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Resumo: As práticas educati-
vas dos professores têm um papel 
fundamental no desenvolvimento 
de comportamentos morais, éti-
cos e sociais de crianças. Neste 
sentido, a presente investigação 

-
tre a teoria dos estilos parentais e 
as práticas educativas do profes-
sor de Educação Física nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, 
a partir da observação da intera-
ção professor-aluno. Mais especi-

se as posturas dos professores 
de Educação Física favorecem ou 
não a participação dos alunos nas 
aulas. Para tanto, foram observa-
das aulas de dois professores da 
rede pública de ensino em duas 
cidades do Sul de Minas Gerais, e 
registradas em diário de campo. 
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Para analisar e organizar os da-
dos foi feito uma adaptação do 
Questionário de Estilos e Dimen-
sões Parentais (QEDP) – versão 
reduzida, que deu embasamen-

-
tilos parentais e atuação dos pro-
fessores. Os resultados indicaram 
a presença de estilos autoritários 
e autoritativos nas práticas edu-
cativas dos professores de Edu-
cação Física nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental observados. 
Conclui-se que a tipologia dos es-
tilos parentais oferece uma base 
fundamental para a análise das 
práticas educativas docentes.

Palavras-chaves: Estilos Pa-
rentais; Educação Física Escolar; 
Práticas Educativas.

Styles and educational 
practices of physical 
education teachers 
in the initial years of 
elementary school

Abstract: Teachers’ educa-
tional practices have an impor-
tant role in the development of 
children’s moral, ethical and so-
cial behavior. Thus, the present 
research aimed to identify the 
relation between parenting sty-
les and educational practices of 
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Physical Education (P.E.) tea-
chers in the initial years of ele-
mentary school, by observing te-
acher-student interactions. More 

verify if the P.E. teachers suppor-
ted or hindered students’ parti-
cipation. To do so, we observed, 

the classes of two public scho-
ol teachers in two Brazilian ci-
ties, in southern Minas Gerais. 
To analyze and organize data, 
we adapted a version of the Pa-
renting Styles and Dimensions 
Questionnaire (PSDQ) – reduced 
version, which was our basis for 
classifying parenting styles and 
teachers’ performance. Results 
indicated the presence of autho-
ritarian and authoritative sty-
les in the P.E. teachers’ educa-
tional practices in the observed 
elementary schools. We conclu-
de that observing the type of pa-
renting style is fundamental in 
analyzing teachers’ educational 
practices.

Keywords: Parenting Styles; 
School Physical Education; Edu-
cational Practices.

Introdução

Os ambientes proximais (fa-
mília e escola) são fundamentais 
para o desenvolvimento da crian-
ça. A família é o primeiro agente 
socializador da criança, promo-
vendo aprendizagens sociais pa-
ra o seu convívio em sociedade. 
Neste contexto, os vínculos en-

-
tais para estabelecer “um padrão 
de atividades, papéis sociais e 

relações interpessoais experien-
ciadas pela pessoa em desenvol-
vimento” (BRONFENBRENNER, 
MORRIS, 1998, p. 1013). A in-
teração e as estratégias educa-
tivas utilizadas pelos pais consti-

para a criança. A escola tam-
bém participa deste sistema de 

-
as atividades para objetivos pe-
dagógicos de participação ativa e 
efetiva em sala de aula.

Nas últimas décadas, algumas 
pesquisas nas Ciências Humanas 
(Psicologia, Sociologia, Educa-
ção e etc.) têm se debruçado pa-
ra compreender as relações das 
práticas educativas do professor 
com o desenvolvimento de com-
portamentos morais, éticos e so-
ciais de crianças, e que impac-
tam diversos contextos, como 
as relações familiares, escola e 
interação com os pares (GOMI-
DE, 2001; REPPOLD, PACHECO, 
BARDAGI, HUTZ, 2002; DES-
SEN, POLONIA, 2007; SETTON, 
2002). Estas pesquisas colocam 
a importância das interações, 
especialmente dos primeiros 
agentes socializadores (pais e 
professores), neste processo de 
formação do conhecimento e ati-
tudes das crianças.

O conjunto de estratégias 
educativas utilizadas pelos pais 

-
tam em um estilo parental (GO-
MIDE, 2003). Os estilos paren-
tais representam um “conjunto 
de atitudes que são comunica-
das à criança/jovem e que, to-
das juntas, criam um clima emo-
cional, no qual os pais atuam de 
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determinada forma” (DARLING E 
STEINBERG, 1993, p. 488). Este 
padrão de comportamento dos 
pais é que possibilita uma rela-
ção afetiva de aprendizagem dos 

em determinados comportamen-
tos sociais.

Os estilos parentais e suas 
respectivas práticas educativas 
estão amplamente documenta-
dos na literatura (BAUMRIND, 
1966; DARLING E STEINBERG, 
1993; GOMIDE, 2001, 2003; 
HOFFMAN, 1975; MACCOBY, 
MARTIN, 1983). No entanto, se-
gundo Morris, Cui e Steinberg 
(2013), alguns estudos vêm de-
monstrando que outros ambien-
tes sociais, como exemplo, a es-
cola, também contribuem para 
a construção dos aspectos afe-
tivos, cognitivos e socais que 
compõem a subjetividade das 
crianças. 

Conforme Houaiss (2009) a 
palavra “parental” é “relativa 
a pai e mãe”, e tem uma rela-
ção semântica com a parenta-
lidade. Portanto, o próprio ter-
mo, por si só, já remeteria ao 
conceito de família. No entan-
to, o campo fenomenológico de 
desenvolvimento da pessoa en-
contra seu processo de expan-
são na interação social. O ser 
humano torna-se um “ser so-
cial” nas relações afetivas que 
são construídas pelas percep-
ções de mundo e sensibilidade 
(BRONFENBRENNER, 1996). 

A escola tem o papel de for-
mação de saberes relacionados 

-
cial. Com isso, é fundamental 

que o[a] professor[a], por inter-
médio das estratégias educati-
vas, possibilite uma ampliação 
dos vínculos já estabelecidos pe-
la criança e proporcionar novas 
relações de sentido do mundo do 
aluno com os contextos sociais 

-
cativo da sala de aula é fonte de 
múltiplas aprendizagens (inte-
lectuais, afetivas e sociais) que 
repercute nos processos de so-
cialização da criança (SACRIS-
TÁN, 2000).

As análises das práticas edu-
cativas na escola, a partir de um 
modelo consolidado como é o 
dos estilos parentais, podem fa-
cilitar a compreensão das intera-
ções e climas presentes nas au-
las e, com isso, contribuir para 
um encaminhamento de práticas 
educativas sistemáticas de so-
cialização, além de ampliar o co-
nhecimento das crianças “sobre 
os diferentes papéis que fazem 
parte da vida social” (BATISTA, 
WEBER, 2012, p. 300).

Assim, é fundamental pesqui-
sar as práticas educativas do[a] 
professor[a] de Educação Física. 
Dessa forma, a presente inves-

-
lações entre a teoria dos estilos 
parentais e as práticas educa-
tivas do professor de Educação 
Física nos anos iniciais do Ensi-
no Fundamental, a partir da ob-
servação da interação professor-

-
ras dos professores de Educação 
Física favorecem ou não a parti-
cipação dos alunos nas aulas.
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Estilos e práticas 
educativas parentais 

Hoffman (1975) definiu du-
as categorias de práticas edu-
cativas parentais: as induti-
vas, que sinalizam à criança a 
consequência de seus atos, le-
vando-a à reflexão; e as coer-
citivas, que incluem atitudes 
disciplinares que envolvem for-
ça, punição física, e privações. 
Kohn (1977), em suas pesqui-
sas, percebeu que as práticas 
educativas dos pais estão rela-
cionadas aos seus padrões de 
conduta, valores e crenças que 
foram construídos ao longo de 
suas vidas, e acabam por con-
trolar suas ações no que consi-
deram desejável para seus fi-
lhos. Os valores e crenças dos 
pais estão mediatamente re-
lacionados com o sistema mo-
ral18 da sociedade em que es-
tão inseridos. 

Gomide (2001) ressalta que o 
conjunto de práticas educativas 
dos pais revela um estilo parental, 
que produz efeitos favoráveis, em 
respeito ao: cuidado, apoio emo-
cional e comportamento moral; 
ou efeitos desfavoráveis, quan-
do existe um relaxamento da au-
toridade, punição inconsistente 
e repressão constante. A auto-
ra chama atenção para o fato de 
existirem diversos modelos teóri-
cos e pesquisas com as práticas 
educativas parentais. Tais estu-
dos podem auxiliar na prevenção 

18 Por moral entendemos, no mesmo sentido de Ricouer 

comportamental e efeitos de coerção.

e intervenção do trabalho educa-

Uma proposta é o modelo te-
órico composto por sete práti-
cas educativas, segundo Gomide 
(2007). Duas práticas são consi-
deradas pela autora como posi-
tivas (monitoria positiva e com-
portamento moral), quer dizer, 
são práticas de acompanhamen-
to e modelos de conduta mo-
ral. De acordo com a autora, os 
pais podem propor modelos po-
sitivos de comportamento quan-
do tem conhecimento das ativi-
dades, gostos e preferências dos 

consideradas negativas pela au-
tora, compõem cinco atividades 
(abuso físico, disciplina relaxada, 
monitoria negativa, negligência 
e punição inconsistente). Estas 
práticas negativas representam 
uma negligência ou controle ex-
cessivo dos pais com as ativida-

-
delo teórico busca uma relação 
entre as práticas educativas dos 
pais e as aprendizagens sociais 
fundamentais para a infância. 
Em outras palavras, as práticas 
positivas auxiliam na promoção 
de um bom desenvolvimento da 
criança, enquanto as negativas 
favorecem o desenvolvimento de 
problemas comportamentais dos 

-
portância da dimensão ética19 nas 
práticas educativas.

Na esteira destas pesquisas, 
“a teoria dos estilos parentais”, 
elaborada por Diana Baumrind 

19 Entendemos por ética

estimadas como boas na convivência com os outros.
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(1966) foi pioneira para uma 
fundamentação teórica, a auto-
ra desenvolveu, nas suas pes-

modelos de estilos parentais: 
(i) estilo parental autoritário; 
(ii) estilo parental autoritativo/
participativo e; (iii) o estilo pa-
rental permissivo.

Segundo Baumrind (1966), o 
-

nido como aquele comportamen-
to dos pais que consideram suas 
próprias atitudes como verdades 
inquestionáveis e absolutas. As 
regras e valores dos pais devem 
ser seguidos sem questionamen-
tos, sendo que a punição e obe-
diência são características prin-
cipais deste modelo educativo.

Já no estilo parental permissi-
vo, os pais se esquivam da res-
ponsabilidade da educação dos 

-
biente sem regras e punições, e 
não estabelecem limites. Ade-
mais, pouco valorizam os senti-
mentos da criança, consequen-
temente, esta ausência, faz com 

-
trole dos próprios interesses, o 
que pode gerar insegurança e 
baixa capacidade de resolução 

Maccoby e Martin 
(1983) propõem um desdobra-
mento do estilo parental permis-
sivo em: permissivo negligente e 
permissivo indulgente. No esti-
lo permissivo negligente os pais 
têm baixa responsividade e exi-
gência, não exigem o cumpri-
mento de regras e normas, nem 
demonstram afeto. No estilo per-
missivo indulgente, os pais têm 
elevada responsividade e baixa 

exigência, demonstram carinho, 
mas não exigem o cumprimen-
to de tarefas e normas. Esta di-
ferenciação é importante porque 
indica as variações nas deman-
das de controle e responsivida-
de dos pais.

estilo parental au-
toritativo/participativo coloca a 
importância da monitoria dos pais, 
mas de forma racional. Valoriza-
-se o respeito, a autonomia e o in-
centivo ao diálogo sobre possíveis 
divergências, bem como, conside-

disso, o controle e as punições ex-
cessivas são evitados.

Cabe ressaltar, que os esti-
los parentais se desenvolvem 
em diferentes contextos socio-
culturais. Segundo Chao (1994) 
as pesquisas com estilos paren-
tais devem levar em considera-
ção as nuances culturais de cada 
contexto investigado. Partindo 
deste pressuposto, entendemos 
que é imprescindível que os es-
tudos sobre as práticas educati-
vas dos[as] professores[as] bus-
quem evidências no cotidiano do 
trabalho docente nos diferentes 
níveis de ensino e em diferentes 
sistemas escolares brasileiros.

Práticas educativas na 
Educação Física escolar

O ambiente escolar é funda-
mental para o desenvolvimento 
dos indivíduos (BRONFENBREN-
NER, 1996). Com isso, as práti-
cas educativas dos professores, 
assim como os estilos parentais, 
contribuem para a criação de 
ambientes emocionais favoráveis 
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ou desfavoráveis ao desenvolvi-
mento social dos alunos.

O estilo comportamental do 
professor e seu impacto na in-
teração com seu aluno pode ser 
objeto de estudo de muitas dis-
ciplinas, inclusive das aulas de 
Educação Física. Souza, Prodó-
cimo e Leitão (2016) realizaram 

postura do professor de Educa-
ção Física no clima afetivo das 
aulas. Nesta pesquisa, os auto-
res utilizaram a teoria dos esti-
los parentais relacionando com a 
postura docente adotada em au-
la. Os resultados mostraram que 
as condutas dos docentes obser-

do Ensino Fundamental, eram 
permissivas, corroborando a lite-
ratura sobre a prática docente da 
área, a qual indica a existência 
de práticas de desinvestimento 
pedagógico20, que pouco favo-
recem os aprenderes dos alunos 
e aumentam as possibilidades 

pesquisa contribui para ressaltar 
a importância das posturas do 
professor nas rotinas de apren-
dizagem dos alunos. No entan-
to, a pesquisa focalizou as pos-
turas de professores no segundo 
ciclo do Ensino Fundamental, o 
que pressupõe que as práticas 
educativas de Educação Física no 
Ensino Infantil e anos iniciais do 
Ensino Fundamental ainda care-
cem de serem estudadas.

20
Educação Física Escolar são analisadas por Bracht, 
Faria e Machado (2012), que ressaltam a prática do 
professor “rola bola” como uma maneira de ocupar suas 

Já está consolidado, na lite-
ratura acadêmica, que a Educa-
ção Física na escola, como com-
ponente curricular obrigatório, 
precisa esclarecer seus objeti-
vos pedagógicos. Alguns auto-
res (BETTI, 1998, 2009; BRA-
CHT, 1999; KUNZ, 2001) vêm 
demonstrando a importância de 
oferecer subsídios para uma prá-
tica pedagógica, que busque in-
troduzir e integrar o aluno na 
cultura corporal de movimen-
to (jogos, esportes, lutas, dan-
ças, ginásticas etc.), quer dizer, 
a Educação Física dirige sua ação 
pedagógica para as mediações 
entre o mundo do aluno e a cul-
tura de movimento.

Isto implica que a Educação Fí-
sica precisa promover uma mu-
dança das suas práticas de en-
sino. De acordo com Betti et al 
(2015, p. 158), as aulas de Edu-
cação Física precisam ir além 
das intencionalidades de tratar 

mesmo, para compreender as re-
lações e mediações que os alunos 
da educação básica estabelecem 
com os saberes propostos pelos 
professores. Uma prática peda-
gógica, que focalize os saberes 
dos alunos que aprendem, nos 
aprenderes discentes, envolve as 
estratégias educativas do profes-
sor que mobilizem os desejos e 
afetos dos alunos, que possibili-
tem um movimento para as ‘coi-
sas que lhe façam sentido”.

Dessa forma, urge compre-
ender como se dão as rela-
ções educativas de professores 
de Educação Física. Quais são 
as práticas e estilos educativos 
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dos professores de Educação 
Física nos anos iniciais do En-
sino Fundamental que favore-
cem ou restringem a participa-
ção dos alunos? 

Método

Trata-se de um estudo quali-
tativo, caracterizada como estu-
do de caso. Segundo Alves-Ma-
zzotti (1999), as implicações da 
pesquisa qualitativa consideram 
que: o próprio pesquisador é o 
principal “instrumento” de inves-
tigação; e a natureza predomi-
nante dos dados é qualitativa.

Por dados qualitativos enten-
de-se:

Descrições detalhadas de situa-
ções, eventos, pessoas, intera-
ções e comportamentos obser-
vados; citações literais do que as 
pessoas falam sobre suas experi-
ências, atitudes, crenças e pen-
samentos; trechos ou íntegras 
de documentos, correspondên-
cias, atas ou relatórios de casos 
(PATTON apud ALVES-MAZZOTTI, 
1999, p. 132).

Por sua vez, o estudo de ca-
so pode ser compreendido como 
“investigação de uma unidade 

-
texto, selecionada segundo cri-
térios predeterminados e utili-
zando múltiplas fontes de dados, 
que se propõe a oferecer uma vi-
são holística do fenômeno estu-
dado” (ALVES-MAZZOTTI, 2006, 
p. 650). 

Critérios de escolha 
dos participantes

Participaram da pesquisa 
dois docentes de Educação Fí-
sica de escolas da rede munici-
pal de duas cidades do Sul de 
Minas Gerais e seus respectivos 
alunos. Os critérios de inclusão 
da amostra foram: (a) ministrar 
aulas nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental; (b) ter disponibi-
lidade para participar da pesqui-
sa; (c) apresentar mais de cinco 
anos de experiência. Segundo 
Piéron (1996), o professor com 
mais de cinco anos de experiên-
cia desenvolveu um repertório 
de práticas e formas de condu-

a escolha dos participantes na 
presente pesquisa. Os professo-
res foram observados em suas 
respectivas escolas. Foram ob-
servadas duas turmas do 3º ano 
do Ensino Fundamental.

A Docente I é do sexo femi-
nino, possui graduação em Li-
cenciatura em Educação Física 
concluída em 2011. Não possui 
curso de pós-graduação. Traba-
lha com uma carga horária de 
quarenta horas semanais em es-
colas públicas municipais da re-
gião do Sul de Minas Gerais.

O Docente II é do sexo mas-
culino, possui graduação em Li-
cenciatura em Educação Física 
concluída no ano de 2005, tra-
balha com uma carga horária de 
quarenta horas semanais em es-
colas públicas da região do Sul 
de Minas Gerais e não possui 
pós-graduação.
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Procedimentos

Os procedimentos desenvolvi-
dos na pesquisa foram: (i) con-
tato inicial com os docentes e as 
escolas; (ii) observação das au-
las com registro em diário de 
campo (doze aulas de 50 minu-
tos de cada docente); (iii) análi-
se e triangulação de dados; (iv) 
devolução da análise de resulta-
dos aos docentes. Cabe ressal-
tar que foi realizada uma pes-
quisa piloto, com duração de um 
mês, para que os observadores 
pudessem se acostumar com o 
instrumento de coleta. 

Levantamento, 
organização e 
análise de dados

Os dados foram levantados 
por dois observadores e registra-
dos em diário de campo. Utilizou-
-se como ferramenta de análise 
e como fonte de coleta de dados 
um roteiro de observação base-
ado no Questionário de Estilos e 
Dimensões Parentais (QEDP) – 
Versão Reduzida.14, adaptado 
por Souza et al (2016). Este ins-
trumento foi dividido em três ca-
tegorias de análise: clima emo-
cional das aulas
momentos de apoio e valoriza-
ção dos sentimentos dos alunos 
por parte do professor; estra-
tégias educativas do professor, 
que busca analisar quais são as 
práticas do professor e suas to-
madas de decisão no trato pe-
dagógico com o aluno; intera-
ção professor-aluno, que resulta 

da relação de aprendizagem nas 
aulas de Educação Física. Esta 
adaptação do questionário pos-
sibilitou uma compreensão dos 
aspectos cotidianos nas aulas de 
Educação Física.

A caracterização das posturas 
dos docentes sujeitos da pesqui-
sa se deu por meio de observa-
ção e registro das aulas em diário 
de campo, e posterior análise em 
comparação com a literatura dos 
estilos parentais e práticas edu-
cativas. De acordo com Batista 
e Weber (2012), a postura edu-
cativa autoritativa de um profes-
sor pode ser descrita como: valo-
rização da participação do aluno; 
estabelecimento de regras e nor-
mas claras, que são constante-
mente enfatizadas; preocupação 
com o envolvimento emocional 
e manifestação dos sentimentos 
dos alunos; acompanhamento da 
participação do aluno, ressaltan-
do os aspectos favoráveis para o 
desenvolvimento da aprendiza-
gem; estabelecimento das dinâ-
micas e condições das aulas em 
conjunto com o aluno; respei-
to aos saberes dos alunos; ado-
ção de estratégias dialógicas pa-

atrativas e com diversidade de 
conteúdos. Já as posturas edu-
cativas autoritárias dos profes-
sores podem ser descritas como: 
baixa interação professor-aluno; 
imposição das regras e normas; 
punição verbal; estruturação rígi-
da dos conteúdos e dinâmicas de 
aula; ênfase na obediência e res-
peito às normas independente da 
participação do aluno; estabele-
cimento de rotinas e padrões de 
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comportamento sem uma estra-
tégia de mobilização do sentido 
para o aluno; baixa responsivida-
de, por parte dos alunos, com re-
lação ao conteúdo e participação. 
Nas posturas educativas permis-
sivas “os professores são mui-
to responsivos e não exigentes. 
Não estabelecem regras e limi-
tes apropriados e não monitoram 
os comportamentos, realizando 
os desejos da criança” (BATISTA, 
WEBER, 2012, p. 304). Nesse es-
tilo, a maior parte das contingên-
cias são positivamente reforçado-
ras, tanto para comportamentos 
adequados quanto para inade-
quados. São aqueles professores 
que deixam as crianças fazerem 
o que querem. Muitas vezes va-
lorizam a opinião das crianças e 
deixam a autoridade de lado.

Resultados e discussão

A seguir são descritos e discu-
tidos os estilos parentais dos do-
centes participantes da pesqui-
sa em diálogo constante com a 
Teoria dos estilos Parentais, pro-
posta por Baumrind (1966), e o 
modelo teórico de práticas edu-
cativas de Gomide (2006).

Docente I

A observação das aulas e a 
análise de dados possibilitaram 
considerar que a professora pos-
sui uma prática educativa au-
toritativa, pois suas condutas e 
mediações foram caracterizadas 
pela(o): (i) presença de um am-
biente colaborativo; (ii) media-
ção dialógica entre professor e 

aluno; (iii) incentivo à participa-
ção dos alunos; (iv) respeito dos 
alunos às orientações didático-
-pedagógicas do professor; (v) 

-
portância aos desejos e pensa-
mentos dos alunos; (vii) clima 
favorável à aprendizagem.

Diversos momentos registra-
dos em diário de campo nos de-
monstraram estas característi-
cas. Em um deles destacamos a 
mediação da professora em uma 

“
começaram a brigar, a professo-
ra, sanou a briga e explicou aos 
alunos o porquê não deveriam 
brigar, não somente naquele 
ambiente, mas que a briga não 
era saudável e que eles podiam 
conversar. A docente orientou 
que os alunos sentassem um de 

motivos da briga. Depois de res-
pondida esta questão, os meni-

-
do desculpas” (Diário de Campo, 
terceira aula da docente no 3° 
Ano do Ensino Fundamental).

Diante disso, ao invés de repri-
mir tais condutas de modo auto-
ritário ou ignorá-las de modo não 
responsivo, a professora optou 
por estimular uma postura de di-
álogo entre os alunos. Maccoby e 
Martin (1983) acrescentam uma 
característica importante ao mo-
delo de estilos parentais propos-
to por Baumrind (1966), que é a 
responsividade. A responsividade 
está relacionada com as atitudes 
compreensivas e de apoio emo-
cional que os pais têm para com 
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com a comunicação com e entre 
os alunos, possibilitando o desen-
volvimento da autonomia e a re-

Outro aspecto importante são 
-

gem durante as aulas de Educa-
ção Física. Estudos realizados por 

-
ram uma elevada quantidade de 

entre os pares durante as aulas. 
Na citação abaixo a autora res-
salta que a recorrência da violên-
cia na escola pode levar a con-
sequências indesejáveis para o 
plano pedagógico do professor.

A violência na escola oprime e 
desgasta a vítima, impactando 
sua identidade. As consequências 
da vitimação não devem ser ne-
gligenciadas. Estão diretamen-
te relacionadas a sentimentos de 
medo, vulnerabilidade e compro-
metimento dos processos socia-
lizadores. Consequências concre-
tas podem incluir a desistência 

si e, em casos extremos, o suicí-
dio da vítima (PRODÓCIMO, et al, 
2013, p. 208).

-
gência com estes atos violentos 
pode comprometer os proces-
sos socializadores de desenvolvi-
mento do aluno. É urgente que a 
instituição escolar e os professo-
res encontrem estratégias pre-
ventivas da violência na escola. 
Portanto, a estratégia de media-
ção autoritativa da Docente I, 
no sentido de evidenciar as con-
sequências de um ato violento 

e encorajar o diálogo, pode ser 
uma ação importante para reso-

-
-

tre os alunos.
O diálogo é uma situação que 

possibilita um encontro do mun-
do do aluno com outras perspec-
tivas morais e sociais, isto im-
plica na ampliação do espectro 
de compreensão do aluno com 
o mundo, assim como apreen-
demos em Hermann (2014), ve-
remos um momento de diálogo 
da Docente I com uma aluna que 
ilustra isto: 

“A professora chegou com uma 
proposta de aula para os alunos 
sobre capoeira, uma aluna se le-
vantou e disse: – ‘Ahhh professo-
ra! Não vou participar, capoeira 
é coisa pra negro e eu sou bran-
ca!’ A professora, educadamente, 
começou a estabelecer um diálo-
go com a aluna a respeito de nos-
sas origens, a respeito dos escra-
vos, e da importância da capoeira 
para eles. Durante tal fala, a do-
cente não demonstrou nenhum 
estranhamento com o compor-
tamento da aluna. Após esta ex-
plicação da professora, a aluna 
mudou seu entendimento e ar-
gumentou: – ‘Ah! Professora, se 
for assim, eu participo’. E naque-
le dia essa aluna foi uma das que 
mais demonstrou interesse pe-
la aula.” (Diário de Campo, sex-
ta aula da docente I do 3° Ano do 
Ensino Fundamental).

Diante dessa descrição, po-
demos observar o caráter inte-
rativo do processo pedagógico, 
a docente estabeleceu um “con-
trato pedagógico” por intermédio 
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do diálogo, sem impor sua visão 
de mundo. Os esclarecimentos 
da Docente I possibilitaram uma 
saída dos enclausuramentos 
epistemológicos e éticos da alu-
na. Segundo Hermann (2014), 
o diálogo autêntico, aquele em 
que entramos sem saber o resul-
tado, pode criar um mundo de 
compreensão em comum. Nes-
te sentido, a docente ao ouvir 
a discente considerou o mundo 
epistêmico da aluna, reconheceu 
sua história de vida, promoveu o 
acolhimento e instigou o desper-
tar da curiosidade de aprender. 

Também não podemos omitir 
que a Docente I contextualizou 
um conhecimento da aluna (ca-
poeira é coisa para negro e eu 
sou branca), possibilitando as-
sim, uma ampliação de seus pré-
-conceitos. Mais uma vez, a do-
cente instigou a participação da 
aluna ao problematizar dialogi-
camente sua visão de mundo.

Lembramos Freire (2006), que 
-

dade de aproximar o mundo do 
-

co produzido pela humanidade, 
tornando assim, os conteúdos 

sua “curiosidade epistemológica”. 
Neste sentido, a postura autori-
tativa do professor favorece a in-
ternalização dos conteúdos, valo-
res e normas de convivência.

O objetivo pedagógico da Edu-
cação Física na escola é apresen-
tar os elementos constitutivos 
da cultura corporal de movimen-
to. Estes elementos envolvem as 
atitudes de preferência e escolha 
do saberes corporais (LEITÃO, 

2011). A negação de um conte-
údo da cultura corporal de movi-
mento, ou sua limitação aos as-
pectos técnicos do movimento, 
pode restringir as possibilidades 
éticas dos alunos de emancipa-
ção social.

lutas, que é um conteúdo da cul-
tural corporal de movimento, as-
sim como a capoeira, um es-
tudo realizado por So (2014), 
demonstrou que a maior par-
te dos discentes entrevistados 
não gostava de participar de au-
las com esse conteúdo, no ca-
so da pesquisa o Judô, uma vez 
que os sentidos atribuídos a este 
elemento da cultura corporal de 
movimento estavam associados 
à violência e ao medo de se ma-
chucar. Um dos fatores que pro-
vocaram a quebra da resistência 
inicial foi a mediação da profes-
sora trazendo alunos que já ti-
nham contato com as lutas fora 
da escola, e com isso, estabele-
cendo uma relação de sentido, 
de proximidade dos alunos pra-
ticantes com seus pares.

Uma dimensão importante 
das práticas educativas é o esta-
belecimento de limites e regras. 
Maccoby e Martin (1983) colo-
cam que a exigência é uma ati-
tude que busca controlar os ex-

as regras que favorecem o de-
senvolvimento da autonomia. No 
trecho a seguir veremos uma si-

-
ção professor-aluno: 

“A professora estabeleceu as 
atividades que os alunos fariam 
no dia e deu sequência à aula. 
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Um aluno perguntou se era au-
la livre, a professora respondeu 
que a aula ocorreria normalmen-
te. O aluno continuou insistin-
do na pergunta e pediu para que 
a docente mudasse para aula li-
vre. Contudo, a professora ex-
plicou para o aluno que aquela 
aula já tinha sido previamente 
planejada com o consentimento 
dos alunos. A professora ainda 
reforçou uma regra: apenas na 
última aula do mês haveria aula 
livre. Dessa forma, o aluno en-
tendeu o que a professora expli-
cou e não voltou a repetir a per-
gunta”. (Diário de Campo, oitava 
aula da docente I do 3° Ano do 
Ensino Fundamental).

Nota-se que a cultura da não-
-aula ainda é muito presente na 
Educação Física Escolar. Esta si-
tuação de “desinvestimento pe-
dagógico” nas aulas de Educa-
ção Física refere-se à negação 
da função pedagógica do profes-
sor. O professor que adere a este 
tipo de prática está “privando os 
alunos da possibilidade de aces-
so à aprendizagem de um con-

-
volvimento” (BRACHT, FARIA, 
MACHADO, 2012, p. 133).

Neste caso, a Docente I conse-
gue explicar para os alunos a va-
lidade de uma regra que foi com-
binada prévia e mutuamente. Tal 
situação concorda com Baumrind 
(1996), para quem uma práti-
ca educativa autoritativa conse-
gue estabelecer um controle das 
regras acordadas sem perder o 
apoio emocional aos questiona-
mentos dos alunos. É fundamen-
tal, que as práticas educativas 

nas aulas de Educação Física, 
permitam um caminho de apren-
dizagem dos conteúdos.

Outra característica de uma 
prática educativa autoritativa é 
a valorização da participação de 

princípios de inclusão, alterida-
de e diversidade (BETTI, 2009). 
Nesse sentido, a descrição a se-
guir esboçou como a professora 
garantiu a participação de algu-
mas alunas:

“Ao chegar à sala a profes-
sora propôs uma atividade com 
bola para os alunos e viu que 
duas de suas alunas mantive-
ram-se afastadas. A docente foi 
até as alunas saber o que esta-
va acontecendo, e elas disseram 
que não queriam participar por-
que tinham medo que a bola as 
machucasse. Diante disto, a pro-
fessora conversou com elas e as 
convenceu de participar, ofere-
cendo-lhes em troca, a partici-
pação no time delas, de modo 
a defendê-las de uma eventual 
“bolada”. As garotas se dispuse-
ram a participar das aulas com o 
auxílio direto da professora. No 
momento em que ela notou a in-
teração das alunas com a ativi-
dade, a professora saiu sem que 
elas percebessem. E quando de-
ram conta, estavam praticando 
a atividade sem o auxílio da do-
cente”. (Diário de Campo, nona 
aula da docente I do 3° Ano do 
Ensino Fundamental).

Quando a docente se dispõe 
a jogar na companhia das alu-
nas, ela se põe em uma relação 
horizontal com os(as) discentes, 
mesmo que no caso supracita-
do sua função era de defender 
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as meninas que estavam com 
medo de se machucar.  O pos-
terior afastamento da professo-
ra da atividade demonstra que a 
docente percebeu que as alunas 
participantes conseguiriam esta-
belecer uma relação de seguran-
ça com o conteúdo proposto. 

Vale ressaltar que esse esfor-
ço da Docente I em se preocupar 
com a participação dos alunos foi 
efetivado durante todas as au-
las. As observações permitiram 
inferir que houve intensa parti-
cipação dos alunos, o que só foi 
possível a partir de uma relação 
de posições de exigência (auto-
ridade) e responsividade (afeto) 
(MACCOBY, MARTIN, 1983).

Ademais, conforme Betti e 
Ushinohama (2014), diversos 
estudos apontam que muitos 
alunos do Ensino Fundamental 
e Médio não participam efetiva-
mente das aulas de Educação Fí-
sica. Uma das queixas apresen-
tadas, dentre inúmeros fatores 
levantados, refere-se à falta de 
atenção por parte dos professo-
res, que segundo o modelo te-
órico de práticas educativas de 
Gomide (2006) refere-se à mo-
nitoria positiva. Diante desse 
pressuposto e das observações 
das aulas da atual investigação, 
a relação autoritativa parece ser 
uma prática educativa favorá-
vel à participação dos alunos, já 
que, conforme mencionado em 
linhas anteriores, tal perspecti-
va valoriza o respeito e a auto-
nomia, incentiva o diálogo sobre 
possíveis divergências e conside-
ra as emoções dos alunos para 
criar uma situação mais adequa-
da de aprendizagem.

Docente II

Diante das observações em 
doze aulas, pode-se perceber que 
o docente II possui uma prática 
educativa autoritária, pois suas 
condutas predominantes eram 
caracterizadas pelo(a): (i) con-
trole excessivo da atividade e dos 
alunos; (ii) imposição e obediên-
cia de regras; (iii) pouco diálogo 
com os alunos; (iv) punições em 
formas de castigos; (v) desvalo-
rização dos saberes dos alunos; 
(vi) rotinas rígidas sem o envolvi-
mento do aluno; (vii) valorização 
da obediência dos alunos.

Algumas passagens no diário 
de campo reforçam tais cons-
tatações supracitadas, dentre 
elas, a valorização dos altos ní-
veis de controle:

“Notamos a forte imposição 
do professor quando ele entra na 
sala de aula para fazer a chama-

-
rem silêncio, ele não dá início à 
chamada. No entanto, tal condi-
ção não foi verbalmente declara-
da, mas corporalmente demons-
trada com a atitude de calar-se 
e de encarar os alunos com um 

-
tem”. (Diário de campo, segun-
da aula do docente II - 3°Ano do 
Ensino Fundamental). 

Quando o professor estabe-
lece um gesto intimidatório pa-
ra silenciar a sala ele tira o pro-
tagonismo do discente, e põe-se 
como o elemento central da aula, 
como um ser soberano, deten-
tor único do saber que merece 
ser supostamente respeitado por 
sua posição social. Professores 
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autoritários são autocráticos, es-
tabelecem regras restritivas, e 
tendem a instituir a punição co-
mo forma de controle. Neste ca-
so, a obediência servil está liga-
da à ordem (BAUMRIND, 1966).

Baurimnd (1966) aponta que 
as práticas educativas respon-
dem às expressões das cren-
ças e valores dos pais, que fo-
ram transmitidas por modelo na 
sua história de vida. Nesse senti-
do, podemos perceber que mui-
tas crenças do Docente II aca-
bam por determinar as rotinas 
de aprendizagem dos alunos, ve-
jamos no trecho a seguir:

“Em outro momento, no des-
locamento dos alunos até a qua-
dra, os mesmos deveriam se po-
sicionar em duas colunas, sendo 
uma de meninas e outra de me-
ninos”. (Diário de campo, segun-
da aula do docente II - 3°Ano do 
Ensino Fundamental).

A rigidez nas práticas educa-
tivas do Docente II, e a separa-
ção de sexos no deslocamento 
dos alunos à quadra, evidencia 
uma perspectiva ética unilateral 
e voltada para a naturalização 
das relações sociais pelo viés do 
sexo, como se os elementos bio-
lógicos dos seres humanos de-
terminassem os seus cursos de 
ação e escolhas (BUTLER, 2014). 

fronteiras das divisões de gênero 
mais rígidas do que de fato são 
e negar a meninas e meninos a 
possibilidade de cruzá-las; é fur-
tar-lhes de antemão a possibili-
dade de escolha entre estarem 
juntos ou separados” (ALTMANN, 
1998, p. 100).

Este controle e separação 

as exigências e perspectiva de 
mundo do professor. Tal práti-
ca educativa restringe as apren-
dizagens sociais e a ampliação 
ética da visão de mundo (DAR-
LING, STEINBERG, 1993). 

O problema desta restrição 
e controle rígido das regras in-

-
ção dos alunos com os saberes 
proporcionados pela escola: se 
existem desigualdades e segre-
gações entre gêneros, podem 
ocorrer defasagens em relação 

-
tá de acordo com o entendimen-
to do conceito de “relação social 
com o saber” proposto por Char-
lot (2000), para quem, a posição 
social e escolar do sujeito induz 
ou condiciona a certos caminhos 
e relações com os saberes exis-
tentes no mundo. Nesse senti-
do, o autor considera que a es-
cola não é “apenas um lugar que 
recebe alunos dotados destas ou 
daquelas relações com os sabe-
res, mas é também um lugar que 
induz relações com os saberes” 
(CHARLOT, 2001, p. 18).

No trecho a seguir percebe-
mos que a relação de autoridade 
está correlacionada com baixa 
responsividade e falta de diálogo 
(BAUMRIND, 1966). 

“Os alunos participaram de 
uma atividade que já estavam 
acostumados e pediram ao pro-
fessor que a trocasse por outra. 
Ele foi enfático e disse que te-
riam que fazer o que ele estava 
“mandando” (Diário de campo, 



78

segunda aula do docente II - 
3°Ano do Ensino Fundamental).

A imposição dos conteúdos e 
das regras por parte do professor, 
sem conexão com os desejos e in-
teresses dos alunos, pouco favo-
recem o potencial de mobilização 
do sujeito para a aprendizagem. 
Para Charlot (2000) os modelos 
tradicionais de ensino, que des-
consideram a participação dos 
alunos nas decisões, podem re-
forçar condutas de indisciplina ou 
desmotivação. A imposição de al-
tos níveis de exigência independe 
da participação dos alunos. Qual-
quer expressão de emoções, von-
tade e preferências não são con-
sideradas pelo Docente II. Ainda 
para Charlot (2009), o ponto de 
partida da escola não deveria ser 
o ensinar, mas sim o aprender, 
constituindo-se assim, uma rup-
tura epistemológica fundamental.

No âmbito docente, a exclu-
são das manifestações e posi-
ções dos alunos na escolha dos 
conteúdos está diretamente re-
lacionada com a formação téc-
nico-instrumental dos cursos de 
formação inicial. Para Pérez Gó-
mez (1995, p. 96), a formação 
está ancorada “na concepção 
epistemológica da prática her-
dada do positivismo, que preva-
leceu ao longo de todo o século 
XX, servindo de referência pa-
ra a educação e socialização dos 

-
centes em particular”.

Neste sentido, o Docente II 
carrega nas suas concepções pe-
dagógicas a tradição raciona-
lista-instrumental, na qual sua 
função básica é a reprodução 

dos conhecimentos e valores cul-
turais estabelecidos pelo deten-
tor do saber (professor), que en-
tende o aluno como um objeto a 
ser moldado, pouco valorizando 
os saberes dos alunos, e funda-
dos em uma hierarquia de pode-
res entre aluno-professor (HER-
MANN, PRESTES, 1996). 

As práticas educativas auto-
ritárias desconsideram a parti-
cipação da criança (BAUMRIND, 
1966). É evidente que as práti-
cas do Docente II seguem este 
curso. Os alunos não participam 
dos planejamentos e das prin-
cipais decisões das aulas. Uma 
preocupação do Docente II é de 
ser rotulado como um professor 
de práticas de laissez-faire21, por 
isso, utiliza de estratégias edu-
cativas voltadas para a imposi-
ção, punição/repressão e contro-
le das regras.

Tal relação autoritária tam-
bém foi constatada na comuni-
cação verbal enérgica do profes-
sor e nas ameaças de punição 
aos alunos:

“[...] o professor chega à sa-
la de aula e os alunos questio-
nam sobre qual atividade será 
ministrada naquele dia. O pro-
fessor apenas responde:- quan-
do chegarmos na quadra, eu falo 
qual será a atividade, desde que 
vocês prestem atenção na cha-
mada[...] A todo tempo quan-
do havia alguma intercorrên-
cia, o professor falava em tom 

-
contente, a aula será ruim para 
vocês”. (Diário de campo, oitava 

21
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aula do professor 3°Ano do Ensi-
no Fundamental).

A punição como forma de con-
trole comportamental não valori-
za o diálogo e autonomia (BAU-
MRIND, 1966). A imposição da 
obediência, por parte do Docen-
te II, demonstra sua fragilidade 
em mobilizar os alunos duran-
te as aulas. A coação e o con-
trole são modelos educativos de 
comportamento moral que reti-
ram a autonomia do aluno. Pa-
ra La Taille (1999), o respeito e 

desenvolvimento da democracia.

[...] nas relações baseadas no 
exercício da força, há hierarquia, 
certamente legitimada por parte 
de quem detém o poder, mas não 
legitimada por quem é obrigado 
a obedecer: tais relações não são 
portanto, relações de autorida-
de (cabe a palavra autoritarismo: 
uso abusivo do poder) (LA TAIL-
LE, 1999, p. 11).

As práticas educativas po-
dem ser estratégias efetivas pa-
ra desenvolver valores e atitu-

duas estratégias educativas de 
formação moral: as indutivas 
e as coercitivas.As estratégias 
indutivas conduzem às crian-
ças a compreensão das conse-
quências das suas ações, e as 
colocam em situação de prota-
gonismo nas decisões. Já as es-
tratégias coercitivas se utilizam 
de imposição das regras, priva-
ção de afeto e uso de ameaças. 
A postura do Docente II indica 
as escolhas pelas estratégias co-
ercitivas, que pouco contribuem 

para o desenvolvimento moral 
dos alunos.

As análises aqui realizadas, das 
condutas dos professores de Edu-
cação Física, permitem relacionar 
as práticas educativas com o nível 
de participação dos alunos. Além 
disso, podemos inferir também 
que a dimensão do afeto, nas re-
lações educativas, são fundamen-
tais para as aprendizagens so-
ciais. Tal participação se revela na 

espontaneidade, que por sua vez, 
essas expressões dos alunos não 
foram percebidas durante as au-
las do Docente II.

O estilo permissivo não foi 
constatado durante as au-
las dos professores analisados 
neste estudo.

Em virtude dos aspectos ana-
lisados, podemos concluir que as 
posturas dos professores pare-

-
portamento e aprendizagens dos 
alunos. Destacamos uma especial 
atenção para a interação estabe-
lecida entre professor e aluno, o 
trabalho e a postura docente po-
dem favorecer ou não aprendiza-

Conforme a tipologia dos estilos 
parentais, as práticas educativas 
autoritárias podem até criar con-
dições para que o aluno partici-
pe das aulas, no entanto, é pos-
sível que o faça por obrigação, 
como uma mera formalidade e, 
em longo prazo, possa apresen-
tar sentimentos de desengaja-
mento, diminuição de freqüência 
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das aulas, falta de comunicação e 
perda do sentido de aprender. Os 
estilos educativos autoritativos, 
por sua vez, favorecem a partici-
pação dos alunos, porém, de for-
ma prazerosa e, possivelmente, 
em longo prazo, estabeleça con-
dições para engajamento em no-
vas aprendizagens. 

Concluímos então, que a pre-
sente pesquisa oferece insights 
sobre um assunto mais amplo 
e complexo, que são as práticas 
educativas na escola (ALVES-
-MAZZOTTI, 2006). O modelo 
dos estilos parentais oferece uma 
base fundamental para a análise 
das práticas educativas docen-
te. Nesse sentido, percebemos 
a importância de novos estudos, 
que descrevam e utilizem outras 
estratégias de pesquisa, exem-
plo de entrevistas com alunos e 
professores; que discutam como 
professores e alunos percebem 
o controle coercitivo durante as 
aulas; que investiguem como os 
contextos culturais, de valores e 
historia de vida, que podem in-

em sala de aula. Assim, com es-
tas novas possibilidades de in-
vestigação da prática educativa 
do professor de Educação Física, 
podemos encaminhar propostas 

relação à participação e aprendi-

para o aluno.   
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