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RESUMO 

 

 

Este estudo teve por objetivo analisar os fatores objetivos e subjetivos que ocasionaram 

sofrimento e adoecimento ocupacional de professores de Educação Física de uma cidade do 

interior de Minhas Gerais. A pesquisa foi um estudo de caso que teve como procedimentos a 

aplicação de questionários, entrevistas e observação da atuação de duas professoras, Sofia e 

Beatriz. Os principais fatores que interferiam na saúde dessas professoras eram a 

infraestrutura, a relação negativa com alguns alunos e as imposições das instituições onde 

trabalhavam, que secundarizavam as aulas de Educação Física em detrimento das demais 

disciplinas da educação básica. Apesar disso, elas gostam de ser professoras por ainda 

encontrarem condições de concretizar as finalidades da educação, a transmissão do 

conhecimento elaborado e construído pela humanidade, e pelo reconhecimento e carinho que 

os alunos dedicavam a elas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A saúde do trabalhador é algo que vem se tornando cada dia mais fragilizada, situação 

que torna a vida de quem trabalha penosa e vulnerável aos processos de adoecimento. Uma 

das categorias que vem sofrendo gradativamente com esse processo é a docente, e tem como 

maior desencadeador desse sofrimento/ adoecimento o próprio ambiente de trabalho. 

 Estar saudável, segundo Valério (2009), é ter o bem estar (mental, físico e social) e 

não apenas a ausência de patologias. Segundo Kaplan et al (1997, apud SILVA, 2007) 

adoecimento é o comprometimento de ordem patológica que pode ser diagnosticado 

clinicamente, situação esta que desestabiliza o ser saudável causando sofrimentos e 

frustrações por ter suas possibilidades limitadas, tanto físicas como psíquicas. Já o sofrimento 

é a ‘... descompensação provocada pela organização do trabalho, provocando angústias, 

ansiedades, medos, frustrações, infelicidade, impossibilitando o indivíduo de se apropriar das 

objetivações necessárias para a realização de sua atividade...’ (GRADELLA, 2002, p. 41). 

A saúde do professor vem sendo temática de considerável e relevante preocupação 

entre pesquisadores, ocasionando uma rica diversidade de conhecimento sobre o assunto. Tais 

pesquisas possibilitam visualizar o índice de sofrimento/ adoecimento dos docentes no 

ambiente escolar, os motivos causadores para a ocorrência do absenteísmo no trabalho, como 

também o conhecimento das patologias mais frequentes e que causam tanta aflição nos 

professores (ALMEIDA, HECKERT E BARROS, 2011; BOTTINI, 2009; CEBALLOS, 

2009; FEITOSA E RODRIGUES, 2010; MELO, 2009; SOUZA E COSTA, 2011).  

 Mas, ainda nota-se uma carência de conhecimentos científicos em relação à 

especificidade disciplinar, tendo em vista a área de atuação. Dentre as disciplinas da educação 

básica, a Educação Física propicia ao professor uma prática-rotina diferenciada das demais, 

tendo além das dimensões cognitivas e afetivas, a prática do movimento corporal, 

evidenciando sua importância na vida escolar de uma sociedade que a cada dia se torna mais 

ociosa. 

Sendo assim, o presente trabalho teve por objetivo analisar os fatores objetivos e 

subjetivos que ocasionavam sofrimento e adoecimento ocupacional de professores de 

Educação Física de uma cidade do interior do estado de Minas Gerais. 
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A Saúde do Professor de Educação Física 

 

 

Sabendo que a sala de aula do professor de Educação Física (EF) se estende a espaços 

abertos, como pátios e quadras, necessitando os mesmos de materiais adequados para 

executarem aulas de qualidade, tendo muitas vezes, que (re)criar e adaptar materiais e espaços 

para que possam ensinar, percebe-se que há uma carência considerável de infraestrutura 

adequada, quantidade e qualidade de materiais para o desenvolvimento teórico-prático das 

atividades propostas pelos docentes. A escassez de materiais e infraestrutura, barulhos 

externos às aulas, falta de compromisso e reconhecimento (por parte dos alunos, pais e 

gestores educacionais), acústica local inadequada e permanência por horas sob o sol, são 

situações que se mostram negativas na prática pedagógica dos docentes, os prejudicando de 

forma significativa em sua atuação profissional (VALÉRIO, AMORIM e MOSER, 2009; 

FEITOSA e RODRIGUES, 2010 e MOREIRA et al, 2008). 

Essas dificuldades encontradas na atual EF escolar vem sendo passada há gerações. 

Vago (2010), por exemplo, afirma que a inserção da EF no estado de Minas Gerais, em 

especial na capital mineira, foi com a introdução da gymnastica e previa, para sua prática 

corporal (seja ela militarista ou com seus diversificados métodos ginásticos), um lugar 

adequado em que os alunos pudessem se movimentar (de forma sistematizada) buscando sua 

amplitude de movimento como também o alcance de uma forma física ‘perfeita’, sadia e bela. 

Esse espaço desde então tem sido vetado e/ou alocado nas escolas de forma inadequada, que 

inviabiliza a boa prática corporal no ambiente escolar, até mesmo para o alcance de objetivos 

tão higienistas como os acima mencionados e já superados.  

Além dessa condição e do despreparo, a formação profissional, também não propicia 

ao futuro professor conhecimentos e vivências condizentes com a realidade escolar. A EF é 

desvalorizada como disciplina da educação básica, tanto no contexto escolar como pela 

sociedade, especialmente numa escolarização intelectualizada como a atual, o que dificulta 

ainda mais a atuação do docente dessa área (SANTINI e MOLINA NETO, 2005). Essas 

situações, mediante a tantas cobranças (governamental, institucional, social), inovações 

científicas/ tecnológicas, fazem com que o professor de EF, muitas vezes, se sinta frustrado e 

incapaz de exercer sua função e/ou quebrar paradigmas sólidos, como a esportivização, o que 

pode tornar o trabalho penoso e desencadear o sofrimento/adoecimento ocupacional 

(ALMEIDA, HECKERT e BARROS, 2011; SANTINI e MOLINA NETO, 2005; BATISTA, 

2008; ALMEIDA, 2008). 
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Em estudo realizado por Moreira et al (2009) com 149 professores de EF, 69,1% 

destes estavam insatisfeitos com a remuneração salarial e as compensações 

trabalhistas.Valério (2009) se propôs a pesquisar o estresse em professores de EF e 

professores de outras disciplinas e verificou que de 30 professores de EF, 43,3% tinham tal 

transtorno (84,6% estavam em fase de resistência e 15,4% em fase de exaustão, tendo como 

sintomas o sofrimento físico (69,2%) e psicológico (30,8%)) e, dos 41 professores de outras 

disciplinas 48,8% estavam estressados (estando 30% em fase de resistência e 70% em fase de 

exaustão, tendo como sintomas o sofrimento físico (55%) e psicológico (45%)). Os dados 

revelaram que a maioria dos professores se encontra estressados em decorrência do trabalho e 

que dentre estes, o professor de EF possui um índice levemente inferior se comparado aos dos 

professores de outras disciplinas, mas o percentual de sofrimento em decorrência do trabalho 

é significativo para todos. 

Sobre algumas estratégias de enfrentamento que os professores de EF podem ter para a 

amenização do processo de sofrimento no ambiente de trabalho pode estar contido em práticas 

sistematizadas de exercícios físicos, levando em consideração que estes profissionais possuem 

conhecimento e autonomia para prescrições de seus próprios exercícios (academias, práticas 

esportivas, caminhadas ao ar livre, tendo em vista os inúmeros benefícios significativos 

nessas ações, podendo destacar a redução de gordura corporal, redução do colesterol, queda 

de pressão arterial, diminuição da ansiedade, favorecimento do funcionamento do sistema 

nervoso central, benefícios físicos e psíquicos) podendo caracterizá-las como momentos de 

lazer, assim como também uma boa alimentação, realização de técnicas para que haja o 

controle da emoção, reajuste no tempo para determinadas atividades de trabalho e o bom 

relacionamento com alunos (VALÉRIO, 2009; FEITOSA e RODRIGUES, 2010). 

Souza e Costa (2011) evidenciam que mediante a rotina escolar dos professores de EF 

(carga horária) juntamente com seus alunos, as aulas práticas podem suavizar possíveis 

desgastes físicos e mentais. Uma hipótese para tal afirmativa é que pelo professor vivenciar as 

aulas juntamente com seus alunos possa ocasionar um melhor relacionamento com os 

mesmos, o que pode vir a amenizar possíveis transtornos entre ambos, assim como a 

descontração psíquica e relaxamento físico, o que não tira a responsabilidade do professor no 

processo pedagógico.  

      Vale lembrar que essas estratégias não estão associadas apenas ao professor, mas sim a 

sociedade que vive ao seu redor. É a conexão entre professores, órgãos administrativos, 

governamentais, alunos, pais, sociedade, que poderá ocasionar de fato o bem estar desses 

professores, os quais obtendo a valorização (estrutural, material e social) poderão de fato 
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exercer sua profissão com mais satisfação e vontade de ensinar a EF para seus alunos. Com 

isso, os discentes podem conhecer a diversidade existente na prática corporal do movimento, 

evidenciando a importância dessa disciplina, tendo em vista que vivemos uma sociedade 

ociosa e submissa ao desenvolvimento tecnológico. 

Esses dados enfatizam a importância do cuidar e do valorizar os profissionais da 

educação seja de áreas específicas como da EF ou de outras disciplinas, pois cada qual com 

suas especificidades e importâncias zelam por um educar de qualidade e condizente com as 

demandas vivenciadas na sociedade.  

As situações descritas anteriormente por quais perpassam a categoria docente nada 

tem de inovador, mas ainda é necessário conhecimento que auxilie a entender de forma mais 

oportuna a ocorrência do sofrimento, muitas vezes desencadeador do adoecimento na vida de 

tantos professores, entender porque o mesmo acontece no âmbito de trabalho, e que 

estratégias podem ser desenvolvidas para minimizar tais processos. 

Para tal entendimento, se faz necessário conhecer a historicidade do ser, saber o que 

causou o sofrimento/adoecimento e porque ainda permanecem esses conflitos.  

 

 

Breves considerações sobre o desenvolvimento psicológico e processo de 

sofrimento/adoecimento 

 

 

A compreensão de desenvolvimento psicológico e dos processos de adoecimento e 

sofrimento ocupacional no presente texto será respaldado na psicologia histórico-cultural. 

Para essa teoria, o desenvolvimento psicológico depende da relação que o indivíduo 

estabelece com o mundo, tendo a atividade e a consciência como categorias mediadoras dessa 

relação.  

Atividade possibilita ao indivíduo a satisfação de suas necessidades, orientada por um 

motivo, para alcançar determinadas finalidades que vão atender as necessidades que 

corresponde à atividade, seja alimento, vestimenta, aprender conteúdos, etc, (LEONTIEV, 

2004). O trabalho é entendido como atividade vital do homem, pois possibilitou o processo de 

humanização a partir/por meio da transformação da natureza e do próprio homem, e o 

desenvolvimento da sociedade. Ao longo da sociedade humana, o trabalho teve funções e 

modos de organização diferenciados, tendo na sociedade capitalista uma forma peculiar, em 

que o trabalhador é explorado pela/na venda da força de trabalho. 
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Em 1844 Marx (2008) afirma que a sociedade capitalista torna o trabalhador insano, 

fazendo com que de maior importância a sua produtividade do que a sua própria essência de 

ser humano, coisificando-se, ficando sob o domínio do objeto produzido. Esta submissão 

pode tornar, por um determinado tempo, a exploração e o sofrimento invisíveis ao próprio 

trabalhador, situação que pode vir a se desvelar no momento em que o indivíduo não suporta 

mais tantos massacres, aparecendo o sofrimento e o adoecimento ocupacional.  

Mesmo quando tem consciência dessa submissão, o trabalhador ainda continua refém 

desse processo, seja pelo motivo de ter que sobreviver vendendo sua força de trabalho mesmo 

em condições degradantes ou ainda para alcançar as finalidades de seu trabalho, apesar dessas 

condições. 

Tais situações constituem o processo de alienação, que é um fenômeno da consciência 

que faz com que o indivíduo tenha um estranhamento de si, do processo e/ou do produto do 

próprio trabalho, fazendo com que não compreenda a realidade e suas multideterminações. A 

alienação em relação ao produto do trabalho se refere ao estranhamento do trabalhador com 

os objetos que produziu. Um exemplo de tal situação pode ser visto quando um professor vê 

um (ex)aluno marginalizado e/ou bem sucedido na sociedade, e reconhece que o seu trabalho 

como educador, através das normas e conteúdos, nada teve a ver com isso. O professor se 

mantém no trabalho apenas como uma forma de subsistência, não conseguindo visualizar que 

o processo de formação por qual aquele (ex)aluno passou está relacionado com a mediação 

feita por ele (o professor) no ambiente escolar.  

Já a alienação pelo processo de trabalho se refere ao estranhamento na execução do 

trabalho em si; quando, por exemplo, o professor ensina sempre os mesmos conteúdos, com 

as mesmas metodologias de aula para os alunos, sem conseguir modificá-los, seja por 

limitações nas condições objetivas do ensino (falta de materiais, excesso de alunos por turma) 

ou por avaliar que não há outra forma de ensinar, independente dessas condições (SILVA, 

2007).  

Para Marx (2008) o trabalhador que vivencia o processo de alienação no/pelo trabalho 

pode ter nele (o trabalho) um meio de sustentação para se conseguir algo que necessita, não 

tendo outro sentido para esse indivíduo. O autor ainda afirma que o homem na sociedade 

capitalista só é visto como trabalhador que gera uma renda para sua própria sobrevivência, 

vendendo sua força de trabalho fornece capital para os outros "objetos", fazendo disso um 

circulo capitalista vicioso. Ainda relata que:  

A economia nacional não conhece, por conseguinte, o trabalhador desocupado, o 

homem que trabalha (Arbeitsmenschen), na medida em que ele se encontra fora da 

relação de trabalho. O homem que não trabalha (Arbeitsmensch), o ladrão, o 
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vigarista, o mendigo, o desempregado, o faminto, o miserável e o criminoso, são 

figuras (Gestalten) que não existem para ela, mas só para outros olhos, para os do 

médico, do juiz, do coveiro, do administrador da miséria, fantasmas [situados] fora 

do seu domínio. As carências do trabalhador são assim, para ela, apenas a 

necessidade (Bedürfnis) de conservá-lo durante o trabalho, a fim de que a raça dos 

trabalhadores não desapareça (Marx, 2008, p. 91-92, grifos do original). 

 

 O ser visível é apenas aquele que possui subsídios necessários para engendrar a ação 

do trabalho e gerar renda, ou seja, aquele capaz de se coisificar, alienando-se ao processo e/ou 

produto do seu trabalho. 

O processo de alienação, no plano da consciência, configura o distanciamento entre 

sentido e significado que o trabalhador tem de sua atividade. O sentido e o significado estão 

intrinsecamente relacionados, sendo que o primeiro está contido na individualidade de cada 

pessoa, traduzindo a relação que cada indivíduo tem com as ações vivenciadas e/ou sentidas 

por ele. Já o significado se refere as convenções e modos de compreender a realidade 

compartilhados pelo coletivo dos homens, que foram construídos e elaborados ao longo da 

história. Assim, ao nascer o homem já encontra pronto os significados, e vai se apropriando 

dos mesmos, a partir/construindo sua forma própria de se relacionar com eles, pelo sentido 

(LEONTIEV, 2004). 

No caso dos docentes, o significado social para a atividade dessa categoria é o ensinar 

(seja pela transmissão ou pela facilitação do conhecimento) e, cada professor vai ter sentidos 

diferenciados. Para um professor o sentido de lecionar pode estar contido no gostar de estar 

com outras pessoas e poder proporcionar novos ensinamentos a elas. Já para outro pode ser o 

meio que ele encontrou para ter uma renda e cuidar de sua família. Quando o professor tem 

como sentido de sua atividade apenas a possibilidade de por meio desta satisfazer outras 

necessidades, percebe-se um distanciamento entre o sentido e significado, configurando a 

alienação (LEONTIEV, 2004). 

Historicamente a consciência se formou pela relação de produção entre os homens os 

quais se socializaram para efetuarem meios de satisfazer suas necessidades vitais. A 

consciência é o reflexo psíquico da realidade que refrata as multideterminações da realidade 

pelas significações e sentidos, sendo a estrutura mais elaborada do psiquismo. A consciência 

tem como elementos de sua constituição: o conteúdo sensível, o sentido e o significado. O 

primeiro é criado através de percepções, representações e sensações vivenciadas/ sentidas 

pelo indivíduo, oportunizando a este ter a imagem psíquica da realidade. Já o segundo, como 

dito anteriormente, está contido na singularidade vivenciada pelo indivíduo, a partir de 

emoções e sentimentos em relação à realidade; e o terceiro diz respeito às denominações/ 



13 
 

situações às quais podem ser passadas a gerações e se cristalizar na história e na coletividade 

(SILVA, 2007). 

É através desse processo que o trabalhador se torna alienado perante as imposições 

expostas a ele. As atividades (priorizando a vital) faz com que o indivíduo faça de seu 

trabalho uma extensão da vida, muitas vezes se tornando mais importante que a vida social e 

familiar, pela necessidade de uma renda para sobreviver e/ou se manter em determinados 

grupos sociais que exigem dele a aquisição de conjunto de bens de consumo para que ele 

possa ser um membro efetivo destes. 

Mas o que tem a ver a alienação com o processo de sofrimento e adoecimento do 

trabalhador? Se alienação é o estranhamento do indivíduo com o produto/processo do trabalho 

ou em relação a si mesmo, pelo distanciamento entre sentidos e significados, as possibilidades 

do trabalhador compreender a realidade em suas multideterminações é dificultada. Aqueles 

que tem maior conhecimento da realidade, que conseguem compreender os mecanismos que 

mascaram as determinações da realidade social (no caso do trabalho) também não estão 

isentos do processo de alienação, pois nem sempre conseguem romper com as condições 

degradantes de trabalho, se submetendo a elas, para satisfazer suas necessidades ou não se 

sentir excluído de um dado grupo social. É importante destacar que apesar da alienação ser 

um fenômeno da consciência, ela também se expressa e se constitui na atividade, logo se as 

condições desta continuarem a ser desumanizadoras vão ocasionar, de alguma forma, o 

estranhamento, mesmo quando o trabalhador tem consciência desse processo. 

Assim, a alienação faz com que o indivíduo aceite regras e imposições muitas vezes 

sem saber que elas existem, mas que promovem frustração, por não se sentir capaz de cumprir 

com tais exigências, não se realizar na atividade, ou ainda não executá-la respeitando suas 

possibilidades e limitações. O trabalho pode se tornar insuportável para o trabalhador, por 

impedir que o alcance das finalidades da atividade vital não se concretize ou se acontecer, é 

sob intenso desgaste do trabalhador, o que pode desencadear processos de sofrimento no 

individuo, tornando-o triste, desmotivado, fazendo com que se sinta incapaz de exercer seu 

trabalho, ocasionando o adoecimento tanto psíquico quanto físico. 

O trabalhador também pode desconhecer a importância da sua atividade profissional 

ou ainda não conseguir ser aquilo que deseja, o impedindo de demonstrar suas habilidades 

profissionais e pessoais, fazendo com que ele próprio se desrespeite, se julgue de forma 

negativa e se minimize, expressões típicas do processo de alienação de si mesmo. 

Como exemplo, temos o professor de EF, que tem conhecimento teórico-prático 

necessário para incluir diversos conteúdos dessa disciplina além de estratégias para 
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diferenciar suas aulas, não as tornando monótonas para os alunos e para si mesmo. Mas 

muitas vezes o que se vê são aulas iguais, esportivizadas para as diferentes turmas que 

leciona, independente das faixas etárias e necessidades dos alunos. Esse professor não 

consegue visualizar as demandas existentes em cada turma e na individualidade dos alunos, 

desconhece suas habilidades, tornando fixas as imposições institucionais e sociais, perdendo 

sua própria essência como professor.  

As condições desfavoráveis e degradantes do trabalho impedem ou dificultam o 

professor compreender que apesar das limitações, pode ser possível modificar algumas 

situações, a partir de conversas com os alunos, estabelecimento de regras, desenvolver a 

autoridade docente, negociar/ dialogar com a coordenação e demais professores evidenciando 

a necessidade e importância da EF. Ressalta-se, no entanto, que muitas vezes tais mudanças 

são inviabilizadas, dependendo das condições objetivas e subjetivas do professor no trabalho. 

O desenvolvimento do sofrimento/adoecimento do indivíduo também está contido no 

sentido que ele se apropria/constrói de sua atividade de trabalho. O professor pode seguir a 

carreira por gostar, sentido este que pode minimizar o desenvolvimento de seu sofrimento. Ele 

pode também ter essa profissão como um meio de satisfazer suas necessidades, pela renda, 

para manter a si e sua família e não se envolver de forma significativa com tal atividade, 

quase alheio a ela. Tal situação alguns autores denominam de síndrome de burnout, mas 

entende-se que é uma outra expressão de alienação, que tem para o trabalhador a função de 

minimizar os impactos das situações de trabalho a sua saúde, que traz impactos negativos na 

prática pedagógica. 

Como já foi afirmado anteriormente, no atual modo de organização social (capitalista) é 

impossível eliminar o processo de alienação da vida dos indivíduos, mas ao promover 

situações em que a realidade se desvele para os trabalhadores, ampliando sua consciência, o 

processo de alienação é minimizado, bem como o processo de sofrimento e adoecimento. 

Entende-se que o processo de formação docente, seja o inicial como aqueles ao longo da 

carreira, pode oferecer aos trabalhadores conhecimento para compreender as mediações que 

constituem a realidade, ao mesmo tempo estratégias que possam minimizar os impactos das 

condições objetivas do trabalho na saúde, otimizando as condições subjetivas. 

 

 

 

 

 



15 
 

METODOLOGIA  

 

 

Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa foi desenvolvida em duas fases: a 

primeira consistiu na aplicação de um questionário com questões sobre formação, avaliação 

das condições de trabalho e processo de adoecimento e sofrimento ocupacional. Nesta, foram 

contatados 23 professores de um município do estado de Minas Gerais que se distribuíam nas 

redes estaduais, municipais e particulares, exceto os professores que trabalhavam nos distritos 

deste município. Destes, 3 não se propuseram a participar da pesquisa, sendo assim, 

obtivemos 20 professores de Educação Física participantes. Destes, 14 aceitaram participar da 

segunda etapa da mesma, que foi explicitado no questionário. Após análise dos questionários, 

detectou-se que destes que aceitaram, 4 tinham alguma patologia, sendo este um dos critérios 

para participar da segunda etapa, que foi o estudo de caso. 

Além do critério, ter alguma patologia, outros 4 foram elaborados: 1) ter solicitado 

afastamento por adoecimento; 2) as razões do adoecimento estavam relacionadas à atividade 

docente e/ou o trabalho desencadeava o adoecimento; 3) ter disponibilidade de horário para 

participar da pesquisa; e 4) preencher mais de 70% das questões do questionário, 

principalmente aquelas referentes a atividade profissional e ao processo de adoecimento ou 

sofrimento. Atenderam a todos esses critérios duas professoras: Sofia e Beatriz
1
. 

A apreensão das informações para o estudo de caso ocorreu em dois momentos: 

entrevistas semi estruturada com o objetivo de fazer um levantamento de informações 

referentes a alguns aspectos da vida pessoal, escolha profissional, concepção de educação, 

dificuldades no exercício profissional, as significações atribuídas ao adoecimento, as 

significações atribuídas pelo docente à sua profissão e à sua própria atuação, perspectivas 

profissionais e projeto de vida. O segundo momento foi de observações da prática profissional 

ao longo de 15 dias cada. Na escola 1 (pública) onde atuava Beatriz foram vinte e quatro 

horas e dezenove minutos de observação e, na escola 2 (privada), local de trabalho de Sofia, 

foram vinte e sete horas e trinta minutos. As observações foram registradas em um diário de 

campo. 

 O estudo de caso foi feito a partir dos questionários respondidos por Beatriz e Sofia, 

das entrevistas e das observações. Ressalta-se que os cuidados éticos em pesquisa foram 

                                                           
1
 Nomes fictícios. 
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adotados no que se refere ao sigilo da identificação das professoras e instituições que 

trabalham, além do caráter voluntário na participação, tendo o projeto sido aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  

Beatriz é uma professora experiente com 23 anos de formação, sempre atuou como 

professora da educação básica, apesar de sua vontade, quando recém formada, não se referir a 

essa área. Começou na docência da educação básica pela facilidade e necessidade de se inserir 

no mercado de trabalho logo após a sua formação. Ela gostava de praticar esportes, sendo este 

o principal motivo para a escolha de sua profissão. Essa situação (cursar EF por gostar de 

praticar esportes) é comum na área, tendo em vista que um dos conteúdos dessa disciplina é o 

esporte, isso faz com que o curso se torne atrativo aos olhos de quem possui afinidade com 

essas práticas do movimento corporal. No decorrer do curso o aluno entende que vai ter que 

ensinar o esporte assim como também outros conteúdos existentes da EF e não pratica-lo, seja 

por lazer ou como atleta (profissional ou amador).  

O seu sofrimento/ adoecimento está diretamente relacionado com o seu ambiente de 

trabalho; teve derrame articular nos dois joelhos e desgaste considerável nos meniscos, e sua 

rotina como professora de EF faz com que o seu sofrimento se intensifique ainda mais. Pelas 

observações feitas, foi possível perceber uma boa e pacífica relação com seus alunos, estando 

estes divididos em 7 turmas dos oitavos e nonos anos. Beatriz leciona apenas na escola 1, que 

é pública, mas para complementar sua renda, divide a docência com aulas em academias, 

tendo assim, tripla jornada de trabalho, incluindo o cuidar da casa com os afazeres domésticos 

e zelo pela família, já que tem um filho que ainda necessita de sua atenção. 

Já Sofia tinha menos tempo de docência, 2 anos. Iniciou como professora de EF na 

escola 2, que é particular, ainda quando estava na graduação. O motivo da sua escolha 

profissional foi pelas vivências de infância com as práticas do movimento corporal e, 

principalmente por ser incentivada e se espelhar em uma professora de EF que teve no ensino 

básico. Sofia tem bronquite e asma e segundo ela, se manifestavam em meio a mudanças 

climáticas e em momentos de estresse. Segundo Sofia, após algum tempo de docência na 

escola, em meio à rotina profissional, teve um problema na Articulação Temporomandibular 

(ATM), e que está também relacionada a seu ambiente de trabalho, pelo menos para ela. Sofia 

convivia semanalmente com 13 turmas, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Com 

alguns alunos, principalmente no fundamental I, o seu relacionamento era agradável, 

demonstrava carinho considerável com eles, mas com algumas turmas do fundamental II seu 
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relacionamento era mais conturbado, o que, mediante observações, deixava o dia de Sofia 

mais cansativo e estressante. 

Ambas as professoras se graduaram em instituições federais e dedicaram para essa 

formação quatro anos. 

Quando Beatriz prestou vestibular para EF também teve que fazer a prova prática, em 

que suas habilidades também eram testadas e essenciais para que pudesse entrar no curso de 

sua escolha, o qual era em tempo integral e a estrutura que possuía, segundo a entrevistada, 

era muito boa. Também relatou que o curso proporcionou uma ótima base para que pudesse 

atuar na educação básica, mesmo a realidade da educação escolar sendo antagônica a da 

universitária (no sentido de qualidade e quantidade de materiais e estrutura física). Um dos 

ensinamentos, vivências e aprendizados primordiais para que o discente conheça parte da 

realidade e se inclua momentaneamente no seu futuro ambiente ocupacional, é o estágio 

obrigatório e este, para Beatriz, não teve importância ‘nenhuma’, conforme relato abaixo.  

Assim, o que ajudou muito na vida profissional era o estágio que a gente fazia 

particular, por exemplo, a gente arrumava um clube pra dar aula de natação sabe, 

mas o estágio mesmo obrigatório foi muito pouco, muito pouco, era mais observar 

as aulas, intervir ali em duas aulas e pronto. 

 

O curso de Beatriz foi licenciatura e bacharelado, tinha preferência pela área da 

academia, então buscava o seu aprimoramento fora da instituição acadêmica. O 

conhecimento, em relação ao estágio obrigatório, não foi o suficiente e nem teve a 

importância ou tempo necessário para a formação da professora, fazendo com que ela viesse a 

ter a experiência já formada e dentro da escola, lugar que ela não iria poder se amparar e tirar 

as dúvidas com seus professores.  

A Universidade em que Sofia se formou, não tinha estrutura tão condizente com a 

demanda da graduação. Mas ela afirma que esse período, independente da falta de estrutura 

física, foi extremamente importante para a sua atuação como professora. Em relação ao 

estágio ela diz que:  

[...] na verdade as minhas aulas, na verdade eu analisava, mas eu também era 

professora [...] por mais que eu tivesse sido a professora, me deu um leque muito 

maior de possibilidades porque eu tava aprendendo, era tudo novo [...]   

 

Segundo o relato de Sofia, o estágio em educação infantil (um dos três obrigatórios) 

fez com que passasse a gostar de trabalhar com crianças desse nível educacional. Vale 

ressaltar que nesse ‘estágio’ Sofia não fez observações da atuação de outros professores, pois 

ela mesma era professora já que tinha sido contratada para lecionar as aulas de EF. Por isso, 

ela aprendeu como ser professora, sendo professora, tendo auxílio dos docentes da 
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universidade que ‘sempre influenciava, sempre me perguntava, questionava querendo 

ajudar’. Ressalta-se que essa fase pela qual Sofia passou não se caracteriza estágio, pois para 

que esse aconteça é necessário a presença de um profissional da área formado, e que esteja 

atuando naquele ambiente, tendo o estagiário a necessidade de observar e intervir mediante o 

consentimento e ciência do professor regente. 

Já no fundamental II e ensino médio a professora se deparou com professores que, na 

visão dela, não davam importância ao conteúdo que passavam para seus alunos: ‘No 

fundamental II e no médio as vezes acabava que os professores, como eles já davam as aulas, 

eram umas aulas assim, que pra eles não tinham tão importância, as vezes eu chegava lá era 

simplesmente o futebol [...]’. Importante destacar que essa visão pode ter sido equivocada, 

tendo em vista que Sofia ainda não possuía o conhecimento de como era a vivência daqueles 

professores na escola, assim como também não sabia como eles se sentiam naquele ambiente 

e com a sua presença, em que muitas vezes acham que os alunos do estágio estão lá apenas 

para avaliar e julgar suas aulas. 

Apenas o período de estágio não foi suficiente para as professoras adquirirem o 

conhecimento necessário para que pudessem ter melhores condições de atuar como docentes, 

especialmente pelo estágio ter atividades em sua maioria de observações, e com raras 

intervenções prático-pedagógicas. Além de observar e intervir, é necessário se entrelaçar, 

conhecer e entender os acontecimentos do ambiente educacional, tais como burocracias 

institucionais, relacionamentos com os alunos e funcionários da escola, com os pais dos 

alunos, vivências das especificidades disciplinar, assim como lidar com as demandas 

individuais de cada aluno. Santini e Molina Neto (2005) em estudo que realizaram sobre 

estágio curricular para professores de EF encontraram docentes que assim como Sofia e 

Beatriz, não tiveram no estágio um momento de ampliar seus conhecimentos teóricos e 

desenvolver a prática no ambiente educacional, o que ocasiona insegurança e dificuldade em 

enfrentar as adversidades do cotidiano escolar. 

Entende-se que o estágio, bem como as demais ações que compõem a formação 

profissional inicial, não consegue oferecer ao futuro profissional conhecimentos e habilidades 

para lidar com a diversidade de situações que compõem o ambiente escolar. No entanto, 

quanto mais a formação inicial possibilita conhecimentos para que os professores possam 

lidar com as adversidades de sua atividade profissional, sentimentos de insegurança, solidão e 

despreparo, ficam diminuídos, pois este profissional sente-se capaz de conduzir sua prática, 

além de conseguir desenvolver estratégias para enfrentar as adversidades decorrentes do 

trabalho. É importante destacar que segundo estudos de Silva (2007), os professores em início 
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de carreira são os que mais estão adoecendo, apesar de não serem ainda os que tem maior 

comprometimento da saúde, provavelmente por não receberem na formação inicial mínimo 

preparo para lidar com a dinâmica educacional. 

No entanto, não é apenas esse o motivo do sofrimento/ adoecimento das duas 

professoras. Foi possível notar nas observações, que a estrutura escolar em que elas lecionam 

tornava o dia de trabalho mais cansativo e propício a consternações.  

A escola 1 em que Beatriz lecionava  possuía quadra coberta e era localizada um 

pouco distante das salas de aula, fazendo com que a professora e os alunos perdessem um 

tempo considerável da EF para se deslocarem até lá. Segundo a professora a estrutura da 

quadra não foi bem planejada, ela relata que: 

O ginásio é coberto, mas assim, aquela estrutura que ficou cheia de defeito sabe [...] 

foi mal projetada, eles não pedem opinião do professor de Educação Física porque 

ele que sabe como é que funciona [...] quando chove num adiante cê dar aula porque 

ela venta e molha tudo pelas laterais, por questão da altura, das nudezas, então umas 

coisas assim, que cê vê que não teve uma opinião, mas são razoáveis as estruturas, 

não são das melhores não, mas razoáveis. 

 

Foi possível confirmar parte do relato de Beatriz num dia de observação, que estava 

chuvoso; os alunos foram para quadra e começaram a aula com o futsal, mas as laterais 

estavam molhadas, se tornando também um lugar perigoso para a prática da EF. A professora 

Beatriz também passa para seus alunos conteúdo teórico usando a sala de aula (tradicional), 

que tinha um espaço amplo e arejado. No entanto, esse espaço é evitado como lugar de 

lecionar EF, pois os alunos entendem que esta disciplina é de natureza prática, e parece que a 

professora prefere evitar conflitos com os mesmos. Essa situação pode ser uma estratégia para 

evitar conflitos, que podem ocasionar o aumento do estresse, pois a professora abre mão de 

seguir seu planejamento para atender as vontades dos alunos. Ressalta-se que no processo 

pedagógico é importante o professor atender as necessidades dos alunos, até para as aulas 

serem prazerosas, o que facilita o processo de aprendizagem. No entanto, nem sempre as 

necessidades dos alunos são condizentes com as necessidades de uma formação humana mais 

plena, de modo que diferentes conhecimentos sejam acessíveis para os mesmos. Da mesma 

forma, nem sempre os métodos de aprendizagem propostos ocasionam prazer nos educandos, 

que podem encontrá-lo quando o aprendizado está consolidado. Dessa forma, é de 

responsabilidade do professor adequar o planejamento de ensino que elaborou às necessidades 

dos alunos, e não ao contrário, bem como criar novas necessidades nos mesmos para que 

aprendam conteúdos que a princípio recusam.   
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As aulas de EF de Beatriz são eminentemente práticas, num espaço pouco adequado, e 

que não se destina a essa disciplina quando outras atividades da escola, em geral de natureza 

secundárias, são privilegiadas. Um exemplo disso foi quando a professora foi impedida de 

lecionar nesse espaço em decorrência de ensaios e decoração da festa junina da escola. 

Ressalta-se que a professora não foi avisada sobre o uso do espaço (por isso no horário da 

aula conduziu seus alunos para esse espaço), obrigando-a a improvisar a aula no espaço ao 

lado da quadra coberta (inadequado e perigoso), sob o sol, tendo que elevar 

consideravelmente seu tom de voz para que os alunos a ouvissem. 

Os acontecimentos festivos e o desrespeito para com a professora demonstra que a 

coordenação não cumpre com os reais objetivos da escola, que segundo Saviani (2003) 

consiste na socialização do saber sistematizado.  Para o autor, há duas naturezas de saber 

escolar, os conteúdos que são nucleares, que compõem o currículo da escola e são essenciais 

para a formação humana, e os secundários ou complementares, que tem a função de 

complementar o conteúdo curricular, como datas comemorativas, visitas a museus, 

zoológicos, etc. Ao privilegiar o ensaio ao invés da aula de EF, a escola privilegia o que 

deveria complementar o conteúdo curricular, descaracterizando o seu próprio trabalho, 

fazendo com que a transmissão-assimilação do conteúdo sistematizado não ocorra com a 

intensidade necessária para a ocorrência de um bom trabalho e aprendizado (SAVIANI, 

2003).  

Mediante tais constatações, se vê o descaso e a despreocupação institucional em 

relação às necessidades teórico- prática da EF escolar, assim como também o desrespeito com 

as professoras e os alunos. 

A escola 2, assim como a 1, tinha uma quadra (se assim podemos chamar) coberta, no 

entanto não possuía as marcações necessárias de uma quadra poliesportiva destinada para fins 

educacionais, como também não tinha alguns objetos importantes para a prática, como traves 

de gol, tabelas e cestas do basquetebol, mas, era nesse espaço que Sofia lecionava. O que 

incomodava consideravelmente Sofia era ter que dividir o espaço de aula (em volta da 

quadra), com outros professores, pais e alunos no término do turno de aulas. O espaço não 

precisa ser de exclusividade das aulas de EF, mas o excesso de barulho no momento da saída 

de alguns alunos tirava a concentração daqueles que estavam na aula de EF, fazendo com que 

a professora aumentasse seu tom de voz de forma a exigir em demasia de suas cordas vocais. 

Esse ambiente de trabalho se torna insalubre porque faz da professora uma pessoa 

submissa às demandas institucionais, tendo em vista que muitas vezes ela é impossibilitada de 

expressar seus sentimentos, vontades e razões por ter receio em perder seu emprego, não 
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dando subsídios suficientes para a docente exercer sua profissão com a vontade, capacidade e 

dignidade que possui. Sendo assim, Sofia não tem controle da sua atividade ocupacional, se 

tornando alienada no seu processo de trabalho, tendo que se submeter às situações impostas 

pela instituição privada, oferecendo a seus alunos as mesmas atividades, com os mesmos 

métodos em parte por causa das limitações objetivas em que está inserida. 

Em relação à Beatriz a vontade inicial dela não era lecionar, o que nos faz notar que o 

sentido que ela atribuía a docência estava contido no garantir uma renda e possibilitar a 

satisfação de outras necessidades que para ela são/eram primordiais. Mas esse sentido pode 

ter se transformado com as ações e relações vivenciadas no espaço escolar, pois quando 

indagada no questionário se gostava de seu trabalho como professora de EF, Beatriz 

respondeu que essa atividade é a sua realização profissional e social.  

Sofia também diz se sentir realizada no trabalho, desde a graduação mantém contato 

direto com alunos, diz gostar do que faz. Mas algumas situações que ocorrem na escola a 

deixam chateada e a faz refletir sobre a carreira docente naquela ambiente, pois o sentido que 

ela atribui a sua profissão, que está contido no fazer que seus alunos aprendam a EF e mostrar 

o quanto essa disciplina é importante para o desenvolvimento das crianças, não é condizente 

com as ações da escola em relação a essa disciplina. A postura da escola concebe a EF como 

um momento de lazer para as crianças, tendo a professora como mediadora para execução de 

atividades extracurriculares, descaracterizando o objetivo da EF escolar. Além da docência na 

escola 2, Sofia é personal trainer.  

Tendo em vista o que foi exposto, percebe-se que as escolas onde Beatriz e Sofia 

trabalham são determinantes para o desencadeamento do sofrimento/adoecimento e, fazem 

com que as professoras se sintam insatisfeitas, tristes, estressadas, as limitando muitas vezes 

de executarem um trabalho de qualidade, condizente com as demandas e necessidades dos 

alunos e com a proposta curricular da EF escolar. Com o passar do tempo, de tanto vivenciar e 

se submeterem a imposições e condições degradantes, as professoras podem modificar o 

sentido atribuído por elas à atividade docente, para ser exclusivamente um meio de garantir 

outras necessidades. Ressalta-se que para as duas professoras, a atividade docente também é 

uma forma de garantir que outras atividades sejam satisfeitas, tal como Leontiev (apud 

SILVA, 2007) afirma sobre a natureza polimotivada da atividade, mas não é esse o 

sentido/motivo que predomina para elas. 

Sobre a relação professor e aluno, aspecto importante no processo pedagógico, nossas 

duas professoras se relacionam de uma forma diferente com seus alunos. Beatriz tem um bom 

relacionamento, pacífico e amistoso. Na observação feita em suas aulas foi possível notar uma 
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afeição com seus alunos que quando a viam a cumprimentavam, diziam que sentiam 

saudades, a abraçavam, e ela era recíproca aos carinhos que recebia.  

Sofia se identificava mais com os alunos do fundamental I, os quais a chamavam de 

‘tia’ e tinham um carinho visível com ela, que retribuía com elogios, beijos e abraços. Já no 

fundamental II, em algumas turmas, o seu relacionamento era mais conturbado, os 

adolescentes não ouviam o que ela tinha a dizer, parecendo não dar muita importância a ela e 

a EF, não reconhecendo sua autoridade como professora, ao mesmo tempo em que Sofia não 

conseguia se impor. 

Esta situação é ‘reforçada’ pela coordenação, seja por minimizar a importância da 

disciplina ou por tomar para si a autoridade que deveria ser da professora, que 

voluntariamente a transferiu para a coordenação. Para exemplificar esse quadro, em um dia de 

observação e de aula teórica Sofia teve dificuldade em lecionar, pois os alunos não a 

deixavam falar, brincavam dentro de sala, riam alto, conversavam sobre assuntos que não 

diziam respeito à disciplina. Sofia chamou a coordenadora pedagógica para tentar conter a 

turma, que enfatizava o que os alunos já sabiam que a professora precisava passar o conteúdo 

teórico. Ainda em sala a coordenadora ouve alguns alunos, e eles reclamam que a professora 

de EF está passando trabalho para eles entregarem sendo que já tinham que fazer de outras 

disciplinas. A coordenadora minimizou a questão exposta e disse que ia ver com a professora 

Sofia outro dia de entrega para o trabalho (priorizando a vontade dos clientes/alunos).  No 

relato acima se percebe que a coordenadora fez o papel da professora (enfatizando a sua falta 

de autoridade), pois era ela quem deveria ter tido a conversa de mudar a data de entrega do 

trabalho ou o seu formato. 

A relação professor aluno é um fator estressante para Sofia (no caso dos alunos do 

ensino fundamental II), que também é ilustrado com outra situação por ela relatado e que 

quase a faz desistir de lecionar: um aluno desligou a energia elétrica da escola, e após 

investigação afirmou ter feito isso para não ter aula teórica de EF. A professora se viu 

desolada e desamparada, pois nunca havia pensado que algo assim pudesse acontecer a ela. 

Sua insatisfação nessa ocasião se referia a ação do aluno, que ela entende ter feito por 

antipatia a ela, por não querer ter aula teórica da disciplina e querer se divertir em um 

momento, que para ele, poderia ser monótono e chato, tendo em vista também que ele prefere 

as aulas práticas. Mas não foi simplesmente a ação do aluno que frustrou Sofia, também a 

atitude da coordenação escolar, que nada fez para que o aluno reconhecesse seu ‘erro’ e fosse 

até ela pedir desculpas. Mesmo com tal decepção, no dia seguinte ela retornou a escola para 

dar aula, pela necessidade de manter a sua renda, assim como também por:  
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[...] não querer desistir mesmo, tentar superar o máximo esses problemas que 

acontecem diariamente, tentar crescer em cima disso, porque na verdade são as 

minorias né, mas que de uma certa forma até atrapalha, e eu acredito sim num 

melhor comportamento dos meninos, uma mudança na estrutura da escola 

realmente, acho que é isso. 

 

As duas professoras tem na relação com os alunos uma das motivações para 

continuarem a lecionar, especificamente reconhecimento do trabalho pelos alunos, a atenção e 

carinho que estes oferecem para as professoras, apesar das adversidades enfrentadas na prática 

profissional. Para alcançar as finalidades da prática docente – a transmissão do saber 

construído pela humanidade de forma sistematizada – implica em várias ações, dentre elas 

manter uma relação com alunos de forma a incentivá-los no processo de aprendizagem. 

Diversos autores (LEITE, 2012; SANTOS, 2001; SILVA, 2007 e TASSONI e LEITE, 2010) 

demonstram a importância dessa relação no processo pedagógico, mas deve-se compreender 

que tal relação é um dos meios importantes para que a as finalidades da educação sejam 

alcançadas e não transformá-la em um fim.  

Silva (2007) identificou a transformação da relação professor aluno com um fim em 

sua pesquisa sobre saúde do professor, quando professores afirmam que o aluno é o que mais 

agrada (e também o que mais ocasiona desagrado na atividade docente), mas é por ele que 

continuam a lecionar, juntamente com a necessidade de ter salário para garantir a satisfação 

de outras necessidades. A relação positiva com os alunos pode ser um dos elementos que 

motivam o professor a lecionar, mas não pode ser o principal, pois quando a relação entre 

esses dois atores não for positiva, as finalidades da educação tem que ser garantidas da mesma 

forma. 

Sobre o relacionamento institucional (relação com os diretores, com professores de 

outras disciplinas, opinião que os mesmos têm sobre a EF, direito a expressão dentro da 

escola e apoio pedagógico) as professoras afirmam na entrevista, ser bom. 

Beatriz trabalha na escola 1 a menos de um ano e relata ser muito bom o seu 

relacionamento com os outros professores e demais funcionários, diz ainda não saber qual a 

importância (se é que tem) da EF para estes, devido ao pouco tempo naquela escola e por 

algumas ações da instituição que ora valoriza a EF, ora a secundariza. Apesar de afirmar que 

recebe apoio pedagógico, há ações que prejudicam significativamente sua aula, como pode ser 

observado no relato abaixo: 

[...] tenho assim, na questão de precisar de alguma coisa sabe, um apoio normal que 

é dado pra qualquer professor, mas tenho. Talvez tem apoio mas não tem tanto 

incentivo [...] é assim, - faltou professor, a  manda pra Educação Física -, então 

assim, ai a gente fica com 2, 3, 4 turmas as vezes. 
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Pelo relato acima, percebe-se que a professora tem uma sobrecarga de trabalho com 

número elevado de alunos em uma mesma aula, além de ser desrespeitada como professora, 

bem como sua disciplina. Tal prática não é rara em outras instituições escolares, 

provavelmente por ver a EF como atividade de lazer, e não aula, que pode ser dada para 

sessenta, setenta alunos ao mesmo tempo, ou ainda destinar o horário da aula para reposição 

de hora aula de outras disciplinas, consideradas importantes na aprendizagem, ou ainda para 

as reuniões pedagógicas, de pais e mestres, entre outras possíveis.  

Nas observações, foi possível perceber a falta de dialogo entre coordenadora e 

professor, que, em alguns dias, teve que ceder a quadra para que acontecessem ensaios de 

quadrilha no horário de aula. Quando foi indagada se ela tinha conhecimento e/ou solicitaram 

autorização para ceder o horário na quadra, Beatriz alega que não, o que a fez reelaborar e 

adaptar as aulas de forma improvisada e repentina. Essa situação gera e demonstra o descaso 

com a disciplina EF e consequentemente com a professora.  

Sofia também diz ter um bom relacionamento com os funcionários da escola, mesmo 

os vendo apenas nos corredores, pois ela quase sempre chega faltando poucos minutos para o 

início das suas aulas. Ela também diz que tem autonomia, voz na escola, mas, não muito 

diferente da professora Beatriz, Sofia também se deparou com imposições que limitavam suas 

aulas. Como era época de festas juninas, a quadra foi ocupada com enfeites e ela não tinha 

sido informada que não poderia dar aulas por causa do evento.  

Sobre o planejamento das aulas, na escola 2 Sofia diz que preparava suas aulas 

seguindo um material antigo da escola, e que também conciliava suas aulas com atividades 

extras que a escola oferecia, como festa junina. Nessa época, suas aulas são mais voltadas 

para a dança e atividades rítmicas. Ou seja, suas aulas são oferecidas aos alunos em 

decorrência do que a escola pensa ser necessário e não no que a professora, que estudou 

quatro anos, aprendeu e sabe o que é importante para os alunos, respaldada no currículo da 

disciplina. Podemos confirmar esse fato quando Sofia diz que: 

[...] antes tinha o material do professor, desse material antigo, ai era tudo bonitinho, 

jogos, brincadeiras é, atividades culturais, danças, lutas e eu me baseio nisso [...] vou 

tentando conciliar com as atividades extras que a escola oferece, por exemplo, no 

meio do ano se é mais voltado pra quadrilha e tudo, ai eu coloco mais a dança, as 

atividades rítmicas, entendeu?! Ai os esportes eu vou tentando dividir, lutas também. 

 

Beatriz planejava suas aulas tendo como base o Projeto Político Pedagógico da escola. 

Ela também relata que aceita algumas opiniões dos alunos em suas aulas, isso se os pedidos 

estiverem condizentes com o plano a ser seguido. Nas observações foi possível visualizar que 

ela ‘negocia’ com seus alunos o conteúdo que será ministrado, e em geral a professora cede de 
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10 a 15 minutos da aula para que os alunos possam jogar o que quiserem. Juntando esse 

tempo cedido, com o tempo que Beatriz perde esperando silêncio em sala para fazer a 

chamada, se passam aproximadamente 30 minutos de uma aula de 100 minutos (as aulas de 

EF são geminadas, por isso esse tempo). Essa situação faz com que o ensino sistematizado 

que tem que ser passado para os alunos seja prejudicado, já que 30% do tempo das aulas são 

‘perdidos’ todas as semanas. Como dito anteriormente a professora necessita adequar seu 

planejamento com as necessidades dos alunos, assim como também criar novos interesses, 

para que eles possam de uma forma condizente e mediante a sistematização do conhecimento, 

aprender a EF. 

Em relação aos materiais que Beatriz utiliza na escola 1, ela afirma que a instituição 

disponibiliza em pouca quantidade, mas as condições são boas. Sofia também vivencia algo 

parecido com Beatriz. Ela afirma que os materiais que a escola possuía da EF:  

[...] não é uma quantidade grande, até porque a escola não oferece um espaço grande 

pra gente ta tendo essa prática ou pra ta incentivando os meninos. Tem o básico e, 

quando não tem a gente improvisa, por exemplo, não tem a grade do gol a gente 

pega cadeira e coloca, ou não tem a cesta do basquete a gente faz com giz, desenha 

na parede, não tem lugar de pendurar a rede do vôlei, ai a gente vai e da o jeito de 

amarrar [...] 

 

Um pouco diferente, Beatriz diz seguir o plano curricular que é oferecido pela 

secretaria e relata que os materiais disponibilizados pela escola não são em grande 

quantidade, mas são de boa qualidade, e ainda afirma que isso interfere significativamente em 

suas aulas. 

Nas observações feitas nas aulas de Beatriz, foi possível notar uma repetição das 

atividades propostas aos alunos. Ficou subtendido que não havia um planejamento para as 

aulas ou o que prevalecia era a vontade dos alunos, em que alguns iam uniformizados (roupas 

de jogos competitivos) prevalecendo o futsal. Podemos confirmar esse fato na fala de Beatriz: 

‘eles [alunos] só gostam de futebol, aqui a realidade dessa escola que eu to trabalhando é só, 

só futebol’. Assim como também no questionário respondido por ela, quando afirma que as 

atividades realizadas por ela no trabalho são repetitivas. 

Mediante ao sucinto conhecimento que obtivemos das professoras de EF, Beatriz e 

Sofia, podemos afirmar que o ambiente de trabalho é o principal fator que promove 

sofrimento/ adoecimento das mesmas, se tornando um ambiente insalubre e desencadeador de 

suas patologias. 

No caso de Beatriz a estrutura física interfere significativamente, pois ela necessita se 

deslocar em demasia para realizar o seu trabalho e atender seus alunos, tendo também as 

situações climáticas que atrapalham, muitas vezes tendo que lecionar sob o sol muito quente, 
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sem nenhuma proteção. Ela também relata que a falta de reconhecimento da disciplina, da 

desvalorização profissional, assim como também o desinteresse de alguns alunos, a desmotiva 

em trabalhar e realizar um bom trabalho. 

Beatriz não se posiciona claramente sobre as limitações que a escola lhe impõe, o que 

aparenta acomodação da docente em relação as suas atividades ocupacionais naquele 

ambiente de trabalho. Essa acomodação é a hipótese mais provável, pela docente ter menos de 

um ano na instituição e possivelmente, ainda não questionou ou ‘brigou’ para que tais 

situações fossem modificadas. Beatriz diz gostar de lecionar a EF e também que sabe que o 

seu trabalho disponibiliza um aprendizado fora da escola para seus alunos, 

[a] conduta que a gente vai fazendo interfere muito na vida do aluno sabe, eles 

escutam o professor de Educação Física. Até nos jogos, porque os jogos te obriga a 

ter disciplina, a ter respeito, porque [...] cê tem que direcionar isso, cê tem que impor 

limite pra ele, e isso ajuda demais na vida social, dentro de casa. 

 

Isso demonstra que o sentido que a professora atribui ao seu trabalho, esta além da 

renda financeira, que é antagônico ao que a escola demonstra ter para a disciplina, e isso pode 

vir a ocasionar em Beatriz o desânimo e a acomodação, pois por mais que ela queira e ache 

que pode executar um melhor trabalho para seus alunos, não pode, pelas condições em que 

está inserida e também pela sua patologia.       

Sofia vivenciava momentos de estresse com seus alunos e coordenadora pedagógica 

da escola, quando ela era impedida de colocar em prática com seus alunos a aula preparada do 

dia, deixando o seu planejamento de lado, suas tentativas de mostrar para a escola que sua 

disciplina é importante e essencial para seus alunos eram em vão, pois isso não é o que a 

instituição prioriza. Essas questões podem fazer com que Sofia sofra, facilitando a 

manifestação de seu adoecimento (asma e bronquite). As situações de estresse que a 

professora se depara diminuem sua imunidade, tornando mais suscetível as crises das doenças 

crônicas que possui. A organização institucional também interfere na saúde de Sofia, pois 

determinadas atividades e horários da instituição fazem com que ela se desgaste e use a sua 

voz de forma imprópria, o que pode ter ajudado a desencadear o problema na ATM. 

 O sentido que essa instituição atribui a EF é o oposto do que Sofia tem, além de se 

afastar significativamente do significado que a disciplina efetivamente possui. Sofia é uma 

professora alienada porque necessita se adaptar as imposições oferecidas pela escola, mesmo 

ela não concordando com as mesmas. Outra expressão de alienação de Sofia em relação a sua 

atividade profissional é que a instituição impõe condições que a impede de se realizar 

profissionalmente, justamente pelos sentidos que a professora e instituição tem em relação à 

disciplina serem distantes, o que faz com que o trabalho de Sofia seja penoso, fazendo que ela 
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sofra por não ser minimamente ouvida. As reivindicações ‘cuidadosas e cautelosas’ de Sofia 

em relação a desvalorização de sua disciplina e dela como docente pode se justificar por 

trabalhar numa escola particular, que em nada oferece de estabilidade no emprego. Como 

Sofia tem nessa atividade profissional uma fonte de renda importante, as estratégias para 

enfrentar e tentar reverter esse cenário ficam cerceadas. 

Beatriz e Sofia sofrem em decorrência da atividade profissional, tais sofrimentos, 

muitas vezes, fazem com que elas desenvolvam (mesmo inconscientemente) algumas 

estratégias para suportarem as frustrações e demandas da atividade profissional. 

Beatriz diz que não consegue desenvolver estratégias que amenizem o seu sofrimento 

em relação ao problema que tem nos joelhos. O que foi possível visualizar nas observações 

foi o uso de óculos escuros. Nas salas, antes de ir para a quadra, ela aguardava silêncio 

(aproximadamente 15 minutos) dos alunos para fazer a chamada e falar o que ia ser passado 

na quadra, tempo consideravelmente significativo, tendo em vista que as aulas tinham 100 

minutos, mas que ajudava a manter sua voz mais saudável. Ela ainda afirma que a maior 

estratégia que usava era o diálogo e a proximidade que tinha com os alunos, pois assim ela 

pode fazer com que eles entendam e ajudem a desenvolver a aula, fazendo também com que 

ela conheça mais a vida de seus alunos assim como eles um pouco da dela. 

As estratégias desenvolvidas por Sofia era em algumas vezes, falar baixo para que os 

alunos a ouvissem, poupando suas cordas vocais e, a tentativa de esquecer os problemas 

(saindo com amigos, indo a clubes, a academias, tentando se desligar do ambiente escolar). 

Observa-se que exceto o controle de voz, a estratégia mais significativa não está no espaço 

escolar, mas fora dele, já que a professora não consegue encontrar possibilidade de 

desenvolver estratégias protetoras da saúde dentro do ambiente de trabalho. 

As duas se deparam com limitações no ambiente de trabalho, tanto pela dinâmica da 

instituição como pelas dificuldades que geralmente o professor encontra no exercício 

profissional, que tiram a autonomia, o espaço, e muitas vezes até mesmo a vontade de 

continuar lecionando. Isso se evidencia quando Beatriz e Sofia afirmam (no questionário) que 

se pudessem mudariam de profissão. Beatriz justifica essa resposta dizendo que mudaria pela 

baixa remuneração que o professor de EF escolar recebe, fato esse bem comum entre os 

professores de diferentes disciplinas. 

Já Sofia diz que a EF ainda tem uma barreira histórica muito grande a ser quebrada, 

somada as dificuldades que o professor enfrenta no cotidiano escolar. Essa barreira é 

enfrentada por Sofia na escola 2, pois o sentido que ela atribui a EF vai além da 

esportivização (a barreira histórica para a professora), e é algo que não se coaduna nos 
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objetivos que a escola atribui a essa disciplina, sendo que as condições estruturais e 

institucionais que a professora está inserida, assim como as cobranças e relações conturbadas 

com alguns alunos, aliado a um não saber o que e como fazer para melhorar tal relação (que 

poderia ser buscado no conhecimento científico) não dão o suporte necessário para que ela 

execute suas aulas com maior qualidade e vontade.  

Em meio a tantas aflições, desgastes, elas também identificam momentos de satisfação 

no ambiente ocupacional e, estes são decorrentes à proximidade que possuem com os alunos e 

o reconhecimento profissional. 

Beatriz confirma o que Almeida (2008) relatou em sua produção, que através dos 

jogos desenvolvidos na escola e no município, dentre outras competições, ela consegue ver o 

reconhecimento, principalmente dos alunos em relação ao seu trabalho. Foi possível também 

observar esse reconhecimento por parte de professores de outras disciplinas, quando viram 

troféus expostos na sala dos professores e parabenizaram os professores de EF pela conquista 

juntamente com os alunos. Tal reconhecimento revela o sentido que a EF tem para esses 

professores, que perpassa pelo rendimento que pode ser premiado, o que não condiz com a 

proposta de EF escolar na perspectiva da cultura corporal. 

Beatriz ainda coloca que a profissão é muito gratificante porque ela recebe um retorno 

muito bom na parte afetiva, pois o aluno sempre se lembra do professor de EF com carinho e 

é por isso que compensa ser professora dessa disciplina. 

Sofia também afirma que o carinho que as crianças (fundamental I) demonstram por 

ela e sua aula é muito gratificante, que há um companheirismo, afeto direcionado a ela que faz 

com que se sinta bem, sendo esses os melhores momentos no trabalho. Ainda afirma que se 

sentiu muito bem quando foi premiada pela coordenação pedagógica da escola pelo bom 

trabalho que fez na montagem, ensaio, e apresentação da quadrilha com os alunos da escola, o 

que muitas vezes ocasionou trabalho extra para a professora. 

E são estes os motivos, além do ganho salarial necessário para manter a si e a família, 

que fazem com que Beatriz e Sofia, mesmo adoecidas e insatisfeitas com inúmeros 

acontecimentos dentro da escola, tenham motivo para não desistirem e continuarem a alcançar 

as finalidades do processo educativo, que é transmitir o conhecimento que possuem para seus 

alunos, os quais são motivo de aflições, mas principalmente de realização profissional. 

Diante do exposto, podemos afirmar que Beatriz e Sofia sofrem processo de alienação 

em vários âmbitos: de si mesmas, por muitas vezes não se sentirem capazes de modificar as 

situações degradantes a que estão submetidas, por terem suas possibilidades e capacidades 

cerceadas pela instituição que trabalham graças às condições objetivas para realizá-lo; 
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alienação em relação ao processo de trabalho, por não terem controle e autonomia na 

realização do mesmo (principalmente Sofia por trabalhar numa escola particular, que a 

impede de manifestar sua insatisfação de forma mais contundente), seja por atender as 

vontades dos alunos mesmo quando o planejamento de ensino é prejudicado, por não terem 

seu espaço de aula legitimado enquanto tal, pela EF ser considerada disciplina de menor 

importância se comparada com as demais e os eventos comemorativos da escola; e também 

pelo motivo e sentido de permanência na profissão ser a relação positiva que estabelecem com 

os alunos na mesma intensidade de outro sentido, que é a transmissão do conhecimento 

sistematizado. Ou seja, o meio (relação professor e aluno) para alcançar os objetivos da 

prática pedagógica (transmissão do conhecimento), é transformado em finalidade. A 

sistematização das aulas deveria acarretar no relacionamento que ambas possuem com seus 

alunos e não ao contrário, pois sendo assim elas se prendem ainda mais nas demandas 

existentes na sociedade, as barreiras históricas, as tornando ainda mais alienadas no processo 

de trabalho. E são essas condições objetivas e subjetivas que tornam a vida das professoras de 

EF ainda mais sofrida e desgastante, fazendo delas pessoas vulneráveis ao adoecimento 

ocupacional. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A falta de estrutura física adequada, a ausência de materiais, o excesso de trabalho, o 

relacionamento obtido com os alunos e funcionários da instituição, a desvalorização 

profissional, o salário injusto, as imposições institucionais são fatores significativos que 

tornam penosa a vida das professoras de EF que participaram desse estudo, fazendo com que 

elas se sintam, muitas vezes, incapazes de exercer sua profissão com qualidade. Os fatores 

subjetivos - especialmente o processo de alienação - também interferem significativamente, 

pois apenas ter consciência do seu adoecimento e não intervir (seja por não querer ou não 

encontrar meios para isso) para que ele seja amenizado ou cessado, de nada adianta, tendo em 

vista que essa mobilização para a melhora da saúde docente, não tem, e nem deve partir 

apenas do professor que sofre, mas sim de todos que necessitam e priorizam uma educação de 

qualidade.  

Neste estudo foi possível identificar que as professoras desenvolvem, muitas vezes 

inconscientemente, estratégias para minimizar o impacto da atividade profissional na saúde, 
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questões que se mostram no falar mais baixo, usar óculos escuros, ou até mesmo se submeter 

às imposições institucionais, cedendo seu espaço legítimo de aula para atividades secundárias 

em relação ao processo pedagógico. 

Nesse estudo não foi possível identificar diferenças significativas de enfrentamento 

das situações adversas nas duas escolas, sendo uma pública e outra particular. O desrespeito 

com a EF como disciplina curricular e da atuação docente foi observado nas duas escolas; e as 

tentativas de Sofia e Beatriz em demonstrar o quanto a EF pode contribuir na formação dos 

alunos eram parecidas. No entanto, não se pode descartar o fato da instabilidade de emprego 

que a escola particular oferece aos professores, situação que pode ter feito com que Sofia 

fosse mais contida nas tentativas. 

Mas, apesar do sofrimento e adoecimento, o professor de EF continua a ser professor, 

e um dos motivos para suportar as adversidades, é a realização profissional que encontram em 

sua prática, motivada pelo carinho e reconhecimento dos alunos pelo trabalho 

desenvolvimento, além da remuneração salarial, que garante a satisfação de outras 

necessidades.  

Os relatos de Beatriz e Sofia não são diferentes de outros professores de disciplinas 

distintas espalhados pelo Brasil, como as pesquisas indicam, e o que ocasiona sofrimento e 

adoecimento também não são diferentes. Se faz necessário a elaboração de estratégias que 

propiciem aos docentes um melhor enfrentamento das adversidades existentes no âmbito 

educacional, assim como também exigir de forma contundente melhores condições de 

trabalho e salário, para que em um futuro próximo, a saúde esteja reestabelecida e o professor, 

independente da disciplina e da classe social que atende, possa exercer de fato um trabalho 

coerente com as finalidades educacionais, tendo satisfação e prazer em trabalhar. No caso do 

professor de EF, além desses fatores, conceber essa disciplina tão importante como qualquer 

outra do currículo da educação básica, também pode contribuir significativamente para a 

melhora das condições de trabalho desse professor, consequentemente, da educação em nosso 

país.  
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ANEXO 

 

 

Revista Brasileira de Educação 

 

1. A Revista Brasileira de Educação aceita para publicação artigos inéditos de 

autores brasileiros e estrangeiros que tratem de educação, resultantes de 

estudos teóricos, pesquisas, reflexões sobre práticas concretas, discussões 

polêmicas etc. Excepcionalmente poderão ser publicados artigos de autores 

brasileiros ou estrangeiros editados anteriormente em livros e periódicos que 

tenham circulação restrita no Brasil.  

2. Os artigos devem ter no mínimo 40 mil e no máximo 70 mil caracteres com 

espaços, incluindo as referências bibliográficas e as notas (contar com 

Ferramentas do processador de textos (Word ou Star Office, por exemplo). 

3. A publicação de artigos está condicionada a pareceres de membros do 

Conselho Editorial ou de colaboradores ad hoc. A seleção de arti gos para 

publicação toma como critérios básicos sua contribuição à educação e à linha 

editorial da Revista, a originalidade do tema ou do tratamento dado ao mesmo, 

assim como a consistência e o rigor da abordagem teórico-metodológica. 

Eventuais modificações de estrutura ou de conteúdo, sugeridas pelos 

pareceristas ou pela Comissão Editorial, só serão incorporadas mediante 

concordância dos autores. 

4. A Revista Brasileira de Educação também publica documentos, resenhas e 

notas de leitura. Na seção Documentos, serão divulgados textos coletivos 

elaborados pela ANPEd ou por associações afins, bem como documentos 

recentes (leis, pareceres, normalizações), emanados de órgãos governamentais 

e que abordem questões de interesse para a área educacional.   

5. As Resenhas não devem ultrapassar 10 mil caracteres com espaços e as 

Notas de leitura, 5 mil caracteres. É indispensável à indicação da referência 

bibliográfica completa da obra resenhada ou comentada. A digitação e a 

formatação devem obedecer a mesma orientação dada para os artigos. 

6. Textos que tratem de temas polêmicos ou que debatam algum assunto, com 

defesa de posicionamentos, poderão ser publicados na seção Espaço Aberto. 

Neste caso, os textos devem obedecer ao limite de 50 mil caracteres e atender 

aos demais requisitos dos artigos. 
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7. Os originais poderão ser encaminhados à Secretaria da Revista por e -

mail (rbe@anped.org.br) ou pelo correio . Nesse último caso, é obrigatório o 

envio de uma via impressa e do arquivo correspondente em disquete.   

8. Os artigos e outros textos para publicação devem ser digitados em um dos 

programas de edição de texto em formato padrão para PC (exceto Carta Certa e 

Fácil). As orientações para formatação estão especificadas ao final destas 

Normas.  

9. As menções a autores, no correr do texto, devem subordinar-se à forma 

(Autor, data) ou (Autor, data, p.), como nos exemplos: (Silva, 1989) ou (Silva, 

1989, p.95). Diferentes títulos do mesmo autor, publicados no mesmo ano, 

deverão ser diferenciados adicionando-se uma letra depois da data, por 

exemplo: (Garcia, 1995a), (Garcia, 1995b) etc.   

10. As Referências Bibliográficas devem conter exclusivamente os autores e 

textos citados no trabalho e ser apresentadas ao final do texto, em ordem 

alfabética, obedecendo às normas atualizadas da ABNT. Matérias que não 

contenham as referências bibliográficas ou que as apresentem de forma 

incorreta não serão consideradas para exame e publicação. Observa-se que as 

bibliotecárias das Universidades estão aptas a oferecer orientações relativas ao 

uso correto das mesmas. Exemplos da aplicação das normas da ABNT 

encontram-se ao final destas Normas. 

11. As notas de rodapé devem ser exclusivamente explicativas. Todas as notas 

deverão ser numeradas e aparecer no pé de página (usar comando automático 

do processador de textos : Inserir/Notas).  

12. Todos os artigos devem conter, ao final, resumo (em portugês) e 

abstract (em inglês) que não ultrapassem 1.000 caracteres cada, com 

indicação de pelo menos três palavras-chave e key-words. 

13. Ao final do texto, o autor deve também fornecer dados relativos a sua 

maior titulação, instituição e área em que atua, últimas duas ou três 

publicações ou publicações mais importantes, título da pesquisa que está 

desenvolvendo, bem como indicar o endereço eletrônico e o endereço 

completo, para correspondência. 

14. Os quadros, gráficos, mapas, imagens etc. devem ser apresentados em 

folhas separadas do texto (indicando-se os locais em que devem ser inseridos), 

devendo ser numerados e titulados e apresentar indicação das fontes que lhes 
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correspondem. Sempre que possível, deverão ser confeccionados para sua 

reprodução direta. 

15. O envio de qualquer colaboração implica automaticamente a cessão integral 

dos direitos autorais à Revista Brasileira de Educação. A Revista não se obriga 

a devolver os originais das colaborações enviadas.  

 

Orientação para formatação dos textos 

1. Digitar todo o texto na fonte Times New Roman, tamanho 12, entrelinha 

simples, sem fontes ou atributos diferentes para títulos e seções.  

2. Utilizar negrito e maiúsculas para o título principal, e negrito e 

maiúsculas e minúsculas nos subtítulos das seções.   

3. Para ênfase ou destaque, no interior do texto, utilizar apenas itálico ; 

assinalar os parágrafos com um único toque de tabulação e dar Enter 

apenas no final do parágrafo. 

4. Separar títulos de seções, nome do autor etc. do texto principal com um 

duplo Enter. 

5. Para as transcrições, usar o mesmo Times New Roman, fonte 11, separadas 

do texto principal com duplo Enter e introduzidas com dois toques de 

tabulação. 

 

Orientação para aplicação das normas da ABNT 

 

1. Livros: sobrenome do autor (Maiúscula)/VÍRGULA/Seguido do nome (Maiúscula 

e Minúscula)/VÍRGULA/Data, entre parênteses/PONTO/Título da obra (em itálico)/ 

DOIS PONTOS (se houver subtítulo)/Subtítulo (se houver)PONTO/Edição de forma 

abreviada e se não for a primeira/PONTO/Local da publicação/ESPAÇO, DOIS 

PONTOS, ESPAÇO/Nome do tradutor, quando houver/PONTO. 

Exemplo: APPLE, Michael W., (1989). Educação e poder. 2ª ed. Porto Alegre: 

Artes Médicas. Tradução de Maria Cristina Monteiro. 

2. Artigos: sobrenome do autor (Maiúscula)/VÍRGULA/Seguido do nome 

(Maiúscula e Minúscula)/VÍRGULA/Data, entre parênteses/PONTO/Título do 
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artigo/PONTO/Título do periódico (em itálico)/VÍRGULA/Volume do 

periódico/VÍRGULA/Número do periódico/VÍRGULA/Páginas correspondentes 

ao artigo/PONTO. 

Exemplo: MACHADO, L.R.S., (1985). Cidadania e trabalho no ensino se segundo 

grau. Em Aberto, v. 4, nº 28, p. 35-8. 

3. Coletâneas: sobrenome do autor do capítulo (Maiúscula)/VÍRGULA/Seguido do 

nome (Maiúscula e Minúscula)/VÍRGULA/Data, entre parênteses/PONTO/Título do 

capítulo/PONTO/Escrever "In:"/Sobrenome do organizador 

(Maiúscula)/VÍRGULA/Iniciais do nome do organizador/(SE HOUVER OUTRO 

ORGANIZADOR, REPETIR ESTA OPERAÇÃO SEPARANDO OS NOMES 

ATRAVÉS DE VÍRGULA) Escrever, quando for o caso, "(org.)"/PONTO/Título da 

coletânea (em itálico)/DOIS PONTOS (se houver subtítulo)/Subtítulo (se 

houver)/PONTO/Edição, de forma abreviada e se não for a primeira/PONTO/Local 

da publicação/ESPAÇO, DOIS PONTOS, ESPAÇO/Nome do editora/PONTO/Nome 

do tradutor, quando houver/PONTO. 

Exemplo: ROMÃO, José E., (1994). Alfabetizar para libertar. In:GADOTTI, M., 

TORRES, C. A. (orgs.). Educação popular: utopia Latino-Americana. São Paulo: 

Cortez. 

4. Teses acadêmicas: sobrenome do autor (Maiúscula)/VÍRGULA/Seguido do nome 

(Maiúscula e Minúscula)/VÍRGULA/Data, entre parênteses/PONTO/Título da obra 

(em itálico)/DOIS PONTO (se houver subtítulo)/Subtítulo (se 

houver)/PONTO/Grau acadêmico a que se refere/PONTO/Instituição onde foi 

apresentada/VÍRGULA/Tipo de reprodução/PONTO. 

Exemplo: DI GIORGI, Cristiano Amaral Garboggini, (1992). Utopia da educação 

popular: o paradigma da educação popular e a escola pública. Tese de doutorado. 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.  

 

Envio de Manuscrito 

Os originais poderão ser encaminhados à Secretaria da Revista pelo correio 

(uma via impressa e o arquivo correspondente em disquete ou CD-ROM) ou 

pelo e-mail: rbe@anped.org.br 

 

mailto:rbe@anped.org.br
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Secretaria da Revista 

ANPEd/Secretaria Geral R. Visconde de Santa Isabel, 20 Cjto. 206-208 – Vila 

Isabel 

20.570-120 RIO DE JANEIRO RJ 

Tel: (21) 2576-14.47; (21) 2576-21.37 e (21) 2576-21.72 

Fax: (21) 3879-55. 11 

E-mail: rbe@anped.org.br 

Home-page: www.anped.org.br 

 

Copyright 

 

O envio de qualquer colaboração implica automaticamente a cessão integral dos 

direitos autorais à Revista Brasileira de Educação. A Revista não se obriga a 

devolver os originais das colaborações enviadas.  

 

É autorizada a reprodução dos mesmos, desde que consultada a Secretar ia da 

Revista e citada devidamente a fonte. Todos os números estão disponibilizados para 

download no portal da ANPEd. Não há venda nem distribuição de artigos 

isoladamente. 
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