
Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 
2007 

A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: DESAFIOS ENTRE O IDEAL E O 
REAL1 

 
Francisco Eduardo Caparróz2 

 
 

Colocar no centro da discussão como se materializa a prática pedagógica da Educação Física 

escolar é mais que pertinente, é urgente. A comunidade acadêmica da Educação Física brasileira tem 

estudado, pesquisado, debatido sobre diferentes temáticas e aspectos da Educação Física escolar. 

Entretanto, apesar da comunidade acadêmica da Educação Física vir produzindo diversos trabalhos 

acerca da Educação Física escolar, essa produção ainda traz em si um imenso hiato/abismo entre a 

universidade e a escola. 

Neste sentido, me parece vital, para a discussão que a temática desta mesa se propõe, 

pensar que um desafio posto para os atores da Educação Física brasileira (tanto os do âmbito 

acadêmico-universitário, como os do âmbito escolar), é refletir sobre a problemática do trabalho 

docente na Educação Física escolar e os diferentes fatores que concorrem para que entre a prática 

pedagógica pensada (idealizada) e a prática pedagógica materializada (realizada) existam diferenças, 

e mais, que é da tensão entre uma e outra que se produz a prática pedagógica possível. Essa 

reflexão é, a meu ver, uma tarefa que demanda o trabalho conjunto entre os professores que atuam 

na universidade e os professores que atuam na escola, não deve ser somente um estudo sobre os 

professores das escolas, mas sim uma reflexão com os professores de Educação Física que atuam 

na concretude da realidade social que engendra a dinâmica escolar. 

Quais aspectos socioeconômicos e político-culturais interferem, influenciam, orientam, 

determinam a prática pedagógica da Educação Física desenvolvida pelos professores na concretude 

do cotidiano escolar? Essa questão nos remete a uma série de fatores que diversos autores têm 

tratado, mais marcadamente no âmbito geral da Educação, e não especificamente na Educação 

Física. No estudo intitulado “Discurso e prática pedagógica: elementos para refletir sobre a complexa 

teia que envolve a Educação Física na dinâmica escolar” (CAPARROZ, 2001), eu já havia discutido 

tal questão, pois em outro trabalho, que se configurou como uma “Pesquisa Diagnóstico sobre a 

situação da Educação Física nas escolas do Estado do Espírito Santo”3, realizado com pesquisadores 

                                                 
1 Texto síntese da apresentação no dia 30 de junho de 2007. 

2 Professor Adjunto do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

3[3] DIAS, Andreia et al. Diagnóstico da Educação Física Escolar no estado do Espírito Santo: o imaginário social do professor. Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte, Florianópolis, v 21, n. 1, p. 183-192, set. 1999.  Disponível em 

<http://www.cefd.ufes.br/lesef/conbrac1.htm>. Acesso em: 12 ago. 2006 

DIAS, Andreia et al. Diagnóstico da educação física escolar no Espírito Santo: o imaginário social dos alunos. In: XI Congresso Brasileiro de 

Ciências do Esporte, 1999, Florianópolis. Revista Brasileira de Ciências do Esporte - Anais. Florianópolis: CBCE, 1999. v. 21. p. 1446-1446. 

Disponível em <http://www.cefd.ufes.br/lesef/poster1.htm>. Acesso em: 12 ago. 2006 

DIAS, Andreia et al. Diagnóstico da educação física escolar no Espírito Santo: quem é o professor de Educação Física?. In: XI Congresso 

Brasileiro de Ciências do Esporte, 1999, Florianópolis. Revista Brasileira de Ciências do Esporte - Anais do XI Congresso Brasileiro de 

Ciências do Esporte. Folrianópolis: CBCE, 1999. v. 21. p. 1459-1459. Disponível em <http://www.cefd.ufes.br/lesef/poster4.htm>. Acesso 
em: 12 ago. 2006 

DIAS, Andreia et al. Diagnóstico da Educação Física Escolar no Estado do Espírito Santo: aspectos organizacionais. In: XI Congresso 

Brasileiro de Ciências do Esporte, 1999, Florianópolis. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Santa Catarina. Florianópolis: CBCE, 
1999. v. 21. p. 1447-1447. Disponível em <http://www.cefd.ufes.br/lesef/poster2.htm>. Acesso em: 12 ago. 2006 
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do LESEF-CEFD-UFES 4 , pude perceber a necessidade de se estudar a prática pedagógica da 

Educação Física como componente curricular com os professores que nela atuam.  

O imaginário social e as representações sociais dos diversos atores que atuam, direta e 

indiretamente na escola, são fatores que influenciam fortemente o que se pensa e o que se faz na 

Educação Física escolar. O modo como pais, alunos, professores de outras disciplinas, corpo técnico 

administrativo-pedagógico, demais funcionários, outros professores de Educação Física, vêem, 

concebem a Educação Física, fará com que a prática pedagógica desta disciplina vá sendo 

construída, desenvolvida com muitas semelhanças ao que se pensa dela. E o modo como os 

professores desta disciplina encaram este imaginário social e tais representações sociais também é 

vital para isso, se o professor percebe que o imaginário e as representações que a comunidade 

escolar possue acerca da Educação Física são contraditórios com a prática que ele pretende, ele 

precisa confrontar esta situação estabelecendo um diálogo com esta comunidade, provocando esta a 

refletir sobre o modo como vê/concebe a Educação Física para assim buscar no diálogo criar 

possibilidades dela reconstruir criticamente seu pensamento e sua ação em relação à Educação 

Física. É preciso que o professor, principalmente com os alunos, construa possibilidades para se 

experimentar e viver a comparação aberta de pareceres diferentes acerca do que é essa disciplina na 

escola e do que ela poderia ser. O professor precisa construir argumentos coerentes e consistentes 

que levem os alunos a se conscientizar e aceitar a Educação Física, que ele professor pretende. 

Essa não é uma tarefa fácil, pois exige uma postura democrática, que nem sempre sabemos 

vivenciar, para além dos nossos discursos, mas somente [...] vivendo de forma democrática na escola 

pode se aprender a viver e sentir democraticamente na sociedade, a construir e respeitar o delicado 

equilíbrio entre a esfera dos interesses e necessidades individuais e as exigências da coletividade” 

(PÉREZ GÓMEZ 1998, p. 26). 

Entendo também que são importantes fatores: a) os estudos acadêmico-científicos sobre 

Educação Física Escolar; b) as propostas político-pedagógicas governamentais para o ensino da 

Educação Física escolar; c) a legislação-normalização sobre o ensino da Educação Física escolar; d) 

as propostas-tendências pedagógicas para o ensino da Educação Física escolar. Esses quatro 

fatores se interpenetram e chegam a se interdepender, são elaborações feitas quase que 

exclusivamente pelos que atuam no âmbito acadêmico-universitário, convertendo-se em orientações 

ou determinações que os professores das escolas recebem quase que passivamente e dão a estas 

um fim, um sentido muito difuso, disperso, contraditório, pois: a) não chegam a conhecê-las em sua 

totalidade e/ou plenitude; b) conhecem mas não entendem; c) conhecem mas não percebem como 

“aplicar” na prática o que apontam; d) não querem conhecer porque não acreditam em nada a não ser 

na sua própria forma de conduta; e) conhecem, entendem mas discordam, por diferentes motivos. 

                                                                                                                                                         
DIAS, Andreia et al. Diagnóstico da educação física escolar no Espírito Santo: o imaginário social dos diretores em relação à educação física 

. In: VI Congresso Espírito-Santense de Educação Física, 1999, Vitória. VI Congresso Espírito-Santense de Educação Física - ANAIS 
(Textos e Resumos). Vitória: CEFD-UFES, 1999. v. 1. p. 86-86. Disponível em < http://www.cefd.ufes.br/lesef/poster3.htm >. Acesso em: 

12 ago. 2006 

4 LESEF - Laboratório de Estudos em Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES). 
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Outros pontos importantes referem-se à realidade social na qual a prática pedagógica da 

Educação Física escolar se materializa, por realidade social estou chamando as condições objetivas 

da escola e seus atores: o contexto socioeconômico e político-cultural da comunidade; as condições 

organizacionais e materiais da escola; as relações pessoais (alunos, professores, corpo técnico, etc.); 

a docência como profissão relacional (CODO, 1999); o saber docente ─ seu conteúdo e a forma 

como este é concebido, construído ─ (CAPARRÓZ; PIROLO; TERRA, 2004; TERRA, 2004a; TERRA, 

2004b e TARDIF, 2000); e a relação que os professores estabelecem com as referências teórico-

metodológicas, das mais distintas fontes, relação permeada pela a idéia de que uma referência vá 

sempre para mais além do que pode ser, convertendo-a assim em uma certeza, quando a relação 

com as referências deveria ser de possibilidade e como tal de incerteza e não de certeza 

(CAPARRÓZ; BRACHT, 2007). 

O trabalho docente é permeado também por outros tantos fatores que de um modo ou outro 

interferem, influenciam, orientam, determinam o seu desenvolvimento, desde a intenção que se tinha 

para e com o mesmo até a sua materialização.  

 
Nacarato et al. (1998), em estudo intitulado “O cotidiano do trabalho 
docente: palco, bastidores e trabalho invisível... abrindo as cortinas”, 
discutem as relações que os professores de escolas públicas estabelecem 
em sua atuação docente. As autoras revelam em seu estudo a percepção 
de diferentes tensões que permeiam e impactam a prática pedagógica. 5 
Essas tensões, em síntese, referem-se às relações sociais no cotidiano 
escolar; ao sentimento de autoculpabilidade pelo fracasso escolar; ao 
processo de burocratização e intensificação do trabalho pedagógico; ao 
controle externo sobre o trabalho docente; ao espaço escolar como espaço 
de formação do professor – entre a determinação hegemônica e a 
construção do professor crítico e contra-hegemônico; à diversidade de 
expectativas que o professor deve atender em relação ao trabalho docente; 
e à contradição entre o professor como “mágico”, que tem que criar 
soluções para todos os problemas do dia-a-dia, e o professor como agente 
político transformador, que tem de estar engajado com um processo de 
transformação social comprometido com interesses de classe (CAPARRÓZ, 
2001, p. 202).  
 

Entendo também que como fatores importantes se pode apontar: a formação e  o 

desenvolvimento cultural dos professores; as condições financeiras e salariais dos professores; papel 

do professor (a questão da ética, do compromisso e da responsabilidade). 

Em face destas considerações é importante ter claro que 

 
[...] o professor desenvolve sua prática tecendo uma teia com fios que 
explicitam, mas também ocultam suas qualidades, deficiências certezas, 
seus medos, angústias. Enfim, uma teia em que estão impregnadas as 
competências e incompetências que o indivíduo revela/oculta na tarefa de 
ser professor. Cortar os fios que “não são pertinentes” a uma determinada 
prática pode não ser uma atitude correta e coerente, se não percebermos o 
que esses fios sustentam, pois o professor pode não ter constituído outros 
fios que sustentem certos elementos de sua prática, perdendo assim 
algumas de suas referências (CAPARRÓZ, 2001, p. 206). 
 

                                                 
5 Nóvoa (1995) já havia percebido, também, algumas tensões semelhantes às que as autoras brasileiras revelam. 
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Pensando na música “Oriente” de Gilberto Gil, e 

 
Lançando mão de uma analogia com a construção de uma teia por uma 
aranha, procurar entender o professor na peculiaridade de sua prática 
pedagógica implica entender que, assim como a aranha vive do que tece, o 
professor também vive, alimenta sua prática pedagógica dos fios que tece 
na complexa teia relacional da dinâmica escolar. A teia que constrói serve 
para se sustentar e poder transitar pelos diversos espaços, nos quais monta 
sua teia, mas serve essencialmente para “capturar” o alimento que lhe 
interessa. Assim, sua teia será construída com espaços maiores ou 
menores entre os fios, conforme a necessidade que tem nos diferentes 
momentos. Poderá construir uma teia que permita passar muitas coisas que 
não lhe interessam, mas, em outros momentos, isso pode mudar de acordo 
com seus interesses, com sua percepção, com suas necessidades, então 
poderá a teia conter muitos e muitos fios e seus espaços serem 
reduzidíssimos com uma capacidade de retenção enorme (CAPARRÓZ, 
2001, p. 201). 

 
É preciso ter claro ainda que somos formados, não só como professores, mas desde que 

entramos na escola pela lógica da racionalidade técnica-instrumental. Por essa lógica, somos levados 

a crer que devemos pensar/planejar e efetuar nossas ações tendo em conta algo que foi pensado 

para ser utilizado como uma referencial universal, porque pensado desde uma dada elaboração 

científica pode assegurar-se que sua transposição a diferentes realidades produzirá o mesmo 

resultado sempre, um resultado positivo obviamente. Mas a realidade mostra que não é assim, a 

complexidade de fatores e de relações que permeiam a prática pedagógica demanda uma 

compreensão em termos de singularidade desta. E portanto uma postura diferente do professor, ou 

seja, que este deixe de se compreender como mero aplicador das elaborações teóricas de outros 

para se fazer autor de seu trabalho docente.  

 
Entendemos que há verdade no ditado popular de que a “teoria na prática é 
outra”. No entanto, não compartilhamos do preconceito em relação à teoria 
que está presente no ditado, ou seja, de que as teorias não servem porque 
elas não “funcionam” na prática – elas precisam, na verdade, ser 
modificadas pela prática. Quando hoje alguém chama um professor de 
teórico (da Educação Física), procurando dar uma conotação negativa à 
afirmação, e diz que sua teoria não se aplica na prática, isso, 
paradoxalmente, pode ser interpretado como um elogio. Isso porque uma 
outra leitura do dito popular é possível. A leitura de que o ditado, na 
verdade, desvaloriza a prática em frente à teoria, porque traz embutida, 
exatamente, a idéia de que a prática, se a teoria funcionasse, seria apenas 
uma conseqüência, uma mera “aplicação” daquela – o sujeito da ação seria 
a teoria e não a prática: o que fazem os práticos? Aplicam o que os teóricos 
ditam! O mérito seria todo da teoria, que conduziu bem a prática. Ainda bem 
que a teoria na prática é outra, pois permite que o “prático” seja autor de 
sua prática e não mero reprodutor do que foi pensado por outros. A prática 
precisa ser pensante (ou reflexiva)! (CAPARROZ; BRACHT, 2007, p. 26-
27). 
 
 

A prática pedagógica demanda, incessantemente, um labor criativo e um sentido e exercício 

constante de prospecção e, de certo modo, o implica abandonar a rigidez planificadora (que acaba 

por “encaixar” a vida em categorias e determinar a priori o que ainda está por se viver) em favor de 
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uma postura na qual os delineamentos sejam refletidos levando-se em conta que é da tensão 

permanente entre a dimensão da realidade e a dimensão do que se idealiza que se materializa a vida 

possível e que este possível depende das ferramentas que temos (e das que nos disponhamos ter), 

tanto para construir a dimensão idealizada como para enfrentar e confrontar a realidade e aquilo que 

ela nos apresenta e nos impõe.  

E aqui vale ressaltar que esta não é uma tarefa e uma postura que se consegue reconstruir 

com facilidade, tranqüilidade e tampouco rapidamente, porém é preciso enfrentar estes desafios. 

Como aponta Ferrer Cerveró: 

 
Os enigmas sobre como pensar, como viver, como atuar, como sentir não 
podem nunca chegar a resolver-se definitivamente, sempre se estão 
reconstruindo, desde um pensamento que não é substancial, senão que é 
relacional, relacional com o outro e com os outros, em que o saber sobre a 
experiência é relação, relato. Por isso não há uma experiência-relato que 
seja de todo minha, porque todo relato remete a outro relato, a outras 
experiências. Admitir o não conhecimento é deixar-se estranhar. Quem não 
se estranha (primeiro momento do pensamento filosófico), quem não se 
deixa envolver-se pela pergunta, cativar pelo mistério, não aprende. Quem 
não se volta estrangeiro de si mesmo não sabe de si: não se visita, não se 
explora, não se aventura: não viaja. E avançar desde esta quebra e 
reconhecer o estranhamento de si mesmo […] supõe atrever-se a pensar 
crítica e crisicamente a educação como compromisso humano (1995, p. 
177).6 
 
 

Aprender a transitar pela tensão entre o ideal e o real, para valendo-se desta tensão construir 

a prática pedagógica possível, exige do professor um esforço de compreender a tríade autonomia-

autoridade-autoria docente e assim perceber-se sujeito de sua ação e não mero objeto da ação de 

outros. Autonomia em relação ao que lhe chega não mais como imposição velada ou explicita, mas 

como possibilidade de diálogo e liberdade de eleição de uma prática pedagógica com sentido próprio 

e não transposição mecânica que leve a busca da uniformização e homogeneização dos sujeitos, dos 

atores do processo educativo. Autoridade que não pode ser confundida torpemente com o poder, mas 

sim com o reconhecimento por parte do aluno de que o professor possui conhecimento, compromisso 

e responsabilidade para lhe ensinar algo que lhe é fundamental para desenvolver-se como pessoa, 

para avançar e radicalizar no seu processo de humanização. 

A autoria demanda e liga-se a um exercício incessante de reflexão por parte do docente 

sobre o desenvolvimento de sua prática pedagógica e como esse fazersaber didático-pedagógico 

está relacionado com o eu que cada um é. A autoria implica/requer um processo de escrita. A 

necessidade de escrever surge tanto da necessidade de alguém compreender-se, como também de 

fazer-se compreendido como autor para ser educador e vice-versa. Esse refletir deve permitir ao 

professor pensar na relação macro e micro como estruturas que o formam e o conformam, sem 

perder a clareza de que ele também exerce sobre tais estruturas uma força na perspectiva de formar 

e conformar o macro e o micro. Também é preciso ter claro que é necessário relativizar e muito a 

força que o professor exerce sobre tais estruturas. 

                                                 
6 Tradução do espanhol para o português feita por mim. 
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Caparróz e Bracht (2007, p. 33-34) apontam que  

Por mais difícil que seja, é preciso que os professores de Educação Física 
tomem consciência de que o seu saberfazer didático-pedagógico não está 
dado a priori e sim em um contínuo processo de (re)construção. Construir 
um modo de atuar que seja sempre seguro não se pode garantir e a 
insistência em estabelecer um modus operandi padrão, à base de modelos 
transpostos mecanicamente para a realidade social em que se dá a prática 
pedagógica do professor, geralmente leva à cristalização desta e à falta de 
sentido para ela. Vale atentar para as palavras de uma educadora italiana 
que atua com crianças e adolescentes em situações de risco, acolhendo-os 
em sua casa: ‘O que mais me assusta [...] é saber que não há una medida 
no atuar e que, por mais experiência que tenhas, nunca é suficiente e 
inclusive que ela, às vezes, pode resultar um obstáculo. Quando penso em 
meu saber o imagino incompleto, feito de infinidade de elementos que devo 
voltar a sistematizar uma e outra vez’ (MANENTI, 2002, p. 174). 
 

Creio que os professores (tanto do âmbito acadêmico-universitário, quanto do âmbito escolar) 

devem lançar-se a este desafio de conquistar/construir sua autonomia-autoridade-autoria docente 

abrindo-se ao diálogo com os diferentes atores envolvidos na prática pedagógica, na trama da 

dinâmica escolar, para dele extraírem os elementos que lhe possibilitem perceber como sujeito de 

seu trabalho. Neste sentido, termino este texto com as palavras de Célia Linhares, pois entendo que 

eles ajudam a acalmar nossas mentes e corações de professores (mas sem deixar de inquietá-los), 

na busca do possível como fruto da tensão entre o que idealizamos e aquilo que a realidade nos 

apresenta/nos impõe: 

 
Como um convite a compartilhar desafios na construção incerta do futuro, 
propomos reconhecer medos e desconfianças ─ sem tantos compromissos 
de heroísmos, mas com o prazer de quem deseja intensificar a vida para 
todos ─, participando desta invenção diuturna de processos de 
aprendizagem e ensino que se conjuguem com movimentos que ─ em 
diferentes campos de atuação humana e social ─ resistem às 
desigualdades e ao pensamento único, apropriando-se deste tempo de 
armar, mas também de amar (LINHARES, 2001, p. 16). 
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