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O cotidiano das aulas de Educação Física na escola é produzido com diversos fatores que se tornam 

obstáculos e possibilidades para a materialização dos diferentes currículos realizados pelos sujeitos que 

pensam e executam a sua prática pedagógica. Portanto, o objetivo desse estudo foi analisar e comparar 

a percepção de profissionais da educação (diretores, coordenadores pedagógicos e docentes de Educação 

Física) sobre os fatores que influenciam de forma negativa e positiva a implementação dos currículos 

de Educação Física nas escolas da rede municipal de São Paulo, situadas na zona leste da cidade, com a 

finalidade de compreender a complexidade existente no cotidiano escolar público. A coleta de dados foi 

realizada com 79 docentes de Educação Física e 56 gestores (diretores e coordenadores pedagógicos) 

de 37 escolas que se manifestaram sobre 43 fatores que influenciam na implementação dos currículos 

dessa disciplina na escola. Cada profissional julgou e classificou os fatores apresentados numa escala 

de 1 a 7, cujos extremos são: 1 - Dificulta extremamente e 7 - Facilita extremamente. Os dados foram 

submetidos à análise estatística com o auxílio do software SPSS, versão 21.0. Foi utilizado o teste U de 

Mann-Whitney com nível de significância de 5% para comparar a pontuação dos fatores intervenientes 

na percepção dos diferentes grupos de profissionais. Os resultados mostraram que 23 fatores foram 

considerados como obstáculos para a implementação dos currículos de Educação Física e 20 fatores 

foram considerados que influenciam de forma positiva a implementação desses mesmos currículos. A 

maioria dos fatores que influenciam de forma negativa a prática pedagógica dos professores foram 

classificados nas dimensões Sociopolítica/Cultural e Institucional/Organizacional do cotidiano escolar. 

Os fatores que influenciam de forma positiva a implementação dos currículos de Educação Física na 

escola foram classificados de forma equilibrada nas dimensões Sociopolítica/Cultural, 

Institucional/Organizacional e Instrucional/Pedagógica. Profissionais com formação antiga e recente, 

com muito tempo e pouco tempo de rede e de escola percebem a maioria dos fatores que foram 

considerados obstáculos e possibilidades para a implementação dos currículos de Educação Física no 

ambiente escolar de forma semelhante. Quando foram comparados esses mesmos fatores entre docentes 

de Educação Física e gestores foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na percepção 

desses grupos em diferentes fatores. Esses resultados mostraram a complexidade do cotidiano escolar 
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vivenciado por todos os profissionais que dele fazem parte. Foram diversos os fatores identificados que 

influenciam de forma positiva e negativa a implementação dos currículos de Educação Física nas escolas 

do município de São Paulo. As pesquisas realizadas nesse sentido devem sempre trazer um 

conhecimento para a comunidade científica com análises profundas desse cotidiano, levando em 

consideração toda a rede de relações Sociopolítica/Cultural, Institucional/Organização e 

Instrucional/Pedagógica, sempre com a perspectiva de refletir sobre a prática pedagógica da Educação 

Física no cotidiano escolar público.  

 

 

 


