui na 

escola, pois a quadra é grudada com a rua e elas queriam tirar a professora da escola, 

porque diziam que ela era muito rígida com as crianças. Muitos pais só falam em denunciar 

os professores na Diretoria de Ensino. A relação da escola com essa comunidade é muito 

ruim (Sujeito 109 – Professor de EF). 
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 A relação da escola com a comunidade está cada vez mais difícil. Eu tive um 

problema aqui que foi o seguinte. Eu que entrego os materiais para as crianças na aula e teve 

um dia que os alunos voaram no material. Eu puxei a sacola e tirei as mãos das crianças 

dessa sacola para elas não pegarem os materiais e esperarem sentadas. Uma das mães veio 

reclamar que eu bati na criança. As coisas estão muito complicadas (Sujeito 115 – Professor 

de EF). 

 

 Vale destacar que além das dificuldades financeiras, da jornada de trabalho extensa e 

das diversas dificuldades com os estudantes e suas famílias, os profissionais da Educação que 

trabalham na rede municipal relataram que as influências climáticas para as aulas é um fator 

que limitava a prática pedagógica dos docentes de EF na escola porque as coberturas que as 

quadras possuem não impedem que o espaço fique molhado quando chove e ainda existem 

algumas quadras que são descobertas. Os relatos que nos foi realizado nas entrevistas 

confirma essa realidade: 

 

 Mesmo com a cobertura da quadra, se houver uma chuva muito forte, como ocorre 

nos primeiros meses do ano, e espaço fica todo molhado e nós não podemos utilizá-lo, tendo 

que muitas vezes alterar o planejamento durante 2 (dois) meses do ano. Como ministro aula 

no período da tarde, isso ocorre ainda com mais frequência nos meses de calor (Sujeito 6 – 

Professor de EF). 

 

 Na nossa escola tem uma quadra descoberta e uma coberta. Quando bate o horário 

de 2 (dois) professores, eu tenho que ficar com os alunos na quadra descoberta. Portanto, 

nesses dias, se chover ou se tiver muito sol eu não consigo realizar o que foi planejado 

(Sujeito 75 – Professor de EF). 

 

 As influências climáticas na nossa escola influenciam completamente na aula. Se 

chover ou se fizer sol nós não podemos utilizar a quadra, pois ela é descoberta. Isso complica 

muito o nosso trabalho. Existe o espaço coberto no CÉU, mas os professores da EMEF 

dificilmente podem utilizar esse espaço, pois os especialistas utilizam todos os horários 

(Sujeito 81 – Professor de EF). 

 

 Aqui na escola o espaço é muito bom, mas é aberto. Quando chove, nós podemos 

utilizar uma tenda para realizar as nossas atividades. O problema que essa tenda está toda 
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furada e qualquer chuva molha o espaço inteiro. Quando chove, temos que ficar na sala 

ministrando aula teórica, não tem jeito (Sujeito 93 - Professor de EF). 

 

 Quando chove na nossa escola é um problema. Além da cobertura não ser boa, tem 

vários locais da quadra que chove porque essa cobertura está com buracos. A outra quadra 

que nós temos não é coberta e quando chove temos que ficar na sala de aula (Sujeito 132 – 

Professor de EF). 

 

 Esses fragmentos revelam que o barulho causado pelas aulas de EF também foi 

apontado como um fator que limitava a prática pedagógica do professor de EF nas escolas 

municipais, pois o espaço da aula de EF costumava ser muito próximo das salas de aula e esse 

barulho atrapalhava as outras turmas. 

 

 O problema da escola é que a quadra fica muito próxima de duas salas de aula. As 

professoras que ministram aula nessas salas reclamam muito, pois o barulho das nossas 

aulas tira a atenção dos alunos. A quadra deveria ser longe de qualquer sala de aula (Sujeito 

88 – Professor de EF). 

 

 A falta de diálogo entre médico e professor também foi mencionado como limitador 

para que os professores de EF ministrem as suas aulas: 

 

 Nós temos muitos problemas com os atestados médicos dos alunos. Eu tenho alunos 

que eu sei que possuem problemas e os médicos não afastam da aula e eles querem participar 

da aula. Essa realidade me deixa com um pouco de receio que alguém tenha algum problema 

sério na escola (Sujeito 78 – Professor de EF). 

 

 Está acontecendo isso agora aqui na nossa escola. Tem um menino que o médico 

dispensou ele um ano de fazer a aula de EF, mas a mãe diz que ele já está melhor e pode 

fazer atividades leves. Em uma situação dessa fica difícil para a professora, pois se ela 

deixar e acontecer alguma coisa é culpa dela e se ela não deixar a mãe reclama. Os médicos 

precisavam conversar mais com a escola sim (Sujeito 119 – Assistente de Diretor). 

 

 Eu tenho um aluno que teve um problema cerebral e possui restrições para fazer a 

aula. O atestado médico dele esta dizendo somente que ele possui restrições. Que restrições 
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são essas? Eu morro de medo quando essa criança corre na aula. Deveria existir um diálogo 

muito maior entre médico e professor de EF (Sujeito 131 – Professor de EF). 

 

 Desse modo, percebe-se que o trânsito para chegar até a unidade escolar, a falta de 

transporte para passeios, a falta de livros e artigos na escola e a falta de estrutura para socorrer 

os alunos que se machucam durante as aulas de EF também foram citados pelos colaboradores 

da pesquisa como fatores que interferiam de forma negativa na prática pedagógica do 

professor de EF: 

 

 Nós temos vários lugares em São Paulo que seria interessante levar os alunos, o 

Museu do Futebol, o SESC, diversos parques, exposições, mas é uma dificuldade imensa 

conseguir ônibus. Desses 4 (quatro) anos que estou na rede, só consegui transporte uma 

única vez (Sujeito 6 – Professor de EF). 

 

 Eu acho que falta estrutura na escola para socorrer os alunos durante as aulas de EF 

e na permanência da criança na escola como um todo. Poucos são os profissionais que atuam 

na escola que possuem formação em primeiros socorros e a escola não possui todos os 

instrumentos necessários para socorrer os alunos (Sujeito 24 – Coordenador Pedagógico). 

 

 Todas as vezes que preciso estudar sobre a EF percebo uma carência de livros e 

artigos sobre essa área de conhecimento. Na escola existem muitos livros de alfabetização e 

de outros conhecimentos da Pedagogia, mas da EF falta muita coisa (Sujeito 60 – Professor 

de EF). 

 

Nota-se que a falta de intercâmbio entre os professores de EF, a formação inicial 

insuficiente do professor de EF, a dificuldade do trabalho em conjunto entre as disciplinas e a 

burocracia em relação à assiduidade também foram fatores que limitavam a prática 

pedagógica dos docentes pesquisados: 

 

Eu sinto que fico muito sozinho aqui na escola. Não sei o que os outros professores de 

EF fazem em suas aulas. Nós não podemos nos encontrar para trocar experiências, para 

conversar sobre as dificuldades. Isso complica muito o nosso trabalho e vai nos isolando 

cada vez mais dos nossos colegas de profissão (Sujeito 2 – Professor de EF). 
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 Nós percebemos que os professores chegam à escola sem conhecer em nada a nossa 

realidade. Muitos acabam até desistindo de ficar na Educação pela realidade que nós 

vivemos. A formação acadêmica não é coerente com a realidade vivida na escola (Sujeito 37 

– Diretor da Escola). 

 

 O professor de EF chega à escola achando que vai ter todos os materiais que precisa, 

que todos os alunos vão querer participar da sua aula e que ele vai conseguir desenvolver 

tudo aquilo que aprendeu na faculdade. A realidade aqui é bem diferente (Sujeito 43 – 

Coordenador Pedagógico).  

 

Nós estamos buscando realizar um trabalho interdisciplinar. O tema do PEA da nossa 

escola é exatamente esse, mas percebemos muitas dificuldades para conseguir colocar em 

prática esse trabalho em conjunto das disciplinas, isso é muito difícil (Sujeito 87 - 

Coordenador Pedagógico). 

 

Eu vejo que muitos professores podem faltar diversas vezes durante o ano e nada 

acontece com eles. Eu acumulo cargo e dou módulo na outra escola. O professor de EF de lá 

falta sempre e os alunos sentem isso. Deveria ter algum tipo de punição para professores que 

faltam tanto assim (Sujeito 122 – Professor de EF). 

 

Com toda essa difícil realidade vivida diariamente pelos profissionais da Educação 

que trabalham nas escolas da rede municipal, ainda foi exposto que não existia uma formação 

continuada oferecida pela rede de ensino dentro do horário de trabalho do professor, 

dificultando ainda mais a possibilidade de efetivar a sua prática pedagógica com mais 

qualidade: 

 

 Eu gostaria de realizar mais cursos de formação, mas a maioria dos cursos é 

realizado dentro do nosso horário de trabalho e não temos liberação para fazer. Nas poucas 

vezes que esses cursos são realizados a noite, nós já estamos esgotados, pois tenho acúmulo 

de cargo. Além disso, os cursos sempre falam da mesma coisa, não mudam nada (Sujeito 17 

– Professor de EF). 

 

 Eu me formei há 20 (vinte) anos e não sei trabalhar com dança, com luta. Essas novas 

propostas querem que eu realize atividades que eu não sei. A formação que a rede me propõe 
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é dentro do meu horário de trabalho e eu não consigo realizar. Eu não vou ensinar um 

conteúdo que eu não sei fazer (Sujeito 45 – Professor de EF). 

 

 Eu gostaria de realizar um curso de formação que está sendo proposto na USP sobre 

a Copa do Mundo. Mas eu trabalho de manhã em uma escola particular e de tarde aqui na 

prefeitura. Durante o período noturno faço JEIF e não tenho liberação para fazer o curso. 

Não consigo realizar nenhum curso oferecido pela rede porque não temos dispensa de ponto 

(Sujeito 53 – Professor de EF). 

 

 A formação continuada oferecida pela rede é um grande problema. Os meus 

professores não conseguem realizar essa formação porque eles trabalham em mais de uma 

escola e nunca possuem dispensa de ponto. Parece que as pessoas que assumem os cargos 

políticos esquecem a época que eles foram professores (Sujeito 69 – Coordenador 

Pedagógico). 

 

 Eu já ministro aula há 30 (trinta) anos. Trabalho na prefeitura e no sistema privado, 

constituindo 70 (setenta) horas semanais. Quando chega a noite ou no final de semana, eu 

não tenho nenhuma motivação para realizar cursos de formação. A rede nunca permite que a 

nossa formação seja feita em horário de trabalho. Eu tenho consciência que nunca mais eu 

fiz nada, mas nessas condições não dá para fazer (Sujeito 79 – Professor de EF). 

 

 Quando eu me formei as meninas tinham um currículo e os homens outro. Eu não 

aprendi a trabalhar com luta, com esportes radicais, eu não tive aula nem de futebol. Quando 

vejo as orientações curriculares tenho que ensinar esses conteúdos, mas eu nunca vi 

formação na rede sobre isso. Eu não sei trabalhar esses conteúdos. Precisava haver mais 

cursos de formação (Sujeito 88 – Professor de EF). 

 

 Eu tenho um filho de 2 (dois) anos e faço a jornada de 40 (quarenta) horas. Todos os 

cursos que aparecem na prefeitura são sempre no nosso horário de trabalho e não existe 

dispensa de ponto. Como meu filho é muito pequeno, eu não consigo fazer essas formações 

no período noturno e nem de sábado, pois tenho que estar perto do meu filho para fazer 

várias atividades da escolinha e cuidar dele. Por isso não consigo fazer quase nenhuma 

formação (Sujeito 93 – Professor de EF). 
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 Eu me formei na década de 80 (oitenta) e desde lá trabalho em 2 (duas) escolas. 

Nesse tempo todo foi muito difícil continuar estudando porque trabalhei muito. Sinto que 

estou parada na década de 80 (oitenta). Preciso de formação continuada e seria muito 

interessante a rede oferecer essa formação. Estou me aposentando no outro cargo e quando 

isso acontecer pretendo voltar a estudar (Sujeito 115 – Professor de EF). 

 

 Pode-se observar que tal intensificação do trabalho docente e as precárias condições 

de trabalho vêm ocasionando diversos problemas de saúde nos professores que atuam na 

Educação Básica no Estado de São Paulo. Segundo pesquisa da APEOESP (2010), esses 

trabalhadores reclamaram de cansaço, nervosismo, estresse, problemas com a voz, dores de 

cabeça, ansiedade, dores nas pernas, fadiga, dores na coluna, dores musculares, esquecimento, 

angústia, dores nos braços, dificuldades para enxergar, sonolência, insônia, tontura, zumbido 

no ouvido, dor no estômago, diminuição da audição, rinite, depressão, hipertensão arterial, 

gastrite, tendinite, bursite, lombalgia, varizes, vertigem, conjuntivite e fadiga crônica, 

levando-os, muitas vezes, a serem diagnosticados com a síndrome do esgotamento 

profissional. 

Em trabalho de revisão de literatura, Assunção e Oliveira (2011) mostraram que 

professores de várias localidades do Brasil possuem os mesmos problemas de saúde 

identificados nos docentes que atuam no Estado de São Paulo. Seus estudos demonstram que 

a maioria desses trabalhadores tem problemas com a sua voz, com o barulho extremo, sentem-

se cansados, possuem um sentimento de frustração e de culpa pelo fracasso escolar dos seus 

alunos, foram diagnosticados com doenças do aparelho respiratório e locomotor, além de 

possuírem distúrbios psicológicos e psiquiátricos, sendo que essas doenças ocorrem de forma 

mais sistemática nos professores quando comparado com trabalhadores que atuam em outras 

profissões.  Os autores afirmam, ainda, que todos esses distúrbios relacionados com a saúde 

dos docentes causam um grande número de afastamentos por motivos de saúde. 

Na visão de Hargreaves (1998), as características do processo de intensificação do 

trabalho docente reduziu o tempo para o descanso durante a jornada de trabalho; diminuiu o 

tempo para a atualização de habilidades e formação continuada; aumentou cronicamente a 

sobrecarga de trabalho que sempre parece aumentar e deve ser realizada em cada vez menos 

tempo, levando os professores a dependerem de materiais técnicos externos formulados por 

especialistas, os tornando meros executores do que os “verdadeiros profissionais” pensaram.  

Esse quadro levou esses trabalhadores a realizarem somente o que é essencial durante 

a sua jornada de trabalho, aumentando o isolamento e diminuindo a interação entre os 

professores, limitando a possibilidade de reflexão conjunta; introduziu soluções técnicas 
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simplificadas (tecnologias) para as mudanças curriculares com a intenção de compensar o 

reduzido tempo de planejamento e levou as pessoas a compreenderem que o processo de 

intensificação do trabalho está relacionado com a profissionalização do docente, sendo muitas 

vezes apoiada e entendida como profissionalismo. 

  De acordo com Assunção (2005), quando o professor se responsabiliza por todas 

essas tarefas, redobra a sua carga de trabalho, pois além dos investimentos necessários para 

desenvolver os planos de aula, precisam garantir o relacionamento com a comunidade e com 

os órgãos centrais do sistema educacional, além de encaminhar os alunos com dificuldades 

sociais ou de aprendizagem para psicólogos e assistentes sociais, pois não possuem 

conhecimentos específicos para arcar com responsabilidades que fogem das suas 

competências adquiridas durante a sua formação inicial.  

Já Hypolito, Vieira e Pizzi (2009) descrevem que muitas dessas características 

mencionadas pela tese da intensificação do trabalho docente ocorrem no cotidiano das escolas 

brasileiras, sendo intensificadas ano após ano. Logo, a realidade vivenciada pelos professores 

durante o seu trabalho devem ser levadas em consideração quando se tenta compreender a 

docência e a qualidade da educação. 

Estudos como os de Souza e Leite (2011), revelam que as péssimas condições de 

trabalho afetam de forma negativa o trabalho dos professores, pois as salas de aula continuam 

superlotadas, ocasionando o uso elevado da voz; a temperatura muito alta ou muito baixa, sem 

a infraestrutura adequada para suportar o calor e o frio dificulta a prática pedagógica dos 

docentes; o espaço físico inadequado, principalmente, relacionado ao mobiliário da escola, o 

tamanho das salas de aula e espaços pedagógicos; a má higiene e limpeza escolar; o uso de 

horas extras para suprir licenças de outros professores e preencher vagas reais, pois o número 

de professores nomeados não é suficiente para atender as demandas da escola; a necessidade 

de permanecer de pé durante toda a aula, escrever e apagar a lousa, inalando todo o pó desse 

recurso pedagógico arcaico e podendo ocasionar diversos problemas de saúde, são 

considerados características das precárias condições de trabalho que os docentes vivenciam 

todos os dias. 

A desigualdade entre os sistemas público e privado de ensino dificulta o processo de 

profissionalização docente na escola pública. Em muitos países da América Latina, inclusive 

no Brasil, as escolas públicas ficam localizadas em locais com pouca ou nenhuma 

infraestrutura para uma sobrevivência humana digna, recebendo os alunos mais pobres, os 

imigrantes, as minorias étnicas, as crianças de bairros populares e alienados, os alunos com 

dificuldade de aprendizagem ou de comportamento. 



 

195 

 

 Além de todas essas dificuldades, pela própria população que a escola passou a 

receber após a sua democratização, não existe nenhuma política pública séria que seja 

implementada para melhorar a qualidade da educação para esse público, ocasionando uma 

desigualdade enorme na qualidade educacional entre os alunos que estudam nas escolas 

particulares comparado com aqueles que frequentam a escola pública (TARDIF, 2013, p. 

566). 

Essa realidade divide os docentes em dois grupos, pois alguns profissionais ensinam 

nas escolas privadas, com uma melhor infraestrutura e com menos problemas sociais 

vivenciados pelos alunos. Enquanto outros docentes atuam em escolas públicas, enfrentando 

diariamente situações extremamente difíceis, a pobreza extrema, a violência diária que ocorre 

em torno da escola, o fracasso escolar das crianças e a falta de envolvimento das famílias, 

ocasionando um desgaste moral desses professores. Devido ao sentimento de impotência e de 

fracasso vivenciado diariamente, acompanhado por uma falta de reconhecimento e de 

valorização perante aos seus compromissos de ensinar (TARDIF, 2013, p. 566-567). 

 Nota-se que as condições de trabalho vivenciadas pelos professores que atuam nas 

escolas públicas no Estado de São Paulo confirmam essa realidade. A maioria dos professores 

da rede relata que as salas de aula estão superlotadas; a jornada de trabalho é considerada 

extremamente excessiva; os alunos possuem dificuldade de aprendizagem; a violência 

instalada na escola cada dia fica mais frequente; a situação social dos discentes está se 

tornando mais difícil com o passar dos anos e as unidades escolares não possuem os recursos 

pedagógicos necessários em quantidade adequada.  

Esses docentes reclamam das condições de infraestrutura da escola, considerando o 

mobiliário, as instalações elétricas, os pisos, as janelas, as portas, as lousas e os corrimãos em 

situações precárias. Além disso, a maioria desses trabalhadores se queixa do barulho, do 

calor, da poeira, da ventilação insuficiente, da iluminação precária e das condições de higiene 

das unidades escolares (APEOESP, 2010). 

 Portanto, as condições de trabalho fornecidas para os trabalhadores da Educação 

efetivarem a sua prática pedagógica nas diferentes redes de ensino espalhadas pelo Brasil são, 

sem sombra de dúvida, um fator imprescindível para que os professores possam realizar um 

trabalho com características profissionais.  

Infelizmente, como se pode constatar, os docentes brasileiros possuem infraestrutura 

precária nas escolas onde atuam, passam por situações de violência diariamente, atendem 

alunos com diversos problemas sociais. Tais problemas fazem com que esses alunos se 

tornem   rebeldes e indisciplinados. Os docentes não possuem apoio das famílias no processo 

de ensino e aprendizagem das crianças e adolescentes. Esses aspectos, quando associados à 
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intensificação do trabalho docente, dificultam extremamente a sua prática pedagógica, o 

aprendizado dos alunos e a concretização de uma verdadeira profissionalização do ensinar. 

 

5.2.2.4 - Controle Profissional 

 

Um dos fatores que mais preocupa o processo de profissionalização docente é o 

controle exercido pelo Estado na gestão dos serviços públicos e, especialmente, daqueles 

relacionados com a Educação. A transformação da educação pública em um mercado escolar 

comandado pela concorrência entre as instituições, pela sistematização de uma avaliação 

padronizada de todo o sistema educativo (resultados, organizações, funcionamento, 

funcionários, dentre outros), pela definição de objetivos escolares normatizados e 

comparáveis, pela defesa da livre escolha dos pais, pela autonomia das instituições escolares 

em um ambiente institucional descentralizado, integram a educação no novo mercado 

educacional global e contém um potencial econômico gigantesco (TARDIF, 2013, p. 564). 

Para Tardif (2013, p. 565), essa ideologia política tornou os professores agentes 

responsáveis pelos seus atos e avaliados de acordo com os resultados obtidos pela escola, ou 

seja, o sucesso de aprendizagem dos alunos avaliados por testes padronizados. Os docentes 

também são comparados entre instituições de nível nacional e internacional por meio dos 

índices do Programme for International Student Assessmente (PISA).  

 Hypolito, Vieira e Pizzi (2009, p. 104) demonstraram que as políticas neoliberais de 

Educação tentaram fortalecer um discurso relacionado com a autonomia da escola na tentativa 

de revigorar o trabalho e a autonomia docente, mas o que ocorre no cotidiano escolar é um 

rígido controle pedagógico (normas de boas práticas pedagógicas, a exigência de trabalho em 

equipe, a existência de programas escolares muito detalhados, a avaliação externa dos alunos, 

a contratos de desempenho e novas regras de prestação de contas, a exigência de formação 

continuada, a avaliação de suas competências), um sistema de avaliação em larga escala e 

currículos padronizados nas diversas redes de ensino, definindo os conteúdos e as 

metodologias de ensino utilizados pelos docentes e diminuindo progressivamente a autonomia 

prometida para os professores. 

Esse processo de controle é acompanhado por um processo de culpabilização dos 

docentes, aos quais se atribuem os resultados do fracasso do aprendizado dos alunos . Nessa 

culpabilização, afirma-se que os docentes estão presos a práticas pedagógicas antigas ou não 

conseguem desenvolver as aulas seguindo novos modelos curriculares, quando, na verdade, o 

fracasso escolar está relacionado com uma complexidade de fatores (TARDIF, 2013, pp. 565-

566). 
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As questões relacionadas com o controle dos profissionais também apareceram na 

presente pesquisa, tais como reorientação curricular, resistência com novos currículos e 

cobrança realizadas pelas avaliações externas. A literatura da EF também já mostrou essas 

mesmas dificuldades em outros estados brasileiros (ROSSI; HUNGER, 2013; BOMFIM; 

SILVA; MALDONADO, 2014).  

A resistência com novos currículos por parte dos docentes de EF foi mencionada 

durante as entrevistas realizadas. Os coordenadores pedagógicos relataram que os docentes de 

todas as disciplinas possuíam resistência com novas propostas curriculares e isso dificultou a 

prática pedagógica do professor de EF. Em contrapartida, os docentes de EF se mostraram 

realmente resistentes a essas novas propostas. Eles argumentaram que toda vez que muda o 

partido político que está no poder, muda-se a proposta curricular, sem a devida formação 

continuada para que os professores consigam compreender os novos conceitos desse 

currículo. Essa realidade pode ser observada na fala dos colaboradores do estudo: 

 

Essas pessoas que criam essas propostas nunca passaram nem na porta daqui. Eu 

respeito muito os teóricos, mas, infelizmente, com a realidade que vivemos não dá para 

seguir teoria nenhuma. Cada dia a gente mata um leão (Sujeito 44 – Professor de EF). 

 

 Nessa reorientação curricular tudo veio de cima para baixo. Já estamos no segundo 

ano de mudanças e ainda ninguém sabe nada. Tratam a gente como se não tivéssemos 

opinião própria. Os professores tem resistência a novas propostas porque nem nós 

(coordenadores) sabemos direito o que fazer e os professores se defendem para fazer aquilo 

que eles já sabem (Sujeito 69 – Coordenador Pedagógico). 

 

 Toda vez que muda o governo se muda a proposta. Eu não vou ficar fazendo o que as 

pessoas querem na minha aula só porque mudou o prefeito. Eu tenho resistência a tudo que 

vem de cima para baixo. Eu faço exatamente aquilo que eu aprendi a fazer, não posso ficar 

mudando a cada governo (Sujeito 79 – Professor de EF). 

 

 A escola não possui autonomia para realizar um currículo transformador. Existe 

cobrança de todos os lados e das pessoas que criam os currículos e forçam todas as escolas a 

seguir o que elas querem. Autonomia para implementar currículos existe só no papel, pois na 

realidade da escola eu sofro pressão para seguir exatamente o que as pessoas que estão no 

poder querem (Sujeito 84 – Diretor de Escola). 
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 Eu estou na rede há muito tempo, já vai fazer 28 (vinte e oito) anos. As pessoas que 

entram e querem que os professores mudem, não respeitam o conhecimento que adquirimos 

com anos de experiência profissional ministrando aulas para as crianças. Parece que tudo o 

que nós fazemos está errado e muitas pessoas dizem coisas que não é verdade. Eu sempre 

incluí os alunos com excesso de peso na minha aula e vivem dizendo que as crianças mais 

gordinhas eram excluídas da aula de EF. A coisa não é assim. Eu acho que as pessoas 

tinham que respeitar mais o conhecimento dos professores mais antigos (Sujeito 91 – 

Professor de EF). 

  

Durante essas entrevistas, estava sendo realizada uma nova orientação curricular para 

as escolas municipais de São Paulo em que se retirava os conceitos das aulas de EF nas 

unidades escolares dessa rede. Como já dito anteriormente, a proposta foi retirar a nota das 

disciplinas de EF, Artes e Inglês e alocá-las para uma área chamada integradora, a qual os 

estudantes só seriam avaliados pela presença, modificando de forma significativa a prática 

pedagógica dos professores: 

 

Eu não concordei com essa reorientação curricular para a EF, principalmente porque 

a disciplina entrou na área integradora e foi retirado os conceitos. A portaria que fez isso é 

completamente incoerente, pois nela está escrito a importância do processo de avaliação 

para os alunos e para o trabalho do professor. Essa reorientação tem vários pontos falhos e 

está sendo muito incoerente (Sujeito 6 – Professor de EF). 

 

Infelizmente, com as mudanças realizadas pela prefeitura nesse ano, a EF voltou a ser 

atividade curricular, pois eles não respeitaram o que está escrito na LDB (Sujeito 68 – 

Coordenador Pedagógico).  

 

 Nossa! Eu não sabia que eles tinham tirado o conceito da EF. Isso é um absurdo. 

Tudo que nós lutamos para tentar transformar a nossa disciplina no mesmo nível das outras 

foi retirado. O conceito é importante para o professor entender quem conseguiu atingir os 

objetivos e quem não conseguiu. Isso é um absurdo  (Sujeito 85 – Coordenador Pedagógico). 

 

 Não estava sabendo que tiraram os conceitos da EF. Não vi essa portaria. Se isso 

realmente acontecer, eles estão tornando a EF menos importante que as outras disciplinas 

novamente e isso é um absurdo (Sujeito 89 – Professor de EF). 
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 Do jeito que ficou a EF e todas as outras disciplinas da área integradora, elas 

perderam a sua importância na escola. Quando os alunos souberem que não existe mais 

conceito para essas disciplinas, vai ficar mais difícil ainda eles estudarem para as avaliações 

(Sujeito 92 – Coordenador Pedagógico).  

 

 Os alunos já possuem uma dificuldade de levar a EF com seriedade. Se eles 

descobrirem com nossa avaliação será só por frequência, ou que nossa disciplina não 

reprova, aí que vai ficar mais difícil que eles queiram realizar as nossas atividades. Eu 

sempre realizo aulas teóricas e aplico vários tipos de avaliações. Se isso continuar assim, vai 

ficar mais complicado (Sujeito 93 – Professor de EF). 

 

 Isso vai ser péssimo para a EF. Eu já trabalhei em muitas escolas que os professores 

realizam avaliação e levam a aula com muita seriedade. É um absurdo eles fazerem isso. 

Fica bem claro que a nossa disciplina está sendo muito desvalorizada nessa reorientação 

(Sujeito 94 – Professor de EF). 

 

 Não tem lógica o que a prefeitura está fazendo coma EF. Os alunos já não se 

preocupam muito em estudar e quando ficarem sabendo que essa disciplina não vai valer 

nada na sua aprovação na escola, aí que eles não vão querer realizar as atividades propostas 

mesmo (Sujeito 100 – Coordenador Pedagógico).  

   

Durante os depoimentos também foram relatadas que as avaliações externas às quais 

os alunos são submetidos não convergem com a realidade da escola, pois uma parcela 

significativa dos estudantes da rede municipal de São Paulo estão inseridos em um contexto 

de pobreza extrema, possuem problemas com drogas e dificuldades familiares. 

Assim, consideradas essas características, esses jovens não poderiam ser submetidos a 

uma avaliação que só mede o que foi aprendido das disciplinas de português e matemática, já 

que a escola acaba ficando rotulada e mal vista na própria rede municipal, como relatado por 

uma diretora:  

 

 A minha escola tem uma das piores notas no IDEB. É impossível conseguir que os 

alunos consigam ir bem nas avaliações externas. A maioria das crianças que frequentam essa 

escola possuem problemas familiares e de pobreza, muitos alunos usam drogas e não 

possuem nenhuma referência positiva na família. A avaliação externa não consegue medir a 

implementação de um currículo para esse aluno com tantos problemas sociais, isso dificulta 
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muito a prática pedagógica dos professores  de todas as disciplinas (Sujeito 84 – Diretor de 

Escola). 

 

 Conforme Rocha (2003), as dificuldades instaladas na realidade escolar para que os 

professores consigam desenvolver práticas diferenciadas decorre das políticas vigentes e de 

sua normatização por parte dos órgãos responsáveis pela administração do ensino. 

Nessa perspectiva, as orientações desses órgãos estimulam uma prática de rotinas e 

comportamentos burocratizados controlados pelos órgãos centrais, dificultam qualquer 

tentativa de criar e inovar na prática pedagógica e desconhecem as condições precárias das 

escolas, os baixos salários dos professores, o desinteresse geral apresentados pelos alunos, 

professores e demais participantes da comunidade escolar.  

O autor também relata ter encontrado em diversas escolas instalações precárias, 

insuficiente qualidade de formação profissional, dificuldades na relação professor-aluno e um 

caráter extremamente autoritário do sistema escolar, ocasionando descrédito da escola. 

De acordo com estudos como os de Contreras (2002), os governos aumentaram o 

controle e a burocratização do trabalho dessa classe de trabalhadores, adotaram planejamento 

curricular realizado por especialistas que não atuam na escola e aumentaram as tarefas 

necessárias para implementar esses currículos nas unidades escolares, ocasionando uma 

rotinização do trabalho, diminuição do caráter reflexivo do trabalho docente e aumento do 

isolamento profissional, com a intenção de impossibilitar qualquer chance de trocar 

experiências pedagógicas.  

Essa intensificação do trabalho ocasionou um processo de desqualificação intelectual, 

de degradação das habilidades e competências profissionais dos docentes, reduzindo o seu 

trabalho à sobrevivência diária com base na realização das tarefas impostas pelos seus 

superiores. 

 Segundo Nóvoa (1999, p. 15), ao discutir o excesso dos discursos acadêmicos e a 

pobreza das práticas pedagógicas, fortalece-se a ideia de que os especialistas que atuam no 

ensino superior planejam currículos e propõem inovações pedagógicas que devem ser 

implementadas pelos docentes das escolas e que isso é uma forma de controle do profissional.  

 Ainda, Nóvoa (1999, pp. 15-16) relata que existe no espaço universitário um discurso 

relacionado à autonomia dos professores, teorias sobre o professor reflexivo, sobre a 

investigação na ação, porém, a produção do conhecimento universitário possui um caráter 

conservador, que coloca os docentes desse nível de ensino como autoridades científicas, 

responsáveis por produzir todo o conhecimento utilizado no campo educativo e não permite 
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que os professores que atuam nas escolas de Educação Básica participem da construção dos 

currículos a implementar nas unidades escolares.  

Nesse contexto, tal situação desvaloriza o docente da escola como profissionais que 

elaboram e aplicam a suas aulas, tornando-os meros executores do que os “especialistas 

universitários” produziram.  

Como consequência, os professores que atuam nas redes de ensino se sentem 

domesticados, sem espaço e legitimidade para propor inovações pedagógicas e participarem 

da elaboração dos currículos. A pobreza das práticas pedagógicas tem completa relação com a 

concepção curricular rígida pautada pela produção de livros e materiais didáticos vendidos 

pelas grandes empresas, elaborados por professores que atuam no Ensino Superior e estão 

vinculados com a lógica profissional que leva em consideração o excesso dos discursos 

científico-educacionais (NÓVOA, 1999, pp. 15-16). 

 Freitas (2014, p. 1092), ao analisar a realidade brasileira, relatou que a primeira onda 

neoliberal que trouxe uma ideia de currículo nacional no Brasil foi em 1990 com a criação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Nesse momento foi criado um sistema de avaliação de 

larga escala e amostral. Atualmente, a conjuntura empresarial passa a defender a Base 

Nacional Comum, associada a uma revisão das matrizes de referência dos exames nacionais, 

com ênfase na definição das expectativas de aprendizagem por série/ano para que exista uma 

maior amarração entre objetivos, conteúdos e avaliação. 

 Na visão do autor, no cenário educacional brasileiro atual, os reformadores 

empresariais visam abrir o campo educacional para empresas educacionais consideradas 

confiáveis do mercado de consultoria, na construção de materiais didáticos, na produção de 

avaliação de larga escala, na venda de tecnologia, que difundem métodos tecnicistas e 

introduzem nas redes de ensino e nas unidades educacionais métodos de gestão verticalizados 

que permitem elevar o grau de controle sobre os profissionais da Educação com a intenção de 

obter as metas e índices nas avaliações externas (FREITAS, 2014, p. 1092).  

  Dando sequência ao estudo, Freitas (2014, p. 1092) finaliza a sua análise reforçando 

que, na luta pelo controle do processo pedagógico das escolas, o Estado é cada vez mais 

disputado por forças sociais liberal-conservadoras que procuram assumir, por meio de 

avaliações externas, o controle e o fortalecimento dos processos de avaliação internos da 

escola. 

 A partir desses procedimentos, o Estado visa subordinar as categorias do processo 

pedagógico a seus interesses, preservar e aumentar o controle sobre os objetivos, o conteúdo e 

até sobre os métodos da escola, padronizando cada vez mais o trabalho pedagógico docente na 

sala de aula, impedindo um possível avanço de práticas pedagógicas progressistas. 
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  Contribuindo com essa reflexão, Arroyo (2009, p. 132)  enfatiza que o sistema de 

educação pública brasileiro, recebeu de forma tardia os coletivos de crianças e adolescentes 

das camadas menos privilegiadas, passou a ser pressionado para se equacionar com maior 

rigidez no emprego dos recursos públicos que se tornam cada vez mais escassos para o 

sistema educacional. 

Nessa perspectiva, é necessário mostrar qualidade de resultados, a reforçar e sofisticar 

os velhos processos modernos e técnicos de avaliação, controle e seletividade. O sistema 

escolar deve se submeter à lógica neoliberal, selecionando com rigidez os mais bem-dotados, 

os talentosos, os dedicados, os melhores sucedidos, a partir de critérios de produtividade, 

competitividade, sucesso e seletividade. 

  É interessante notar que Arroyo (2013, p. 25) também aponta que as políticas 

neoliberais com sua ênfase no treinamento, no domínio de competências, nas avaliações e 

classificações de alunos e docentes por domínios de resultados se fortalecem desde o final do 

século XX.  

Nessa lógica, a docência passa a ser reduzida ao treinamento desses domínios e o 

professor é caracterizado como um “aulista”. Assim, sua principal função é passar a matéria 

que cairá nas avaliações externas, caracterizando uma visão conteudista de currículo. 

 Nesse sistema complexo de interesses mercantilistas, a avaliação na educação pública 

se assume como política de Estado, se pautando no desempenho nas provas internacionais, 

nacionais, estaduais e municipais como critérios únicos para medir o sucesso ou o fracasso 

escolar e social dos discentes da escola pública, assumindo a segregação como política 

nacional de governo (ARROYO, 2009, p. 133). 

  Como complementa Arroyo (2010, p. 1384), essa política de avaliação neoliberal 

desconsidera todo o conhecimento sociopedagógico de ordem mais crítica produzido nas 

últimas décadas, mostrando que as dificuldades de aprendizagem e as desigualdades 

educacionais estão relacionadas com determinantes sociais, políticos, econômicos, culturais, 

étnicos, de gênero, dentre outras questões de ordem macroestrutural e não somente a fatores 

psicológicos.  

 Essa realidade proporciona um estreitamento curricular, com a escola se preocupando 

cada vez mais com a cognição e o conhecimento e esquecendo outras dimensões da matriz 

formativa como a criatividade, as artes, a afetividade, as experiências corporais e a cultura; a 

competição entre profissionais e escolas; pressão sobre o desempenho dos alunos e 

preparação para os testes; fraudes para atingir os níveis mínimos nas notas das avaliações 

externas; aumento da segregação socioeconômica dentro da escola; precarização da formação 

do professor; destruição moral do professor, responsabilizando-o porto do fracasso escolar 
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medido pelas avaliações externas; e a destruição do sistema público de ensino (FREITAS, 

2012).  

Na visão de Santomé (1995, p. 191), uma administração que impõe conteúdos 

mínimos para o professorado que atua na Educação Básica não confia nos docentes, na sua 

capacidade e profissionalismo para decidir.  

Tal realidade leva diariamente os docentes que atuam na Educação Básica a sentirem 

um peculiar complexo de inferioridade, pois não se houve sua opinião sobre o que significa 

ensinar e os conteúdos que acham mais adequados para desenvolver com os estudantes. Essa 

política de desconfiança e de desqualificação é uma das razões pelas quais se tenta estabelecer 

um controle das instituições escolares sem a participação democrática dos professores que 

ensinam todos os dias em diferentes redes de ensino (SANTOMÉ, 1995, pp. 191-192).  

Olhando para esse quadro, percebe-se que os professores que atuam no Ensino 

Fundamental e Médio tem o seu trabalho orientado por rotinas e não utilizam toda a sua 

capacidade intelectual para elaborar os próprios currículos. A burocratização instalada nas 

escolas pelas diferentes redes de ensino e a quantidade de tarefas que os professores precisam 

realizar diariamente, os impedem de utilizar todas suas habilidades didáticas e prejudica, de 

forma concreta, o processo de profissionalização do ensino. 

A seguir,  serão comparados como que os profissionais com formação antiga e recente, 

que possuem mais tempo e menos tempo de escola e de rede e que atuam em regiões centrais 

e periféricas do município de São Paulo percebem esses fatores que dificultavam a prática 

pedagógica do professor de EF que atuava nesse contexto educacional. Logo após esse 

primeiro momento, também serão realizadas essas mesmas comparações somente entre os 

grupos dos professores e o grupo dos gestores.  
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5.2.3 - Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre profissionais com formação antiga e formação recente. 

 

 Neste momento da pesquisa serão comparados como os profissionais que realizaram a 

sua formação acadêmica até a década de 80 (oitenta) e os que se formaram após a década de 

90 (noventa), percebiam as dificuldades que os professores de EF das escolas municipais de 

São Paulo possuíam para efetivar a sua prática pedagógica. Os resultados serão apresentados 

na tabela 12. 

 

Tabela 12 – Comparação da percepção dos fatores que dificultavam a prática 

pedagógica de professores de EF de acordo com o tempo decorrido desde sua formação 

inicial. 

 

        Fatores dificultadores �̅� ± s z
a
 P 

   1960 – 1980 (n=47)      1990 – 2014 (n=88)   
Alteração da função social da escola      1,47 ± 0,654              1,55 ± 0,605 -0,930 0,353 

Condições para a educação inclusiva      1,91 ± 0,996              1,73 ± 0,906   -1,061 0,289 

Formação continuada oferecida pela rede      1,98 ± 0,847              1,83 ± 0,874 -1,180 0,238 

Reorientação curricular      1,98 ± 0,737              1,90 ± 0,788 -0,671 0,502 

Remuneração do professor      2,15 ± 1,103              2,08 ± 1,031 -0,374 0,708 

Postura do aluno com os estudos      2,21 ± 1,122              2,13 ± 0,895 -0,059 0,953 

Jornada de trabalho extensa      2,47 ± 0,929              2,18 ± 0,917 -1,795 0,073 

Número de alunos por turma      2,51 ± 1,159              2,20 ± 1,176 -1,648 0,099 

Participação da família na vida escolar      2,30 ± 0,931              2,32 ± 1,120 -0,236 0,813 

Transferência de alunos      2,49 ± 0,953              2,34 ± 0,933 -0,867 0,386 

Indisciplina dos alunos      2,40 ± 0,901              2,48 ± 0,844 -0,500 0,617 

Espaços de lazer próximos da escola      2,32 ± 1,321              2,52 ± 1,695 -0,242 0,809 

Descontentamento profissional      2,53 ± 0,975              2,51 ± 0,983 -0,126 0,899 

Influências climáticas para as aulas      2,72 ± 1,280              2,43 ± 1,182 -1,269 0,204 

Dificuldade dos alunos com os conteúdos      2,49 ± 0,831              2,65 ± 0,898 -1,131 0,258 

Diálogo entre médico e professor      2,64 ± 1,112              2,74 ± 1,077 -0,520 0,603 

Visão da comunidade escolar sobre a EF      2,98 ± 1,189              2,66 ± 1,258 -1,481 0,139 

Existência de cuidadores na escola      3,11 ± 1,914              3,07 ± 2,039 -0,097 0,923 

Relação da escola com a comunidade       3,43 ± 1,598              3,09 ± 1,378 -1,168 0,243 

Resistência com novos currículos      3,32 ± 1,125              3,20 ± 1,105 -0,701 0,483 

Respeito à diversidade cultural na escola       3,30 ± 1,267              3,48 ± 1,295 -0,611 0,541 

Relação interpessoal entre os alunos      3,55 ± 1,639              3,41 ± 1,498 -0,534 0,593 

Barulho causado pelas aulas de EF       4,02 ± 0,642              3,72 ± 0,830 -2,429 0,015* 

Trânsito para chegar até a unidade escolar      4,02 ± 1,032              3,76 ± 1,184 -1,752 0,080 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas       4,36 ± 1,674              3,85 ± 1,651 -1,641 0,101 
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5.2.4 - Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre profissionais com mais experiência e menos experiência de rede municipal.  

 

 A seguir, serão comparados como os profissionais com mais e com menos de 10 (dez) 

anos de experiência de rede municipal de São Paulo percebiam os fatores que dificultavam a 

prática pedagógica do professor de EF. Os resultados serão apresentados na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Comparação da percepção dos profissionais da Educação sobre fatores que 

dificultavam a prática pedagógica do professor de EF segundo seu tempo de atuação na 

rede.  

 

        Fatores dificultadores �̅� ± s z
a
 P 

 < 10 anos (n=68)       > 10 anos (n=67)   
Alteração da função social da escola      1,50 ± 0,611              1,54 ± 0,636 -0,309 0,757 

Condições para a educação inclusiva      1,66 ± 0,745              1,93 ± 1,091   -0,937 0,349 

Formação continuada oferecida pela rede      1,91 ± 0,842              1,85 ± 0,892 -0,679 0,497 

Reorientação curricular      1,82 ± 0,645              2,03 ± 0,870 -1,158 0,247 

Remuneração do professor      2,19 ± 1,110              2,01 ± 0,917 -0,822 0,411 

Postura do aluno com os estudos      2,25 ± 1,013              2,06 ± 0,936 -1,157 0,247 

Jornada de trabalho extensa      2,34 ± 0,940              2,22 ± 0,918 -0,623 0,533 

Número de alunos por turma      2,34 ± 1,192              2,28 ± 1,165 -0,215 0,830 

Participação da família na vida escolar      2,28 ± 1,157              2,34 ± 0,946 -0,827 0,408 

Transferência de alunos      2,19 ± 0,918              2,60 ± 0,922 -2,682 0,007* 

Indisciplina dos alunos      2,57 ± 0,886              2,33 ± 0,824 -1,520 0,129 

Espaços de lazer próximo da escola      2,44 ± 1,624              2,46 ± 1,531 -0,276 0,782 

Descontentamento profissional      2,59 ± 1,096              2,45 ± 0,840 -0,507 0,612 

Influências climáticas para as aulas      2,37 ± 1,091              2,70 ± 1,326 -1,330 0,184 

Dificuldade dos alunos com os conteúdos      2,59 ± 0,902              2,60 ± 0,854 -0,169 0,865 

Diálogo entre médico e professor      2,66 ± 1,087              2,75 ± 1,092 -0,451 0,652 

Visão da comunidade escolar sobre a EF      2,65 ± 1,169              2,90 ± 1,304 -1,120 0,263 

Existência de cuidadores na escola      2,91 ± 2,057              3,25 ± 1,918 -1,229 0,219 

Relação da escola com a comunidade       3,13 ± 1,403              3,28 ± 1,526 -0,442 0,659 

Resistência com novos currículos      3,34 ± 1,253              3,15 ± 0,942 -0,631 0,528 

Respeito à diversidade cultural na escola       3,35 ± 1,207              3,48 ± 1,364 -0,466 0,641 

Relação interpessoal entre os alunos      3,31 ± 1,499              3,61 ± 1,585 -1,223 0,221 

Barulho causado pelas aulas de EF      3,82 ± 0,992              3,82 ± 0,490 -0,850 0,395 

Trânsito para chegar até a escola       3,74 ± 1,141              3,97 ± 1,128 -1,355 0,175 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas       3,96 ± 1,731              4,10 ± 1,616 -0,399 0,690 
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5.2.5 - Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre profissionais com mais experiência e menos experiência de escola. 

 

 Nesta seção, serão comparados como que os profissionais com mais e com menos de 

10 (dez) anos de experiência na mesma escola percebiam as dificuldades que os professores 

de EF que atuavam nas escolas municipais paulistas possuíam para efetivar a sua prática 

pedagógica. Os resultados serão apresentados na tabela 14. 

 

Tabela 14 - Comparação da percepção dos profissionais da Educação sobre fatores que 

dificultavam a prática pedagógica do professor de EF segundo seu tempo de atuação na 

atual escola. 

 

        Fatores dificultadores �̅� ± s z
a
 P 

 < 10 anos (n=112)       > 10 anos (n=23)   
Alteração da função social da escola      1,52 ± 0,615              1,52 ± 0,665 -0,070 0,944 

Condições para a educação inclusiva      1,77 ± 0,880              1,91 ± 1,203   -0,032 0,975 

Formação continuada oferecida pela rede      1,85 ± 0,841              2,04 ± 0,976 -0,808 0,419 

Reorientação curricular      1,88 ± 0,712              2,17 ± 0,984 -1,252 0,211 

Remuneração do professor      2,09 ± 1,070              2,17 ± 0,984 -0,619 0,536 

Postura do aluno com os estudos      2,17 ± 1,013              2,09 ± 1,125 -0,716 0,474 

Jornada de trabalho extensa      2,34 ± 0,948              2,26 ± 1,010 -0,112 0,911 

Número de alunos por turma      2,29 ± 1,134              2,43 ± 1,376 -0,310 0,757 

Participação da família na vida escolar      2,31 ± 1,066              2,30 ± 1,020 -0,069 0,945 

Transferência de alunos      2,38 ± 0,941              2,48 ± 0,947 -0,517 0,605 

Indisciplina dos alunos      2,51 ± 0,849              2,17 ± 0,887 -1,852 0,064 

Espaços de lazer próximo da escola      2,55 ± 1,615              1,96 ± 1,261 -1,659 0,097 

Descontentamento profissional      2,53 ± 0,995              2,48 ± 0,898 -0,071 0,944 

Influências climáticas para as aulas      2,54 ± 1,208              2,52 ± 1,310 -0,194 0,847 

Dificuldade dos alunos com os conteúdos      2,61 ± 0,904              2,52 ± 0,730 -0,328 0,743 

Diálogo entre médico e professor      2,65 ± 1,088              2,96 ± 1,065 -1,233 0,217 

Visão da comunidade escolar sobre a EF      2,71 ± 1,235              3,09 ± 1,240 -1,188 0,235 

Existência de cuidadores na escola      3,04 ± 2,015              3,26 ± 1,888 -0,662 0,508 

Relação da escola com a comunidade       3,16 ± 1,449              3,43 ± 1,532 -0,893 0,372 

Resistência com novos currículos      3,27 ± 1,255              3,13 ± 0,869 -0,126 0,900 

Respeito à diversidade cultural na escola       3,30 ± 1,229              3,96 ± 1,430 -2,243 0,025* 

Relação interpessoal entre os alunos      3,41 ± 1,522              3,70 ± 1,663 -0,602 0,547 

Barulho causado pelas aulas de EF      3,82 ± 0,830              3,83 ± 0,491 -0,579 0,563 

Trânsito para chegar até a escola       3,84 ± 1,135              3,91 ± 1,164 -0,565 0,572 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas       3,96 ± 1,676              4,35 ± 1,641 -1,004 0,315 
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5.2.6 - Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre profissionais que atuavam em áreas centrais e periféricas. 

 

 Neste momento, serão comparados como que os profissionais que atuavam em áreas 

centrais e periféricas dessa Diretoria de Ensino percebiam as dificuldades que os professores 

de EF das escolas municipais paulistas possuíam para ministrar as suas aulas. Os resultados 

serão apresentados na tabela 15. 

 

Tabela 15 - Comparação da percepção dos profissionais da Educação sobre os fatores 

que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF segundo a localização da 

escola. 

 

        Fatores dificultadores �̅� ± s z
a
 P 

   Periférica(n=97)          Central (n=38)   
Alteração da função social da escola      1,63 ± 0,618              1,24 ± 0,542 -3,645 0,000* 

Condições para a educação inclusiva      1,87 ± 0,996              1,61 ± 0,755   -1,192 0,233 

Formação continuada oferecida pela rede      1,85 ± 0,846              1,97 ± 0,915 -0,736 0,462 

Reorientação curricular      1,94 ± 0,827              1,89 ± 0,606 -0,080 0,936 

Remuneração do professor      2,16 ± 1,077              1,95 ± 0,985 -1,117 0,264 

Postura do aluno com os estudos      2,11 ± 0,988              2,26 ± 0,950 -0,993 0,321 

Jornada de trabalho extensa      2,33 ± 0,954              2,16 ± 0,855 -0,753 0,452 

Número de alunos por turma      2,32 ± 1,151              2,29 ± 1,250 -0,249 0,803 

Participação da família na vida escolar      2,37 ± 1,112              2,16 ± 0,886 -0,976 0,329 

Transferência de alunos      2,41 ± 0,944              2,34 ± 0,938 -0,437 0,662 

Indisciplina dos alunos      2,46 ± 0,879              2,42 ± 0,826 -0,110 0,913 

Espaços de lazer próximo da escola      2,18 ± 1,385              3,16 ± 1,809 -3,053 0,002* 

Descontentamento profissional      2,38 ± 0,906              2,87 ± 1,070 -2,578 0,010* 

Influências climáticas para as aulas      2,44 ± 1,136              2,76 ± 1,403 -1,180 0,238 

Dificuldade dos alunos com os conteúdos      2,57 ± 0,877              2,66 ± 0,878 -0,500 0,617 

Diálogo entre médico e professor      2,77 ± 1,113              2,53 ± 1,006 -1,169 0,243 

Visão da comunidade escolar sobre a EF      2,72 ± 1,197              2,89 ± 1,351 -0,595 0,552 

Existência de cuidadores na escola      3,13 ± 2,014              2,95 ± 1,944 -0,668 0,504 

Relação da escola com a comunidade       3,18 ± 1,436              3,29 ± 1,541 -0,398 0,690 

Resistência com novos currículos      3,21 ± 1,040              3,34 ± 1,279 -0,274 0,784 

Respeito à diversidade cultural na escola       3,49 ± 1,200              3,21 ± 1,473 -1,395 0,163 

Relação interpessoal entre os alunos      3,40 ± 1,477              3,61 ± 1,717 -0,457 0,647 

Barulho causado pelas aulas de EF      3,76 ± 0,788              3,97 ± 0,753 -1,147 0,251 

Trânsito para chegar até a escola       3,79 ± 1,060              4,00 ± 1,315 -0,750 0,453 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas       3,97 ± 1,686              4,18 ± 1,642 -0,792 0,428 
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Como se pode constatar nas tabelas anteriores, os profissionais que atuavam na rede 

municipal de educação de São Paulo perceberam de maneira semelhante a maioria dos fatores 

que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF nessa rede, independentemente da 

década de formação, tempo de experiência na rede, tempo de atuação na mesma escola, ou de 

acordo com a localização da escola na qual trabalha. 

De acordo com a década de formação, apenas 1 (um) fator foi percebido de forma 

diferente: os profissionais com formação mais recente do que aqueles formados a mais tempo 

acharam que o barulho causado pelas aulas de EF atrapalhava de forma mais intensa a prática 

pedagógica do professor de EF, provavelmente porque tinham uma percepção diferente da sua 

prática pedagógica, principalmente, quando essa didática influenciava negativamente as aulas 

dos outros professores da escola. 

Em relação ao tempo de experiência profissional na mesma rede de ensino, apenas 1 

(um) fator foi percebido de forma diferente: os profissionais com menos de 10 (dez) anos de 

experiência profissional na rede acreditaram que a transferência de alunos durante o semestre 

letivo é um fator que dificultava mais a prática pedagógica do professor de EF. Essa 

percepção, talvez se deva ao fato de eles possuírem menos experiência pedagógica para lidar 

com esses novos alunos quando comparados aos profissionais que já atuavam na rede por 

mais tempo. 

 Em relação ao tempo de experiência na mesma escola, apenas 1 (um) fator foi 

percebido de forma diferente: os profissionais com menos de 10 (dez) anos de experiência na 

escola acreditaram que a falta de respeito à diversidade cultural é um fator que dificultava 

mais a didática do docente de EF. Sua percepção se diferenciava daquela dos profissionais 

que atuavam na mesma escola há mais tempo porque estes já  havia aprendido a lidar melhor 

com os alunos e haviam percebido com menos detalhes os problemas gerados pela diferentes 

situações socioeconômicas, religiosas, étnicas e culturais entre os discentes. 

 Conforme o local de atuação, 3 (três) fatores foram percebidos de forma diferente. O 

primeiro deles se referiu aos profissionais que atuaram em escolas mais centrais. Estes 

sentiram mais dificuldades devido à alteração da função social da escola quando comparados 

com aqueles que atuaram nas regiões mais periféricas, provavelmente porque nas regiões mais 

carentes a escola pública já supria diversas necessidades da comunidade há mais tempo do 

que nos bairros de classe média da cidade. Parece que quando os profissionais das regiões 

mais centrais passaram a receber estudantes com diversificados problemas sociais, foi 

percebida uma maior alteração do seu cotidiano escolar. 

O segundo fator percebido de maneira diferente se refere à falta de espaços de lazer 

próximos da escola. Essa foi uma dificuldade sentida com mais intensidade pelos 
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profissionais que atuam nas escolas periféricas, principalmente, porque nos bairros mais 

carentes existem menos espaços públicos que os docentes de EF possam utilizar para suas 

aulas.  

O terceiro fator foi o descontentamento profissional, observando-se diferenças na 

percepção. Os docentes de EF e gestores das escolas localizadas nas áreas mais periféricas da 

cidade registraram maior descontentamento profissional quando comparados com os que 

atuaram em escolas mais centrais. Isso se deve, provavelmente ao fato de, nesses bairros mais 

afastados, os profissionais da Educação vivenciarem diariamente uma realidade mais difícil 

em diversos sentidos.  

Portanto, ao analisar todas as comparações realizadas com base em diferentes 

aspectos, pode-se constatar que a percepção dos fatores que dificultavam a prática pedagógica 

do professor de EF no cotidiano escolar público é muita parecida, independentemente das 

variáveis analisadas.  
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5.2.7 - Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre professores de EF e gestores (coordenadores pedagógicos, auxiliares de diretor e 

diretor). 

 

 Neste segmento será analisada a percepção do grupo pesquisado, considerando a 

função que exercem na escola. Os resultados serão apresentados na tabela 16. 

 

Tabela 16 – Comparação da percepção de gestores e professores de EF sobre fatores que 

dificultavam a prática pedagógica do professor de EF.  

 

        Fatores dificultadores �̅� ± s z
a
 P 

     Gestor (n=56)        Professor (n=79)   
Alteração da função social da escola      1,57 ± 0,657              1,48 ± 0,596 -0,737 0,461 

Condições para a educação inclusiva      1,71 ± 0,868              1,85 ± 0,988   -0,551 0,581 

Formação continuada oferecida pela rede      2,05 ± 0,862              1,76 ± 0,851 -2,286 0,022* 

Reorientação curricular      2,04 ± 0,713              1,85 ± 0,802 -1,641 0,101 

Remuneração do professor      2,52 ± 1,206              1,81 ± 0,818 -3,463 0,001* 

Postura do aluno com os estudos      2,43 ± 0,988              1,96 ± 0,926 -3,035 0,002* 

Jornada de trabalho extensa      2,68 ± 0,855              2,00 ± 0,877 -4,328 0,000* 

Número de alunos por turma      2,80 ± 1,182              1,96 ± 1,043 -4,230 0,000* 

Participação da família na vida escolar      2,59 ± 1,156              2,11 ± 0,934 -2,377 0,017* 

Transferência de alunos      2,54 ± 0,934              2,29 ± 0,936 -1,399 0,162 

Indisciplina dos alunos      2,70 ± 0,872              2,28 ± 0,816 -2,496 0,013* 

Espaços de lazer próximo da escola      2,09 ± 1,297              2,71 ± 1,703 -2,070 0,038* 

Descontentamento profissional      2,52 ± 1,044              2,52 ± 0,932 -0,355 0,723 

Influências climáticas para as aulas      2,89 ± 1,303              2,28 ± 1,097 -2,589 0,010* 

Dificuldade dos alunos com os conteúdos      2,64 ± 0,903              2,56 ± 0,859 -0,530 0,596 

Diálogo entre médico e professor      2,82 ± 1,081              2,62 ± 1,090 -1,067 0,286 

Visão da comunidade escolar sobre a EF      2,98 ± 1,136              2,62 ± 1,294 -1,579 0,114 

Existência de cuidadores na escola      2,91 ± 1,966              3,20 ± 2,009 -0,708 0,479 

Relação da escola com a comunidade       3,64 ± 1,458              2,90 ± 1,392 -2,830 0,005* 

Resistência com novos currículos      3,21 ± 1,124              3,27 ± 1,106 -0,856 0,392 

Respeito à diversidade cultural na escola       3,38 ± 1,214              3,44 ± 1,337 -0,477 0,633 

Relação interpessoal entre os alunos      3,64 ± 1,542              3,33 ± 1,542 -1,232 0,218 

Barulho causado pelas aulas de EF      3,75 ± 0,977              3,87 ± 0,607 -1,050 0,294 

Trânsito para chegar até a escola       3,80 ± 0,961              3,89 ± 1,251 -0,308 0,758 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas       4,21 ± 1,581              3,90 ± 1,729 -1,091 0,275 
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Os profissionais pesquisados perceberam 10 (dez) fatores que dificultaram a prática 

pedagógica do professor de EF de forma diferente: formação continuada oferecida pela rede, 

remuneração do professor, postura dos alunos com os estudos, jornada de trabalho extensa, 

número de alunos por turma, participação da família na vida escolar do aluno, indisciplina dos 

alunos, espaços de lazer próximos da escola, influências climáticas para as aulas, e relação da 

escola com a comunidade.  

Os professores de EF perceberam essas dificuldades com maior intensidade quando se 

comparou sua percepção com a dos gestores. Provavelmente, isso ocorreu porque os docentes 

estavam todos os dias ministrando aulas para os estudantes enquanto os gestores não tinham 

um contato tão frequente com eles. Os gestores acreditaram que apenas a falta de espaços de 

lazer próximos da escola dificultava mais intensamente a prática pedagógica do professor de 

EF quando se comparou sua percepção com a dos docentes. Provavelmente esses gestores 

acreditem que os bairros possuem menos espaços de lazer em condições de utilização para as 

aulas e/ou percebem que os docentes usam poucos esse tipo de espaço, quando eles existem.  

 Portanto, o cargo ocupado mostra-se como um aspecto que pode alterar a intensidade 

da percepção do cotidiano escolar, embora todos concordem que os mesmos fatores 

dificultem a prática pedagógica dos professores. Isso demonstra, mais uma vez, que a maioria 

dos fatores citados pelos colaboradores da pesquisa dificultava a prática pedagógica dos 

professores de EF, provavelmente porque a maioria deles é de ordem sociopolítica, cultural, 

institucional e organizacional. 

 Após analisar as diferenças na percepção dos docentes de EF e dos gestores sobre os 

fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF da rede municipal de São 

Paulo, entende-se que seria interessante realizar essas comparações em dois grupos separados 

com a intenção de ampliar a compreensão do fenômeno investigado. Portanto, a seguir será 

mostrado e analisado os resultados das respostas dos docentes de EF, comparando subgrupos 

formados a partir da consideração do tempo decorrido desde sua formação inicial, o do tempo 

de experiência profissional na rede, do tempo de experiência na mesma escola e da 

localização da escola em que atuam, se em áreas centrais ou periféricas da cidade. Essa 

mesma sequência será adotada quando se tratar dos resultados dos gestores.  
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5.2.8 - Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF para os 

docentes de EF. 

 

 Nesse tópico, serão discutidos os principais fatores que dificultaram a prática 

pedagógica do professor  de EF segundo a percepção dos docentes desse componente 

curricular.  

 
Tabela 17 – Percepção dos fatores que dificultavam a prática pedagógica pelos professores de 

EF . 

 

 

 

Fatores dificultadores 
Frequência de respostas  

 �̅� 

 

    S 1 2 3 4 5 6 7 

Alteração da função social da escola 

Formação continuada oferecida pela rede        

45 

34 

30 

35 

 4 

 6 

 0 

 3 

 0 

 1 

 0 

 0 

0 

0 

   1,48 

   1,76         

 0,596 

 0,851 

Remuneração do professor 34 27   17  1  0  0 0    1,81  0,818 

Condições para a educação inclusiva 38 22 12  7  0  0 0    1,85  0,988 

Reorientação curricular 29 36 11  3  0  0 0    1,85  0,802 

Postura do aluno com os estudos 27 36  8  8  0  0 0    1,96  0,926 

Número de alunos por turma 33 25 14  5  2  0 0    1,96    1,043 

Jornada de trabalho extensa 24 37 12  6  0  0 0    2,00  0,877 

Participação da família na vida escolar 22 34 15  8  0  0 0    2,11  0,934 

Indisciplina dos alunos 16 27 34  2  0  0 0    2,28  0,816 

Influências climáticas para as aulas 24 21 24  9  0  1 0    2,28  1,097 

Transferência de alunos 16 34 19  10  0  0 0    2,29  0,936 

Descontentamento profissional 11 29 26 13  0  0 0    2,52  0,932 

Dificuldade dos alunos com os conteúdos  6 35 27 10  1  0 0    2,56  0,859 

Diálogo entre médico e professor 11 34  8 26  0  0 0    2,62  1,090 

Visão da comunidade escolar sobre a EF 20 18 20 15  5  1 0    2,62  1,294 

Espaços de lazer próximos da escola 24 22  9  9 10  2 3    2,71  1,703 

Relação da escola com a comunidade 13 20 23 14  3  6 0    2,90  1,392 

Existência de cuidadores na escola 22 18  6  7 10 13 3    3,20  2,009 

Resistência com novos currículos  5 12 28 29  1  4 0    3,27  1,106 

Relação interpessoal entre os alunos  8 16 28  9  5 13 0    3,33  1,542 

Respeito à diversidade cultural na escola  5 14 23 23  7  6 1    3,44  1,337 

Barulho causado pelas aulas de EF  0  1 13 63  0  1 1    3,87  0,607 

Trânsito para chegar até a unidade escolar  3  8  8 49  1  7 3    3,89  1,251 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas  5 18 12 11 14 16 3    3,90  1,729 
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Conforme exposto na tabela 17, foram identificados 8 (oito) fatores que dificultavam 

extremamente a prática pedagógica do professor de EF na rede municipal paulista, de acordo 

com os docentes que ensinaram essa disciplina na escola: 

 - alteração da função social da escola;  

 - formação continuada oferecida pela rede;  

 - remuneração do professor;  

 - condições para a educação inclusiva;  

 - reorientação curricular;  

 - postura dos alunos com os estudos;  

 - número de alunos por turma;  

 - jornada de trabalho extensa. 

 Foram identificados 10 (dez) fatores que dificultavam muito a prática pedagógica 

segundo os docentes que ensinaram essa disciplina, sendo eles:  

 - participação da família na vida escolar;  

 - indisciplina dos alunos;  

 - influências climáticas para as aulas;  

 - transferência de alunos;  

 - descontentamento profissional;  

 - dificuldade dos alunos com os conteúdos;  

 - diálogo entre médico e professor;  

 - visão da comunidade escolar sobre a EF;  

 - espaços de lazer próximos da escola;  

 - relação da escola com a comunidade.  

 Identificamos 7 (sete) fatores que dificultavam pouco a prática pedagógica do 

professor de EF:  

 - existência de cuidadores na escola;  

 - resistência a novos currículos;  

 - relação interpessoal entre os alunos;  

 - respeito à diversidade cultural na escola;  

 - barulho causado pelas aulas de EF;  

 - trânsito para chegar até a escola;  

 - trabalho conjunto entre as disciplinas.  

  

 Na tentativa de visualizar a disposição da intensidade das dificuldades segundo a 

percepção dos docentes de EF que atuavam na rede municipal, foi organizada uma teia com 
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os mesmos critérios utilizados nas teias anteriores. Para sua leitura foi criada a seguinte 

legenda: 

 

 Vermelho – Fatores que dificultavam extremamente; 

 Preto – Fatores que dificultavam muito; 

 Verde – Fatores que dificultavam pouco. 

  

Esquema 3 – Teia de relações dos fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF para 

os docentes de EF. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

215 

 

5.2.9 - Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre docentes de EF com formação antiga e formação recente. 

 

 Neste momento, serão comparados como que os docentes de EF que realizaram a sua 

formação acadêmica até a década de 80 (oitenta) e que se formaram após a década de 90 

(noventa) perceberam as dificuldades que tinham para efetivar a sua prática pedagógica nas 

escolas da rede municipal de São Paulo. Os resultados serão apresentados na tabela 18. 

 

Tabela 18 – Comparação da percepção de fatores que dificultavam a prática pedagógica 

do professor de EF segundo tempo de formação acadêmica dos docentes de EF. 
 

        Fatores dificultadores �̅� ± s z
a
 P 

   1960 – 1980 (n=28)      1990 – 2014 (n=51)   
Alteração da função social da escola      1,50 ± 0,694              1,47 ± 0,542 -0,147 0,883 

Formação continuada oferecida pela rede      1,96 ± 0,838              1,65 ± 0,844   -1,926 0,054 

Remuneração do professor      2,04 ± 0,922              1,69 ± 0,735 -1,626 0,104 

Condições para a educação inclusiva      1,98 ± 0,737              1,69 ± 0,905 -1,920 0,055 

Reorientação curricular      2,14 ± 1,079              1,84 ± 0,834 -0,205 0,837 

Postura do aluno com os estudos      2,07 ± 1,016              1,90 ± 0,878 -0,623 0,533 

Número de alunos por turma      2,25 ± 1,076              1,80 ± 1,000 -1,983 0,047* 

Jornada de trabalho extensa      2,25 ± 0,928              1,86 ± 0,825 -1,906 0,057 

Participação da família na vida escolar      2,14 ± 0,970              2,10 ± 0,922 -0,185 0,854 

Indisciplina dos alunos      2,14 ± 0,848              2,35 ± 0,796 -1,180 0,238 

Influências climáticas para as aulas      2,61 ± 1,034              2,10 ± 0,900 -1,647 0,099 

Transferência de alunos      2,43 ± 0,959              2,22 ± 0,923 -1,034 0,301 

Descontentamento profissional      2,54 ± 0,881              2,51 ± 0,967 -0,118 0,906 

Dificuldade dos alunos com os conteúdos      2,43 ± 0,836              2,63 ± 0,871 -1,153 0,249 

Diálogo entre médico e professor      2,43 ± 1,034              2,73 ± 1,115 -1,136 0,256 

Visão da comunidade escolar sobre a EF      2,89 ± 1,315              2,47 ± 1,270 -1,310 0,190 

Espaços de lazer próximos da escola      2,46 ± 1,401              2,84 ± 1,848 -0,569 0,569 

Relação da escola com a comunidade      3,04 ± 1,598              2,82 ± 1,276 -0,468 0,640 

Existência de cuidadores na escola       3,25 ± 1,974              3,18 ± 2,047 -0,058 0,954 

Resistência com novos currículos      3,04 ± 0,922              3,39 ± 1,185 -1,187 0,235 

Relação interpessoal entre os alunos       3,36 ± 1,521              3,31 ± 1,568 -0,264 0,792 

Respeito à diversidade cultural na escola      3,39 ± 1,449              3,47 ± 1,286 -0,127 0,899 

Barulho causado pelas aulas de EF       3,93 ± 0,262              3,84 ± 0,731 -1,349 0,177 

Trânsito para chegar até a unidade escolar      4,11 ± 1,133              3,76 ± 1,305 -1,483 0,138 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas       4,11 ± 1,685              3,78 ± 1,759 -0,734 0,463 
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5.2.10 - Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre docentes de EF com mais experiência e menos experiência de rede. 

 

 Nesta fase, serão comparados como que os docentes de EF com mais de 10 (dez) anos 

e com menos de 10 (dez) anos de experiência de rede perceberam as dificuldades que tinham 

para efetivar a sua prática pedagógica nas escolas municipais paulistas. Os resultados serão 

apresentados na tabela 19. 

 

Tabela 19 - Comparação da percepção de fatores que dificultavam a prática pedagógica 

do professor de EF segundo tempo de experiência na rede municipal de ensino. 

 

        Fatores dificultadores   �̅� ± s      z
a
 P 

     < 10 anos (n=30)          > 10 anos (n=49)   
Alteração da função social da escola      1,47 ± 0,571              1,49 ± 0,617 -0,064 0,949 

Formação continuada oferecida pela rede      1,80 ± 0,887              1,73 ± 0,836   -0,382 0,703 

Remuneração do professor      1,67 ± 0,711              1,90 ± 0,872 -1,072 0,284 

Condições para a educação inclusiva      1,73 ± 0,907              1,92 ± 1,038 -0,663 0,507 

Reorientação curricular      1,63 ± 0,669              1,98 ± 0,854 -1,744 0,081 

Postura do aluno com os estudos      2,00 ± 0,983              1,94 ± 0,899 -0,152 0,879 

Número de alunos por turma      1,67 ± 0,884              2,14 ± 1,099 -1,965 0,049* 

Jornada de trabalho extensa      1,90 ± 0,845              2,06 ± 0,899 -0,809 0,419 

Participação da família na vida escolar      1,93 ± 0,868              2,22 ± 0,963 -1,236 0,216 

Indisciplina dos alunos      2,47 ± 0,776              2,16 ± 0,825 -1,628 0,104 

Influências climáticas para as aulas      2,07 ± 0,944              2,41 ± 1,171 -1,167 0,243 

Transferência de alunos      2,03 ± 0,928              2,45 ± 0,914 -2,038 0,042* 

Descontentamento profissional      2,70 ± 0,988              2,41 ± 0,888 -1,230 0,219 

Dificuldade dos alunos com os conteúdos      2,63 ± 0,999              2,51 ± 0,767 -0,682 0,495 

Diálogo entre médico e professor      2,53 ± 1,074              2,67 ± 1,107 -0,522 0,602 

Visão da comunidade escolar sobre a EF      2,37 ± 1,189              2,78 ± 1,343 -1,286 0,198 

Espaços de lazer próximos da escola      3,00 ± 1,800              2,53 ± 1,634 -1,200 0,230 

Relação da escola com a comunidade      2,73 ± 1,285              3,00 ± 1,458 -0,612 0,541 

Existência de cuidadores na escola       3,30 ± 2,261              3,14 ± 1,860 -0,108 0,914 

Resistência com novos currículos      3,40 ± 1,248              3,18 ± 1,014 -1,090 0,276 

Relação interpessoal entre os alunos       3,13 ± 1,383              3,45 ± 1,634 -0,860 0,390 

Respeito à diversidade cultural na escola      3,43 ± 1,305              3,45 ± 1,370 -0,192 0,847 

Barulho causado pelas aulas de EF       4,00 ± 0,788              3,80 ± 0,456 -0,795 0,427 

Trânsito para chegar até a unidade escolar      3,73 ± 1,388              3,98 ± 1,164 -1,090 0,276 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas       3,73 ± 1,818              4,00 ± 1,683 -0,575 0,565 

 



 

217 

 

5.2.11 - Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre docentes de EF com mais experiência e menos experiência de escola. 

 

 Neste item serão comparados como que os docentes de EF com mais de 10 (dez) anos 

e com menos de 10 (dez) anos de experiência na mesma escola perceberam as dificuldades 

que tinham para efetivar a sua prática pedagógica nas escolas municipais paulistas. Os 

resultados serão apresentados na tabela 20. 

 

Tabela 20 - Comparação da percepção dos docentes de EF sobre os fatores que 

dificultavam a prática pedagógica segundo tempo de atuação na atual escola. 

 

        Fatores dificultadores �̅� ± s z
a
 P 

     < 10 anos (n=61)          > 10 anos (n=18)   
Alteração da função social da escola      1,46 ± 0,565              1,56 ± 0,705 -0,375 0,707 

Formação continuada oferecida pela rede      1,70 ± 0,823              1,94 ± 0,938   -1,018 0,309 

Remuneração do professor      1,70 ± 0,738              2,17 ± 0,985 -1,829 0,067 

Condições para a educação inclusiva      1,80 ± 0,928              2,00 ± 1,188 -0,396 0,692 

Reorientação curricular      1,79 ± 0,733              2,06 ± 0,998 -0,905 0,366 

Postura do aluno com os estudos      2,00 ± 0,913              1,83 ± 0,985 -0,893 0,372 

Número de alunos por turma      1,85 ± 0,963              2,33 ± 1,237 -1,512 0,131 

Jornada de trabalho extensa      1,95 ± 0,825              2,17 ± 1,043 -0,760 0,447 

Participação da família na vida escolar      2,10 ± 0,907              2,17 ± 1,043 -0,099 0,921 

Indisciplina dos alunos      2,34 ± 0,793              2,06 ± 0,873 -1,464 0,143 

Influências climáticas para as aulas      2,28 ± 1,097              2,28 ± 1,127 -0,018 0,985 

Transferência de alunos      2,26 ± 0,947              2,39 ± 0,916 -0,605 0,545 

Descontentamento profissional      2,56 ± 0,940              2,39 ± 0,916 -0,650 0,516 

Dificuldade dos alunos com os conteúdos      2,57 ± 0,921              2,50 ± 0,618 -0,269 0,788 

Diálogo entre médico e professor      2,52 ± 1,074              2,94 ± 1,110 -1,432 0,152 

Visão da comunidade escolar sobre a EF      2,51 ± 1,312              3,00 ± 1,188 -1,422 0,155 

Espaços de lazer próximos da escola      2,92 ± 1,744              2,00 ± 1,372 -2,164 0,030* 

Relação da escola com a comunidade      2,84 ± 1,368              3,11 ± 1,491 -0,720 0,472 

Existência de cuidadores na escola       3,26 ± 2,057              3,00 ± 1,879 -0,412 0,681 

Resistência com novos currículos      3,33 ± 1,151              3,06 ± 0,938 -0,763 0,446 

Relação interpessoal entre os alunos       3,33 ± 1,578              3,33 ± 1,455 -0,024 0,981 

Respeito à diversidade cultural na escola      3,30 ± 1,269              3,94 ± 1,474 -1,961 0,050* 

Barulho causado pelas aulas de EF       3,90 ± 0,625              3,78 ± 0,548 -0,217 0,828 

Trânsito para chegar até a unidade escolar      3,92 ± 1,320              3,78 ± 1,003 -0,081 0,936 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas       3,85 ± 1,778              4,06 ± 1,589 -0,446 0,656 
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5.2.12 - Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre docentes de EF que atuavam em áreas centrais e periféricas.  

 

 Nesta parte, serão comparados como que os docentes de EF que atuavam em áreas 

centrais e periféricas perceberam as dificuldades que tinham para efetivar a sua prática 

pedagógica nas escolas municipais paulistas. Os resultados serão apresentados na tabela 21. 

 

Tabela 21 - Comparação da percepção de docentes de EF sobre fatores que dificultavam 

a prática pedagógica segundo localização da escola. 
 

        Fatores dificultadores �̅� ± s z
a
 P 

      Periférica (n=56)             Central (n=23)   

Alteração da função social da escola      1,61 ± 0,623              1,17 ± 0,705 -2,983 0,003* 

Formação continuada oferecida pela rede      1,70 ± 0,807              1,91 ± 0,949   -0,910 0,363 

Remuneração do professor      1,89 ± 0,846              1,61 ± 0,722 -1,342 0,180 

Condições para a educação inclusiva      1,95 ± 1,034              1,61 ± 1,188 -1,289 0,197 

Reorientação curricular      1,86 ± 0,841              1,83 ± 0,717 -0,076 0,939 

Postura do aluno com os estudos      1,96 ± 0,990              1,96 ± 0,767 -0,389 0,697 

Número de alunos por turma      2,04 ± 1,095              1,78 ± 0,902 -0,847 0,397 

Jornada de trabalho extensa      2,04 ± 0,894              1,91 ± 0,848 -0,505 0,614 

Participação da família na vida escolar      2,16 ± 0,987              2,00 ± 0,798 -0,520 0,603 

Indisciplina dos alunos      2,29 ± 0,825              2,26 ± 0,810 -0,023 0,982 

Influências climáticas para as aulas      2,16 ± 1,023              2,57 ± 1,273 -1,342 0,180 

Transferência de alunos      2,30 ± 0,952              2,26 ± 0,915 -0,234 0,815 

Descontentamento profissional      2,45 ± 0,893              2,70 ± 1,020 -1,048 0,295 

Dificuldade dos alunos com os conteúdos      2,54 ± 0,873              2,61 ± 0,839 -0,572 0,567 

Diálogo entre médico e professor      2,71 ± 1,124              2,39 ± 0,988 -1,150 0,250 

Visão da comunidade escolar sobre a EF      2,61 ± 1,289              2,65 ± 1,335 -0,166 0,868 

Espaços de lazer próximos da escola      2,46 ± 1,537              3,30 ± 1,964 -1,820 0,069 

Relação da escola com a comunidade      2,91 ± 1,366              2,87 ± 1,486 -0,094 0,925 

Existência de cuidadores na escola       3,16 ± 1,980              3,30 ± 2,120 -0,033 0,974 

Resistência com novos currículos      3,34 ± 1,116              3,09 ± 1,083 -1,119 0,263 

Relação interpessoal entre os alunos       3,38 ± 1,447              3,22 ± 1,783 -0,712 0,476 

Respeito à diversidade cultural na escola      3,48 ± 1,175              3,35 ± 1,695 -0,517 0,605 

Barulho causado pelas aulas de EF       3,84 ± 0,532              3,96 ± 0,767 -0,293 0,769 

Trânsito para chegar até a unidade escolar      3,79 ± 1,155              4,13 ± 1,456 -0,601 0,548 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas       3,91 ± 1,730              3,87 ± 1,766 -0,055 0,956 
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Como se pode observar nas tabelas anteriores, os docentes de EF perceberam da 

mesma forma a maioria dos fatores que dificultavam a sua prática pedagógica, 

independentemente da década de formação, tempo de experiência na rede, tempo de atuação 

na mesma escola e atuação em escolas localizadas em áreas centrais ou periféricas da cidade.  

 De acordo com a década de formação, apenas 1 (um) fator foi percebido de forma 

diferente. Os professores de EF com formação mais recente acharam que o número de alunos 

por turma dificultava mais a sua prática pedagógica do que aqueles formados há mais tempo. 

Provavelmente porque os docentes com formação mais recente utilizavam estratégias 

didáticas, nas quais o número de alunos na mesma turma poderia influenciar negativamente o  

para alcance de seus objetivos pedagógicos. 

 Em relação ao tempo de experiência profissional na rede, apenas 2 (dois) fatores foram 

percebidos de forma diferente. Os docentes de EF com menos de 10 (dez) anos de experiência 

profissional na rede acreditavam que o número de alunos por turma e a transferência de 

alunos durante o semestre letivo eram fatores que dificultavam mais a sua prática pedagógica, 

provavelmente, porque tinham menos experiência pedagógica para lidar com um número 

maior de alunos na mesma turma e com os novos alunos que chegavam às escolas durante o 

semestre quando comparados aos docentes que já atuavam na rede há mais tempo. 

  Em relação ao tempo de experiência na mesma escola, 2 (dois) fatores foram 

percebidos de forma diferente. Professores de EF com mais de 10 (dez) anos de experiência 

na mesma escola acreditavam que a falta de espaços de lazer próximos da sua unidade escolar 

era um fator que dificultava mais a sua prática pedagógica, provavelmente porque eles 

achavam que a ausência de espaços públicos para praticar esportes era um fator que 

influenciava de forma mais negativa a sua aula quando comparado com os professores com 

menos tempo de experiência na mesma escola. 

 Em contrapartida, os docentes de EF com menos tempo de escola acreditaram que a 

falta de respeito à diversidade cultural era um fator que dificultava mais a sua didática, 

provavelmente, porque aqueles que atuavam na mesma escola há mais tempo já conseguiam 

lidar melhor com os alunos e percebiam menos os problemas gerados pela diferentes 

situações socioeconômicas, religiosas, étnicas e culturais entre os discentes.  

De acordo com a localização da escola de atuação, 1 (um) fator foi percebido de forma 

diferente. Os docentes de EF que atuavam nas escolas mais centrais sentiam mais dificuldades 

para efetivar a sua prática pedagógica como consequência da alteração da função social da 

escola quando comparados aos professores que atuavam nas regiões mais periféricas. 

Provavelmente,  nas regiões mais carentes a escola pública já supria diversas necessidades da 

comunidade há mais tempo do que nos bairros de classe média da cidade. Pensa-se que, 
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quando os profissionais das regiões mais centrais passaram a receber estudantes com 

diversificados problemas sociais, sentiram mais as alterações que ocorreram em seu cotidiano 

de trabalho. 

Portanto, feitas essas comparações entre os diferentes grupos de professores de EF, 

constata-se que a percepção dos fatores que dificultavam a prática pedagógica na escola 

pública da rede municipal é muita parecida.  
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5.2.13 - Compreensão do cotidiano escolar: fatores que dificultavam a prática 

pedagógica do professor de EF segundo os gestores. 

 

 Na sequência, serão discutidos os principais fatores que dificultavam a prática 

pedagógica do professor de EF, segundo os gestores que participaram da pesquisa.  

 

Tabela 22 – Percepção dos gestores sobre os fatores que dificultavam a prática 

pedagógica do professor de EF.  

  

 

 

Fatores dificultadores 
Frequência de respostas  

 �̅� 

 

    S 1 2 3 4 5 6 7 

Alteração da função social da escola 

Condições para a educação inclusiva        

29 

26 

22 

24 

 5 

 3 

 0 

 2 

 0 

 1 

 0 

 0 

0 

0 

   1,57 

   1,71         

 0,657 

 0,868 

Reorientação curricular 11 34    9  2  0  0 0    2,04  0,713 

Formação continuada oferecida pela rede 14 29 10  2  1  0 0    2,05  0,862 

Espaços de lazer próximos da escola 24 17  6  5  3  1 0    2,09  1,297 

Postura do aluno com os estudos  6 29 16  2  2  1 0    2,43  0,988 

Remuneração do professor 10 24 10  8  3  1 0    2,52    1,206 

Descontentamento profissional  7 25 15  7  1  1 0    2,52  1,044 

Transferência de alunos  5 28 11 12  0  0 0    2,54  0,934 

Participação da família na vida escolar  5 28 16  1  4  2 0    2,59  1,156 

Dificuldade dos alunos com os conteúdos  4  22 22  6  2  1 0    2,64  0,903 

Jornada de trabalho extensa  2 25 19   9  1  0 0    2,68  0,855 

Indisciplina dos alunos  4 19 24  8  1  0 0    2,70  0,872 

Número de alunos por turma  6 19 18  7  5  1 0    2,80  1,182 

Diálogo entre médico e professor  6 20  8 22  0  0 0    2,82  1,081 

Influências climáticas para as aulas  6 20 14  8  6  2 0    2,89  1,303 

Existência de cuidadores na escola 16 17  6  3  5  5 4    2,91  1,966 

Visão da comunidade escolar sobre a EF  2 19 21  9  2  3 0    2,98  1,136 

Resistência com novos currículos  0 16 22 12  2  4 0    3,21  1,124 

Respeito à diversidade cultural na escola  1 12 22 12  4  5 0    3,38  1,214 

Relação interpessoal entre os alunos  4  7 22  6  7  9 1    3,64  1,542 

Relação da escola com a comunidade  3 10 18  4 15  6 0    3,64  1,458 

Barulho causado pelas aulas de EF  1  4 12 34  2  2 1    3,75  0,977 

Trânsito para chegar até a unidade escolar  1  5  7 38  1  4 0    3,80  0,961 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas  1  8 15  3 14 13 2    4,21  1,581 
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De acordo com os dados da tabela 22, os gestores acreditavam que os fatores que 

dificultavam extremamente a prática pedagógica do professor de EF eram:  

 - alteração da função social da escola;  

 - condições para a educação inclusiva.  

 Foram identificados 16 (dezesseis) fatores que dificultavam muito a prática pedagógica 

do professor de EF que atuava na rede municipal paulista para os gestores, sendo eles:  

- reorientação curricular;  

 - formação continuada oferecida pela rede;  

 - espaços de lazer próximos da escola;  

 - postura do aluno com os estudos;  

 - remuneração do professor;  

 - descontentamento profissional;  

 - transferência de alunos;  

 - participação da família na vida escolar;  

 - dificuldade dos alunos com os conteúdos;  

 - jornada de trabalho extensa;  

 - indisciplina dos alunos;  

 - número de alunos por turma;  

 - diálogo entre médico e professor;  

 - influências climáticas para as aulas;  

 - existência de cuidadores na escola;  

 - visão da comunidade escolar sobre a EF.  

  Foram Identificados 7 (sete) fatores que dificultavam pouco a prática pedagógica do 

professor de EF que atuava nas escolas da rede municipal paulista para os gestores, sendo 

eles:  

 - resistência a novos currículos;  

 - respeito à diversidade cultural na escola;  

 - relação interpessoal entre os alunos;  

 - relação da escola com a comunidade;  

 - barulho causado pelas aulas de EF;  

 - trânsito para chegar até a unidade escolar;  

 - trabalho conjunto entre as disciplinas.  

 Na tentativa de visualizar a disposição da intensidade das dificuldades, segundo a 

percepção dos gestores, foi organizado uma teia com os mesmos critérios utilizados nas teias 

anteriores. Para sua leitura foi criada a seguinte legenda: 



 

223 

 

 

 Vermelho – Fatores que dificultavam extremamente; 

 Preto – Fatores que dificultavam muito; 

 Verde – Fatores que dificultavam pouco. 

Esquema 4 – Teia de relações dos fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF para 

os gestores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

224 

 

5.2.14 - Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

da percepção de gestores de acordo com o tempo em que concluíram a formação inicial. 

 

 Em seguida, serão comparados como que os gestores que realizaram a sua formação 

acadêmica até a década de 80 (oitenta) e os gestores que se formaram após a década de 90 

(noventa) perceberam as dificuldades que o professor de EF que atuava nas escolas da rede 

municipal de São Paulo, tinha para efetivar a sua prática pedagógica. Os resultados serão 

apresentados na tabela 23. 

 

Tabela 23 – Comparação da percepção de gestores sobre fatores que dificultavam a 

prática pedagógica do professor de EF segundo decorrido desde a formação inicial. 
 

        Fatores dificultadores �̅� ± s z
a
 P 

   1960 – 1980 (n=19)      1990 – 2014 (n=37)   
Alteração da função social da escola      1,42 ± 0,607             1,65 ± 0,676 -1,248 0,212 

Condições para a educação inclusiva      1,58 ± 0,769             1,78 ± 0,917   -0,840 0,401 

Reorientação curricular      2,16 ± 0,688             1,97 ± 0,726 -0,920 0,357 

Formação continuada oferecida pela rede      2,00 ± 0,882             2,08 ± 0,862 -0,302 0,763 

Espaços de lazer próximos da escola      2,11 ± 1,197             2,08 ± 1,362 -0,229 0,819 

Postura do aluno com os estudos      2,42 ± 1,261             2,43 ± 0,835 -0,691 0,490 

Remuneração do professor      2,32 ± 1,336             2,62 ± 1,139 -1,136 0,256 

Descontentamento profissional      2,53 ± 1,124             2,51 ± 1,017 -0,028 0,978 

Transferência de alunos      2,58 ± 0,961             2,51 ± 0,932 -0,121 0,903 

Participação da família na vida escolar      2,53 ± 0,841             2,62 ± 1,299 -0,047 0,963 

Dificuldade dos alunos com os conteúdos      2,58 ± 0,838             2,68 ± 0,944 -0,369 0,712 

Jornada de trabalho extensa      2,79 ± 0,855             2,62 ± 0,861 -0,604 0,546 

Indisciplina dos alunos      2,79 ± 0,855             2,65 ± 0,889 -0,646 0,518 

Número de alunos por turma      2,89 ± 1,197             2,76 ± 1,188 -0,333 0,739 

Diálogo entre médico e professor      2,95 ± 1,177             2,76 ± 1,038 -0,660 0,509 

Influências climáticas para as aulas      2,89 ± 1,197             2,89 ± 1,370 -0,036 0,971 

Existência de cuidadores na escola      2,89 ± 1,853             2,92 ± 2,046 -0,125 0,901 

Visão da comunidade escolar sobre a EF      3,11 ± 0,994             2,92 ± 1,211 -0,901 0,368 

Resistência com novos currículos       3,74 ± 1,284             2,95 ± 0,941 -2,382 0,017* 

Respeito à diversidade cultural na escola      3,16 ± 0,958             3,49 ± 1,325 -0,650 0,516 

Relação interpessoal entre os alunos       3,84 ± 1,803             3,54 ± 1,406 -0,637 0,524 

Relação da escola com a comunidade      4,00 ± 1,453             3,46 ± 1,445 -0,213 0,225 

Barulho causado pelas aulas de EF       4,16 ± 0,958              3,54 ± 0,931 -2,066 0,039* 

Trânsito para chegar até a unidade escolar      3,89 ± 0,875              3,76 ± 1,011 -0,920 0,357 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas       4,74 ± 1,628              3,95 ± 1,508 -1,785 0,074 
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5.2.15 - Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre gestores com mais experiência e menos experiência de rede municipal. 

 

 Na sequência, serão comparados como que os gestores com mais e com menos de 10 

(dez) anos de experiência de rede perceberam as dificuldades que o professor de EF que 

atuava nas escolas municipais paulistas, tinha para efetivar a sua prática pedagógica. Os 

resultados serão apresentados na tabela 24. 

 

Tabela 24 - Comparação da percepção de gestores sobre fatores que dificultavam a 

prática pedagógica do professor de EF segundo tempo de atuação na rede municipal de 

ensino. 

 

        Fatores dificultadores �̅� ± s z
a
 P 

     < 10 anos (n=38)          > 10 anos (n=18)   
Alteração da função social da escola      1,53 ± 0,647              1,67 ± 0,686 -0,765 0,444 

Condições para a educação inclusiva      1,61 ± 0,595              1,94 ± 1,259   -0,348 0,727 

Reorientação curricular      1,97 ± 0,592              2,17 ± 0,924 -0,572 0,567 

Formação continuada oferecida pela rede      2,00 ± 0,805              2,17 ± 0,985 -0,584 0,559 

Espaços de lazer próximos da escola      2,00 ± 1,336              2,28 ± 1,257 -1,096 0,273 

Postura do aluno com os estudos      2,45 ± 1,005              2,39 ± 0,979 -0,288 0,774 

Remuneração do professor      2,61 ± 1,198              2,33 ± 1,237 -0,912 0,362 

Descontentamento profissional      2,50 ± 1,180              2,56 ± 0,705 -0,540 0,589 

Transferência de alunos      2,32 ± 0,904              3,00 ± 0,840 -2,672 0,008* 

Participação da família na vida escolar      2,55 ± 1,288              2,67 ± 0,840 -1,056 0,291 

Dificuldade dos alunos com os conteúdos      2,55 ± 0,828              2,83 ± 1,043 -0,843 0,399 

Jornada de trabalho extensa      2,68 ± 0,873              2,67 ± 0,840 -0,104 0,918 

Indisciplina dos alunos      2,66 ± 0,966              2,78 ± 0,647 -0,543 0,587 

Número de alunos por turma      2,87 ± 1,143              2,67 ± 1,283 -0,903 0,366 

Diálogo entre médico e professor      2,76 ± 1,101              2,94 ± 1,056 -0,577 0,564 

Influências climáticas para as aulas      2,61 ± 1,152              3,50 ± 1,425 -2,161 0,031* 

Existência de cuidadores na escola      2,61 ± 1,853              3,56 ± 2,093 -1,723 0,085 

Visão da comunidade escolar sobre a EF      3,87 ± 1,119              3,22 ± 1,166 -1,089 0,276 

Resistência com novos currículos       3,29 ± 1,271              3,06 ± 0,725 -0,166 0,868 

Respeito à diversidade cultural na escola      3,29 ± 1,137              3,56 ± 1,381 -0,284 0,777 

Relação interpessoal entre os alunos       3,45 ± 1,589              4,06 ± 1,392 -1,455 0,146 

Relação da escola com a comunidade      3,45 ± 1,427              4,06 ± 1,474 -1,411 0,158 

Barulho causado pelas aulas de EF       3,68 ± 1,118              3,89 ± 0,583 -1,443 0,149 

Trânsito para chegar até a unidade escolar      3,74 ± 0,921              3,94 ± 1,056 -0,710 0,478 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas       4,13 ± 1,663              4,39 ± 1,420 -0,486 0,627 
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5.2.16 - Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre gestores de acordo com o tempo de experiência na escola.  

 

 Serão comparados, a seguir, como que os gestores com mais e com menos de 10 (dez) 

anos de experiência na mesma escola perceberam as dificuldades que o professor de EF que 

atuava nas escolas municipais paulistas tinha para efetivar a sua prática pedagógica. Os 

resultados serão apresentados na tabela 25. 

 

Tabela 25 - Comparação da percepção de gestores sobre fatores que dificultavam a 

prática pedagógica do professor de EF segundo tempo de experiência na escola. 

 

        Fatores dificultadores �̅� ± s z
a
 P 

     < 10 anos (n=51)          > 10 anos (n=5)   
Alteração da função social da escola      1,59 ± 0,669              1,40 ± 0,548 -0,530 0,596 

Condições para a educação inclusiva      1,73 ± 0,827              1,60 ± 1,342   -1,078 0,281 

Reorientação curricular      1,98 ± 0,678              2,60 ± 0,894 -1,594 0,111 

Formação continuada oferecida pela rede      2,02 ± 0,836              2,40 ± 1,140 -0,815 0,415 

Espaços de lazer próximos da escola      2,12 ± 1,336              1,80 ± 0,837 -0,213 0,831 

Postura do aluno com os estudos      2,37 ± 0,958              3,00 ± 1,255 -1,288 0,198 

Remuneração do professor      2,55 ± 1,222              2,20 ± 1,095 -0,634 0,526 

Descontentamento profissional      2,49 ± 1,065              2,80 ± 0,837 -0,869 0,385 

Transferência de alunos      2,51 ± 0,925              2,80 ± 1,095 -0,528 0,598 

Participação da família na vida escolar      2,57 ± 1,188              2,80 ± 0,837 -0,919 0,358 

Dificuldade dos alunos com os conteúdos      2,65 ± 0,890              2,60 ± 1,140 -0,061 0,951 

Jornada de trabalho extensa      2,69 ± 0,860              2,60 ± 0,894 -0,293 0,770 

Indisciplina dos alunos      2,71 ± 0,879              2,60 ± 0,894 -0,414 0,679 

Número de alunos por turma      2,80 ± 1,114              2,80 ± 1,924 -0,493 0,622 

Diálogo entre médico e professor      2,80 ± 1,096              3,00 ± 1,000 -0,365 0,715 

Influências climáticas para as aulas      2,84 ± 1,271              3,40 ± 1,673 -0,714 0,475 

Existência de cuidadores na escola      2,78 ± 1,953              4,20 ± 1,789 -1,773 0,076 

Visão da comunidade escolar sobre a EF      2,94 ± 1,103              3,40 ± 1,517 -0,619 0,536 

Resistência com novos currículos       3,20 ± 1,167              3,40 ± 0,548 -0,875 0,381 

Respeito à diversidade cultural na escola      3,31 ± 1,191              4,00 ± 1,414 -1,034 0,301 

Relação interpessoal entre os alunos       3,51 ± 1,461              5,00 ± 1,871 -1,803 0,071 

Relação da escola com a comunidade      3,55 ± 1,460              4,60 ± 1,140 -1,570 0,116 

Barulho causado pelas aulas de EF       3,73 ± 1,021              4,00 ± 0,000 -0,985 0,325 

Trânsito para chegar até a unidade escolar      3,75 ± 0,868              4,40 ± 1,673 -1,233 0,218 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas       4,10 ± 1,552              5,40 ± 1,517 -1,784 0,074 
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5.2.17 - Fatores que dificultavam a prática pedagógica do professor EF: comparação 

entre gestores que atuavam em escolas centrais ou periféricas. 

 

 Nesta fase, será comparada a percepção dos gestores que atuavam em escolas 

localizadas em áreas centrais ou periféricas da cidade sobre as dificuldades que o professor de 

EF tinha para efetivar a sua prática pedagógica. Os resultados serão apresentados na tabela 26. 

 

Tabela 26 - Comparação da percepção de gestores sobre fatores que dificultavam a 

prática pedagógica do professor de EF segundo a localização da escola.  

 

        Fatores dificultadores �̅� ± s z
a
 P 

     Periférica (n=41)             Central  (n=15)   
Alteração da função social da escola      1,66 ± 0,617              1,33 ± 0,724 -2,048 0,041* 

Condições para a educação inclusiva      1,76 ± 0,943              1,60 ± 0,632   -0,235 0,814 

Reorientação curricular      2,05 ± 0,805              2,00 ± 0,378 -0,021 0,983 

Formação continuada oferecida pela rede      2,05 ± 0,865              2,07 ± 0,884 -0,111 0,912 

Espaços de lazer próximos da escola      1,78 ± 1,037              2,93 ± 1,580 -2,645 0,008* 

Postura do aluno com os estudos      2,32 ± 0,960              2,73 ± 1,033 -1,598 0,110 

Remuneração do professor      2,54 ± 1,247              2,47 ± 1,125 -0,126 0,900 

Descontentamento profissional      2,29 ± 0,929              3,13 ± 1,125 -2,699 0,007* 

Transferência de alunos      2,56 ± 0,923              2,47 ± 0,990 -0,330 0,742 

Participação da família na vida escolar      2,66 ± 1,217              2,40 ± 0,986 -0,883 0,377 

Dificuldade dos alunos com os conteúdos      2,61 ± 0,891              2,73 ± 0,961 -0,099 0,921 

Jornada de trabalho extensa      2,73 ± 0,895              2,53 ± 0,743 -0,516 0,606 

Indisciplina dos alunos      2,71 ± 0,901              2,67 ± 0,816 -0,069 0,945 

Número de alunos por turma      2,71 ± 1,123              3,07 ± 1,335 -1,087 0,277 

Diálogo entre médico e professor      2,85 ± 1,108              2,73 ± 1,033 -0,392 0,695 

Influências climáticas para as aulas      2,83 ± 1,181              3,07 ± 1,624 -0,364 0,716 

Existência de cuidadores na escola      3,10 ± 2,083              2,40 ± 1,549 -0,970 0,332 

Visão da comunidade escolar sobre a EF      2,88 ± 1,053              3,27 ± 1,335 -0,846 0,397 

Resistência com novos currículos       3,02 ± 0,908              3,73 ± 1,486 -1,594 0,111 

Respeito à diversidade cultural na escola      3,51 ± 1,247              3,00 ± 1,069 -1,573 0,116 

Relação interpessoal entre os alunos       3,44 ± 1,534              4,20 ± 1,474 -1,573 0,116 

Relação da escola com a comunidade      3,54 ± 1,468              3,93 ± 1,438 -0,830 0,407 

Barulho causado pelas aulas de EF       3,66 ± 1,039              4,00 ± 0,756 -1,247 0,212 

Trânsito para chegar até a unidade escolar      3,80 ± 0,928              3,80 ± 1,082 -0,492 0,623 

Trabalho em conjunto entre as disciplinas       4,05 ± 1,642              4,67 ± 1,345 -1,424 0,154 
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Como se pode observar nas tabelas anteriores, os gestores perceberam da mesma 

forma a maioria dos fatores que dificultavam a prática pedagógica dos professores de EF, 

independentemente da década de formação, tempo de experiência na rede, tempo de atuação 

na mesma escola e localização da escola de atuação.  

Em relação à década de formação, 2 (dois) fatores foram percebidos de forma 

diferente. Gestores com formação mais recente achavam que a resistência a novos currículos, 

dificultava mais a prática pedagógica do professor de EF quando comparados a aqueles 

formados há mais tempo. Provavelmente os gestores com formação mais recente tinham uma 

ideia diferente sobre a EF e quando tentavam conversar sobre novas propostas curriculares 

com os docentes de EF percebiam mais intensamente uma resistência da parte desses 

profissionais. 

Além disso, para os gestores formação há mais tempo, as aulas de EF ajudavam os 

docentes das outras disciplinas, enquanto os gestores com formação mais recente acreditavam 

que essas aulas atrapalhavam os docentes de outros componentes curriculares. Provavelmente, 

essa diferença ocorre, novamente, porque os gestores com formação mais recente tinham uma 

ideia mais diversificada de EF escolar e percebiam como problemático quando os docentes 

dessa disciplina ministravam aulas com caráter esportivista e sem nenhuma relação com o 

projeto político-pedagógico da escola do que os gestores formação há mais tempo. 

 Em relação ao tempo de experiência profissional na rede, 2 (dois) fatores foram 

percebidos de forma diferente. Gestores com menos de 10 (dez) anos de experiência 

profissional na rede acreditavam que a transferência de alunos durante o semestre letivo e as 

influências climáticas que modificavam a estrutura das aulas eram fatores que dificultavam 

mais a prática pedagógica do professor de EF, do que os gestores mais antigos.  

 Ainda em relação ao tempo de experiência na mesma escola, os gestores perceberam 

da mesma forma os fatores que dificultam a prática pedagógica do professor de EF. 

De acordo com o local de atuação (regiões centrais ou periféricas da Diretoria de 

Ensino investigada), 3 (três) fatores foram percebidos de forma diferente. Gestores que 

atuavam nas escolas mais centrais perceberam mais dificuldades geradas pela alteração da 

função social da escola quando comparado com os gestores que atuavam nas regiões mais 

periféricas.  

Isso se dava, provavelmente, porque nas regiões mais carentes a escola pública já 

supria diversas necessidades da comunidade há mais tempo do que nos bairros de classe 

média da cidade. Nesse contexto, quando os profissionais das regiões mais centrais passaram 

a receber estudantes com diversificados problemas sociais, houve uma alteração mais intensa 

do seu cotidiano escolar. 
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 Em contrapartida, os gestores que trabalhavam nas escolas mais periféricas 

perceberam que existiam menos espaços de lazer próximos da sua unidade escolar, 

dificultando que o docente de EF conseguisse ministrar a sua aula fora dos muros escolares. 

Também perceberam que esses mesmos professores tinham um descontentamento 

profissional maior quando comparados com os gestores que atuavam nas escolas localizadas 

em áreas mais centrais, provavelmente, porque esses profissionais estavam mais propícios a 

perceberem todas as mazelas vivenciadas diariamente pelos moradores dos bairros mais 

periféricos de São Paulo. 

Portanto, ao analisar as comparações das percepções dos diferentes grupos de gestores, 

constata-se que ela é muita parecida, independentemente das variáveis analisadas.  
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5.2.18 – Análise final sobre os fatores que dificultavam a prática pedagógica do 

professor de EF.  

 

Ao analisar de forma definitiva todos os fatores que foram percebidos pelos 

colaboradores do estudo como aqueles que dificultavam a prática pedagógica do professor de 

EF, pode-se dizer que eles se encaixam, na sua maioria, em contextos de ordem social, 

cultural, institucional e organizacional, demonstrando que os docentes de EF possuem uma 

diversidade de obstáculos que não controlam para efetivar a sua prática pedagógica. 

Essa realidade, pode-se explicar pela ausência de diferenças significativas na 

percepção do grupo de profissionais da Educação, do grupo de professores de EF e do grupo 

de gestores na maioria dos fatores analisados, quando foi comparado a década de formação, o 

tempo de experiência de escola, de rede e a localização do bairro da unidade escolar, deixando 

claro que, na visão desses profissionais, os grandes problemas educacionais vivenciados 

diariamente pelos docentes de EF não estavam relacionados às questões didático-pedagógicas, 

mas às adversidades de ordem macroestrutural, principalmente, pela baixa remuneração do 

professor, pelas precárias condições de trabalho, pela intensificação do trabalho docente e 

pelo controle profissional.  

Em relação aos professores de EF sentirem de forma mais intensa os fatores que 

dificultavam a sua prática pedagógica quando comparados a percepção dos gestores, pode-se 

entender que isso acontece porque os docentes estão diariamente com os estudantes e 

precisam planejar, conforme seus objetivos  e ensinar as manifestações da cultura corporal de 

movimento para os alunos de acordo com o que foi planejado. Os gestores, ao observarem de 

“fora” aquilo que acontece na aula, talvez não tenham a noção exata das dificuldades que os 

professores possuem para efetivar a sua prática pedagógica.  

 A partir de agora, tenta-se compreender de forma mais aprofundada os fatores que 

facilitam a prática pedagógica do professor de EF que leciona nesse cotidiano escolar com 

tantas adversidades.  
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5.3 – FATORES QUE FACILITAVAM A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO 

PROFESSOR DE EF NA REDE MUNICIPAL DE SÃO PAULO. 

 

 Neste tópico do trabalho, serão discutidos os principais fatores que facilitavam a 

prática pedagógica do professor de EF nas escolas municipais de São Paulo (tabelas 27 e 28). 

Após a apresentação desses dados nas tabelas, serão mostrados os discursos dos profissionais 

da Educação a respeito de cada um dos fatores que interferiam na didática do professor de EF 

nessa rede de ensino.  

 

Tabela 27 – Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF. 

 

Fatores facilitadores 
Frequência de respostas  

   �̅� 

 

    S 1 2 3 4 5 6 7 

Realizar a jornada de formação integral 

EF na LDB como componente curricular 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 4 

12 

19 

19 

54 

58 

58 

46 

  6,23 

  6,02         

 0,801 

 0,918 

Recursos disponíveis na escola  0  0    3  7 21 78 26   5,87  0,862 

Tempo de ingresso do professor na escola   0  0  2 15 17 75 26   5,80  0,829 

Hora-atividade   0  1  2  7 36 60 29   5,77  0,946 

Empenho do professor  0  5 13  2 15 71 29   5,64  1,314 

Ambiente de aula adequado  1  1 10  4 26 69 24   5,64  1,156 

Relação professor/aluno  1  2  3  8 30 74 17   5,62  1,036 

Organização administrativa e pedagógica  0  3  8  7 21 81 15   5,59  1,095 

Perfil do professor  0  0  7 28 15 57 28   5,53  1,183 

Aulas e conteúdos diferenciados  0  7  5 13 21 65 24   5,51  1,286 

Relação interpessoal entre funcionários  1  8  6 16 21 63 20   5,35  1,379 

Adaptar as atividades  1  5 10 16 25 58 20   5,32  1,342 

Interesse dos alunos pelas aulas de EF  5  7 17  2 33 61 10   5,03  1,530 

Hidratação dos alunos  8 14 17  8 11 46 31   4,94  1,931 

Materiais para as aulas   2 22 22  1 22 46 20   4,76  1,806 

Competições externas  2  9  8 47 16 41 12   4,76  1,427 

Espaço físico  1 13 41  6 26 40  8   4,44  1,577 

Cooperação dos alunos na aula  4  9 46  8 24 40  4   4,30  1,560 

 

 

 Além dos 44 (quarenta e quatro) fatores presentes no roteiro de entrevista, os 

profissionais da Educação puderam ampliar as suas respostas e mencionaram se haveria mais 

algum fator que facilitava a ação didática do professor de EF na sua escola. Foram 

acrescentados 5 (cinco) fatores mostrados na tabela 28. 
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Tabela 28 – Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF 

acrescentados pelos profissionais da Educação. 

 

Portanto, ao analisar as duas tabelas, pode-se constatar que os profissionais da 

Educação que atuavam nas escolas do município de São Paulo pesquisadas, levantaram 24 

(vinte e quatro) fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF que lecionava 

nessa rede de ensino. 

 Para compreender de forma mais aprofundada essa realidade do cotidiano escolar 

público, a partir de agora serão realizadas, algumas reflexões no sentido de analisar a 

intensidade das facilidades mencionadas, alocá-las nas dimensões Sociopolítico/Cultural, 

Institucional/Organizacional e Instrucional/Pedagógica. Assim, ilustrando esses pontos 

positivos com as falas dos colaboradores do estudo durante as entrevistas e comparando esses 

resultados em relação a década de formação, tempo de rede, tempo de escola, local de atuação 

e gestores e professores de EF.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatores facilitadores 
Frequência de respostas 

   �̅�  
1 2 3 4 5 6 7 

Relação entre os professores de EF                                                                                8   7,00  

Projetos esportivos na escola        9     6,00  

Autonomia para utilização de verbas                                                                 2    6,00  

Acordos com os alunos na aula       1    6,00  

Reuniões mensais entre EF e gestão                                                                  1     5,00  
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5.3.1 - Compreensão do cotidiano escolar: teia de relações dos fatores que facilitavam a 

prática pedagógica do professor de EF. 

 

 Na tentativa de visualizar e auxiliar a compreender os aspectos que facilitavam a 

prática pedagógica dos professores de EF, foi organizada uma teia (Esquema 5).  

A seguir, a teia inclui os fatores presentes no roteiro de entrevista. Os fatores 

intervenientes que foram acrescentados pelos pesquisados não foram incluídos devido aos 

critérios de cálculo (média e desvio-padrão) utilizados para organizá-la. No centro da teia 

constam os fatores que mais facilitavam a prática pedagógica do professor de EF nas escolas 

que pertencem a rede municipal de São Paulo e quanto mais para a periferia da teia, esses 

fatores vão se tornando menos facilitadores. Para sua leitura foi criada a seguinte legenda: 

 

 Vermelho – Fatores que facilitavam extremamente; 

 Preto – Fatores que facilitavam muito; 

 Verde – Fatores que facilitavam pouco.  

 
Esquema 5 – Teia de relações dos fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF.  
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 Ao olhar para a teia identificam-se 2 (dois) fatores que foram considerados como 

aqueles que facilitavam extremamente a efetivação da prática pedagógica do professor de EF 

na opinião dos pesquisados:  

 - realizar a jornada de formação integral; 

 - EF na LDB como componente curricular. 

 Identificamos 12 (doze) fatores que facilitavam muito a prática pedagógica do 

professor de EF, sendo eles:  

 - recursos disponíveis na escola;  

 - tempo de ingresso do professor na unidade escolar;  

 - hora-atividade;  

 - empenho do professor;  

 - ambiente de aula adequado;  

 - relação professor/aluno; 

 - organização administrativa e pedagógica;  

 - perfil do professor;  

 - aulas e conteúdos diferenciados;  

 - relação interpessoal entre os funcionários;  

 - adaptar as atividades;  

 - interesse dos alunos pelas aulas de EF.  

 Foram 5 (cinco) fatores que os profissionais da Educação que participaram da pesquisa 

consideraram que facilitavam pouco a prática pedagógica do professor de EF: 

 - hidratação dos alunos;  

 - materiais para as aulas;  

 - competições externas;  

 - espaço físico;  

 - cooperação dos alunos na aula.  

 Para compreender com se classificaram os fatores que facilitavam a prática 

pedagógica do professor de EF que atuava nas escolas do município de São Paulo, estes foram 

organizadas segundo as três dimensões propostas por André (2008), mesmo sabendo que 

essas dimensões se relacionam o tempo todo.  

 No quadro 15 constam em vermelho os fatores que foram acrescentados aos 44 

(quarenta e quatro) fatores apresentados a eles durante as entrevistas.  

 Dos 44 (quarenta e quatro) fatores inicialmente oferecidos aos pesquisados para colher 

sua percepção, 19 (dezenove) foram classificados como facilitadores para que o docente de 

EF ministrasse suas aulas. Ao final, o quadro 15 contém 24 (vinte e quatro) fatores que 
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poderiam facilitar a prática pedagógica do professor de EF que ensinava nas escolas 

municipais de São Paulo. 

Desses 24 (vinte e quatro) fatores, os de ordem Institucional/Organizacional foram os 

que mais apareceram, seguidos pelos relacionados à dimensão Instrucional/Pedagógica e, por 

último, pelos relacionados aos aspectos de ordem Sociopolítico/Cultural. 

 

Quadro 15 – Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor  de EF nas 

dimensões Sociopolítica/Cultural, Institucional/organizacional e 

Instrucional/Pedagógica. 

  

 Como se pode observar no quadro 15, foram identificados 12 (doze) fatores que 

facilitavam a prática pedagógica do professor de EF na dimensão 

Institucional/Organizacional, sendo que os profissionais entrevistados acreditavam que os 

fatores relacionados com a gestão da rede de ensino em que trabalhavam (realizar a jornada 

de formação integral, hora-atividade, organização administrativa e pedagógica da escola, 

realização de competições externas, projetos esportivos na escola e autonomia para a 

utilização de verbas) e da organização da própria escola (recursos disponíveis na escola, 

relação interpessoal entre os funcionários, espaços para hidratação próximos do local onde 

ocorre a aula de EF, materiais para as aulas, espaço físico adequado nas escolas e reuniões 

mensais entre os docentes de EF e a gestão) eram os que mais facilitavam o seu trabalho e os 

ajudavam a ter uma didática satisfatória.  

 Na dimensão Instrucional/Pedagógica foram mencionados 7 (sete) fatores que 

facilitavam a ação didática dos docentes de EF nas escolas dessa rede de ensino, mostrando-se 

que uma formação didático-pedagógica que rompe com a tradição e com os estereótipos da 

Institucional/Organizacional 
 

Instrucional/Pedagógica Sociopolítica/Cultural 
 

Realizar a jornada de formação integral Ambiente de aula adequado EF na LDB como componente curricular 

Recursos disponíveis na escola Relação professor/aluno Tempo de ingresso do professor na escola 

Hora-atividade Perfil do professor Empenho do professor 

Organização administrativa e pedagógica Aulas e conteúdos diferenciados Interesse dos alunos pelas aulas de EF 

Relação interpessoal entre funcionários Adaptar as atividades Cooperação dos alunos na aula 

Hidratação dos alunos Relação entre os professores de EF                                                                        

Materiais para as aulas Acordos com os alunos na aula   

Competições externas   

Espaço físico   

Projetos esportivos na escola    

Autonomia para utilização de verbas                                                            

Reuniões mensais entre EF e gestão                                                              
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área pode ajudar o professor de EF a superar os diversos obstáculos que vivencia diariamente 

no cotidiano escolar público.  

 Foram mencionados 5 (cinco) fatores de ordem Sociopolítico/Cultural que poderiam 

facilitar a didática do professor de EF. Apenas um deles (EF na LDB como componente 

curricular) foi considerado de ordem sociopolítica e os demais fatores mencionados (tempo 

de ingresso do professor na escola, empenho do professor, interesse dos alunos pelas aulas 

de EF e cooperação dos alunos na aula) estavam relacionados às questões culturais da 

própria dinâmica do cotidiano escolar.  
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5.3.2 – Compreensão do cotidiano escolar: teia de relações dos fatores que facilitavam a 

prática pedagógica do professor de EF nas dimensões Sociopolítica/Cultural, 

Institucional/Organizacional e Instrucional/Pedagógica. 

 

 Na tentativa de ampliar a compreensão dos fatores que facilitavam a prática 

pedagógica dos profissionais de EF que atuavam nas escolas da rede municipal, foi 

organizada mais uma teia. Ela incluiu apenas os fatores já presentes no roteiro de entrevista e 

que foram respondidos por todos os profissionais pesquisados. Os fatores foram alocados na 

teia de acordo com os valores de média e desvio-padrão apresentados. A localização na teia 

segue o seguinte critério: no centro da teia estão os fatores que mais facilitavam a prática 

pedagógica e quanto mais para a periferia da teia, constam os fatores menos facilitadores. 

Para sua leitura foi criada a seguinte legenda: 

 

 Verde – Fatores facilitadores Sociopolíticos/Culturais; 

 Azul – Fatores facilitadores Institucionais/Organizacionais; 

 Preto – Fatores facilitadores Instrucionais/Pedagógicos. 

 

Esquema 6 – Teia de relações dos fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF nas 

dimensões Sociopolítico/Cultural, Institucional/Organizacional e Instrucional/Pedagógica. 
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Na teia presente no Esquema 6, permite-se compreender que os fatores relacionados às 

dimensões Institucional/Organizacional e Instrucional/Pedagógica eram os que mais 

facilitavam a prática pedagógica do professor de EF nas escolas investigadas. 

Ao realizar uma análise mais aprofundada desses resultados, pode-se dizer que em 

contextos profissionais, onde os docentes lecionam em meio a um processo de precarização 

do seu trabalho, principalmente, por conta da sua baixa remuneração, intensificação do 

trabalho docente, condições inadequadas de trabalho e controle profissional, a 

organização da rede de ensino e a organização da própria escola em conjunto com uma boa 

formação profissional do professor de EF, que o ajude a romper com as tradições didáticas da 

área, podem facilitar a efetivação da prática pedagógica dos professores de EF no cotidiano 

escolar público.  

Diversos depoimentos dos pesquisados exemplificavam e comentavam sobre a 

diminuição da intensificação do trabalho docente, condições adequadas de trabalho e 

autonomia profissional e passaremos a apresentá-los a seguir. 

 

5.3.2.1 – Remuneração adequada do professor.  

 

Segundo os profissionais de educação pesquisados, o salário dos professores precisa 

ser revisto de acordo com as responsabilidades que esse profissional possui para efetivar a sua 

prática pedagógica. 

 

5.3.2.2 – Diminuição da intensificação do trabalho docente e melhores condições de 

trabalho.  

 

 Realizar a jornada de formação integral (JEIF), hora-atividade, organização 

administrativa e pedagógica da escola, EF na LDB como componente curricular, recursos 

disponíveis na escola, interesse dos alunos pelas aulas de EF, locais de hidratação dos alunos 

próximos do espaço onde ocorrem as aulas de EF, quantidade de materiais para as aulas, 

realização de competições externas, espaço físico adequado, cooperação dos alunos na aula de 

EF, projetos esportivos na escola, autonomia para a utilização de verbas e reuniões mensais 

entre a EF e a gestão podem auxiliar no processo de diminuição da intensificação do trabalho 

docente e em melhores condições de trabalho. 

 Essa realidade se torna mais clara nos seguintes depoimentos. Especificamente sobre a 

JEIF foi mencionado que: 
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 Realizar a JEIF é essencial para implementar um currículo. Eu aprendi muito em 

todos esses anos que realizei essa formação com as coordenadoras da escola e no contato 

com os outros professores (Sujeito 80 – Professor de EF). 

 

 Realizar a JEIF ajuda muito. Esse ano é a primeira vez que faço essa formação e fico 

realmente sabendo das coisas da escola. Isso é de fundamental importância (Sujeito 115 – 

Professor de EF). 

 

 Realizar a JEIF facilita o trabalho, mas os professores precisavam levar um pouco 

mais a sério esse momento. Entender realmente que esse tempo é de formação e estudar 

quando for possível. Quando isso acontece a JEIF facilita muito o trabalho dos professores 

(Sujeito 121 – Coordenador Pedagógico). 

  

 Percebe-se, na fala desses profissionais que nem todos os docentes de EF podem 

realizar essa formação em horário de trabalho, pois não possuem uma quantidade suficiente 

de aulas atribuídas que lhes dê o direito de realizar a JEIF. O relato dos colaboradores do 

estudo reforça o quanto a não realização dessa formação causa intensificação do trabalho 

docente: 

  

 É uma pena que eu não posso realizar a JEIF. Eu sou sempre a última que fica 

sabendo das coisas. O correto seria se todos os professores pudessem realizar essa formação, 

pois além de aumentar o salário, nós discutimos a realidade da escola, coisa que 

momentaneamente eu não posso fazer porque não tenho todas as aulas atribuídas (Sujeito 

77– Professor de EF). 

 

 Realizar a JEIF é essencial para a implementação do currículo de todas as 

disciplinas, inclusive da EF. Os professores que realizam essa formação discutem realmente 

os problemas da escola e estudam diversos autores. É uma pena que aqui na escola vários 

professores que queriam realizar a formação não podem, porque não possuem todas as aulas 

atribuídas (Sujeito 85 – Coordenador Pedagógico). 

 

 Eu nunca pude fazer a JEIF porque tenho outro emprego na escola particular e eu 

sinto muita falta de participar desses momentos, pois fico perdida em várias coisas que 
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acontecem na escola. Seria importantíssimo se eu pudesse realizar essa formação (Sujeito 95 

– Professor de EF). 

 

 Para os coordenadores pedagógicos seria importante que todos os professores 

realizassem a JEIF. Acho que realizar a formação dentro da escola é um fator de extrema 

facilidade para ajudar os professores a implementarem os seus currículos (Sujeito 106 – 

Coordenador Pedagógico). 

 

 Vale ressaltar que a hora-atividade é outro fator que ajuda na diminuição da 

intensificação do trabalho docente, pois os professores podem realizar as suas atividades 

burocráticas nesses horários, trocar experiências com outros profissionais sobre a realidade da 

escola ou sobre a sua prática pedagógica, como se pode observar nos relatos a seguir. 

 

 Eu realizo muitas atividades durante a minha Hora-Atividade. Faço os meus diários, 

faço a correção do trabalho dos alunos, às vezes converso com outros colegas sobre a escola. 

Acho que ter esse momento é muito importante (Sujeito 90 – Professor de EF). 

 

 A Hora-Atividade não é só importante para realizar serviços burocráticos. Em muitos 

momentos, eu troco muitas experiências com as professoras de outras disciplinas nesse 

horário e isso ajuda na minha prática pedagógica (Sujeito 92 – Professor de EF).  

 

 Os professores fazem muito bom uso da Hora-Atividade. Eles realizam o 

planejamento das suas aulas e conversam entre si. Também acho importante esse horário, 

pois sempre tem alguns professores que não podem realizar a JEIF e esse é o único momento 

que conseguimos conversar com eles sobre os acontecimentos da escola (Sujeito 100 – 

Coordenador Pedagógico).  

 

 Durante a permanência nas escolas para fazer essa pesquisa, foi possível perceber que 

a rede municipal de São Paulo estava implementando um novo sistema de gestão pedagógica, 

no qual os docentes deveriam realizar o seu planejamento, diário, organizar o seu conteúdo e 

digitar as notas e faltas dos estudantes em um sistema virtual. Essa nova realidade fez com 

que alguns colaboradores do estudo cobrassem mais aulas para compor a hora-atividade dos 

professores. 
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 Hoje em dia eu acho que facilita pouco, principalmente porque nos últimos meses nós 

só estamos utilizando essas horas para aprender a utilizar esse novo sistema online que 

precisamos utilizar para colocar os nossos conteúdos e as notas na internet (Sujeito 109 – 

Professor de EF). 

 

 Nós estamos tendo muitos serviços burocráticos com a implementação do SGP, mais 

ainda as 3 (três) horas/aula que temos para realizar essas atividades nos ajuda na escola 

(Sujeito 110 – Professor de EF). 

 

 Também identificamos na fala de docentes de EF e coordenadores pedagógicos que a 

organização administrativa e pedagógica das escolas da rede municipal pode facilitar a prática 

pedagógica do professor de EF que atua nessa rede, como podemos observar nos relatos 

desses profissionais. 

 

 Nós ficamos um tempo só com uma coordenadora e agora temos duas novamente. 

Mas essa coordenadora que estava aqui é muito boa e ajuda muito os professores. Percebo 

essa mesma postura da diretora. Isso facilita muito com certeza (Sujeito 94 – Professor de 

EF). 

 

 Acho que aqui na nossa escola os coordenadores e todos os profissionais que estão na 

direção sempre ajudam muito os professores em tudo que eles precisam. Esse fator facilita 

muito o trabalho dos docentes (Sujeito 100 – Coordenador Pedagógico). 

 

 Os coordenadores, a auxiliar de direção e a diretora ajudam muito aqui na escola, 

tanto que depois que esse novo corpo gestor assumiu essa escola mudou para melhor. Eu não 

tenho dúvidas que uma organização administrativa e pedagógica com pessoas competentes 

facilita a prática pedagógica do professor de EF (Sujeito 116 – Professor de EF). 

 

 A EF constar na LDB como componente curricular obrigatório, foi mencionado pelos 

colaboradores da pesquisa como um fator de extrema importância para garantir melhores 

condições de trabalho para os professores de EF que atuam na escola pública, pois antes dessa 

legislação eles não se sentiam seguros a respeito da permanência desse componente curricular 

no currículo no ano seguinte, como pode-se observar nesses comentários. 
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 Eu acho que a EF constar na LDB como componente curricular é importantíssimo. Só 

a questão do professor saber que não irão tirar a sua disciplina na escola no outro ano, já 

traz certa segurança. Infelizmente no Brasil, a questão da legislação é extremamente 

importante para legitimar as disciplinas na escola (Sujeito 82 – Coordenador Pedagógico). 

 

 Com certeza foi importante para os professores que a EF passasse a constar na LDB 

como componente curricular. O problema é que a nossa disciplina ainda não é tão 

valorizada na escola como deveria ser (Sujeito 92 – Professor de EF). 

 

 Outro aspecto relatado sobre a EF ser componente curricular obrigatório na LDB foi a 

presença do professor formado nessa área de conhecimento na escola. Uma coordenadora 

pedagógica mencionou que antes, quanto ainda era professora regente, tinha que ministrar 

essas aulas e não sentia segurança para ensinar os conteúdos da EF, além de deixar de lado os 

ensinamentos desse componente curricular pela cobrança que recebia para ensinar os 

conteúdos de matemática e português.  

 

 Eu sou pedagoga e tinha que ministrar aula de EF antes da LDB mencionar que essa 

disciplina era componente curricular e tinha que existir o especialista. Eu não sou boa em 

movimentos e nem gostava de ministrar essas aulas. Com certeza o especialista de EF 

ministrando essas aulas melhorou muito a qualidade dessa disciplina, pois nós já tínhamos 

naquela época muita cobrança com o português e a matemática e isso vem aumentando cada 

vez mais (Sujeito 120 – Coordenador Pedagógico). 

 

 Muitos profissionais também expuseram que os recursos disponíveis nas escolas da 

rede municipal de São Paulo, ajudavam o professor de EF a diversificar a sua prática 

pedagógica, trazendo melhores condições de trabalho. 

 

 Realmente, nas escolas da rede municipal sempre tem uma boa sala de informática, 

sala de leitura, sala de vídeo e biblioteca que os alunos podem fazer pesquisa. Aqui na escola 

que eu estou hoje tem esses espaços e nas outras escolas que eu passei também tinha. Essa 

boa infraestrutura facilita sim o trabalho do professor (Sujeito 90 – Professor de EF). 

 

 Aqui na nossa escola temos sala de leitura, de vídeo, de informática, biblioteca, mas 

eu percebo que os professores não utilizam esses espaços como eu gostaria. Mas o simples 

fato de poder estimulá-los a utilizar esses recursos e modificar um pouco a sua aula eu já 
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acho que isso facilita muito a implementação de qualquer currículo na escola (Sujeito 92 – 

Coordenador Pedagógico). 

 

 Nessa escola tem todos esses espaços que você comentou, temos sala de leitura, sala 

de informática, sala de vídeo, biblioteca e a coordenação permite que os professores utilizem 

esses espaços para as aulas. Eu já trabalhei em mais de quatro escolas da prefeitura e todas 

tinham esses espaços (Sujeito 93 – Professor de EF). 

 

 A nossa escola tem todos esses recursos (sala de leitura, sala de informática, 

biblioteca). Isso é muito importante, porque quando precisamos podemos utilizar esses 

espaços (Sujeito 114 – Professor de EF). 

 

 Eu sou professora de sala de aula em outra rede de ensino. Lá nós não temos 

especialistas em sala de leitura e informática, sendo que o Pedagogo precisa fazer tudo. Aqui 

na rede municipal, além de ter esses recursos (sala de informática, leitura e biblioteca), 

existem os especialistas que trabalham com as crianças e nós podemos tentar realizar um 

trabalho em conjunto com eles. Isso é muito bom (Sujeito 115 – Professor de EF). 

 

 O interesse de uma parcela dos alunos pelas aulas de EF é outro fator que facilitava a 

ação didática dos docentes de EF que atuavam nessa rede e melhora as suas condições de 

trabalho. É possível perceber na fala dos pesquisados que nem todos os estudantes gostavam 

dessa aula, mas existe ainda um grupo de alunos que se interessavam pelas atividades 

ensinadas, como é possível observar nas falas a seguir: 

  

Realizamos a entrevista durante a aula de uma da professora. Um dos alunos prestava 

muito atenção no que conversávamos e na pergunta do interesse dos alunos pelas aulas ele se 

posicionou dizendo que todos os alunos gostam de EF naquela escola (Sujeito 53 – Professor 

de EF). 

 

 Eu percebo que existem muitos alunos que querem participar da aula, mas quando 

maiores eles ficam, mais difícil fica. As meninas vestem sapatilha, calça jeans e não querem 

suar. Muitos meninos também não querem fazer as aulas. Existe um pouco de interesse sim, 

mas muitos alunos não estão nem aí para nada também (Sujeito 90 – Professor de EF). 
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 Muitos alunos gostam de EF aqui na escola, tanto que quando os professores faltam 

sempre tem aquela criança que fica brava com essa ausência. Eu sei que nem todos os alunos 

colaboram, mais muitos deles gostam dessa aula (Sujeito 100 – Coordenador Pedagógico). 

 

Também foi mencionado por uma quantidade considerável de pesquisados que existe a 

cooperação dos alunos na aula de EF: 

 

Eu acho que muitos alunos cooperam na aula sim. Existem alguns alunos que não 

querem participar da aula, mas também percebo que uma parcela das crianças gostam e 

querem participar da aula de EF (Sujeito 109 – Professor de EF). 

 

Os locais de hidratação dos alunos próximos do espaço onde ocorre as aulas de EF, 

embora não pareça ser uma questão crucial para que se efetive a prática pedagógica do 

professor desse componente curricular, foi um fator que ajudava diariamente esses 

profissionais, já que dependendo dos objetivos da aula, é de extrema importância que os 

estudantes possam se hidratar sem perder muito tempo da aula. Essa realidade é possível 

perceber nessas falas: 

 

Eu já passei em muitas escolas que o local de hidratação era extremamente difícil, 

mas aqui nessa escola que atuo hoje é muito tranquilo. Aqui esse fator é extremamente 

facilitador (Sujeito 90 – Professor de EF). 

 

 Aqui na escola é fácil, nós temos várias torneiras ao lado da quadra (Sujeito 92 – 

Coordenador Pedagógico). 

 

 Nota-se que a quantidade de materiais para as aulas, que costuma ser muito ruim em 

muitas escolas estaduais e municipais brasileiras, também foi um fator que facilitou a prática 

pedagógica do professor de EF em uma parcela considerável das escolas visitadas, como 

pode-se observar nesses discursos:  

 

Eu não tenho todos os materiais que eu preciso porque as verbas são limitadas, mas a 

direção da escola sempre providencia o que eu peço, na medida do possível. Como eu já sei 

dessa limitação, eu não peço nada muito caro, mas tenho bastante coisa para trabalhar 

(Sujeito 80 – Professor de EF). 
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 Os professores de EF dessa escola possuem uma sala lotada de materiais para as suas 

aulas. Eu vejo essa questão aqui de extrema facilidade (Sujeito 92 – Coordenador 

Pedagógico). 

 

 Estou aqui há 3 (três) anos e estamos arrumando a nossa sala de materiais. Tudo o 

que nós pedimos para a direção temos retorno. Eu acho que aqui nessa escola nós temos 

bastante materiais para as aulas e esse é um fator muito facilitador (Sujeito 93 – Professor 

de EF). 

 

 Os professores de EF da nossa escola têm todos os materiais que eles pedem. Acho 

que nessa escola tem bastante material para as aulas de EF (Sujeito 100 – Coordenador 

Pedagógico). 

 

 Aqui na escola nós não podemos reclamar de materiais, pois nós temos tudo que 

precisamos e pedimos para a direção, mas nós temos que batalhar muito para conseguir 

essas coisas, temos que mostrar a importância do trabalho (Sujeito 109 – Professor de EF). 

 

 Aqui na escola a diretora faz um grande esforço para conseguir todo o material que 

nós pedimos. Eu não posso reclamar dos materiais aqui não (Sujeito 115 – Professor de EF). 

 

A realização de competições externas foi considerado um fator que facilitava a prática 

pedagógica do professor de EF que atuava na rede municipal de São Paulo e isso fica evidente 

em alguns discursos:  

 

Nós sempre levamos alguns alunos para as competições externas e eu percebo que 

eles ficam muito mais motivados em realizar a aula depois que voltam (Sujeito 89 – 

Professor de EF). 

 

 Eu acho muito importante as competições externas. Hoje mesmo eu estava ensinando 

handebol e nós vamos ir para um campeonato externo dessa modalidade. Muitos alunos 

quiseram se envolver na aula na expectativa de participar da competição. Acho que isso 

facilita muito (Sujeito 90 – Professor de EF). 

 



 

246 

 

 Eu acho que as competições externas ajudam muito sim, principalmente se o professor 

tiver um conceito de esporte educacional. Os alunos ficam mais motivados para realizar as 

aulas (Sujeito 122 – Professor de EF). 

 

 Apesar disso, muitos colaboradores do estudo mencionaram que o formato dessas 

competições precisava ser alterado para que realmente elas pudessem ser utilizadas como um 

recurso pedagógico pelo professor de EF, principalmente, porque da forma que elas 

aconteciam, os docentes ficavam com poucos alunos fora da escola, enquanto os outros 

estudantes ficavam sem aula, existindo um nível de competitividade muito grande durante os 

jogos. Dessa forma, retira-se o aspecto educativo dessa atividade. Essa realidade pode ser 

constatada nessas falas:  

 

O formato das competições na rede municipal precisa ser alterado. Eu não sei quem 

elabora essas coisas. O professor precisa ficar um dia todo no local dos jogos para jogar 

duas ou três vezes. Existem pessoas também que não entendem que são professores e querem 

vencer a qualquer custo. Esse formato tinha que ser diferente (Sujeito 16 – Professor de EF). 

 

 Eu não concordo com o formato das competições externas. Nós amamos fazer esporte 

e estimular que os nossos alunos também pratiquem, mas o formato das competições é bem 

complicado. Eu tentei falar para os colegas não participarem das competições esse ano, na 

tentativa de modificar essa estrutura, mas a maioria dos professores não concordou comigo 

(Sujeito 65 – Professor de EF). 

 

 Eu não concordo com o formato das competições externas. Percebo que os 

professores saem da escola com poucos alunos e todos os outros ficam sem aula naquele dia. 

Precisa alterar o formato dessas competições (Sujeito 67 – Diretor de Escola). 

 

 Eu acho que as competições externas facilitam muito, mas esse ano nós não vamos 

mais para as competições da prefeitura porque tem professores que são treinadores e querem 

bater nos nossos alunos. Não existe nada de educacional nessas competições, pois os 

professores só querem ganhar e não educar (Sujeito 72 – Professor de EF). 

 

 Nós tínhamos uma equipe de handebol feminino e a outra equipe tinha um professor 

que era técnico. Ele gritava com as alunas e nem deixava o nosso time jogar. Eu não acho 

que isso é educacional. Essa pessoa era treinador e não devia estar na escola. Por conta 
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disso eu até desanimei de levar os alunos para as competições (Sujeito 74 – Professor de 

EF). 

 

 Eu acho até importante as competições externas, mas o problema é que da forma que 

é organizado o professor tem que ficar fora da escola o dia todo para jogar um ou dois jogos. 

Eu sempre fico pensando nos outros alunos. Será que é correto que ficar dia todo fora da 

escola com 15 (quinze) alunos e deixar todos os outros sem aula? Por isso que eu acho 

complicado (Sujeito 93 – Professor de EF). 

  

O espaço físico adequado para realizar as aulas de EF, que também é um outro fator 

que dificulta a prática pedagógica de muitos docentes que lecionam em diferentes estados 

brasileiros, foi outro aspecto considerado facilitador para efetivar a prática pedagógica em 

muitas escolas dessa rede:  

 

O nosso espaço físico é muito bom. Possuímos três quadras, sendo duas cobertas. 

Nossa única dificuldade é quando mais de um professor necessita utilizar esses espaços, mas 

normalmente o espaço para a aula de EF dessa escola facilita muito o nosso trabalho 

(Sujeito 89 – Professor de EF). 

 

 Eu acho o espaço físico dessa escola um fator extremamente facilitador. Nós temos 

uma quadra, uma tenda e o pátio. Ficar no pátio é um pouco complicado porque atrapalha as 

outras aulas, mas na tenda e na quadra temos um espaço muito bom (Sujeito 93 – Professor 

de EF). 

 

 Nas escolas da rede municipal paulista os docentes de EF podem realizar projetos 

esportivos fora do horário das suas aulas. Essa possibilidade foi mencionada com um fator 

facilitador para efetivação da prática pedagógica desse professor porque quando os alunos 

podem realizar esses projetos eles ficam mais motivados para participar da aula: 

 

 Os professores de EF da escola podem realizar projetos antes e depois das aulas. 

Assim, ele pode realizar o treinamento no horário de treino e a parte pedagógica do 

currículo no horário da aula (Sujeito 36 – Coordenador Pedagógico). 
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 Nós temos projetos na escola de tênis, xadrez e futebol. Já tivemos projeto de dança. 

Isso ajuda muito na realização das aulas do currículo (Sujeito 52 – Coordenador 

Pedagógico). 

 

 Temos alunos aqui na escola que não entraram na criminalidade ou não fizeram 

coisas erradas porque podem participar dos projetos esportivos. Muitas vezes é a única coisa 

que eles se interessam. Esses projetos não podem acabar nunca, pois ajuda a escola em 

muitas outras funções, inclusive na disciplina dos alunos (Sujeito 111 – Professor de EF). 

 

 Um dos coordenadores pedagógicos entrevistados também relatou que a escola estava 

tendo mais autonomia para administrar as suas verbas, podendo adquirir materiais para a 

escola de acordo com o que realmente é necessário. Para esse profissional, essa maior 

autonomia foi um fator que facilitava a prática pedagógica do professor de EF: 

 

 Antigamente, as escolas tinham que utilizar as verbas exatamente naquelas coisas que 

a prefeitura obrigava. Hoje em dia, uma parte da verba pode ser utilizada no que realmente a 

escola precisa e isso facilita para comprar coisas que os professores das disciplinas acham 

necessário (Sujeito 35 – Coordenador Pedagógico). 

 

 Em uma das escolas visitadas, um coordenador pedagógico contou que mensalmente 

realizava uma reunião somente com os professores de EF da sua escola para saber sobre o 

andamento das aulas desses profissionais. Segundo esse profissional, essa prática vem 

facilitando a didática dos professores de EF na sua escola: 

 

 Todos os meses, os professores de cada disciplina realizam uma reunião com a 

coordenação pedagógica para falar sobre o andamento da sua área (Sujeito 28 – 

Coordenador Pedagógico). 

 

 Como se pode observar, fatores relacionados com a diminuição da intensificação do 

trabalho docente e com melhores condições de trabalho ocorriam na rede municipal de São 

Paulo e facilitavam a prática pedagógica do professor de EF. Entretanto, é importante destacar 

que a maioria desses fatores ocorriam por conta de uma boa gestão dessa rede de ensino e da 

organização da própria escola e não por melhorias estruturais do sistema educacional 

relacionadas com as questões sociopolíticas e culturais.  
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5.3.2.3 – Autonomia profissional 

 

 O ambiente de aula adequado, uma boa relação dos professores com os alunos entre os 

próprios docentes de EF, o perfil do professor para ministrar aulas para um determinado ciclo 

de escolarização, propor aulas e conteúdos diferenciados, adaptar as atividades de acordo com 

os objetivos estabelecidos em aula, a boa relação interpessoal entre os funcionários e o 

empenho do professor são fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF 

que podem ajudar na conquista de uma maior autonomia profissional desse docente na escola.  

 Sobre o ambiente de aula adequado para que todos os alunos participassem das aulas 

de EF os colaboradores da pesquisa mencionaram que:  

 

 Eu estou na escola faz pouco tempo, mas eu percebo que os planejamentos dos 

professores estão bem próximos do que eles fazem na aula. Acho que eles criam um ambiente 

adequado de aula por conta disso. Sempre percebo muitos alunos participando das aulas 

(Sujeito 92 – Coordenador pedagógico).  

 

 Eu tenho certeza que preparar um ambiente colorido, com bolas de diferentes cores e 

diferentes materiais facilita a prática pedagógica e tento o máximo possível criar esse 

ambiente. Mas a nossa correria na troca de aulas as vezes dificulta um pouco isso, mas 

quando conseguimos criar esse ambiente a aula acontece com melhor qualidade (Sujeito 116 

– Professor de EF). 

 

 A nossa sala da coordenação fica muito próxima da quadra e nós assistimos muitas 

vezes às aulas das professoras e percebemos que todos os alunos participam da aula. 

Acredito que elas criam esse ambiente adequado para todos realizarem as atividades 

propostas, mesmos com todas as dificuldades (Sujeito 119 – Assistente de Diretor). 

 

 Uma boa relação entre os professores de EF e os alunos foi percebido como um fator 

que facilitava a efetivação da prática pedagógica, principalmente porque o docente de EF 

costumava ter uma relação mais próxima com os estudantes, cativando para a aula 

principalmente, aqueles estudantes que tinham um comportamento mais complicado na 

escola. Isso pode ser observado no relato desses docentes: 
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A relação do professor de EF com os alunos é importantíssima. Muitas vezes eu 

consigo ensinar alguma coisa para turmas muito difíceis devido a boa relação que temos com 

os estudantes. O professor de EF sabe fazer muito bem isso (Sujeito 90 – Professor de EF). 

 

 Eu tenho uma relação muito boa com os alunos e acho que isso me ajuda muito para 

ministrar as minhas aulas. Percebo que normalmente os professores de EF possuem uma 

relação mais amistosa com os alunos (Sujeito 107 – Professor de EF). 

 

 Aqui na nossa escola tem alguns alunos que só ficam o tempo todo nas aulas de EF. 

Qualquer hora do dia que você passar na secretaria eles fogem da sala de aula. Eu tenho que 

conversar, pedir para eles ficarem na aula e tentar criar uma relação mais amistosa com os 

alunos e vejo que nessa realidade isso é muito importante para o bom andamento das aulas 

(Sujeito 130 – Professor de EF). 

 

 Fica evidente que a boa relação entre os próprios docentes de EF também ajuda na 

efetivação da prática pedagógica, pois esses profissionais se ajudam nas dificuldades e podem 

planejar de forma conjunta os aprendizados dos alunos durante todos os ciclos de 

escolarização.  

A seguir algumas declarações que comprovam isso. 

 

Nós estamos juntos aqui na escola há 20 (vinte) anos. Nós realizamos alguns 

combinados e todos cumprem. Se um aluno chutar uma bola de vôlei, independente do 

professor que estiver com ele, quem ver essa situação corrigi o aluno. Todos falam a mesma 

língua e somos muito respeitados na escola pelos professores das outras disciplinas e pela 

direção (Sujeito 44 – Professor de EF). 

 

 Aqui na escola eu sou módulo e trabalho em conjunto com os dois professores que 

possuem aulas. Nós ministramos aulas juntos e isso é muito bom, pois as salas são 

indisciplinadas e possuem muitos alunos. Com 2 (dois) professores fica um pouco menos 

difícil (Sujeito 71 – Professor de EF). 

 

 Eu e a outra professora de EF sempre trabalhamos juntas. Pensamos e aplicamos a 

aula em conjunto. Ela está de módulo e mesmo assim todos os alunos já sabem que nós duas 

somos professoras. Pena que ela não pode fazer JEIF e acho isso uma incoerência, mas ter 

ela aqui comigo facilita muito a minha prática pedagógica (Sujeito 93 – Professor de EF). 



 

251 

 

 

O perfil do professor de EF para ministrar aulas para um determinado ciclo de 

escolarização foi um fator que facilitava a prática pedagógica desse profissional, pois cada 

docente possui mais facilidade para organizar a sua aula para estudantes de uma determinada 

idade. Na rede municipal de São Paulo as aulas são atribuídas no início do ano de acordo com 

a pontuação que o professor possui por diferentes critérios, mas quando é possível atribuir 

aulas para os alunos que possuem uma idade que o docente de EF possui mais perfil para 

ensinar, o seu trabalho era facilitado, como se pode observar nesta fala:  

 

Eu ministro aula para os alunos menores aqui na escola e é necessário ter esse perfil 

sim. As crianças estão chegando cada vez menores e os adolescentes estão ficando cada vez 

mais difíceis. Quando o professor identifica que tem um perfil maior para ensinar os alunos 

de um determinado ciclo facilita muito o nosso trabalho (Sujeito 133 – Professor de EF). 

 

 Dessa maneira, propor aulas e conteúdos diferenciados na EF escolar é um grande 

desafio em um ambiente marcado por uma tradição esportivista, onde o docente, em geral, 

ensina apenas as quatro modalidades esportivas mais tradicionais no Brasil ou apenas permite 

que os estudantes pratiquem as práticas corporais que mais gostem. Entretanto, como pode-se 

notar nas falas dos pesquisados, os alunos possuíam certa resistência no início do trabalho 

quando os professores diversificavam as práticas corporais ensinadas, mas depois eles 

gostavam e isso facilitava a prática pedagógica durante o processo educacional:  

 

Em algumas aulas eu trato sobre anabolizantes com os alunos, questões sobre bulimia 

e anorexia também são conversadas com eles. Eu percebo que quando ensinamos conteúdos 

que estão relacionados com o cotidiano dos estudantes eles se interessam muito mais na aula. 

Isso facilita a nossa aula (Sujeito 90 – Professor de EF). 

 

 Eu e a outra professora da escola trabalhamos o ano passado com esportes radicais. 

Como existiam muitos alunos que andavam de skate, foi nítido que houve maior participação 

na aula. Quando os professores de EF conseguem ministrar conteúdos diferentes, eu percebo 

que os alunos se interessam mais pelas aulas (Sujeito 93 – Professor de EF). 

 

 Eu ensino sobre alimentação para os alunos, sobre postura, sobre a importância de 

realizar atividades físicas para ter uma vida saudável e trabalho com danças com os 
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menores. Toda vez que proponho conteúdos diferenciados percebo que os alunos se motivam 

muito mais para as aulas (Sujeito 95 – Professor de EF). 

 

 Quando cheguei aqui na escola comecei a realizar um trabalho com ginástica e hoje 

muitos alunos nem pedem mais para jogar futebol porque querem realizar essas aulas. Acho 

que trabalhar com conteúdos diferenciados facilita muito a prática pedagógica do professor 

de EF (Sujeito 105 – Professor de EF). 

 

 Não é sempre que eu consigo propor conteúdos diferenciados. A minha formação foi 

muito esportivista e eu gosto muito de esportes. Tenho bastante dificuldade de trabalhar com 

dança, luta, etc. Mas quando eu consigo sair do tradicional eu percebo que os alunos gostam 

muito (Sujeito 122 – Professor de EF). 

 

É evidente que realizar adaptações nas atividades de acordo com os objetivos 

estabelecidos em aula também foi um fator que facilitava a prática pedagógica do professor de 

EF nas escolas do município de São Paulo e ajudava a romper com uma tradição didática 

tecnicista nas aulas, como se pode perceber  nesses discursos: 

 

Eu preciso fazer muitas adaptações nas atividades para conseguir que todos os alunos 

realizem a aula. Muitas vezes, eu realizo pequenos grupos, jogando atividades esportivas 

diferentes em cada espaço da quadra e isso ajuda bastante. Muitas vezes também preciso 

adaptar materiais para ensinar alguns conteúdos. Isso é importante (Sujeito 90 – Professor 

de EF). 

 

 Eu iniciei a minha carreira trabalhando na roça e lá eu aprendi a adaptar as 

atividades porque a estrutura era muito ruim. Aqui na prefeitura a estrutura é melhor, porém 

o professor de EF precisa aprender a modificar as suas aulas quando as coisas não ocorrem 

como planejado, pois cada sala de aula é diferente e o que deu certo em uma pode dar tudo 

errado na outra (Sujeito 116 – Professor de EF). 

 

Nessa perspectiva, a boa relação interpessoal entre os funcionários é mais um fator que 

facilitava a prática pedagógica do professor de EF, principalmente, e porque quando existia 

essa relação amistosa, os servidores públicos se ajudavam para alcançar uma maior 

aprendizagem dos alunos, como se pode observar nessas falas:  
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Olha, eu acho que tenho muita sorte, pois em todas as escolas que trabalhei os 

funcionários tinham uma relação muito boa e com certeza isso influenciava positivamente na 

minha prática pedagógica (Sujeito 94 – Professor de EF). 

 

 A relação interpessoal entre os funcionários da nossa escola é ótima. Com certeza 

esse bom relacionamento facilita a prática pedagógica do professor de EF na escola, pois os 

docentes se sentem mais seguros quando os outros profissionais que trabalham na escola 

estão ao seu lado (Sujeito 100 – Coordenador Pedagógico).  

 

 Eu me dou bem com todos os funcionários da escola e sempre que eu preciso de 

alguma coisa eles me ajudam. Essa boa relação interpessoal me ajuda muito nas aulas 

(Sujeito 132 – Professor de EF). 

 

Assim, o empenho do professor para efetivar a sua prática pedagógica também foi 

mencionado com um fator que o ajudava. Considera-se que em um ambiente de trabalho com 

tantas dificuldades é essencial que o docente possua compromisso com o seu trabalho e tente 

ensinar com a melhor qualidade possível. Pode-se observar a importância do empenho do 

professor para que ocorra uma boa aula na escola nesses discursos:  

 

Eu acho que os professores de EF dessa escola são bem empenhados. Eu percebo que 

além de dar aula nós sempre ajudamos a escola em tudo. Ainda estamos ajudando os alunos 

com a questão de higiene, que está bem complicado com os alunos menores. Por essas 

questões eu acho que o nosso empenho facilita muito a nossa prática pedagógica (Sujeito 93 

– Professor de EF). 

 

 Os 2 (dois) professores de EF aqui da escola são muito empenhados e isso facilita 

muito o andamento das aulas deles (Sujeito 106 – Coordenador Pedagógico). 

 

 É importante destacar que um dos docentes entrevistados relatou que necessitava 

realizar acordos com os alunos para conseguir ensinar alguns conteúdos. Ele frisou que 

precisava deixar com que as crianças e adolescentes realizassem algumas atividades que 

gostassem em algumas aulas para propor o seu conteúdo em outras. Esse profissional 

acreditava que essa estratégia era um fator que facilitava a efetivação da sua prática 

pedagógica. 
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 Eu aprendi a realizar alguns acordos aqui na prefeitura. Sempre permito que na 

última aula do mês os alunos tenham uma aula livre. Com isso, eu consigo que todo mundo 

realize as atividades que eu proponho. Isso é muito importante (Sujeito 95 – Professor de 

EF). 

 

Ao analisar os fatores que facilitavam a prática pedagógica dos professores de EF que 

proporcionam autonomia profissional para esses docentes, pode-se constatar que as questões 

de cunho pedagógico são as  que possibilitam certa autonomia para esse profissional. 

 Em um contexto educacional, no qual o professor tem o seu trabalho cada vez mais 

controlado, com avaliações externas, sistemas pedagógicos online e todos os gestores que 

atuam nas Diretorias de Ensino possuem acesso aos conteúdos ensinados e aos conceitos 

emitidos pelos docentes, com elaborações cada vez mais frequentes de propostas curriculares 

e agora com a publicação final da Base Nacional Comum Curricular, os colaboradores da 

pesquisa mencionaram questões importantes que refletem na necessidade de autonomia para 

efetivar a sua prática pedagógica. 

A seguir, serão mostrados os resultados das comparações que foram realizadas sobre 

os fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF na percepção dos 

profissionais da Educação com formação antiga e recente, com mais tempo e menos tempo de 

rede municipal e de escola, que atuavam em escolas localizadas em bairros centrais e 

periféricos da Diretoria de Ensino pesquisada e sobre a percepção específica dos gestores e 

dos docentes de EF que colaboraram com o estudo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

255 

 

5.3.3 – Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre profissionais com formação antiga e formação recente. 

 

 Neste tópico serão comparados como que os profissionais que realizaram a sua 

formação acadêmica até a década de 80 (oitenta) e após a década de 90 (noventa) perceberam 

os fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF que atuava nas escolas da 

rede municipal de São Paulo. Os resultados serão apresentados na tabela 29. 

 

Tabela 29 - Comparação da percepção de profissionais da Educação sobre os fatores que 

facilitavam a prática pedagógica do professor de EF, segundo o seu tempo de formação.  

 

        Fatores facilitadores �̅� ± s z
a
 p 

    1960 – 1980 (n=47)     1990 – 2014 (n=88)   
Realizar a jornada de formação integral      6,28 ± 0,743              6,20 ± 0,833   -0,335 0,738 

EF na LDB como componente curricular      6,11 ± 0,961              5,98 ± 0,897   -1,043 0,297 

Recursos disponíveis na escola      5,91 ± 0,775              5,84 ± 0,908   -0,114 0,909 

Tempo de ingresso do professor na escola       5,96 ± 0,833              5,72 ± 0,970 -1,356 0,175 

Hora-atividade      5,79 ± 0,858              5,76 ± 0,994 -0,177 0,860 

Empenho do professor      6,04 ± 1,021              5,42 ± 1,404 -2,763 0,006* 

Ambiente de aula adequado      5,74 ± 1,206              5,58 ± 1,132 -1,118 0,264 

Relação professor/aluno      5,66 ± 0,891              5,60 ± 1,109 -0,127 0,889 

Organização administrativa e pedagógica      5,62 ± 1,171              5,57 ± 1,059 -0,602 0,547 

Perfil do professor      5,40 ± 1,262              5,59 ± 1,141 -0,743 0,458 

Aulas e conteúdos diferenciados      5,53 ± 1,248              5,50 ± 1,313 -0,116 0,908 

Relação interpessoal entre funcionários      5,62 ± 1,278              5,20 ± 1,416 -1,827 0,068 

Adaptar as atividades      5,38 ± 1,095              5,28 ± 1,462 -0,220 0,826 

Interesse dos alunos pelas aulas de EF      5,00 ± 1,745              5,05 ± 1,413 -0,372 0,710 

Hidratação dos alunos      5,28 ± 1,741              4,76 ± 2,011 -1,424 0,155 

Materiais para as aulas       5,17 ± 1,785              4,53 ± 1,787 -2,232 0,026* 

Competições externas      4,83 ± 1,404              4,72 ± 1,446 -0,429 0,668 

Espaço físico      4,74 ± 1,553              4,28 ± 1,575 -1,595 0,111 

Cooperação dos alunos na aula      4,21 ± 1,559              4,34 ± 1,568 -0,350 0,726 
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5.3.4 – Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre profissionais com mais experiência e menos experiência de rede municipal. 

 

 Na sequência, serão comparados como os profissionais com mais e com menos de 10 

(dez) anos de experiência de rede perceberam os fatores que facilitavam a prática pedagógica 

do professor de EF que atuava nas escolas municipais paulistas. Os resultados serão 

apresentados na tabela 30. 

 

Tabela 30 - Comparação da percepção de profissionais da Educação sobre os fatores que 

facilitavam a prática pedagógica do professor de EF, segundo o seu tempo de atuação na 

rede municipal de ensino.  

 

        Fatores facilitadores �̅� ± s z
a
 p 

 < 10 anos (n=68)             > 10 anos (n=67)   
Realizar a jornada de formação integral      6,21 ± 0,839              6,25 ± 0,766   -0,183 0,855 

EF na LDB como componente curricular      6,16 ± 0,840              5,88 ± 0,977   -1,630 0,103 

Recursos disponíveis na escola      5,87 ± 0,929              5,87 ± 0,796   -0,316 0,752 

Tempo de ingresso do professor na escola       5,74 ± 0,987              5,87 ± 0,869 -0,757 0,449 

Hora-atividade      5,69 ± 1,026              5,85 ± 0,857 -0,609 0,543 

Empenho do professor      5,40 ± 1,457              5,88 ± 1,108 -2,057 0,040* 

Ambiente de aula adequado      5,43 ± 1,238              5,85 ± 1,034 -2,284 0,022* 

Relação professor/aluno      5,59 ± 0,851              5,66 ± 1,200 -1,388 0,165 

Organização administrativa e pedagógica      5,63 ± 1,021              5,54 ± 1,172 -0,409 0,683 

Perfil do professor      5,74 ± 1,074              5,31 ± 1,258 -1,919 0,055 

Aulas e conteúdos diferenciados      5,35 ± 1,443              5,67 ± 1,093 -0,876 0,381 

Relação interpessoal entre funcionários      5,16 ± 1,431              5,54 ± 1,306 -1,736 0,083 

Adaptar as atividades      5,24 ± 1,415              5,40 ± 1,268 -0,639 0,523 

Interesse dos alunos pelas aulas de EF      4,97 ± 1,403              5,09 ± 1,658 -1,273 0,203 

Hidratação dos alunos      5,10 ± 1,894              4,78 ± 1,968 -0,913 0,361 

Materiais para as aulas       4,62 ± 1,675              4,90 ± 1,932 -1,465 0,143 

Competições externas      4,62 ± 1,497              4,90 ± 1,350 -1,015 0,310 

Espaço físico      4,34 ± 1,617              4,55 ± 1,540 -0,629 0,529 

Cooperação dos alunos na aula      4,49 ± 1,511              4,10 ± 1,597 -1,370 0,171 

 

  

 

 

 

 



 

257 

 

5.3.5 – Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre profissionais com mais experiência e menos experiência de escola. 

 

 Em seguida, serão comparados como que os profissionais com mais e com menos de 

10 (dez) anos de experiência na mesma escola perceberam os fatores que facilitavam a prática 

pedagógica do professor de EF que atuava nas escolas municipais paulistas. Os resultados 

serão apresentados na tabela 31. 

 

Tabela 31 - Comparação da percepção de profissionais da Educação sobre os fatores que 

facilitavam a prática pedagógica do professor de EF, considerado tempo de atuação na 

escola. 

 

        Fatores facilitadores �̅� ± s z
a
 p 

   < 10 anos (n=112)           > 10 anos (n=23)   
Realizar a jornada de formação integral      6,26 ± 0,791              6,09 ± 0,848   -0,941 0,347 

EF na LDB como componente curricular      6,06 ± 0,862              5,83 ± 1,154   -0,647 0,518 

Recursos disponíveis na escola      5,91 ± 0,876              5,65 ± 0,775   -1,722 0,085 

Tempo de ingresso do professor na escola       5,76 ± 0,970              6,00 ± 0,674 -0,906 0,365 

Hora-atividade      5,70 ± 0,966              6,13 ± 0,757 -1,940 0,052 

Empenho do professor      5,63 ± 1,322              5,65 ± 1,301 -0,019 0,945 

Ambiente de aula adequado      5,63 ± 1,148              5,70 ± 1,222 -0,577 0,564 

Relação professor/aluno      5,64 ± 0,976              5,52 ± 1,310 -0,142 0,887 

Organização administrativa e pedagógica      5,53 ± 1,123              5,87 ± 0,920 -1,516 0,130 

Perfil do professor      5,54 ± 1,207              5,43 ± 1,080 -0,643 0,520 

Aulas e conteúdos diferenciados      5,46 ± 1,375              5,74 ± 0,689 -0,150 0,881 

Relação interpessoal entre funcionários      5,36 ± 1,368              5,30 ± 1,460 -0,109 0,914 

Adaptar as atividades      5,28 ± 1,377              5,52 ± 1,163 -0,614 0,539 

Interesse dos alunos pelas aulas de EF      5,03 ± 1,473              5,04 ± 1,821 -0,589 0,556 

Hidratação dos alunos      4,92 ± 1,946              5,04 ± 1,894 -0,211 0,833 

Materiais para as aulas       4,79 ± 1,752              4,61 ± 2,083 -0,015 0,988 

Competições externas      4,71 ± 1,467              4,96 ± 1,224 -0,657 0,511 

Espaço físico      4,49 ± 1,577              4,22 ± 1,594 -0,734 0,463 

Cooperação dos alunos na aula      4,28 ± 1,514              4,39 ± 1,803 -0,501 0,616 

 

  

 

 

 

 



 

258 

 

5.3.6 – Fatores que facilitavam pratica pedagógica do professor de EF: comparação 

entre profissionais que atuavam em áreas centrais e periféricas. 

 

 A seguir, serão comparados como que os profissionais que atuavam em áreas centrais 

e periféricas  perceberam os fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF 

que lecionava nas escolas municipais paulistas. Os resultados serão apresentados na tabela 32. 

 

Tabela 32 - Comparação da percepção de profissionais da Educação sobre os fatores que 

facilitavam a prática pedagógica do professor de EF, segundo localização da escola. 

 

        Fatores facilitadores �̅� ± s z
a
 p 

  Periférica (n=97)              Central (n=38)   
Realizar a jornada de formação integral      6,19 ± 0,782              6,34 ± 0,847   -1,321 0,187 

EF na LDB como componente curricular      6,95 ± 0,928              6,21 ± 0,875   -1,609 0,108 

Recursos disponíveis na escola      5,76 ± 0,910              6,13 ± 0,665   -2,210 0,027* 

Tempo de ingresso do professor na escola       5,77 ± 0,844              5,87 ± 1,084 -0,722 0,470 

Hora-atividade      5,74 ± 0,893              5,84 ± 1,079 -0,864 0,387 

Empenho do professor      5,62 ± 1,342              5,68 ± 1,254 -0,051 0,960 

Ambiente de aula adequado      5,47 ± 1,422              6,05 ± 0,769 -2,428 0,015* 

Relação professor/aluno      5,55 ± 1,090              5,82 ± 0,865 -0,171 0,204 

Organização administrativa e pedagógica      5,71 ± 0,901              5,26 ± 1,446 -1,370 0,171 

Perfil do professor      5,55 ± 1,155              5,47 ± 1,268 -0,154 0,877 

Aulas e conteúdos diferenciados      5,40 ± 1,344              5,79 ± 1,094 -1,506 0,132 

Relação interpessoal entre funcionários      5,39 ± 1,303              5,24 ± 1,567 -0,192 0,848 

Adaptar as atividades      5,14 ± 1,399              5,76 ± 1,076 -2,304 0,021* 

Interesse dos alunos pelas aulas de EF      4,96 ± 1,541              5,21 ± 1,510 -1,426 0,154 

Hidratação dos alunos      4,80 ± 1,891              5,29 ± 2,012 -1,878 0,060 

Materiais para as aulas       4,51 ± 1,821              5,39 ± 1,620 -2,523 0,012* 

Competições externas      4,73 ± 1,418              4,82 ± 1,468 -0,353 0,724 

Espaço físico      4,21 ± 1,534              5,05 ± 1,541 -2,925 0,003* 

Cooperação dos alunos na aula      4,20 ± 1,669              4,55 ± 1,224 -1,061 0,289 
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Como se pode observar nas tabelas anteriores, os profissionais da Educação que 

atuavam na rede municipal de educação em São Paulo perceberam da mesma forma a maioria 

dos fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF que lecionava nas escolas 

dessa rede, independentemente, da década de formação, tempo de experiência na rede, na 

mesma escola e atuação em áreas centrais e periféricas da cidade.  

De acordo com a década de formação, 2 (dois) fatores foram percebidos de forma 

diferente. Profissionais formados há mais tempo, acreditavam  que os docentes de EF são 

mais empenhados que os profissionais de formação mais recente, provavelmente porque esses 

servidores mais experientes percebem com maior clareza os objetivos da disciplina de EF na 

escola, valorizando mais esse profissional.  

Já os profissionais com formação recente acreditavam que essa disciplina na escola 

precisava assumir outras responsabilidades além de ensinar esportes e realizar os eventos da 

escola, compreendendo, nesse sentido, que os docentes dessa disciplina são empenhados, mas 

poderiam se empenhar um pouco mais para atingir esses objetivos. 

 Os profissionais mais experientes também percebiam que os docentes possuem mais 

materiais para as aulas de EF, provavelmente porque estão em escolas mais organizadas, por 

ter acumulado uma quantidade de pontos na rede municipal de ensino e poderem escolher 

com mais facilidade as unidades escolares em que querem trabalhar. 

 Em relação ao tempo de experiência profissional na rede, 2 (dois) fatores foram 

percebidos de forma diferente. Profissionais com mais experiência de rede percebiam que os 

docentes de EF criavam um ambiente de aula mais adequado e eram mais empenhados em 

relação ao trabalho, quando comparado com a percepção dos servidores públicos com menos 

tempo de rede. Isso ocorreu, provavelmente porque o tempo de experiência desses 

profissionais os fez compreender o quanto é difícil conseguir realizar uma prática pedagógica 

inovadora nas escolas da prefeitura e se empenhar sempre para o trabalho. Quando isso 

ocorre, o professor acaba sendo mais valorizado.  

O tempo de experiência profissional na mesma escola não foi um fator que alterou a 

percepção do cotidiano escolar dos profissionais que participaram da pesquisa.  

 Em relação ao local de atuação (regiões centrais ou periféricas da Diretoria de Ensino 

investigada), 5 (cinco) fatores foram percebidos de forma diferente. Profissionais de Educação 

que atuavam nas escolas mais centrais percebiam que os recursos disponíveis na escola, criar 

um ambiente de aula adequado, adaptar as atividades, a quantidade de materiais para as aulas 

e o espaço físico eram fatores que facilitavam mais a prática pedagógica do professor de EF 

quando comparado com os profissionais que atuavam nas escolas localizadas nas regiões mais 

periféricas. Essa diferença de percepção ocorreu provavelmente porque as escolas mais 
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centrais estão mais organizadas no sentido de adquirir mais recursos e materiais para as aulas 

de EF, além de ter um espaço físico um pouco melhor para que esse docente ministre as aulas. 

Essa melhor organização também faz que com questões pedagógicas, como criar um ambiente 

de aula adequado e adaptar as atividades  sejam percebidos como fatores que facilitavam mais 

a didática dos professores de EF que atuavam nas áreas centrais.  

Portanto, ao analisar as comparações realizadas entre profissionais da Educação 

organizados em diferentes grupos, pode-se constatar que a percepção dos fatores que 

facilitavam a prática pedagógica do professor de EF no cotidiano escolar público era muita 

parecida, levando em conta que a região, onde a escola se localiza, mostrou algum indício de 

maior diferença na percepção dos pesquisados.  
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5.3.7 – Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre docentes de EF e gestores (coordenadores pedagógicos, auxiliares de diretor e 

diretor).  

 

 Nesse tópico, serão comparadas as percepções de docentes de EF e os coordenadores 

pedagógicos, auxiliares de diretor e diretores (gestores) sobre os fatores que facilitavam a 

prática pedagógica do professor de EF. Os resultados serão mostrados na tabela 33. 

 

Tabela 33 – Comparação da percepção de gestores e professores sobre os fatores que 

facilitavam a prática pedagógica do professor de EF. 

 

        Fatores facilitadores �̅� ± s z
a
 P 

       Gestor (n=56)               Professor (n=79)   
Realizar a jornada de formação integral      6,16 ± 0,848              6,28 ± 0,767   -0,713 0,476 

EF na LDB como componente curricular      6,05 ± 0,773              6,00 ± 1,013   -0,203 0,839 

Recursos disponíveis na escola      5,95 ± 0,724              5,81 ± 0,948   -0,483 0,629 

Tempo de ingresso do professor na escola       5,50 ± 0,972              6,01 ± 0,840 -3,180 0,001* 

Hora-atividade      5,70 ± 0,829              5,82 ± 1,022 -1,164 0,244 

Empenho do professor      5,32 ± 1,441              5,86 ± 1,174 -2,409 0,016* 

Ambiente de aula adequado      5,18 ± 1,177              5,96 ± 1,031 -4,728 0,000* 

Relação professor/aluno      5,48 ± 0,914              5,72 ± 1,109 -2,024 0,043* 

Organização administrativa e pedagógica      5,75 ± 0,958              5,47 ± 1,175 -1,597 0,110 

Perfil do professor      5,21 ± 1,275              5,75 ± 1,068 -2,417 0,016* 

Aulas e conteúdos diferenciados      5,21 ± 1,461              5,72 ± 1,109 -1,887 0,059 

Relação interpessoal entre funcionários      5,41 ± 1,108              5,30 ± 1,547 -0,334 0,738 

Adaptar as atividades      5,00 ± 1,335              5,54 ± 1,309 -2,546 0,011* 

Interesse dos alunos pelas aulas de EF      5,20 ± 1,341              4,91 ± 1,650 -0,748 0,455 

Hidratação dos alunos      5,02 ± 1,863              4,89 ± 1,987 -0,069 0,945 

Materiais para as aulas       4,88 ± 1,652              4,67 ± 1,913 -0,230 0,818 

Competições externas      4,41 ± 1,499              5,00 ± 1,330 -2,071 0,038* 

Espaço físico      4,64 ± 1,482              4,30 ± 1,636 -1,100 0,271 

Cooperação dos alunos na aula      4,61 ± 1,557              4,08 ± 1,534 -1,949 0,051 

 

  

 

 

 

 

 



 

262 

 

 Nota-se que os profissionais que atuavam na rede municipal de educação de São 

Paulo perceberam da mesma forma grande parte dos fatores que facilitavam a didática do 

professor de EF nessa rede, independentemente, do cargo que ocupavam. Após a última 

análise, 7 (sete) fatores foram percebidos de forma diferente. Docentes de EF acreditavam que 

o tempo de ingresso do professor na unidade escolar, o empenho do professor, criar um 

ambiente de aula adequado, a relação dos docentes de EF com os alunos, o perfil do professor 

para ministrar as aulas, adaptar as atividades e participar de competições externas eram 

fatores que facilitavam mais a sua prática pedagógica quando comparado com a percepção 

dos gestores.  

 Em relação ao tempo de ingresso do professor na unidade escolar, os gestores 

mencionaram que alguns docentes se acomodavam de forma negativa quando permaneciam 

muito tempo na mesma escola, podendo prejudicar o trabalho em alguns aspectos. Essa 

percepção também se refletiu na questão do empenho em relação ao trabalho, pois se o 

docente se acomodava por estar na mesma escola, provavelmente também se empenharia 

menos. 

 Criar um ambiente de aula adequado, o perfil do professor para ministrar as aulas, e 

realizar as adaptações das atividades quando necessário foram percebidos de forma diferente, 

talvez, pela falta de diálogo entre os docentes com os gestores, principalmente porque todos 

os profissionais que atuavam nas escolas da rede tinham uma quantidade enorme de serviços 

burocráticos e muitas vezes não conseguiam trocar experiências em relação a sua didática. 

 As competições externas eram bem vistas aos olhos de muitos docentes, mas alguns 

gestores reclamaram do formato dessas competições, principalmente, porque os professores 

permaneciam muito tempo fora da escola e acabavam deixando de aplicar a sua aula para o 

restante dos alunos que não participavam dessas competições, explicando, talvez, a diferença 

de percepção em relação a esse fator facilitador.  

 Portanto, o cargo ocupado na rede municipal foi um fator que alterou a percepção do 

cotidiano escolar dos profissionais pesquisados em grande parte dos fatores facilitadores 

mencionados, embora todos concordaram que os fatores apresentados facilitaram a prática 

pedagógica dos professores.  
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5.3.8 - Compreensão do cotidiano escolar: fatores que facilitavam a prática pedagógica 

do professor de EF nas escolas da rede municipal de São Paulo para os docentes de EF. 

 

 Em seguida, serão discutidos os principais fatores que facilitaram a prática pedagógica 

do professor de EF segundo os docentes de EF pesquisados. Decidiu-se apresentar os dados 

dos professores e dos gestores separadamente porque foram identificados que esses 

profissionais pensavam de forma diferente de muitos fatores facilitadores citados. 

 

Tabela 34 – Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF na 

percepção dos docentes de EF.  

 

Fatores facilitadores 
Frequência das respostas  

   �̅� 

 

    S 1 2 3 4 5 6 7 

Realizar a jornada de formação integral 

Tempo de ingresso do professor na escola 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1 

 1 

 4 

12 

 9 

30 

44 

36 

21 

  6,28 

  6,01         

 0,767 

 0,840 

EF na LDB como componente curricular  0  0    0 10 10 29 30   6,00  1,013 

Ambiente de aula adequado   0  1  3  3  6 44 22   5,96  1,031 

Empenho do professor   0  3  3  2  6 45 20   5,86  1,174 

Hora-atividade  0  1  1  5 18 33 21   5,82  1,022 

Recursos disponíveis na escola  0  0  2  7 11 43 16   5,81  0,948 

Perfil do professor  0  0  1 14  9 35 20   5,75  1,068 

Relação professor/aluno  1  1  1  6 13 42 15   5,72  1,109 

Aulas e conteúdos diferenciados  0  1  1 11 13 33 20   5,72  1,109 

Adaptar as atividades  1  1  5  8 14 32 18   5,54  1,309 

Organização administrativa e pedagógica  0  1  7  6 16 38 11   5,47  1,175 

Relação interpessoal entre funcionários  1  6  5  8 11 32 16   5,30  1,547 

Competições externas  0  3  3 31  7 24 11   5,00  1,330 

Interesse dos alunos pelas aulas de EF  4  4 12  2 18 31  8   4,91  1,650 

Hidratação dos alunos   5  9  9  8  4 24 20   4,89  1,987 

Materiais para as aulas  1 16 13  1  9 25 14   4,67  1,913 

Espaço físico  1  9 26  4 12 22  5   4,30  1,636 

Cooperação dos alunos na aula  3  6 29  7 14 18  2   4,08  1,534 
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Como podemos perceber na tabela 34, os professores de EF acreditavam que os fatores 

que facilitavam extremamente a efetivação da sua prática pedagógica eram:  

 - realizar a jornada de formação integral; 

 - tempo de ingresso do professor na escola; 

 - EF na LDB como componente curricular.  

 Foram identificados 11 (onze) fatores que facilitavam muito a efetivação da prática 

pedagógica  para os docentes de EF: 

 - ambiente de aula adequado; 

 - empenho do professor; 

 - hora-atividade; 

 - recursos disponíveis na escola; 

 - perfil do professor; 

 - relação professor/aluno; 

 - aulas e conteúdos diferenciados; 

 - adaptar as atividades; 

 - organização administrativa e pedagógica; 

 - relação interpessoal entre funcionários; 

 - competições externas.  

 Foram identificados 5 (cinco) fatores que facilitavam pouco a efetivação da prática 

pedagógica dos docentes de EF: 

 - interesse dos alunos pelas aulas de EF; 

 - hidratação dos alunos; 

 - materiais para as aulas; 

 - espaço físico; 

 - cooperação dos alunos na aula.  

 Na tentativa de deixar mais clara a compreensão dos fatores que facilitavam a prática 

pedagógica dos docentes de EF, foi organizada uma teia com os mesmos critérios utilizados 

nas teias anteriores. Para sua leitura foi criada a seguinte legenda: 

 

Vermelho – Fatores que facilitavam extremamente; 

 Preto – Fatores que facilitavam muito; 

 Verde – Fatores que facilitavam pouco. 
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Esquema 7 – Teia de relações dos fatores que facilitavam a efetivação da prática pedagógica do professor 

de EF na visão dos próprios professores. 
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5.3.9 - Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre docentes de EF de acordo com o tempo decorrido da sua formação inicial. 

 

 Nesta seção, serão comparados como que os docentes de EF que realizaram a sua 

formação acadêmica até a década de 80 (oitenta) e como os docentes que se formaram após a 

década de 90 (noventa) perceberam as facilidades para efetivar a sua prática pedagógica nas 

escolas da rede municipal de São Paulo. Os resultados serão apresentados na tabela 35. 

 

Tabela 35 - Comparação da percepção dos fatores que facilitavam a prática pedagógica 

do professor de EF, segundo o tempo decorrido de sua formação inicial. 
 

        Fatores facilitadores �̅� ± s z
a
 P 

   1960 – 1980 (n=28)     1990 – 2014 (n=51)   
Realizar a jornada de formação integral      6,32 ± 0,772              6,25 ± 0,771   -0,390 0,697 

Tempo de ingresso do professor na escola      6,18 ± 0,612              5,92 ± 0,935   -0,941 0,347 

EF na LDB como componente curricular      6,11 ± 0,956              5,94 ± 1,047   -0,619 0,536 

Ambiente de aula adequado       6,11 ± 0,875              5,88 ± 1,107 -0,725 0,468 

Empenho do professor      6,25 ± 0,844              5,65 ± 1,278 -2,477 0,013* 

Hora-atividade      5,96 ± 0,838              5,75 ± 1,111 -0,612 0,541 

Recursos disponíveis na escola      5,86 ± 0,891              5,78 ± 0,986 -0,039 0,969 

Perfil do professor      5,75 ± 1,143              5,75 ± 1,036 -0,141 0,888 

Relação professor/aluno      5,57 ± 1,034              5,80 ± 1,149 -1,276 0,202 

Aulas e conteúdos diferenciados      5,79 ± 0,957              5,69 ± 1,191 -0,038 0,970 

Adaptar as atividades      5,36 ± 1,224              5,65 ± 1,354 -1,361 0,174 

Organização administrativa e pedagógica      5,61 ± 1,133              5,39 ± 1,201 -0,777 0,437 

Relação interpessoal entre funcionários      5,54 ± 1,319              5,18 ± 1,658 -0,710 0,478 

Competições externas      5,25 ± 1,175              4,86 ± 1,400 -1,162 0,245 

Interesse dos alunos pelas aulas de EF      4,71 ± 1,863              5,02 ± 1,530 -0,544 0,586 

Hidratação dos alunos       5,36 ± 1,747              4,63 ± 2,078 -1,602 0,109 

Materiais para as aulas      5,11 ± 1,969              4,43 ± 1,857 -1,810 0,070 

Espaço físico      4,75 ± 1,602              4,06 ± 1,618 -1,720 0,085 

Cooperação dos alunos na aula      4,14 ± 1,407              4,04 ± 1,612 -0,403 0,687 
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5.3.10 - Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre docentes de EF com mais experiência e menos experiência de trabalho na rede 

municipal. 

 

 Em seguida, serão comparados como que os docentes de EF com mais e com menos 

de 10 (dez) anos de experiência de rede perceberam as facilidades para efetivar a sua prática 

pedagógica nas escolas municipais paulistas. Os resultados serão apresentados na tabela 36. 

 

Tabela 36 - Comparação da percepção de professores de EF sobre os fatores que 

facilitavam a sua prática pedagógica de acordo com o tempo de atuação na rede 

municipal. 

 

        Fatores facilitadores �̅� ± s z
a
 P 

 < 10 anos (n=30)         > 10 anos (n=49)   
Realizar a jornada de formação integral      6,20 ± 0,847              6,33 ± 0,718   -0,532 0,595 

Tempo de ingresso do professor na escola      5,87 ± 1,137              6,10 ± 0,586   -0,304 0,761 

EF na LDB como componente curricular      6,13 ± 1,008              5,92 ± 1,017   -1,032 0,302 

Ambiente de aula adequado       5,90 ± 1,094              6,00 ± 1,000 -0,225 0,822 

Empenho do professor      5,63 ± 1,402              6,00 ± 1,000 -1,113 0,266 

Hora-atividade      5,70 ± 1,179              5,90 ± 0,918 -0,448 0,654 

Recursos disponíveis na escola      5,83 ± 1,085              5,80 ± 0,866 -0,639 0,523 

Perfil do professor      6,03 ± 0,890              5,57 ± 1,137 -1,745 0,081 

Relação professor/aluno      5,87 ± 0,819              5,63 ± 1,253 -0,408 0,683 

Aulas e conteúdos diferenciados      5,87 ± 1,106              5,63 ± 1,112 -1,078 0,281 

Adaptar as atividades      5,83 ± 1,234              5,37 ± 1,334 -1,742 0,081 

Organização administrativa e pedagógica      5,40 ± 1,163              5,51 ± 1,192 -0,577 0,564 

Relação interpessoal entre funcionários      5,10 ± 1,729              5,43 ± 1,429 -0,653 0,514 

Competições externas      4,80 ± 1,562              5,12 ± 1,166 -0,859 0,391 

Interesse dos alunos pelas aulas de EF      4,93 ± 1,413              4,90 ± 1,794 -0,515 0,606 

Hidratação dos alunos       5,33 ± 1,768              4,61 ± 2,080 -1,320 0,187 

Materiais para as aulas      4,67 ± 1,788              4,67 ± 2,004 -0,140 0,889 

Espaço físico      4,00 ± 1,682              4,49 ± 1,596 -1,116 0,264 

Cooperação dos alunos na aula      4,33 ± 1,422              3,92 ± 1,592 -1,093 0,274 
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5.3.11 - Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre docentes de EF com mais experiência e menos experiência de escola.  

 

 Neste momento, serão comparados como que os docentes de EF com mais e com 

menos de 10 (dez) anos de experiência na mesma escola perceberam as facilidades para 

efetivar a sua prática pedagógica nas escolas municipais paulistas. Os resultados serão 

apresentados na tabela 37. 

 

Tabela 37 - Comparação da percepção de professores de EF sobre os fatores que 

facilitavam a sua prática pedagógica de acordo com o tempo de atuação na escola. 

 

        Fatores facilitadores �̅� ± s z
a
 P 

 < 10 anos (n=61)         > 10 anos (n=18)   
Realizar a jornada de formação integral      6,30 ± 0,760              6,22 ± 0,808   -0,343 0,732 

Tempo de ingresso do professor na escola      5,98 ± 0,904              6,11 ± 0,583   -0,182 0,855 

EF na LDB como componente curricular      6,05 ± 0,973              5,83 ± 1,150   -0,625 0,532 

Ambiente de aula adequado       6,07 ± 0,910              5,61 ± 1,335 -1,348 0,178 

Empenho do professor      5,90 ± 1,150              5,72 ± 1,274 -0,641 0,522 

Hora-atividade      5,72 ± 1,082              6,17 ± 0,707 -1,500 0,134 

Recursos disponíveis na escola      5,90 ± 0,978              5,50 ± 0,786 -2,165 0,030* 

Perfil do professor      5,80 ± 1,093              5,56 ± 0,984 -1,140 0,254 

Relação professor/aluno      5,82 ± 0,992              5,39 ± 1,420 -1,283 0,199 

Aulas e conteúdos diferenciados      5,74 ± 1,210              5,67 ± 0,686 -0,854 0,393 

Adaptar as atividades      5,59 ± 1,334              5,39 ± 1,243 -0,819 0,413 

Organização administrativa e pedagógica      5,36 ± 1,212              5,83 ± 0,985 -1,685 0,092 

Relação interpessoal entre funcionários      5,38 ± 1,562              5,06 ± 1,514 -1,072 0,284 

Competições externas      4,95 ± 1,396              5,17 ± 1,098 -0,540 0,589 

Interesse dos alunos pelas aulas de EF      4,98 ± 1,586              4,67 ± 1,879 -0,535 0,592 

Hidratação dos alunos       4,92 ± 1,986              4,78 ± 2,045 -0,270 0,787 

Materiais para as aulas      4,77 ± 1,874              4,33 ± 2,058 -0,624 0,533 

Espaço físico      4,33 ± 1,630              4,22 ± 1,700 -0,314 0,754 

Cooperação dos alunos na aula      4,08 ± 1,475              4,06 ± 1,765 -0,048 0,961 
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5.3.12 - Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre docentes de EF que atuavam em escolas centrais ou periféricas.  

 

 A seguir, será comparada a percepção de docentes de EF que atuavam em escolas 

localizadas em áreas centrais ou periféricas da cidade sobre as facilidades para efetivar a sua 

prática pedagógica. Os resultados serão apresentados na tabela 38. 

 

Tabela 38 - Comparação da percepção de professores de EF sobre os fatores que 

facilitavam a sua prática pedagógica de acordo com a localização da escola. 

 

        Fatores facilitadores �̅� ± s z
a
 P 

     Periférica (n=56)            Central (n=23)   
Realizar a jornada de formação integral      6,20 ± 0,796              6,48 ± 0,665   -1,436 0,151 

Tempo de ingresso do professor na escola      6,00 ± 0,763              6,04 ± 1,022   -0,529 0,597 

EF na LDB como componente curricular      5,91 ± 1,083              6,22 ± 0,795   -0,937 0,349 

Ambiente de aula adequado       5,84 ± 1,092              6,26 ± 0,810 -1,768 0,077 

Empenho do professor      5,93 ± 1,059              5,70 ± 1,428 -0,254 0,800 

Hora-atividade      5,82 ± 0,956              5,83 ± 1,193 -0,336 0,737 

Recursos disponíveis na escola      5,66 ± 0,996              6,17 ± 0,717 -2,249 0,025* 

Perfil do professor      5,77 ± 0,972              5,70 ± 1,295 -0,154 0,877 

Relação professor/aluno      5,66 ± 1,133              5,87 ± 1,058 -0,908 0,364 

Aulas e conteúdos diferenciados      5,59 ± 1,125              6,04 ± 1,022 -1,776 0,076 

Adaptar as atividades      5,34 ± 1,379              6,04 ± 0,976 -2,160 0,031* 

Organização administrativa e pedagógica      5,61 ± 1,021              5,13 ± 1,456 -1,239 0,215 

Relação interpessoal entre funcionários      5,38 ± 1,459              5,13 ± 1,766 -0,388 0,698 

Competições externas      4,98 ± 1,355              5,04 ± 1,296 -0,034 0,973 

Interesse dos alunos pelas aulas de EF      4,89 ± 1,648              4,96 ± 1,692 -0,416 0,678 

Hidratação dos alunos       4,66 ± 1,910              5,43 ± 2,107 -2,085 0,037* 

Materiais para as aulas      4,41 ± 1,933              5,30 ± 1,743 -1,795 0,073 

Espaço físico      3,96 ± 1,549              5,13 ± 1,576 -2,909 0,004* 

Cooperação dos alunos na aula      3,96 ± 1,651              4,35 ± 1,191 -1,090 0,276 
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Como se pode observar nas tabelas anteriores, os docentes de EF perceberam da 

mesma forma a maioria dos fatores que facilitavam a efetivação da sua prática pedagógica, 

independentemente, da década de formação, tempo de experiência na rede, tempo de 

experiência na escola e atuação em escolas centrais ou periféricas da cidade.  

Em relação à década de formação, apenas 1 (um) fator foi percebido de forma 

diferente: os docentes formados há mais tempo acreditavam que eram mais empenhados no 

trabalho quando comparados aos professores de EF com formação mais recente. 

Isso, provavelmente se deve ao fato de os docentes formados há mais tempo 

enxergarem maior especificidade nos objetivos da sua disciplina e acreditarem que cumprem 

as suas obrigações de forma muito satisfatória.  

Já os docentes de EF com formação recente acreditavam que essa disciplina na escola 

precisava assumir outras responsabilidades além de ensinar esportes e realizar os eventos da 

escola, compreendendo, nesse sentido, que os docentes dessa disciplina são empenhados, mas 

poderiam se empenhar um pouco mais para atingir esses objetivos.  

O tempo de experiência profissional na mesma rede não foi um fator que alterou a 

percepção do cotidiano escolar dos professores de EF que participaram da pesquisa.  

De acordo com tempo de experiência profissional na mesma escola, apenas 1 (um) 

fator foi percebido de forma diferente. Docentes de EF com menos experiência de escola 

perceberam que os recursos disponíveis na sua unidade escolar (sala de leitura, sala de 

informática, biblioteca, etc.) facilitavam mais a efetivação da sua prática pedagógica quando 

comparado com a percepção dos professores de EF com menos tempo de escola. Isso ocorreu, 

provavelmente, porque os professores com menos tempo de escola acreditavam que esses 

espaços eram importantes para proporcionar diferentes experiências relacionadas com a EF 

para seus alunos, já os professores com mais tempo de escola acreditavam que esses recursos 

também eram importantes para proporcionais essas experiências, mas com menor intensidade. 

 Conforme a localização da escola em regiões centrais ou periféricas da Diretoria de 

Ensino investigada, 4 (quatro) fatores foram percebidos de forma diferente. Docentes de EF 

que atuavam nas escolas mais centrais perceberam que os recursos disponíveis na escola, 

adaptar as atividades, os equipamentos de hidratação próximos do espaço onde ocorre a aula e 

o espaço físico eram fatores que facilitavam mais a efetivação da sua prática pedagógica 

quando comparado com os professores que atuavam nas escolas mais periféricas. Essa 

diferença de percepção ocorreu, provavelmente, porque as escolas mais centrais estavam mais 

organizadas no sentido de adquirir mais recursos, além de ter um espaço físico um pouco 

melhor para esse docente. Essa melhor organização também fez que as questões pedagógicas, 
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como adaptar as atividades, também fossem percebidas como um fator que facilitava mais a 

didática dos professores de EF que atuavam nas áreas centrais.  

Portanto, ao analisar as comparações realizadas entre os diferentes grupos de docentes 

de EF, constata-se que a percepção dos fatores que facilitavam a efetivação da prática 

pedagógica no cotidiano escolar público foi muita parecida, levando em conta que a 

localização da escola mostrou algum indício de maior diferença na percepção dos 

pesquisados.  
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5.3.13 - Compreensão do cotidiano escolar: fatores que facilitavam a prática pedagógica 

do professor de EF segundo os gestores. 

 

 Neste tópico,  serão discutidos os principais fatores que facilitavam a ação didática do 

professor de EF para os gestores que participaram da pesquisa. Decidiu-se apresentar os dados 

dos professores de EF e dos gestores separadamente porque foram identificados que esses 

profissionais pensavam de forma diferente, muitos dos fatores facilitadores que surgiram ao 

longo do estudo.  

  

Tabela 39 – Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF segundo os 

gestores.  

 

Fatores facilitadores 
Frequência das respostas  

 �̅� 

 

   S 1 2 3 4 5 6 7 

Realizar a jornada de formação integral 

EF na LDB como componente curricular 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 3 

 2 

 7 

 9 

24 

29 

22 

16 

  6,16 

  6,05         

 0,848 

 0,773 

Recursos disponíveis na escola  0  0    1  0 10 35 10   5,95  0,724 

Organização administrativa e pedagógica   0  2  1  1  5 43  4   5,75  0,958 

Hora-atividade   0  0  1  2 18 27  8   5,70  0,829 

Tempo de ingresso do professor na escola  0  0  1 11  8 31  5   5,50  0,972 

Relação professor/aluno  0  1  2  2 17 32  2   5,48  0,914 

Relação interpessoal entre funcionários  0  2  1  8 10 31  4   5,41  1,108 

Empenho do professor  0  2 10  0  9 26  9   5,32  1,441 

Aulas e conteúdos diferenciados  0  6  4  2  8 32  4   5,21  1,461 

Perfil do professor  0  0  6 14  6 22  8   5,21  1,275 

Interesse dos alunos pelas aulas de EF  1  3  5  0 15 30  2   5,20  1,341 

Ambiente de aula adequado  1  0  7  1 20 25  2   5,18  1,177 

Hidratação dos alunos  3  5  8  0  7 22 11   5,02  1,863 

Adaptar as atividades  0  4  5  8 11 26  2   5,00  1,335 

Materiais para as aulas   1  6  9  0 13 21  6   4,88  1,652 

Espaço físico  0  4 15  2 14 18  3   4,64  1,482 

Cooperação dos alunos na aula  1  3 17  1 10 22  2   4,61  1,557 

Competições externas  2  6  5 16  9 17  1   4,41  1,499 
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De acordo com os dados apresentados na tabela 39, os gestores acreditavam que os 

fatores que facilitavam extremamente a efetivação da prática pedagógica do professor de EF 

eram:  

 - realizar a jornada de formação integral; 

 - EF na LDB como componente curricular.  

 Foram identificados 13 (treze) fatores que facilitavam muito a efetivação da ação 

didática do professor de EF que atuava nas escolas na rede municipal paulista para os gestores 

que trabalhavam nessas escolas, sendo eles: 

 - recursos disponíveis na escola; 

 - organização administrativa e pedagógica; 

 - hora-atividade; 

 - tempo de ingresso do professor na escola; 

 - relação professor/aluno; 

 - relação interpessoal entre funcionários; 

 - empenho do professor; 

 - aulas e conteúdos diferenciados; 

 - perfil do professor; 

 - interesse dos alunos pelas aulas de EF; 

 - ambiente de aula adequado; 

 - hidratação dos alunos; 

 - adaptar as atividades.  

 Identificaram-se 4 (quatro) fatores que facilitavam pouco a prática pedagógica do 

professor de EF que lecionava nas escolas da rede municipal paulista na visão dos gestores, 

sendo eles: 

- materiais para as aulas; 

- espaço físico; 

- cooperação dos alunos na aula; 

-competições externas.  

 Na tentativa de deixar mais clara a compreensão dos aspectos facilitadores da prática 

pedagógica dos docentes de EF na percepção dos gestores que trabalhavam nas unidades 

escolares, foi organizada novamente uma teia. Para sua leitura foi criada a seguinte legenda: 

 

 Vermelho – Fatores que facilitavam extremamente; 

Preto – Fatores que facilitavam muito; 

 Verde – Fatores que facilitavam pouco. 
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Esquema 8 – Teia de relações dos fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF para os 

gestores. 
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5.3.14 - Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre gestores de acordo com o tempo decorrido desde que concluíram sua formação 

inicial. 

 

 Nesta seção, serão comparados como que os gestores que realizaram a sua formação 

acadêmica até a década de 80 (oitenta) e após a década de 90 (noventa) perceberam as 

facilidades que os docentes de EF tinham para efetivar a sua prática pedagógica nas escolas da 

rede municipal de São Paulo. Os resultados serão apresentados na tabela 40. 

 

Tabela 40 - Comparação da percepção de gestores sobre os fatores que facilitavam a 

prática pedagógica do professor de EF de acordo com o tempo decorrido desde sua 

formação inicial. 
 

        Fatores facilitadores �̅� ± s z
a
 P 

   1960 – 1980 (n=19)     1990 – 2014 (n=37)   
Realizar a jornada de formação integral      6,21 ± 0,713              6,14 ± 0,918   -0,065 0,948 

EF na LDB como componente curricular      6,11 ± 0,994              6,03 ± 0,645   -0,862 0,389 

Recursos disponíveis na escola      6,00 ± 0,577              5,92 ± 0,795   -0,191 0,849 

Organização administrativa e pedagógica       5,63 ± 1,257              5,81 ± 0,766 -0,234 0,815 

Hora-atividade      5,53 ± 0,841              5,78 ± 0,821 -1,200 0,230 

Tempo de ingresso do professor na escola      5,63 ± 1,012              5,43 ± 0,959 -0,793 0,428 

Relação professor/aluno      5,79 ± 0,631              5,32 ± 1,002 -1,503 0,133 

Relação interpessoal entre funcionários      5,74 ± 1,240              5,24 ± 1,011 -2,224 0,026* 

Empenho do professor      5,74 ± 1,195              5,11 ± 1,524 -1,425 0,154 

Aulas e conteúdos diferenciados      5,16 ± 1,537              5,24 ± 1,442 -0,269 0,788 

Perfil do professor      4,89 ± 1,286              5,38 ± 1,255 -1,318 0,187 

Interesse dos alunos pelas aulas de EF      5,42 ± 1,502              5,08 ± 1,256 -1,447 0,148 

Ambiente de aula adequado      5,21 ± 1,437              5,16 ± 1,041 -0,791 0,429 

Hidratação dos alunos      5,16 ± 1,772              4,95 ± 1,929 -0,351 0,726 

Adaptar as atividades      5,42 ± 0,902              4,78 ± 1,475 -1,377 0,169 

Materiais para as aulas       5,26 ± 1,522              4,68 ± 1,701 -1,221 0,222 

Espaço físico      4,74 ± 1,522              4,59 ± 1,481 -0,376 0,707 

Cooperação dos alunos na aula      4,32 ± 1,797              4,76 ± 1,422 -0,746 0,456 

Competições externas      4,21 ± 1,512              4,51 ± 1,502 -0,731 0,465 
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5.3.15 - Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre gestores de acordo com o seu tempo de experiência na rede municipal.  

 

 Em seguida, serão comparados como que os gestores com mais e com menos de 10 

(dez) anos de experiência de rede perceberam as facilidades que o professor de EF tinha para 

efetivar a sua prática pedagógica nas escolas municipais paulistas. Os resultados serão 

apresentados na tabela 41. 

 

Tabela 41 - Comparação da percepção de gestores sobre os fatores que facilitavam a 

prática pedagógica do professor de EF de acordo com o seu tempo de atuação na rede 

municipal. 

 

        Fatores facilitadores �̅� ± s z
a
 P 

 < 10 anos (n=38)         > 10 anos (n=18)   
Realizar a jornada de formação integral      6,21 ± 0,843              6,06 ± 0,873   -0,700 0,484 

EF na LDB como componente curricular      6,18 ± 0,692              5,78 ± 0,878   -1,604 0,109 

Recursos disponíveis na escola      5,89 ± 0,798              6,06 ± 0,539   -0,640 0,522 

Organização administrativa e pedagógica       5,82 ± 0,865              5,61 ± 1,154 -0,866 0,386 

Hora-atividade      5,68 ± 0,904              5,72 ± 0,669 -0,105 0,917 

Tempo de ingresso do professor na escola      5,63 ± 0,852              5,22 ± 1,166 -1,085 0,278 

Relação professor/aluno      5,37 ± 0,819              5,72 ± 1,074 -2,039 0,041* 

Relação interpessoal entre funcionários      5,21 ± 1,166              5,83 ± 0,857 -2,042 0,041* 

Empenho do professor      5,21 ± 1,492              5,56 ± 1,338 -0,829 0,407 

Aulas e conteúdos diferenciados      4,95 ± 1,559              5,78 ± 1,060 -2,087 0,037* 

Perfil do professor      5,50 ± 1,557              4,61 ± 1,335 -2,325 0,020* 

Interesse dos alunos pelas aulas de EF      5,00 ± 1,414              5,61 ± 1,092 -1,882 0,060 

Ambiente de aula adequado      5,05 ± 1,229              5,44 ± 1,042 -1,321 0,186 

Hidratação dos alunos      4,92 ± 1,992              5,22 ± 1,592 -0,201 0,841 

Adaptar as atividades      4,76 ± 1,384              5,50 ± 1,098 -2,122 0,034* 

Materiais para as aulas       4,58 ± 1,605              5,50 ± 1,618 -2,513 0,012* 

Espaço físico      4,61 ± 1,534              4,72 ± 1,406 -0,118 0,906 

Cooperação dos alunos na aula      4,61 ± 1,586              4,61 ± 1,539 -0,101 0,919 

Competições externas      4,47 ± 1,447              4,28 ± 1,638 -0,361 0,718 

 

  

 

 

 

 



 

277 

 

5.3.16 - Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre gestores com mais experiência e menos experiência de escola.  

 

 Nesta fase, serão comparados como que os gestores com mais de 10 (dez) e com 

menos de 10 (dez) anos de experiência na mesma escola perceberam as facilidades que o 

professor de EF tinha para efetivar a sua prática pedagógica nas escolas municipais paulistas. 

Os resultados serão apresentados na tabela 42. 

 

Tabela 42 - Comparação da percepção de gestores sobre os fatores que facilitavam a 

prática pedagógica do professor de EF de acordo com o seu tempo de atuação na escola. 

 

        Fatores facilitadores �̅� ± s z
a
 P 

 < 10 anos (n=51)         > 10 anos (n=5)   
Realizar a jornada de formação integral      6,22 ± 0,832              5,60 ± 0,894   -1,566 0,117 

EF na LDB como componente curricular      6,08 ± 0,717              5,80 ± 1,304   -0,346 0,729 

Recursos disponíveis na escola      5,92 ± 0,744              6,20 ± 0,447   -0,832 0,405 

Organização administrativa e pedagógica       5,73 ± 0,981              6,00 ± 0,707 -0,466 0,641 

Hora-atividade      5,67 ± 0,816              6,00 ± 1,000 -0,700 0,484 

Tempo de ingresso do professor na escola      5,49 ± 0,987              5,60 ± 0,894 -0,270 0,787 

Relação professor/aluno      5,43 ± 0,922              6,00 ± 0,707 -1,378 0,168 

Relação interpessoal entre funcionários      5,33 ± 1,108              6,20 ± 0,837 -1,807 0,071 

Empenho do professor      5,31 ± 1,449              5,40 ± 1,517 -0,092 0,927 

Aulas e conteúdos diferenciados      5,14 ± 1,497              6,00 ± 0,707 -1,214 0,225 

Perfil do professor      5,24 ± 1,274              5,00 ± 1,414 -0,390 0,697 

Interesse dos alunos pelas aulas de EF      5,08 ± 1,339              6,40 ± 0,528 -2,750 0,006* 

Ambiente de aula adequado      5,10 ± 1,188              6,00 ± 0,707 -1,809 0,071 

Hidratação dos alunos      4,92 ± 1,917              6,00 ± 0,707 -0,955 0,339 

Adaptar as atividades      4,90 ± 1,345              6,00 ± 0,707 -1,844 0,065 

Materiais para as aulas       4,80 ± 1,613              5,60 ± 2,074 -1,461 0,144 

Espaço físico      4,69 ± 1,503              4,20 ± 1,304 -0,744 0,457 

Cooperação dos alunos na aula      4,51 ± 1,541              5,60 ± 1,517 -1,706 0,088 

Competições externas      4,43 ± 1,513              4,20 ± 1,483 -0,385 0,700 
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5.3.17 - Fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF: comparação 

entre gestores que atuavam em escolas situadas em áreas centrais ou periféricas.   

 

 A seguir, serão comparados como que gestores que atuavam em áreas centrais ou 

periféricas da rede municipal paulista perceberam as facilidades para efetivar a prática 

pedagógica do professor de EF  nessas escolas. Os resultados serão apresentados na tabela 43. 

 

Tabela 43 - Comparação da percepção de gestores sobre os fatores que facilitavam a 

prática pedagógica do professor de EF de acordo com a localização da escola.  

 

        Fatores facilitadores �̅� ± s z
a
 P 

    Periférica (n=41)             Central (n=15)   
Realizar a jornada de formação integral      6,17 ± 0,771              6,13 ± 1,060   -0,289 0,772 

EF na LDB como componente curricular      6,00 ± 0,671              6,20 ± 1,014   -1,439 0,150 

Recursos disponíveis na escola      5,90 ± 0,768              6,07 ± 0,594   -0,643 0,520 

Organização administrativa e pedagógica       5,85 ± 0,691              5,47 ± 1,457 -0,551 0,582 

Hora-atividade      5,63 ± 0,799              5,87 ± 0,915 -0,902 0,367 

Tempo de ingresso do professor na escola      5,46 ± 0,951              5,60 ± 1,056 -0,429 0,668 

Relação professor/aluno      5,39 ± 1,022              5,73 ± 0,458 -1,086 0,278 

Relação interpessoal entre funcionários      5,41 ± 1,072              5,40 ± 1,242 -0,214 0,830 

Empenho do professor      5,20 ± 1,569              5,67 ± 0,976 -0,550 0,582 

Aulas e conteúdos diferenciados      5,15 ± 1,574              5,40 ± 1,121 -0,041 0,967 

Perfil do professor      5,24 ± 1,319              5,13 ± 1,187 -0,328 0,743 

Interesse dos alunos pelas aulas de EF      5,05 ± 1,396              5,60 ± 1,121 -1,903 0,057 

Ambiente de aula adequado      4,98 ± 1,275              5,73 ± 0,594 -2,060 0,007* 

Hidratação dos alunos      5,00 ± 1,871              5,07 ± 1,907 -0,365 0,715 

Adaptar as atividades      4,88 ± 1,400              5,33 ± 1,113 -0,903 0,367 

Materiais para as aulas       4,63 ± 1,670              5,53 ± 1,457 -1,824 0,068 

Espaço físico      4,54 ± 1,468              4,93 ± 1,534 -1,054 0,292 

Cooperação dos alunos na aula      4,51 ± 1,660              4,87 ± 1,246 -0,447 0,655 

Competições externas      4,39 ± 1,447              4,47 ± 1,685 -0,400 0,689 
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Como se  pode observar nas tabelas anteriores, os gestores perceberam da mesma 

forma, a maioria dos fatores que facilitavam a efetivação da prática pedagógica do professores 

de EF, nos diferentes agrupamento considerados.  

Em relação à década de formação, 1 (um) fator foi percebido de forma diferente. 

Gestores formados há mais tempo acreditavam que a relação interpessoal entre os 

funcionários eram um fator que facilitava mais a prática pedagógica do professor de EF 

quando comparado com a percepção dos gestores com formação mais recente. Essa diferença 

na percepção ocorreu provavelmente porque os gestores formados há mais tempo achavam 

que uma relação interpessoal mais amistosa entre os funcionários influenciava com mais 

intensidade a ação didática dos docentes de EF por ter mais experiência de carreira e 

perceberem com maiores detalhes os fatores que influenciavam diretamente o cotidiano 

escolar . 

 Os gestores com formação mais recente também acreditavam que a relação 

interpessoal entre os funcionários era boa nas escolas da rede municipal e essa característica 

facilitava a didática dos professores de EF, mas perceberam menos intensamente como esse 

fator influenciava a de forma positiva a prática pedagógica. 

 Em relação ao tempo de experiência profissional na mesma rede, 6 (seis) fatores foram 

percebidos de forma diferente pelos gestores. Os gestores com mais tempo de experiência na 

rede acreditavam que a relação professor/aluno, a relação interpessoal entre funcionários, 

propor aulas e conteúdos diferenciados, adaptar as atividades para as aulas de EF e a 

quantidade de materiais para essas aulas eram fatores que facilitavam mais a prática 

pedagógica do professor de EF quando comparado com os gestores com menos experiência 

de rede municipal.  

Os gestores mais experientes perceberam que a relação professor/aluno e a relação 

interpessoal entre os funcionários facilitavam com mais intensidade a prática pedagógica dos 

docentes de EF, provavelmente, porque eles atuavam nessa rede por mais tempo e já 

adquiriram competência profissional para entender que a prática pedagógica dos professores 

estava intimamente relacionada às questões que envolvem as relações humanas.  

Em relação aos materiais para as aulas de EF serem percebidos como um fator que 

facilitava mais a didática dos docentes de EF pelos gestores mais experientes, acredita-se que 

isso possa ter ocorrido porque quanto mais tempo de experiência na mesma rede os 

profissionais podem permanecer na mesma unidade escolar por mais tempo ou procurar uma 

escola mais equipada e com menos problemas. Talvez esses gestores mais experientes atuem 

em escolas em que existem mais materiais para as aulas de EF quando comparado aos 
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gestores com menos tempo de experiência e que podem estar atuando nas escolas com mais 

dificuldade para se equipar. 

 Dessa forma, propor conteúdos e aulas diferenciadas e adaptar as atividades para a 

aula de EF para que todos os alunos possam participar foram percebidos pelos gestores mais 

experientes como fatores que facilitavam com mais intensidade a prática pedagógica do 

professor de EF, provavelmente, porque os docentes que atuavam nas escolas em que esses 

gestores trabalhavam costumavam ter uma prática pedagógica mais diversificada e se 

preocupavam mais com a participação de todos os alunos na aula quando comparado com a 

prática docente dos gestores que atuavam por menos tempo nessa rede de ensino. 

 Os gestores com menos tempo de experiência na rede municipal acreditavam que o 

perfil do professor de EF é um fator que facilitava mais a efetivação da prática pedagógica do 

docente quando comparado com os gestores com mais experiência de rede. 

 Essa percepção diferente ocorreu, provavelmente, porque os gestores com menos 

tempo de rede conseguiam identificar que os docentes que tinham mais facilidade para atuar 

em um determinado ciclo de escolarização conseguiam desenvolver uma prática pedagógica 

mais adequada com a realidade da escola pública atual. Já os gestores com mais tempo de 

rede achavam que o perfil do professor também facilitava a sua prática pedagógica, mas 

perceberam que esse fator afeta com menor intensidade a didática desses docentes. 

Em relação ao tempo de experiência profissional na mesma escola, 1 (um) fator foi 

percebido de forma diferente. Gestores com mais experiência de escola perceberam que os 

alunos se interessavam mais pelas aulas de EF quando se comparava com a percepção dos 

gestores com menos tempo de escola. Essa diferença ocorreu, provavelmente, porque os 

gestores com mais tempo de escola continuavam com a ideia que as aulas de EF eram sempre 

práticas e utilizadas para proporcionar momentos de lazer para os discentes e por isso que eles 

gostavam tanto delas. 

 Já os gestores com menos tempo de escola também perceberam que os alunos se 

interessavam por essa aula, mas em menor intensidade, talvez porque eles já perceberam que 

os docentes de EF tinham uma prática pedagógica menos recreativa e mais reflexiva, fazendo 

com que os estudantes que achavam que iriam apenas se divertir nas aulas de EF começassem 

a perceber que esse componente curricular tinha as mesmas características das outras 

disciplinas da escola. 

 Conforme a localização da escola, 1 (um) fator foi percebido de forma diferente pelos 

gestores. Para os profissionais da gestão que atuavam nas regiões mais centrais, criar um 

ambiente de aula adequado facilitava mais a prática pedagógica do professor de EF quando se 

comparava com a percepção dos gestores que trabalhavam nas regiões mais periféricas. Essa 
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diferença pode ter ocorrido provavelmente porque, na visão dos gestores, as escolas 

localizadas em áreas mais centrais tinham professores de EF que se preocupavam mais em 

criar ambientes de aula mais adequados para que todos pudessem aprender.  

Portanto, ao analisar as comparações realizadas entre os diferentes grupos de gestores, 

constata-se que a percepção dos fatores que facilitavam a efetivação da prática pedagógica do 

professor de EF foi muita parecida, levando em conta que o tempo de experiência profissional 

na mesma rede mostrou algum indício de maior diferença na percepção dos pesquisados.  
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5.3.18 – Análise final sobre os fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor 

de EF.  

 

Ao analisar de forma definitiva todos os fatores que foram percebidos pelos 

colaboradores do estudo como aqueles que facilitavam a prática pedagógica do professor de 

EF, pode-se dizer que eles se encaixavam, na sua maioria, em contextos de ordem 

institucional, organizacional e pedagógica, demonstrando que os docentes de EF e os gestores 

que trabalhavam nas escolas pesquisadas controlavam, a partir da sua atividade profissional, 

essas facilidades que o professor de EF tinha para efetivar a sua prática pedagógica. 

Pensa-se que esse resultado é de extrema relevância, pois situações relacionadas com 

uma boa gestão da escola e habilidades didático-pedagógicas dos professores de EF podem 

fornecer melhores condições de trabalho, menor intensificação do trabalho docente e maior 

autonomia profissional para que esse profissional efetive a sua prática pedagógica no 

cotidiano escolar público.  

Nota-se que não existiu diferença significativa na percepção da maioria dos fatores 

que facilitavam efetivação da prática pedagógica do professor de EF na rede municipal de São 

Paulo para todos os profissionais da Educação, para o grupo de docentes e para o grupo de 

gestores na maioria dos fatores, quando foi comparado a década de formação, o tempo de 

experiência de escola, de rede e a localização do bairro da unidade escolar, pela própria 

complexidade existente nesse cotidiano profissional, já que a maioria desses profissionais 

perceberam que lecionavam em condições adversas de trabalho e para superar esses 

obstáculos precisavam aproveitar a boa organização institucional da rede e da escola em 

alguns aspectos e focar nas próprias habilidades pedagógicas dos professores de EF para 

proporcionar diversificados aprendizados para as crianças e adolescentes sobre as 

manifestações da cultura corporal de movimento que ensinavam na escola.  
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6 - OS BASTIDORES DA ESCOLA: analisando as suas influências na efetivação da 

prática pedagógica do professor de EF escolar. 

 

 Vale ressaltar que os trechos iniciais deste relatório de pesquisa, quando mencionou-se 

a  história do pesquisador na EF escolar e descreveu-se um pouco da história da EF na escola, 

mostrando que atualmente existem professores de EF que ministram aulas tradicionais, 

orientados por um modelo tecnicista e que ensinam, enfaticamente, as quatro modalidades 

esportivas e promovem treinamento físico e docentes que apresentam pleno desinvestimento 

pedagógico e que fazem de suas aulas momentos eminentemente permissivos, nos quais os 

estudantes apenas realizam as práticas corporais que mais gostam. 

 Atuando em outra perspectiva, existe uma outra parcela de professores que diversifica 

as práticas corporais ensinadas, utilizam estratégias de ensino democráticas, escolhem 

diversificados instrumentos de avaliação para compreender o que os alunos estão aprendendo 

e possuem um compromisso educacional elevado. 

Também é importante considerar que existem muitas propostas e teorias para que os 

professores de EF possam desenvolver suas aulas no ambiente escolar. Durante a sua 

formação inicial, esse docente toma contato com os livros produzidos e com as aulas que seus 

professores ministram na universidade, o tornando profissional, após o término da sua 

licenciatura. 

 As teorias pedagógicas são elaboradas e escritas por professores que possuem 

experiências teóricas e práticas diversas, registrando como acreditam que uma aula de EF 

deve ser desenvolvida no ambiente escolar, porém, quando os profissionais de EF chegam nas 

escolas e enfrentam a realidade, percebem que a efetivação da sua prática pedagógica vai 

muito além das leituras que realizou e das experiências que obteve durante a sua formação 

inicial e continuada, pois a realidade é muito diferente. 

 Nessa percepção, tanto na formação inicial quanto nas análises realizadas das aulas 

dos docentes de EF que atuam ou irão atuar na escola, olha-se apenas para a cena final do 

processo educacional, ou seja, olha-se para a aula como se todos os aspectos que envolvem a 

organização e a efetivação da prática pedagógica do professor de EF fossem simples, 

rudimentares e elementares. Ao longo dessa trajetória, tem-se realizado análises ingênuas 

sobre um fenômeno complexo. A proposta desta pesquisa é ir além das percepções 

simplificadas e descontextualizadas. Assim, incita-se para desvendar os bastidores desse 

processo.  

 Na tentativa de olhar para a escola por dentro, para os seus bastidores e analisar de 

forma aprofundada os aspectos que envolvem a efetivação da prática pedagógica do professor 



 

284 

 

de EF no cotidiano escolar público, mostra-se a complexidade existente nesse cotidiano e 

todas as dimensões que envolvem a didática dos professores no ambiente escolar.  

 Nessa perspectiva, Freire (2015a, p. 55) promove uma reflexão de extrema 

importância. Ao compreender de forma crítica uma realidade, os agentes que fazem parte dela 

conseguem obter um pensamento mais estruturado e significativo sobre o cotidiano em que 

atuam, superando uma percepção ingênua que, ao ser simplista, deixa sempre na periferia de 

tudo aqueles que se mantêm nesse nível de consciência.  

 Compreender de forma crítica uma realidade, em especial o cotidiano escolar em que o 

professor de EF atua, possibilita análises das suas partes constitutivas, para depois retomar-se 

a sua totalidade. Dessa forma, alcançando uma compreensão mais completa do seu 

significado.  

É importante ressaltar que olhar para o todo e depois compreendê-lo a partir das suas 

partes, são operações que só se dividem pela necessidade que se tem de abstrair para alcançar 

o concreto, pois todos os aspectos que envolvem essa realidade se implicam mutuamente 

(FREIRE, 2015a, p. 56).  

De acordo com Freire (2016, p. 56), em um primeiro momento, a realidade não se 

apresenta ao ser humano como objeto que a sua consciência crítica pode conhecer. Portanto, 

de forma elementar, as pessoas costumam ter uma visão ingênua dessa realidade. Entretanto, 

ao aproximar-se desse cotidiano, os seres humanos iniciam uma experiência na realidade na 

qual se encontram e que é investigada por eles.  

 Era exatamente dessa forma que me sentia quando comecei a lecionar EF nas escolas 

municipais de São Paulo. Ao adentrar na escola, conhecer os estudantes das turmas que 

ministrei  minhas aulas e pensei no que tentaria ensinar para esses alunos.  

Eu me sentia perdido, parecia que não conhecia a história daquela escola, e dos os 

outros professores que passaram por ali. Eu me indagava constantemente porque as crianças e 

adolescentes tinham aquele comportamento durante as minhas aulas, como era estruturada a 

carreira docente, qual era o salário dos coordenadores pedagógicos e da diretora, quais eram 

as reais funções de cada profissional que atuava naquela unidade escolar e a ideologia que 

reinava na ação docente dos professores de EF e das outras disciplinas.  

 Portanto, essa tomada de consciência que tive ainda não pode ser considerada 

conscientização, pois o ser humano ainda precisa desenvolver um processo de reflexão crítica 

da primeira apreensão da realidade que obteve. Logo, a conscientização implica que se passe 

da esfera espontânea da apreensão da realidade para uma esfera crítica. Quando mais se 

conscientiza mais se desvela a realidade, ou seja, mais clareza se adquire desse cotidiano 

(FREIRE, 2016, p. 56).  
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 Percebe-se que não se consegue desvelar a totalidade do cotidiano escolar público 

apenas, ministrando aulas de EF na escola em que eu atuava. Entrei no mestrado em EF e 

realizei uma pesquisa qualitativa em uma escola municipal de São Paulo, como já foi 

apontado anteriormente.  

Ouviu-se outros profissionais para compreender um pouco mais sobre os fatores que 

dificultavam e facilitavam a prática pedagógica do professores de EF naquela escola e 

fizeram-se reflexões mais críticas sobre o cotidiano escolar público.  

 Esse foi um passo maior para um novo nível de conscientização sobre a realidade 

enfrentada pelo professor de EF no cotidiano escolar público municipal de São Paulo. Freire 

(2016, p. 68) relata que é mediante a reflexão sobre a sua situação, sobre seu ambiente 

concreto que o ser humano se torna sujeito. Quanto mais refletir sobre a realidade em que 

vive ou trabalha, mais terá consciência desse cotidiano e estará pronto para intervir sobre e na 

realidade, lutando para transformá-la.  

  Nessa perspectiva, que se  continuou essa pesquisa no processo de doutoramento em 

EF. Ao conversar com 79 (setenta e nove) professores de EF e 56 (cinquenta e seis) gestores, 

visitar 37 (trinta e sete) escolas instaladas em bairros tão diferentes, tomar contato com as 

angústias desses profissionais e também ouvir o que estava ajudando e dando certo durante a 

prática pedagógica do professor de EF que atua na rede municipal de São Paulo, pude refletir 

mais sobre esse cotidiano, ampliando o  nível de conscientização sobre essa realidade, até 

porque durante todo esse período de entrevistas, eu também era professor dessa rede e vivi o 

que escutei dos meus colegas de profissão na unidade escolar em que atuei.  

 Nesse sentido, os resultados dessa pesquisa mostraram que existem fatores de ordem 

Sociopolítico/Cultural, Institucional/Organizacional e Instrucional/Pedagógica que 

dificultavam e facilitavam a prática pedagógica do professor de EF que atuava nas escolas da 

rede municipal de São Paulo, mas os fatores dificultadores citados pelos próprios 

profissionais que atuavam no chão dessas escolas (docentes de EF, coordenadores 

pedagógicos, auxiliares de diretor e diretor) mostraram que existe uma baixa remuneração 

para esses profissionais, a intensificação do seu trabalho com o cumprimento de diversas 

tarefas burocráticas e a falta de tempo para organizar as aulas, precárias condições de trabalho 

e o controle profissional. Quase não foram citados fatores de ordem didática que dificultavam 

a prática pedagógica do professor de EF pelos pesquisados.  

 Sendo assim, a prática pedagógica do professor de EF que lecionava nessa rede de 

ensino, independente dos pressupostos teóricos que ele utilizava para planejar as suas aulas, 

era  efetivada com diversos obstáculos de ordem macroestrutural e os docentes não tinham 
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controle de todas essas variáveis durante as atividades que foram propostas para os 

estudantes.  

 Isso significa, que o cotidiano escolar público estudado, é complexo e são diversos os 

fatores que interferem na prática pedagógica do professor de EF de forma negativa. Esses 

fatores podem ser de ordem sociopolítica, como a jornada de trabalho extensa e a baixa 

remuneração do professor, de ordem cultural, como a visão inadequada que a comunidade 

escolar possui da EF e a falta de postura dos alunos com os estudos, de ordem institucional, 

como o número elevado de alunos por turma e a as diferentes reorientações curriculares que 

ocorrem quando se muda o partido que assume o poder, de ordem organizacional da própria 

escola como a utilização da quadra pela comunidade no horário das aulas de EF e a falta de 

livros e artigos na escola para que o professor possa continuar estudando sobre os 

conhecimentos que fazem parte da sua profissão.  

 Segundo Imbernón (2016, pp. 33-34), ser professor sempre foi uma tarefa que exigiu 

muito esforço. Entretanto, no imaginário social existe uma ideia de que esse é um trabalho 

simples, que requer pouca habilidade porque se trabalha com crianças e jovens que são 

“fáceis” de convencer, um trabalho com muitas festas, férias e de jornada tranquila.  

O autor sustenta que ensinar sempre foi muito difícil e vem se tornando uma tarefa 

cada vez mais complexa com o passar dos anos, principalmente, pelas diversificadas 

demandas que a instituição escolar passou a receber da sociedade. 

 O esquema 9 mostra como ocorre a efetivação da prática pedagógica do docente de EF 

que atuava na rede municipal de ensino de São Paulo, onde precisava superar diversos 

obstáculos de ordem sociopolítica, cultural, institucional e organizacional para ministrar suas 

aulas.  
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Esquema 9 – Efetivação da prática pedagógica do professor de EF a partir dos fatores que dificultavam a 

sua atuação didática. 

 

 Ao olhar para essa realidade, parece que cada vez é  mais claro que não pode existir 

superficialidade nas análises da ação docente durante as aulas de EF escolar. Em qualquer 

aula em que um professor ensine os conteúdos relacionados com qualquer prática corporal, é 

necessário pensar no espaço existente, nos materiais disponíveis, na quantidade de aulas que 

se vai ministrar no dia, na postura que os estudantes possuem na sua aula, nas características 

desses alunos, na relação que a comunidade possui com a escola, nos objetivos propostos pela 

proposta curricular vigente na sua rede de ensino, dentre outros diversos aspectos que já 

foram mencionados anteriormente nesse trabalho e que na realidade pesquisada se tornavam 

obstáculos para a efetivação da prática  pedagógica do professor de EF em muitas unidades 

escolares.  

 Portanto, as relações no ambiente escolar se tornam a cada dia mais conflituosas e as 

condições de trabalho mais precárias. Entretanto, não foram criados, por todos os segmentos 

envolvidos com a educação, ambientes de trabalho minimamente mais agradáveis e novos 

modelos mais dignos e justos de convivência dentro das escolas públicas. 

 Nesse contexto educacional, tem sido exigido que o professor tenha a 

responsabilidade de um alquimista, transformando metais comuns (condições inadequadas de 

trabalho, intensificação do trabalho docente e controle profissional) em ouro (motivação para 

aprender, prazer diante do conhecimento, construção da cidadania, estudantes com espírito 

investigativo e criativo) (NACARATO; VARANI; CARVALHO, 1998, p. 73). 
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 Infelizmente, nesses contextos educacionais, muitos docentes de EF entram em 

desinvestimento pedagógico e param de se preocupar com a tematização dos seus conteúdos, 

iniciando um processo de mera sobrevivência no cotidiano escolar.  

Ao mencionar a teoria criada por Peter Woods, chamada de “estratégias de 

sobrevivência”, Charlot (2013, p. 106) descreve o que acontece com muitos docentes que 

atuam em um ambiente escolar com condições adversas.  

O primeiro objetivo desses professores acaba sendo sobreviver no cotidiano escolar, 

profissional e psicologicamente, e só depois aparecem os objetivos de formação dos alunos. 

Quanto mais difíceis forem as condições de trabalho, mais predominam as estratégias de 

sobrevivência e, por consequência, menores são as discussões e estratégias elaboradas para 

alcançar os objetivos educacionais dos alunos.  

Quando são apresentadas aos docentes teorias educacionais que podem gerar reflexão 

sobre a sua prática pedagógica, ocorre uma desestabilização nas suas estratégias de 

sobrevivência, fazendo com que os docentes reinterpretem essas mudanças na lógica de suas 

convicções pedagógicas, esvaziando, muitas vezes, o sentido de qualquer inovação. 

Em contrapartida, os profissionais que colaboraram com nossa pesquisa relataram 

fatores que facilitavam a prática pedagógica do professor de EF, sendo que eles estavam 

relacionados de forma mais intensa com as dimensões de ordem Institucional/Organizacional 

e Instrucional/Pedagógica.  

Nesse sentido, considera-se que existem fatores relacionados com essas dimensões que 

diminuem a intensificação do trabalho docente, melhoram as condições de trabalho e 

possibilitam maior autonomia profissional para os professores de EF que atuavam nessa rede 

de ensino. Entretanto, a maioria dos fatores que facilitavam a prática pedagógica não tinham 

relação com melhorias estruturais da carreira docente, mas sim com a organização da própria 

rede de ensino, possibilitando que alguns profissionais realizem a sua formação continuada 

dentro do seu horário de trabalho (JEIF) e uma estrutura administrativa e pedagógica da 

escola com diretores, auxiliares de direção e coordenadores pedagógicos em todos os horários 

de aula.  

Outro aspecto importante era a organização da própria escola, gerindo bem os escassos 

recursos financeiros para adquirir materiais para os professores e manter ambientes 

educacionais que esses docentes possam utilizar nas suas aulas, como sala de leitura, sala de 

informática, quadra poliesportiva, brinquedoteca, dentre outros espaços, além da boa 

formação pedagógica do próprio professor de EF. 

Assim, conseguindo no seu cotidiano de trabalho criar ambientes mais adequados de 

aula, onde todos os estudantes possam participar das atividades propostas, adaptar as suas 
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atividades para o contexto educacional em que trabalha, dentre outras questões de ordem 

pedagógica que o profissional que é licenciado em EF deveria conhecer com uma formação 

inicial bem fundamentada e uma formação continuada de ordem mais crítica. 

Vale ressaltar que outros fatores de ordem pedagógica são importantes para que o 

professor de EF possa efetivar a sua prática pedagógica na escola e não apareceram durante as 

entrevistas realizadas, tais como a participação do docente na construção do projeto político-

pedagógico da unidade escolar, relacionando o seu planejamento e a sua didática com esse 

documento; proporcionar reflexões diversas sobre todas as manifestações da cultura corporal 

de movimento, não apenas no sentido de possibilitar que os alunos realizassem essas práticas 

corporais, mas de permitir que os estudantes possam compreender os aspectos políticos, 

econômicos, sociais, históricos e culturais que envolvem as danças, as lutas, as ginásticas, os 

esportes, os jogos e as brincadeiras; e criar uma nova tradição para a área de EF de organizar e 

planejar as aulas aplicadas na escola com um caráter mais amplo do que o meramente restrito 

à dimensão esportiva.  

Também, é importante mencionar que foram citados poucos fatores que se relacionam 

com a dimensão Sociopolítico/Cultural que facilitavam a prática pedagógica do professor de 

EF que lecionava na rede municipal em São Paulo, como a EF se manter na LDB como 

componente curricular obrigatório da Educação Básica para o Ensino Fundamental e o tempo 

de ingresso do docente na escola, possibilitando que esse profissional conheça melhor a 

comunidade em que atua e obtenha vantagens no processo de atribuição de aulas.  

O esquema 10 mostra como ocorre a efetivação da prática pedagógica do docente de 

EF que atua na rede municipal de ensino de São Paulo, onde esse profissional conseguia 

encontrar nos aspectos de organização da rede e da escola em que trabalhava, nos limitados 

aspectos políticos e culturais que o ajudavam na aplicação das suas aulas e no seu 

conhecimento didático-pedagógico elementos para efetuar o seu trabalho com melhor 

qualidade.   
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Esquema 10 – Efetivação da prática pedagógica do professor de EF a partir dos fatores que facilitavam a 

sua atuação didática. 

 

 Ao analisar os fatores que interferem na prática pedagógica dos professores, Sacristán 

(1998, p. 131) disserta que existe um contexto exterior ao meio pedagógico que influencia de 

forma significativa a organização das aulas e o que se ensina na escola.  

As pressões econômicas e políticas, os valores que representam o grupo que se 

encontra no poder, regulamentações administrativas da prática escolar e do sistema educativo, 

a influência da família sobre os conteúdos que os estudantes estão aprendendo, o sistema de 

produção de materiais didáticos que os professores utilizam em suas aulas e as pressões dos 

meios acadêmicos e culturais para legitimar aquilo que se considera importante para ser 

ensinado na escola são fatores que controlam diariamente a prática pedagógica dos 

professores que lecionam na escola. 

 Nesse contexto, Sacristán (1998, p. 130) salienta que as aulas dos professores também 

são influenciadas pelo sistema educativo em que esse docente trabalha. A estrutura da escola, 

as relações internas que ocorrem no ambiente escolar, as formas de organização dos 

professores, as atitudes da coordenação pedagógica, as atividades culturais realizadas na 

escola, a organização do espaço, a disposição do tempo, o ambiente de sala de aula 

caracterizam o contexto didático, formado pela estrutura de tarefas que se desenvolvem 
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durante o processo de ensino e aprendizagem, e conformam as convicções pedagógicas do 

docente.  

 De acordo com Pérez Gómez (2001, p. 164), existe uma cultura estabelecida entre os 

docentes que, muitas vezes, influencia nas estratégias de ensino que esses profissionais 

utilizam em sala de aula, nas relações interpessoais entre os funcionários da escola, na 

definição de papéis e de funções que desempenham, nas estruturas de participação e na forma 

que os professores tomam diversificadas decisões importante para cumprir a tarefa educativa. 

Para o autor, essa realidade compõe uma estrutura de poder e um equilíbrio de interesses 

sempre parcial e provisório.  

 Tentou-se mostrar toda essa rede de fatores que influencia a prática pedagógica do 

professor que atua na escola, dando um enfoque para aqueles docentes que lecionam a 

disciplina de EF. Ao dividir os fatores que influenciam de forma negativa ou positiva a 

didática do professor de EF em dimensões políticas, culturais, institucionais, organizacionais 

e pedagógicas possibilitamos uma maior compreensão do cotidiano escolar público.  

 É necessário reforçar um aspecto que já foi mencionado anteriormente. Tem-se plena 

consciência que os fatores intervenientes analisados nessa investigação possuem 

predominância nas dimensões do cotidiano escolar, influenciam-se mutuamente e não são 

estanques.  

Sabe-se que uma mudança em qualquer fator de ordem sociopolítica, cultural, 

institucional, organizacional e pedagógica pode interferir em toda essa complexa rede de 

contextos que possui influência na organização didática do docente de EF que atua na escola.   

 Outro aspecto, importante de mencionar, é que se tem consciência da relevância de 

compreender que as pesquisas realizadas no cotidiano escolar são finalizadas com resultados 

sempre provisórios.  

O conhecimento que se obtém na investigação educativa pode ser, em parte, 

transferível para outras realidades e, em parte, situacional, específico e singular. Por essa 

razão, o pesquisador que se aventura a estudar a escola não pode ter somente como objetivo a 

produção de conhecimento generalizável, já que a sua aplicação será sempre limitada e 

mediada, com o aperfeiçoamento dos profissionais que participam de cada situação 

educacional (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 101). 

 Concorda-se com Pérez Gómez (1998, pp. 102-103), quando afirma que o mundo 

social não é fixo, nem estável, mas dinâmico e mutante devido ao seu caráter inacabado e 

construtivo. Nesse sentido, a realidade de cada unidade escolar pode ser considerada 

inacabada, em contínuo processo de transformação e mudança. Existem múltiplas realidades 

no âmbito do social, em geral, e do educativo, em particular, que se complementam e os 
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agentes que atuam no cotidiano escolar são ativos e constroem o sentido da realidade em que 

vivem. 

 Ao analisar essa realidade, passa-se a refletir também sobre as decisões metodológicas 

que eu tomei ao longo dos 6 (seis) anos em que essa pesquisa vem sendo realizada. Ao 

pesquisar primeiramente a realidade de uma escola, entrevistar professores de EF, 

coordenadores pedagógicos e diretora, compreender as inter-relações existentes entre esses 

diferentes atores do processo educacional e entender de forma mais ampla os fatores que 

facilitam e dificultam a prática pedagógica do docente de EF na escola, decidi ampliar a 

pesquisa com um enfoque de ciência clássica, baseada no rigor estatístico. 

 Nesse enfoque, o objetivo prioritário das investigações em educação é a produção de 

conhecimento que possa gerar leis, generalizações abstratas de verdade duradoura 

independentes do contexto e, portanto, universalmente válidas e transferíveis no espaço e no 

tempo.  

Para alcançar esses objetivos os pesquisadores procuram identificar os aspectos 

comuns, as semelhanças e os processos convergentes que ocorrem no cotidiano escolar, 

utilizam instrumentos de medidas objetivos para coletar os dados, com a intenção de adquirir 

maior confiabilidade e validez e que possam ser utilizados em diferentes contextos (PÉREZ 

GÓMEZ, 1998, pp. 104-107).  

 Essa experiência no processo de doutoramento, onde um pesquisador assumidamente 

qualitativo se permitiu iniciar um processo de investigação pautado em outra lógica 

epistemológica de produção de conhecimento, permitiu um grande crescimento por parte de 

quem esteve mergulhado no processo da pesquisa.  

Eu gostaria de discorrer que, após o processo de finalização da investigação, continuei 

acreditando que o mundo social, materializado pelo cotidiano escolar público nessa 

investigação, realmente não pode ser considerado fixo, nos fazendo assumir as limitações 

desse tipo de pesquisa que decidi desenvolver.  

 No entanto, ao olhar com profundidade para os resultados que essa pesquisa trouxe, 

pode-se constatar que existem fatores que influenciam a prática pedagógica da maioria dos 

profissionais que atuavam na rede municipal de educação em São Paulo. 

 Quando grande parte dos pesquisados respondem que a alteração da função social da 

escola dificultava extremamente a sua prática pedagógica e outros fatores como as condições 

para a educação inclusiva, a formação continuada oferecida pela rede e as reorientações 

curriculares que ocorrem todas as vezes que um novo partido assume o poder também eram 

fatores extremamente dificultadores, parece-se claro que esses fatores de ordem 
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Sociopolítico/Cultural afetavam negativamente a prática pedagógica de quase todos os 

professores de EF que ministravam as suas aulas no cotidiano escolar investigado. 

 A minha impressão do cotidiano escolar na rede estadual de ensino em São Paulo, já 

que também fui docente dessa rede durante 3 (três) anos, foi muita parecida nesses aspectos 

relatados pelos pesquisados das escolas municipais.  

 Em contraste, fatores como realizar a jornada de formação integral, a EF na LDB 

como componente curricular obrigatório no Ensino Fundamental e os recursos disponíveis na 

escola foram questões consideradas como as que facilitavam extremamente a prática 

pedagógica pela maioria dos pesquisados.  

Novamente, parece-se claro que esses fatores de ordem Institucional/Organizacional e 

Sociopolítico/Cultural afetavam a didática de uma parcela considerável dos docentes de EF no 

cotidiano escolar investigado de forma positiva. 

 Questões como a remuneração do professor, a postura inadequada dos alunos com os 

estudos, a jornada de trabalho extensa, o número elevado de alunos por turma, a participação 

da família na vida escolar do aluno inadequada, a transferência de alunos durante o semestre 

letivo, a indisciplina dos alunos, a falta de espaços de lazer próximos da escola, o 

descontentamento profissional, a influência do clima para a realização das aulas de EF, a 

dificuldades dos alunos com os conteúdos, a falta de diálogo entre médico e professor, a visão 

da comunidade escolar sobre a EF inadequada, a adaptação das atividades para atingir os 

objetivos educacionais, a relação interpessoal entre os funcionários positiva, propor aulas e 

conteúdos diferenciados, o perfil do professor para ensinar em um determinado ciclo de 

escolarização, a organização administrativa e pedagógica da escola, o empenho do professor, 

a realização de hora-atividade durante o horário de trabalho e o tempo de ingresso do 

professor na escola tiveram uma porcentagem enorme de professores de EF e gestores 

apontando que dificultam ou facilitam a prática pedagógica do docente de EF que leciona 

nessa rede de ensino, embora cada pessoa aponte uma intensidade diferente de dificuldade ou 

facilidade gerada por cada uma dessas situações. 

 O que confirma a minha expectativa é que quando olhei para profissionais formados 

em diferentes décadas, com diferentes tempos de experiência profissional na mesma escola e 

na mesma rede e que atuam em escolas centrais ou periféricas da cidade, tive respostas muito 

parecidas sobre a percepção da maioria dos fatores que influenciavam a prática pedagógica do 

professor de EF.  

Mesmo quando comparei o cargo ocupado, identificando uma quantidade razoável de 

fatores com diferenças estatisticamente significativa, pude analisar de forma qualitativa que 

nenhuma das questões analisadas foi considerada como oferecendo facilidade extrema para o 
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grupo de professores de EF e de extrema dificuldade para o grupo de gestores. Todas as 

diferenças se deram pela intensidade de como esse fator influenciava a didática do docente de 

EF, não existindo nenhum fator identificado como facilitador para um grupo e dificultador 

para o outro.  

Nesse sentido, passei a refletir sobre a seguinte situação. Um gestor público, ao olhar 

para os resultados dessa pesquisa, não poderia passar a olhar esses fatores que foram mais 

convergentes, tantos nos aspectos que dificultavam quanto nos aspectos que facilitavam a 

prática pedagógica do professor de EF nessa rede de ensino, no sentido de propor políticas 

públicas para melhorar aquelas situações que atrapalham a vida desses docentes e manter as 

que ajudam.  

 Ao olhar situações como a existência de cuidadores na escola para auxiliar com os 

estudantes deficientes, a relação da escola com a comunidade, a resistência dos professores de 

EF com novos currículos, o respeito a diversidade cultural na escola, a relação interpessoal 

entre os alunos, o barulho causado pelas aulas de EF, o trânsito para chegar até a unidade 

escolar, o trabalho conjunto entre as disciplinas, a cooperação dos alunos nas aulas de EF, o 

espaço físico para realizar as aulas, a realização de competições externas, a quantidade de 

materiais para as aulas, os locais para hidratação dos alunos na escola e o interesse dos alunos 

pelas aulas de EF, todos esses fatores precisam ser analisados também de uma forma 

qualitativa, já que quando se olha para as diferentes percepções dos pesquisados, é possível 

identificar respostas de pessoas que percebiam essas situações como fatores de extrema 

dificuldade e de extrema facilidade para que o docente de EF efetivasse a sua prática 

pedagógica na escola.  

 Portanto, existe uma quantidade considerável de fatores citados nessa situação, e, 

dessa forma, não pode-se deixar de mencionar essa questão. Tomei uma decisão de dividir os 

resultados da pesquisa de acordo com a média das respostas, mas fazer esse adendo nesse 

momento é importante para compreender a realidade complexa e caótica instalada no 

cotidiano escolar público.  

 Todavia, quando olha-se para o cotidiano escolar de forma ampla e analisa-se a 

literatura da EF e da Educação que foi produzida sobre as questões abordadas nesse estudo, 

parece cada vez mais claro que os docentes dessa área de conhecimento que lecionam na 

escola pública realizam o seu trabalho, na grande maioria das redes de ensino, para não 

arriscar falar em todas as redes, em condições profissionais adversas e, para superar essa dura 

realidade, precisam encontrar saídas nos fatores de ordem institucional, organizacional e 

pedagógica para efetivar a sua prática pedagógica.  
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É evidente que essa pesquisa tenha mostrado a importância dos fatores institucionais, 

organizacionais e pedagógicos para que o docente de EF possa ministrar as suas aulas com 

melhor qualidade. 

 Vale deixar claro o meu posicionamento político sobre a realidade do cotidiano 

escolar e, para isso, recorrerei a Freire (2008, p. 81). Em concordância com o autor que, para 

se ter uma boa educação, é necessário investimento, ou seja, não se faz educação sem gastar 

dinheiro.  

Por mais criatividade que o professor possa ter em suas aulas, utilize materiais 

alternativos e tenha milhares de ideias de atividades para realizar com os estudantes é preciso 

pagar bem os educadores e as educadoras. O discurso de formação continuada, científico e do 

gosto de ser educador são palavras ao vento se o docente não tiver um salário que possibilite 

uma vida mais digna.  

  De acordo com os estudos de Freire (2008, pp. 81-82), nota-se uma reflexão de suma 

importância sobre as questões salariais dos professores, pois como pode um educador 

melhorar cientificamente o seus conhecimentos se ele não ganha o suficiente nem para 

comprar o jornal? Como uma professora terá acesso aos livros da sua área sem recursos 

financeiros para adquiri-los? Sem estar atento a essas questões não se faz política educacional 

e não se pode esperar que todos os profissionais da Educação vivam como missionários 

durante toda a sua vida profissional.  

  Oliveira (2013, p. 249) analisou diferentes estudos produzidos com a intenção de 

mostrar quais são as principais características de uma escola que oferece uma educação de 

qualidade, chegando à conclusão que um quadro de professores qualificados; a existência de 

carga horária docente disponível para o desenvolvimento de atividades que não sejam de aula; 

a dedicação dos professores a uma só escola; o aumento de salário de acordo com a formação 

continuada e a titulação; o corpo docente pertencente ao quadro efetivo; a dedicação dos não 

docentes a uma só escola; instalações bem conservadas; a existência de bibliotecas e 

laboratórios; motivação para o trabalho; diretor eleito e com experiência docente e de gestão; 

participação da comunidade escolar nas atividades da escola; integração da escola com a 

comunidade local; existência de conselho escolar atuante e os cuidados com a segurança da 

comunidade escolar são fatores que precisam ser considerados para que se tenha uma oferta 

de ensino para os estudantes. 

 Em sociedades democráticas, a escolarização de qualidade precisa ser um serviço 

público que deve alcançar todos os cidadãos, pois a educação é um direito e um dever de 

todos e a sua universalização que legitima a estrutura social democrática das sociedades, ao 

garantir uma mínima igualdade de oportunidades, compensando as imensas desigualdades 
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pessoais vinculadas à origem social, ética, religiosa, cultural e de gênero de seus membros 

(PÉREZ GÓMEZ, 2001, pp. 141-142).  

 O sistema educativo público também precisa garantir a pluralidade ideológica e 

cultural de ideias, no sentido de possibilitar um espaço comum de ensino inclusivo que evite 

qualquer tipo de discriminação.  

Essa realidade garante, ao menos durante esse período que os estudantes frequentam a 

escola pública, a inexistência de discriminação dos indivíduos por qualquer tipo de interesses 

espúrios. Portanto, os docentes precisam ter a liberdade para interpretar os textos curriculares 

das suas respectivas redes de ensino, decidindo a estratégia de intervenção e a prática 

pedagógica mais adequada para cada turma que leciona (PÉREZ GÓMEZ, 2001, P. 142).  

 É exatamente por essa realidade que a prática pedagógica do professor de EF precisa 

ter características cada vez mais críticas e a sua realidade profissional tem que ser discutida 

com os estudantes e os familiares das escolas em que trabalham.  

Durante a pesquisa também se constatou que o docente de EF não efetiva a sua prática 

pedagógica sozinho. Os coordenadores pedagógicos, auxiliares de diretor, diretor e a 

comunidade (alunos e pais de alunos) são decisivos para que as atividades propostas em aula 

aconteçam, mas o professor é o profissional que ministra diretamente as aulas e recaem em 

cima dele todas as mazelas instaladas no cotidiano das escolas.  

Talvez, por encontrar essa realidade, os docentes de EF sempre relatam que os fatores 

que dificultavam a sua prática pedagógica são mais difíceis de enfrentar quando se compara 

com a percepção dos gestores. O mais incoerente de tudo isso é que o professor recebe um 

salário menor do que todos os gestores (que são professores exercendo outra função) e sofrem 

uma pressão maior dos alunos, por estar diariamente nos espaços pedagógicos da escola com 

essas crianças e adolescentes. 

Além disso, o docente de EF organiza as suas aulas a partir das suas convicções 

pedagógicas, que vão se formando a partir das diversas teorias da sua área, dos documentos 

oficiais organizados pelo governo federal (Parâmetros Curriculares Nacionais e atualmente 

Base Nacional Comum Curricular) e a proposta curricular oficial organizada pela rede de 

ensino em que trabalha. Essa realidade descrita pode ser melhor compreendida no esquema 

apresentado abaixo. 

 



 

297 

 

INSTITUCIONAL/ORGANIZACIONAL

DIRETOR
COORDENADOR 

PEDAGÓGICO

PROFESSOR

DE EF
COMUNIDADE

PRÁTICA

PEDAGÓGICA

EDUCAÇÃO

FÍSICA

PROFESSOR
DE EF

PROPOSTA 

CRÍTICO-EMANCIPATÓRIA

PROPOSTA

DESENVOLVIMENTISTA

PROPOSTA

PSICOMOTORA

PROPOSTA 

CRÍTICO-SUPERADORA

PROPOSTA DA SAÚDE

PROPOSTA DE 

AULAS ABERTAS

PROPOSTA  

ESPORTIVISTAPROPOSTA

CULTURAL

PROPOSTA

SISTÊMICA

PROPOSTA DA

MOTRICIDADE HUMANA

PCNs

BNCC

PROPOSTA CURRICULAR 

OFICIAL

 

Esquema 11– Complexidade instalada no cotidiano escolar para a efetivação da prática pedagógica do 

professor de EF. 

 

 Para que a prática pedagógica do professor de EF ocorra de forma satisfatória nas 

escolas, a realidade instalada no cotidiano escolar público precisa ser discutida na formação 

inicial e continuada dos profissionais que  atuarão ou atuam nesse cotidiano.  

Os profissionais que atuam nas DREs, nos órgãos centrais da Secretaria Municipal de 

Educação e no governo federal precisam encarar essa realidade e gerar políticas públicas para 

diminuir o processo de precarização do trabalho docente e, por consequência, melhorar as 

condições de trabalho desses profissionais.  

Os professores que escrevem as teorias pedagógicas de EF também precisam ser 

conhecedores dessa realidade e levar em conta a complexidade existente nas escolas, com a 

intenção de possibilitar reflexões constantes sobre a didática dos docentes de EF. 

 Esses mesmos profissionais, ao ajudarem no processo de escrita de toda e qualquer 

proposta curricular em nível municipal, estadual, e federal, devem considerar todos os 

aspectos que envolvem a efetivação da prática pedagógica no cotidiano escolar público e 

possibilitar que os professores também participem do processo de organização desses 

documentos.  

Os docentes de EF que lecionam nas escolas públicas também precisam conhecer 

melhor as teorias da sua área de ensino e compreender que eles são autores de sua própria 
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prática, portanto devem refletir diariamente sobre a sua didática e participar ativamente da 

elaboração dos currículos que eles mesmos implementam durante o seu trabalho.  

As famílias dos alunos e os estudantes também precisam refletir sobre a realidade da 

escola que frequentam e perceber que as aulas que os professores ministram estão 

relacionadas com a postura deles na sala de aula e no seu relacionamento com a escola. 

 Nesse sentido, concorda-se com Sacristán (2000, p. 93) que o professor é o principal 

ator no processo de ensino e aprendizagem nesse cotidiano escolar complexo. As habilidades 

pedagógicas dos docentes podem fazer a diferença no processo educacional e, por conta disso, 

a sua formação cultural e pedagógica é de extrema importância para analisar a qualidade do 

ensino.  

Todavia, não se  pode compreender essa análise de forma ingênua, pois, embora o 

professor seja considerado elemento central para que se efetive a aprendizagem dos alunos, 

ele sofre influências de diversos fatores já apontados anteriormente e, ultimamente, tem se 

tornado um mero executor das diretrizes elaboradas por meia dezena de “intelectuais” 

proféticos que não possuem experiência na escola.  

 A partir dessas reflexões, seria impossível não mencionar Caparroz e Bracht (2007, 

pp. 26-27), principalmente, por esses autores afirmarem que os docentes de EF escolar 

precisam se tornar autores da sua própria prática e não meros reprodutores daquilo que foi 

pensado por outros.  

Nesse sentido, a prática pedagógica precisa ser constantemente reflexiva, 

principalmente, na tentativa de compreender todos os fatores que influenciam a sua didática, 

materializando com autoria a sua ação docente e produzindo conhecimento a partir da 

reflexão constante das suas aulas no cotidiano profissional.  

  Segundo Bracht (2013, pp. 109-110), é necessário apostar nos professores e nas 

escolas como agentes de elaboração dos seus currículos, valorizando esses profissionais como 

sujeitos de sua ação que assumem a autoria das suas práticas. Porém, para alcançar esse 

objetivo, seria necessário que as políticas e práticas de formação continuada mudem 

radicalmente, pois elas ainda são realizadas com a ideia de que o professor precisa receber 

formação dos especialistas que atuam na Universidade. 

 As políticas de formação também necessitam elaborar estudos e ações de 

planejamento como parte da ação pedagógica dos docentes. Portanto, nesse momento 

histórico em que se vive, não cabe mais oferecer receita aos professores, mas é necessário 

possibilitar a construção de estruturas colaborativas entre eles, a fim de refletir sobre o seu 

precário cotidiano de trabalho e as estratégias que podem ser utilizadas para superar essas 

dificuldades instaladas na sua realidade profissional.  
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 Assim sendo, Bracht (2013, pp. 115-116) assume a posição que, em uma sociedade 

com relações cada vez mais líquidas, melhor do que a segurança da certeza de existir uma 

verdadeira EF, os docentes precisam ter a liberdade, autonomia e autoridade de criar novas 

“educações físicas”, coerentes com seus contextos específicos. 

 Na visão do autor, isso não quer dizer que o professor não vai refletir, indicar e 

fundamentar, com argumentos, sobre a concepção de educação, ser humano e sociedade que 

está presente na organização das suas aulas, mas é necessário que a sua prática pedagógica 

esteja pautada em princípios democráticos, assumindo as relações históricas e culturais da 

escola em que leciona. 

 Ao olhar para essa complexa teia de relações que envolve diversos fatores que 

dificultam ou facilitam a prática pedagógica do professor de EF que leciona no cotidiano 

escolar público investigado. Concorda-se com a análise produzida por Cortella (2011, pp. 

110-113), que existem educadores com um otimismo ingênuo em relação à função social da 

escola, acreditando que essa instituição pode resolver todos os problemas do nosso país e o 

professor é um sacerdote que ensinará as crianças porque tem vocação para isso. Esses 

educadores pensam que a escola possui uma autonomia absoluta da sua inserção social.  

Por outro lado, existem profissionais da Educação com um pessimismo ingênuo em 

relação aos objetivos existentes na escola, pois acham que a tarefa primordial dessa instituição 

é servir o poder, a escola se torna reprodutora da desigualdade social e o professor é apenas 

um agente da ideologia dominante, ou seja, um mero funcionário das elites, ocasionando uma 

determinação absoluta da escola pelas classes dirigentes que comandam a sociedade. 

 Segundo o autor, existem educadores que possuem um otimismo crítico em relação a 

importância da escola para a sociedade, apontando a natureza contraditória das instituições 

sociais, se agarrando nessa incoerência para possibilitar mudanças. Tais profissionais 

acreditam que a escola têm funções conservadoras e inovadoras ao mesmo tempo, podendo 

servir para reproduzir as injustiças, mas, concomitantemente, é também capaz de funcionar 

como instrumento de mudança.  

Mesmo que as elites controlem o sistema educacional, possibilitando salários 

medíocres aos profissionais que trabalham na educação, impossibilitem investimentos para 

melhorar as condições de trabalho desses educadores, burocratizem o cotidiano escolar com 

suas propostas educacionais acríticas e produzam avaliações externas para controlar aquilo 

que é ensinado na escola, dessa forma,  estruturando a conservação da sociedade com 

gigantescas desigualdades sociais, existe também espaço nesse cotidiano para inovação, pois 

o educador crítico possui um papel político/pedagógico e utiliza a sua autonomia relativa para 
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propor inovações na sua prática pedagógica, podendo propiciar que os estudantes reflitam 

sobre a sua realidade a partir os conteúdos ensinados (CORTELLA, 2011, pp. 113-114).  

 Nesse sentido, os educadores que lecionam nas escolas públicas, onde os filhos das 

classes trabalhadoras estudam, precisam ter consciência que possuem um poder limitado 

durante a efetivação da sua prática pedagógica. Seus limites são políticos, econômicos, 

sociais, históricos, ideológicos e científicos. Tendo consciência das limitações da sua ação 

enquanto docente, os professores precisam refletir quais são as contribuições que a sua luta 

por uma educação com melhor qualidade pode ser realizada no momento histórico em que 

vivem (FREIRE, 2008, p. 108).  

Ao analisar os resultados dessa pesquisa, considera-se que é exatamente isso que vinha 

ocorrendo no cotidiano escolar público na percepção dos professores de EF, coordenadores 

pedagógicos, auxiliares de diretor e diretores que atuavam no município de São Paulo, pois 

eles mencionaram que atuavam em um cotidiano com baixa remuneração, péssimas condições 

de trabalho, intensificação das suas tarefas diárias e controle profissional, entretanto, tentavam 

encontrar saídas na organização da instituição e da escola em que trabalhavam e no seu 

próprio conhecimento didático-pedagógico para superar as adversidades desse cotidiano.  

 Nesse contexto, é importante destacar que o professor brasileiro precisa saber, desde a 

sua formação profissional, que é necessário lutar por melhores condições para que ele possa 

proporcionar aos estudantes aulas com melhor qualidade.  

Essa luta inclui conquista de salários menos imorais e melhores condições de trabalho. 

A luta dos profissionais que atuam na educação em defesa dos seus direitos e da sua 

dignidade deve ser entendida como um momento importante da sua prática docente, enquanto 

prática ética (FREIRE, 2015b, p. 65). 

 Para Freire (2015b, p. 65), a luta por condições mais dignas de trabalho não é algo que 

vem de fora da prática docente, mas que dela faz parte. Para o autor, um dos piores males que 

o poder público vem proporcionando, desde que a sociedade brasileira foi criada, é o descaso 

que existe com a educação pública, fazendo com que muitos docentes, por conta de tanto 

descaso com a sua realidade profissional, fiquem extremamente cansados e desmotivados, 

caindo em um processo de fatalismo cínico que os leva aos cruzamento dos braços. Não se 

pode aceitar o discurso acomodado de que não existe o que fazer para melhorar a educação.  

 A resposta que os docentes que atuam no ensino público precisam dar a forma em que 

são tratados na triste realidade educacional brasileira é a sua luta política, consciente, crítica e 

organizada contra os ofensores. É possível aceitar o abandono da atividade docente, quando 

esse profissional decide realizar outra coisa para sobreviver. 
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  No entanto, ficando nela, não é viável tratar a sua prática pedagógica com desdém, 

como um bico. Como profissionais idôneos, os docentes precisam comprometer-se com o seu 

trabalho, entender a importância da sua função para a sociedade e os seus órgãos de classe 

deveriam priorizar o seu empenho na formação permanente de todas as pessoas que atuam no 

magistério como uma tarefa altamente política, reinventando também as formas de lutar 

(FREIRE, 2015b, p. 67). 

  Conforme Freire (2015a, p. 57), o educador, que atua profissionalmente em uma 

estrutura social, não pode ser um técnico friamente neutro. Nesse contexto, o professor terá 

que se posicionar como alguém que se empenha na preservação ou na mudança da realidade 

social. Silenciar a sua opção, escondê-la no emaranhado de suas técnicas ou disfarçá-la com a 

proclamação de sua neutralidade não significa na verdade ser neutro, mas, ao contrário, 

trabalhar pela preservação das coisas como estão.  

 Dentro dessa perspectiva, é uma ingenuidade pensar que o professor, inclusive aquele 

que ministra as aulas de EF, possa assumir um conjunto de métodos e de técnicas neutros para 

efetivar a sua prática pedagógica em uma realidade que não tem nada de neutra.  

Assim sendo, se a opção do professor é reacionária, em lugar de desenvolver um 

trabalho do qual fará um esforço para desvelar a sua realidade e de todos que estão ao seu 

redor, em um esforço crítico comum, ele se preocupará, ao contrário, em mitificar a realidade, 

mostrando sempre receio ao novo. Portanto, não existe espaço para comunicação, para a 

reflexão crítica, para a criatividade, para a colaboração na sua metodologia de ensino, mas 

para a manipulação ostensiva e a negação (FREIRE, 2015a, p. 58).  

 Em contrapartida, proclamando a inexistente neutralidade da sua ação docente, ao 

invés de entreter os indivíduos, os grupos e as comunidades com situações didáticas 

puramente anestésicas, aquele professor que opta por lutar pela mudança se empenha em 

desvelar a realidade, trabalha com, jamais sobre, os estudantes, a quem considera sujeitos e 

não objetos.  

Assim sendo, com humildade e criticidade, não aceita as falas ingênuas que ele 

sozinho será o agente de mudança, já que essa é uma tarefa de todos que se comprometem 

com ela. Sabe-se que não pode agir livremente, porque os grupos dominantes sempre estarão 

espertos para lutar pelos seus interesses (FREIRE, 2015a, pp. 60-61). 

 Por todas essas questões apontadas, o professor que atua no sistema público de ensino, 

um trabalhador social para Paulo Freire, precisa compreender de forma aprofundada a 

realidade que trabalha, para conhecer também a sua importância no momento histórico em 

que vive, saber o que pode ser feito, em um momento dado, pois é necessário ter a maturidade 
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que se faz o que se pode e não o que gostaria de fazer em uma estrutura social tão complexa e 

cheia de interesses quanto a escola (FREIRE, 2015a, p. 61). 

 Abordando novamente sobre as aulas de EF escolar, concorda-se com Bossle, Bossle e 

Neira (2016, p. 128), quando os autores afirmam que os professores desse componente 

curricular precisam assumir um compromisso com uma didática crítica que privilegie a 

aprendizagem dos estudantes, rompendo com a política de mera fruição nas aulas de EF.  

Para isso ocorrer, é necessário romper com o equívoco histórico dessa área de 

conhecimento que acaba conduzindo os docentes da escola a negar a importância de 

sistematização da prática pedagógica, pois a didática foi “demonizada” nas últimas décadas. 

 Nesse sentido, após todas essas reflexões, depois de tantas horas aprendendo com os 

escritos do mestre Paulo Freire e de tantos outros autores que nos possibilitaram compreender 

com mais consciência o cotidiano escolar em que se  atua por tanto tempo, hoje, finalizo esse 

trabalho com a certeza provisória de que, ao explorar todos os aspectos que envolvem a sua 

prática pedagógica, desvelar a escola por dentro, analisar de forma consciente os bastidores do 

cotidiano em que trabalha, o professor de EF precisa se posicionar como um agente que busca 

mudanças na realidade em que atua, fazer da sua prática pedagógica um momento de luta e 

militância, tanto para transformar o pensamento ingênuo dos estudantes em uma forma mais 

crítica de ver o mundo sobre as manifestações da cultura corporal de movimento, quanto 

sobre as suas condições de trabalho, salariais, de intensificação e de controle em que leciona 

diariamente.   

A segunda possibilidade será se posicionar como um agente de manutenção do status 

quo, fazendo da sua prática pedagógica um bico, fingindo que não possui responsabilidade 

com aquelas crianças e adolescentes em que convive todos os dias, sendo preconceituoso com 

as novas demandas da sociedade, atuando como um profissional festeiro, que apenas ensaia a 

garotada para as festas da escola, que não se envolve com o projeto político pedagógico da 

unidade escolar, que não encontra na sua ação docente uma possibilidade de ajudar os seus 

alunos a enxergarem a realidade em que vivem e que acha que essas crianças e jovens em 

nada podem ajudá-lo e enxergar o mundo de forma diferente. 

 Nada do que está escrito aqui, nessas mais de 300 (trezentas) páginas, servem para 

aqueles que escolheram a segunda opção. Já os docentes que escolheram a primeira 

possibilidade, a mais difícil sem sombra de dúvidas, espero apenas ter dado mais um pequeno 

passo no sentido de compreender o cotidiano escolar público do município de São Paulo e 

ajudar, quem sabe, outros educadores/pesquisadores, formados em EF ou em qualquer outra 

área de conhecimento, a compreenderem melhor a realidade vivenciada pelos professores que 

atuam na escola pública.  
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É necessário abordar  algumas questões, ao finalizar esta tese, as quais são 

extremamente relevantes, sobre a atuação do professor de EF no cotidiano escolar público do 

município de São Paulo: 

 

1 – Após identificar uma enorme quantidade de fatores que podem dificultar ou 

facilitar a prática pedagógica do professor de EF no cotidiano escolar investigado, é possível 

dizer que não é factível encontrar soluções simples para problemas de ordem complexa. São 

muitas influências as quais os docentes recebem, desde de ordem sociopolítica, cultural, 

institucional, organizacional até didático-pedagógica durante a efetivação da sua ação didática 

no ambiente escolar. 

 Portanto, “falas vazias” que prometem melhorar a qualidade da educação como, por 

exemplo “colocar computadores na escola”,  “promover mais lição de casa”, “criar sistemas 

de gestão escolar” que promoveriam uma “revolução” no formato do trabalho dos 

professores, visando “treinar” esses profissionais para alcançarem melhores resultados são 

falácias utilizadas por pessoas que não conhecem o cotidiano da escola; 

2 – Ainda sobre essa questão, é preciso tomar muito cuidado com as relações de causa-

efeito para solucionar os problemas da escola. Quando o salário dos professores é aumentado, 

por exemplo, essa política pública não é acompanhada da transformação ou da manutenção de 

tantos outros fatores que foram mencionados no trabalho. Portanto, não se pode cobrar desses 

docentes certos resultados, pois em um sistema complexo, ao alterar apenas um fator de tantos 

existentes, não é possível afirmar que toda a realidade será modificada.  

Isso não quer dizer que o salário dos profissionais da Educação não deve ser 

aumentado, mas as políticas públicas para a área educacional devem vir acompanhadas de 

diversificadas ações, no sentido de possibilitar que os professores efetivem a sua prática 

pedagógica com condições adequadas de trabalho e com autonomia;  

3 – Ao analisar os fatores que dificultavam a efetivação do trabalho dos professores de 

EF, foi  identificado que questões como baixa remuneração, precárias condições de trabalho, 

intensificação do trabalho docente e controle profissional assolam os profissionais que atuam 

na escola diariamente, levando-os, muitas vezes, ao desinvestimento pedagógico muito 

rapidamente. Essas mesmas questões estão sempre relacionadas com aspectos de ordem 

Sociopolítico/Cultural e Institucional/Organizacional, impossibilitando qualquer tipo de 

controle dos professores de EF sobre uma parte considerável desses aspectos.  
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Portanto, políticas públicas que querem melhorar a qualidade da educação, para serem 

efetivas, precisam mudar radicalmente a realidade vivenciada por todos os atores que 

trabalham de forma comprometida no cotidiano escolar público; 

4 – Em contrapartida, pode-se identificar nesse mesmo cotidiano escolar situações que 

melhoram as condições de trabalho, diminuem a intensificação do trabalho e aumentam a 

autonomia profissional dos docentes de EF. Esses fatores estiveram relacionados de forma 

mais intensa com questões de ordem Institucional/Organizacional e Instrucional/Pedagógica, 

embora fatores da dimensão Sociopolítico/Cultural também tenham sido mencionados pelos 

colaboradores do estudo.  

Isso significa que, na sua maioria, os aspectos que ajudavam o professor de EF a 

efetivar a sua prática pedagógica possuíam mais relação com a organização da rede de ensino 

e da escola em que o professor trabalhava, juntamente com qualidades didáticas desses 

profissionais, do que com a estrutura da carreira docente; 

5 – Outro aspecto que é importante destacar sobre essa questão é que, por mais que 

pesquisas com caráter positivista, assim como essa que foi realizada, possuem várias 

limitações devido às características complexas e caóticas do cotidiano escolar público, pode-

se mencionar que profissionais da Educação com formação antiga e recente, que possuíam 

mais ou também menos experiência na rede de ensino e na escola em que trabalhava, atuando 

em áreas centrais e periféricas, percebiam a grande maioria dos fatores que dificultavam ou 

facilitavam a sua prática pedagógica de forma similar, embora o local de atuação tenha sido 

uma variável a qual apresentou diferenças na percepção dos colaboradores desse estudo em 

alguns aspectos.  

Apenas o cargo ocupado (de professores de EF ou de gestor) foi uma variável em que 

muitos profissionais apresentaram diferenças na sua percepção do cotidiano escolar. 

Entretanto, essas diferenças foram na intensidade da percepção, pois nenhum fator foi 

mencionado como facilitador para um grupo e dificultador para o outro. 

6 – A partir dessa realidade, os diferentes atores que atuavam no cotidiano escolar 

público percebiam de forma similar como o professor de EF era influenciado por diferentes 

aspectos para efetivar a sua prática pedagógica. Isso nos mostra que a saída encontrada para 

resolver os problemas do cotidiano tem sido se agarrar nas poucas questões de ordem 

organizacional que existem em muitas escolas investigadas e nos conhecimentos didáticos do 

professor.  

Quando é proposto pela maioria das pessoas, sugerir aulas e conteúdos diferenciados, 

adaptar as atividades propostas em aula para a sua realidade, construir uma boa relação entre 

os professores e deles com os estudantes, criar um ambiente de aula adequado, onde todos os 
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discentes possam participar das atividades propostas, possibilitar que os docentes de EF 

ministrem aulas para aquelas turmas que possuem um perfil mais adequado e realizar acordos 

com os estudantes durante as aulas para ensinar os seus conteúdos, mostra exatamente a 

importância de uma boa formação inicial e continuada dos docentes para atuar de forma 

autônoma nesse cotidiano escolar público tão imprevisível.  

7 – Esse resultado pode ser confirmado pela grande quantidade de estudos 

mencionados anteriormente, os quais descrevem práticas pedagógicas inovadoras na escola 

pública, mesmo com as condições de trabalho adversas, as quais esses profissionais atuavam.  

Todavia, outras centenas de trabalhos ainda mostram realidades em que os professores 

apenas permitem que os estudantes realizem as práticas corporais que mais gostam ou 

ensinam poucas modalidades esportivas de forma tradicional. A minha indagação está 

relacionada com esse cotidiano difícil de ser desvelado. Será que esses professores que 

cumprem o seu papel de forma mais comprometida são heróis e aqueles docentes que não 

possuem esse comprometimento são vítimas desse violento cotidiano? 

Entende-se que em um cotidiano escolar, no qual os docentes de EF atuam nessa  

precariedade, apenas o seu comprometimento político/pedagógico poderá fazer a diferença 

entre uma aula, na qual os alunos apenas praticam aquilo que querem, sem nenhuma 

intervenção do docente e uma aula, onde esse professor realiza atividades com 

intencionalidade pedagógica, independente da perspectiva teórica que ele utiliza para 

ministrar as suas aulas. 

Portanto, na escola pública, onde existem estudantes tão diferentes em vários aspectos 

e, fica cada vez mais evidente, a desigualdade social, que martela a sociedade brasileira há 

centenas de anos, é necessário modificar o conceito de qualidade da educação. 

De acordo com Oliveira (2013, p. 241), o sistema de ensino brasileiro tem reproduzido 

a lógica da competição e as regras do mercado para conceituar o significado de qualidade 

educacional. Nessa lógica, existe uma pressão, na qual a prática pedagógica dos professores  

deva ocorrer por meio dos seguintes princípios:  

- adoção de mecanismos de flexibilização e diversificação dos sistemas de ensino e da 

escola;  

- atenção à eficiência, à qualidade, ao desempenho e às necessidades básicas da 

aprendizagem;  

- avaliação constante dos resultados obtidos pelos estudantes, os quais comprovem a 

atuação eficaz e a qualidade do trabalho desenvolvido na escola; 

- estabelecimento de rankings do sistema de ensino e das instituições públicas que são 

classificadas/desclassificadas; 
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- criação de condições para que se possa aumentar a competição entre escolas e 

encorajar os responsáveis a escolher a “melhor” escola para os estudantes; 

- ênfase na gestão e na organização escolar mediante a organização de programas 

gerenciais de qualidade total; 

- valorização de algumas disciplinas, como matemática e ciências, devido à 

competitividade tecnológica mundial, que privilegia tais áreas de conhecimento; 

- ampliação dos meios de treinamento dos professores por plataformas a distância; 

- descentralização da educação, sobretudo dos recursos financeiros, de acordo com a 

avaliação do desempenho; 

- valorização da iniciativa privada e do estabelecimento de parcerias com o 

empresariado; 

- repasse das funções do estado para as empresas. 

 Neste trabalho, pode-se compreende-se que não é possível medir a qualidade dessa 

forma, pois os estudantes de famílias menos favorecidas já adentram aos muros escolares com 

evidentes dificuldades, por não possuírem as experiências das crianças que possuem famílias 

com mais recursos financeiros.  

Nessa lógica, não será possível uma educação para todos e, por conta dessas questões, 

é que essa pesquisa mostrou as dificuldades que os professores possuíam com os alunos e as 

suas famílias em diferentes aspectos. 

 Ao longo da escolarização, essas crianças e adolescentes percebem que não 

conseguem competir com as outras e essa realidade vai modificando o comportamento desses 

alunos ao longo do tempo. 

 Enquanto docentes dessa rede de ensino vivenciei diversas situações em que os 

familiares dos estudantes expuseram situações delicadas e complexas da sua realidade, devido 

à precariedade na qual vivem, afetando a vida das crianças e dos adolescentes que fazem parte 

da suas famílias. Os discursos de muitos profissionais da Educação, durante esse estudo 

também mostraram essa dura realidade.  

A partir dos resultados desta pesquisa, notou-se que o conceito de qualidade de 

educação não pode ser visto sob o ponto de vista econômico-produtivo, em que se impõe o 

desenvolvimento de competências para o trabalho, através das quais os filhos da classe 

trabalhadora precisam ser formados com habilidades mínimas para ingressar futuramente em 

uma empresa, mas sim sob uma perspectiva histórica e de luta pela ampliação da educação 

como direito, incluindo uma real democratização do fundo público, como expressão da 

riqueza produzida pelo conjunto da sociedade. Os princípios norteadores nessa concepção 
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educacional são: a gratuidade, a obrigatoriedade, a laicidade, a gestão democrática e a oferta 

de educação escolar como qualidade social (OLIVEIRA, 2013, pp. 248-249). 

Olhando para a qualidade da educação dentro dessa segunda concepção, é necessário 

compreender a complexidade do sistema educacional, considerando os diferentes fatores que 

constituem a sua realidade, envolvendo as dimensões extra e intraescolares.  

Nessa perspectiva, no plano social é necessário considerar as questões 

socioeconômicas e culturais dos estudantes; no plano do estado, é preciso considerar a 

dimensão dos direitos, das obrigações e das garantias; no âmbitos dos sistemas educativos e 

das escolas é preciso considerar as condições de oferta de ensino, gestão e organização do 

trabalho escolar, formação, profissionalização e ação pedagógica do professor (OLIVEIRA, 

2013, p. 249). 

O docente de EF que leciona, nesse contexto educacional, precisa conhecer essa 

realidade e se comprometer com os seus alunos, viabilizando uma prática pedagógica crítica, 

tematizando as diferentes manifestações da cultura corporal de movimento, refletindo sobre o 

conhecimento historicamente acumulado da sua área de conhecimento, debatendo sobre 

outras formas de produzir saberes que não sejam científicas sobre as práticas corporais, 

incluindo todos os estudantes nas suas aulas. 

Assim, diversificando os recursos didáticos utilizados nas atividades propostas, 

utilizando instrumentos de avaliação em que o aluno possa ser produtor de conhecimento e 

não apenas reprodutor daquilo que o professor diz em aula e, definitivamente, deixar de ser 

um “treinador “ou um “organizador de festas” na escola, pois as suas aulas podem ajudar com 

que os discentes enxerguem com mais clareza esses fatores  culturais de extrema importância 

para a humanidade.  

 Sugere-se que em estudos futuros, para melhor compreensão dos fatores que 

dificultam e facilitam a prática pedagógica do professor de EF que atua no cotidiano escolar 

público, que o pesquisador entreviste mais pessoas que fazem parte desse ambiente, como 

os/as supervisores/as de ensino, inspetores, pais e alunos. Essa ampliação dos colaboradores 

pode trazer uma visão mais ampla desses fatores.  

 Indica-se que sejam produzidos novos estudos, visando a  especificidade em cada 

fator mencionado nessa pesquisa de forma ampla, pois cada um deles possui em si uma 

grande complexidade e pode ser analisado de forma qualitativa por pesquisadores que se 

preocupam em compreender a efetivação da ação didática do professor de EF na escola 

pública.  
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Termo de Autorização e 

Responsabilidade da Instituição para a 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PROFESSOR) 

Os bastidores da Educação Física na escola pública paulistana: a percepção da realidade 

cotidiana. 

Eu_________________________________________________________________________

_____R.G__________________________ dou meu consentimento livre e esclarecido para 

participar como voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob responsabilidade do 

pesquisador Daniel Teixeira Maldonado, aluno do curso de Pós-Graduação Stricto-Sensu em 

EF da Universidade São Judas Tadeu, e da orientadora Prof. Dra. Sheila Aparecida Pereira 

dos Santos Silva, docente do curso de Pós-Graduação Stricto-Sensu em EF da Universidade 

São Judas Tadeu  

Assinando esse Termo de Consentimento, estou ciente que: 

1. 1. Compreender como os bastidores do cotidiano escolar público influenciam na 

prática pedagógica do professor de EF da rede municipal de São Paulo. 

2. Durante a pesquisa serão utilizados como instrumentos para coleta de dados: 

- Uma entrevista estruturada, onde os professores/as de EF, coordenadores/as pedagógicos e 

diretor/a, deverão mencionar se os fatores contidos no instrumento facilitam ou dificultam a 

prática pedagógica do professor de EF;  

3- Poderei obter como benefício a possibilidade de refletir, conjuntamente com o pesquisador, 

a respeito da minha prática pedagógica, e fatores que a afetam, de modo que eu possa 

compreende-los e pensar em maneiras de lidar com eles, diante disto manifesto meu 

assentimento para participar de, no máximo, três reuniões previamente agendadas de comum 

acordo. 

4- Participando dessa pesquisa, corro o risco, ainda que mínimo, de que o processo de 

entrevista e diálogo com o pesquisador cause alterações momentâneas em meu estado 

psicológico, gerando alguma sensação de ansiedade e podendo interferir no meu bem-estar 

nos primeiros momentos da entrevista; 

5- Participando dessa pesquisa, corro o risco, ainda que mínimo, de me sentir avaliado por 

uma pessoa que, talvez, possua um grau de escolaridade maior do que o meu, mas sei que o 

pesquisador me prestará todas as informações necessárias a respeito das finalidades da 

pesquisa e da confidencialidade das informações que prestarei envolvendo a minha imagem e 

a da instituição, onde trabalho; 

6- Estou livre para interromper a qualquer momento a minha participação na pesquisa sem 

sofrer qualquer tipo de constrangimento ou prejuízo ao meu trabalho ou à minha imagem 

diante de meus colegas, diretores ou alunos; 
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7- Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos serão 

utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada; 

8- Poderei contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Judas para apresentar 

recursos ou reclamações em relação à pesquisa pelo telefone (11) 2799-1665; 

9- Poderei entrar em contato com os pesquisadores do estudo Daniel Teixeira Maldonado, 

pelo telefone (11) 97134.5516 e com o/a professor/a orientador/a Sheila Aparecida Pereira 

dos Santos Silva pelo e-mail sheila.silva@uol.com.br; 

10- Esse Termo de Consentimento é feito em três vias, sendo que uma permanecerá em meu 

poder, outra com os pesquisadores responsáveis e outra com o COEP/Universidade São Judas 

Tadeu; 

11- Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a 

minha participação na referida pesquisa. 

 

 

São Paulo,___________ de _________________________ de 2014. 

 

______________________________________________________ 

Nome e assinatura do professor voluntário 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

(DIRETOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO) 

Os bastidores da Educação Física na escola pública paulistana: a percepção da realidade 

cotidiana. 

Eu_________________________________________________________________________

______ R.G__________________________ dou meu consentimento livre e esclarecido para 

participar como voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob responsabilidade do 

pesquisador Daniel Teixeira Maldonado, aluno do curso de Pós-Graduação Stricto-Sensu em 

EF da Universidade São Judas Tadeu, e da orientadora Prof. Dra. Sheila Aparecida Pereira 

dos Santos Silva, docente do curso de Pós-Graduação Stricto-Sensu em EF da Universidade 

São Judas Tadeu  

Assinando esse Termo de Consentimento, estou ciente que: 

1. Compreender como os bastidores do cotidiano escolar público influenciam na prática 

pedagógica do professor de EF da rede municipal de São Paulo. 

2. Durante a pesquisa serão utilizados como instrumentos para coleta de dados: 

- Uma entrevista estruturada, onde os professores/as de EF, coordenadores/as pedagógicos e 

diretor/a, deverão mencionar se os fatores contidos no instrumento facilitam ou dificultam a 

prática pedagógica do professor de EF;  

3- Poderei obter como benefício a possibilidade ter mais um estímulo para refletir sobre o 

cotidiano escolar da escola que dirijo/coordeno; 

4- Participando dessa pesquisa, corro o risco, ainda que mínimo, de que o processo de 

entrevista e diálogo com o pesquisador cause alterações momentâneas em meu estado 

psicológico, gerando alguma sensação de ansiedade e podendo interferir no meu bem-estar 

nos primeiros momentos da entrevista;  

5 - Participando dessa pesquisa, corro o risco, ainda que mínimo, de ter sensação de 

desconforto pela possibilidade de entenderem que o trabalho feito naquela região e naquelas 

escolas está sendo submetido à avaliação que poderia, porventura, gerar algum prejuízo à 

imagem destas instituições, sensação esta que deve ser minimizada à medida que conhecerem 

as reais intenções do pesquisador e tiverem a oportunidade de observar sua conduta ética na 

condução da pesquisa. 

6- Estou livre para interromper a qualquer momento a minha participação na pesquisa sem 

sofrer qualquer tipo de constrangimento ou prejuízo ao meu trabalho ou à minha imagem 

diante de meus colegas, diretor regional ou alunos; 



 

341 

 

7- Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos serão 

utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada; 

8- Poderei contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Judas para apresentar 

recursos ou reclamações em relação à pesquisa pelo telefone (11) 2799-1665; 

9- Poderei entrar em contato com os pesquisadores do estudo Daniel Teixeira Maldonado, 

pelo telefone (11) 97134.4516 e com o/a professor/a orientador/a Sheila Aparecida Pereira 

dos Santos Silva pelo e-mail sheila.silva@uol.com.br; 

10- Esse Termo de Consentimento é feito em três vias, sendo que uma permanecerá em meu 

poder, outra com os pesquisadores responsáveis e outra com o COEP/Universidade São Judas 

Tadeu; 

11- Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a 

minha participação na referida pesquisa. 

 

 

São Paulo,___________ de _________________________ de 2014. 

 

______________________________________________________ 

Nome e assinatura do voluntário 
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APÊNDICE B 

Questionário sobre os fatores que 

interferem no cotidiano escolar. 
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Pesquisa sobre fatores que interferem no currículo da Educação Física escolar 

 

 As perguntas deste questionário foram elaboradas para saber o quanto você concorda 

que os fatores nele contidos facilitam ou dificultam a implementação da proposta curricular de 

Educação Física na sua escola.  

 Os itens dessa escala possuem 7 respostas possíveis que variam entre  1 - Dificulta 

extremamente; a 7 - Facilita extremamente (veja a régua a seguir). 

 Por favor, leia cada um dos fatores e marque cuidadosamente a resposta que melhor 

representa sua opinião. Caso exista mais algum fator que dificulta ou facilita a implementação 

da proposta de Educação Física na sua escola, escreva-o nas linhas em branco e opine sobre 

ele dando uma nota, como fez nos demais.  

 Se, no prazo de uma semana, quiser acrescentar algo, entre em contato com o 

pesquisador pelo telefone: 971344516 ou pelos e-mails: danieltmaldonado@yahoo.com.br ou 

sheila.silva@uol.com.br    

Todas as respostas são obrigatórias.                   Agradecemos sua colaboração. 

 

Dificuldade extrema   Dificulta Muito    Dificulta Pouco    Nem dificulta    Facilita Pouco  Facilita Muito  Facilidade Extrema 

         Nem facilita 

_______|_________________|______________|______________|______________|____________|______________|____ 

             1                                 2                          3                           4                           5                       6                            7 

 

 
 

Item Fatores intervenientes 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Espaço físico         

2 Tempo de ingresso do professor na unidade escolar        

3 Indisciplina dos alunos        

4 Empenho dos professores em relação ao trabalho        

5 Jornada de trabalho extensa        

6 Educação Física constar na LDB como componente curricular        

7 Postura dos alunos em relação aos estudos        

8 Relação interpessoal entre funcionários        

9  Materiais para as aulas        

10 Cooperação dos alunos na aula        

11 Formação profissional continuada oferecida pela rede        

12 Participação da família na vida escolar do aluno        

13 Dificuldade dos alunos em entender os conteúdos        

14 Relação professor – aluno        

15 Influências climáticas para a realização das aulas        

16 Respeito à diversidade cultural na escola        

17 Relação escola-comunidade         

18 Local de hidratação próximo da quadra        

19  Condições para a educação inclusiva        
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Dificuldade extrema    Dificulta Muito    Dificulta Pouco    Nem dificulta    Facilita Pouco  Facilita Muito Facilidade Extrema 

         Nem facilita 

_______|_________________|______________|______________|______________|_____________|______________|____ 

             1                                 2                          3                           4                            5                         6                           7 

 

Item Fatores intervenientes 

 

1 2 3 4 5 6 7 

20  Adaptar as atividades        

21 Barulho causado pelas aulas de EF         

22 Perfil do professor para ministrar aulas         

23 Alteração da função social da escola        

24 Aulas e conteúdos diferenciados        

25 Trabalho em conjunto entre as disciplinas        

26 Competições externas         

27 Visão da comunidade escolar sobre a Educação Física        

28 Ambiente de aula adequado        

29  Remuneração do professor        

30 Interesse dos alunos pelas aulas        

31 Descontentamento profissional        

32 Hora de Estudo (HA)        

33 Relação interpessoal entre os alunos        

34 Organização administrativa e pedagógica da escola        

35 Espaços de lazer próximos da escola permitindo propor 

conteúdos diferentes  

       

36 Resistência dos professores a novas propostas curriculares        

37 Existência de um cuidador na escola para ajudar os alunos com 

deficiência 

       

38 Trânsito para chegar até a unidade escolar        

39 Número de alunos por turma        

40 Recursos disponíveis na escola (sala de informática, biblioteca, etc)        

41 Médicos que não dialogam com o professor de Educação Física 

e impedem o aluno de participar das aulas  

       

42 Realizar a JEIF (Jornada Especial de Formação Integral)        

43 Transferência de alunos durante o semestre letivo        

44 Reorientação Curricular        

45         

46         

47         

48         

49         

50         

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


