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RESUMO 

Atualmente, a educação física tem sido caracterizada por muitos dilemas e desafios 

vivenciados diariamente pelo corpo docente. A disciplina faz parte do currículo escolar e está 

voltada para a prática de atividades corporais que visam o desenvolvimento do ser humano. 

Entretanto, as más condições de trabalho e a desvalorização deste conteúdo desperta 

inquietações e frustração no profissional, trazendo sérias consequências à qualidade do 

ensino. O objetivo deste estudo foi analisar na literatura existente quais são os principais 

obstáculos enfrentados pelo professor de educação física da rede pública, bem como as 

alternativas que estão sendo propostas para minimizá-los. O trabalho foi realizado por meio 

da pesquisa bibliográfica na base de dados da Scielo, na qual foram selecionados oito artigos 

científicos com foco no tema proposto. Através da análise dos resultados ficou evidenciado 

que as principais dificuldades enfrentadas pelo professor no desenvolvimento de sua prática 

pedagógica relacionam-se à: falta de infraestrutura adequada, ausência de materiais, 

desvalorização e desinteresse pela disciplina, e limitações na formação acadêmica destes 

profissionais. Foram apontadas ainda algumas sugestões de superação dos problemas 

apresentados, enfatizando o papel do próprio professor na busca de soluções alternativas, por 

meio de formação continuada, participação nas políticas públicas e valorização da profissão.  

Palavras - chave: Educação Física escolar – Professor - Dificuldades 
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1- INTRODUÇÃO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394 de 1996) prevê que a 

Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 

obrigatório da Educação Básica (BRASIL, 1996). Segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN‟s) a Educação Física está inserida no bloco de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, que contempla também as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura, Artes e 

Informática. 

O Conselho Federal de Educação Física assim dispõe: 

A Educação Física é uma área de conhecimento e intervenção 

acadêmico-profissional que tem por objeto de estudo e de aplicação o 

movimento humano, com foco nas diferentes formas e modalidades do 

exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, 

da dança, nas perspectivas da prevenção de problemas de agravo da 
saúde, promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação 

cultural, da educação e da reeducação motora, do rendimento físico-

esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às 

atividades físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos que 

oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, 

recreativas e esportivas (CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA - CONFEF; 2004).  

 

Ocorre que, embora seja componente curricular obrigatório da Educação Básica, 

conferido pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a Educação Física, muitas vezes, é vista 

como uma disciplina menos importante que as demais. Tanto no ambiente escolar como fora 

dele, muitos acreditam erroneamente que a Educação Física seria aquele espaço e tempo 

escolar onde os alunos, basicamente, praticam atividades esportivas.  

Esta disciplina vem recebendo muitas críticas relacionadas ao seu conteúdo, uma vez 

que o tempo das aulas, em sua maioria, é entendido como um momento de brincar pelo 

brincar, de sair da sala de aula para “descansar” das demais disciplinas ministradas com 

conteúdo no quadro negro. Assim, não se leva em consideração o aprendizado que é adquirido 

durante uma brincadeira, um jogo, esporte ou um determinado exercício corporal exposto 

durante as aulas de educação física. 

Na verdade, a prática corporal é de extrema importância para um bom desempenho 

físico e mental, pois auxilia na manutenção de uma vida saudável, e traz inúmeros benefícios 

a quem os pratica. Em nosso país faz-se necessário uma cultura de valorização dos 

professores de Educação Física para que, ao se sentirem valorizados e motivados, exerçam 

suas atividades e consigam realmente fazer um trabalho que faça a diferença nos lugares onde 

atuam. 
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Podemos perceber que a Educação Física é uma disciplina curricular que pode 

contribuir significamente para a ampliação e aprofundamento dos conhecimentos dos alunos. 

Entretanto, os professores que lecionam essa disciplina enfrentam muitas dificuldades 

no processo de ensino-aprendizagem, principalmente em escolas públicas, seja por 

dificuldades no planejamento de seu trabalho pedagógico ou até mesmo na sua intervenção 

pedagógica. Dessa forma, é possível perceber que esses obstáculos têm prejudicado o ensino 

da Educação Física na escola, causando desmotivação do profissional (SOMARIVA et al. 

2013). Portanto, cabe um aprofundamento das dificuldades enfrentadas pelo professor de 

Educação Física no exercício de seu trabalho, observando a evolução que já se obteve até o 

momento presente.  

Assim, o objetivo do presente estudo foi analisar os principais obstáculos enfrentados 

pelo profissional da Educação Física, identificados e divulgados na literatura científica, bem 

como as alternativas que estão sendo propostas para minimizar tais dificuldades. A pesquisa 

teve embasamento bibliográfico, através do levantamento de artigos divulgados no site da 

Scielo (Scientific Electronic Library Online) - uma biblioteca eletrônica que abrange uma 

coleção selecionada de periódicos científicos. 

A nossa motivação para a escolha do tema se deu devido às observações feitas durante 

o período de estágio supervisionado nas escolas públicas de Diamantina/MG, no qual 

percebemos a realidade vivenciada pelos professores de educação física e os desafios que 

estes enfrentam diariamente para desenvolver sua prática pedagógica, especialmente pela 

escassez de materiais e infraestrutura. 

Justifica-se a importância deste trabalho pelo fato de que a análise de dados de 

pesquisas e relatos de experiências podem colaborar para um processo de reflexão e ação nos 

leitores, no sentido de contribuir com a legitimidade da Educação Física como componente 

curricular obrigatório e buscar meios para superar as dificuldades por ela encontrada na 

escola.  

Aos estudantes em formação e aos profissionais da área, é de extrema relevância 

destacar que existem obstáculos e empecilhos a serem enfrentados na abordagem da Educação 

Física em sala de aula, principalmente em escolas públicas, mas é possível superá-los. Dessa 

forma, espera-se que os professores consigam levar para o ambiente escolar uma visão mais 

crítica e reflexiva acerca deste conteúdo curricular, a fim de promover no aluno a 

contextualização de suas ações pedagógicas na realidade em que ele está inserido, construindo 

a sua autonomia. 
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2- REVISÃO DE LITERATURA 

 Historicamente a Educação Física tem seus fundamentos relacionados às concepções 

de “movimento e corpo”, restringindo-se, portanto aos seus aspectos fisiológicos e técnicos. 

Assim, em diversos momentos de sua história, a Educação Física confundia-se com as 

instituições médicas e militares. Durante um longo período, essas instituições acabaram por 

definir o caminho desta disciplina, delimitando, então seu campo de conhecimento 

(BENVEGNÚ JÚNIOR, 2011). 

 De acordo com Redivo (2010), a implementação da prática de Educação Física nas 

escolas foi um processo longo e muito discutido ao longo dos anos. Dentro desse âmbito, os 

exercícios físicos na forma cultural de jogos, danças e ginástica, passaram a ser vistos como 

importante instrumento de aprimoramento físico para os indivíduos, que assim, poderiam 

contribuir com a indústria e o capitalismo, colaborando também para a formação dos 

exércitos. 

 Em relação a isso, Bertinni Júnior e Tassoni (2013, p. 467) esclarecem que: 

A educação física no Brasil surge ligada intimamente à formação e 

educação corporal disciplinadora, com objetivos dos mais variados: 

militares, de saúde, estéticos, esportivos de alto rendimento ou não, 

recreativos, servindo, muitas vezes, a mecanismos de alienação ou 
propósitos políticos, valendo-se da prática ou de eventos esportivos 

para desviar a atenção das tensões políticas e das lutas ideológicas. 

 

Já na década de oitenta, surgem movimentos de críticas à Educação Física escolar, 

buscando construir teorias para reorientar a sua prática. O objetivo dessas teorias seria focar a 

prática da Educação Física em seus elementos fundamentais, entendidos como o corpo 

humano e a formação do indivíduo. Defendiam, portanto, uma abordagem cultural de 

Educação Física que observasse as diferentes características de cada povo e seus costumes 

(BRACHT, 1999, citado por REDIVO, 2010). 

Para Kuzminski (2004, p. 1) é fundamental para a Educação Física que se considere 

“as atividades culturais de movimento com finalidades de lazer, expressão de sentimentos, 

afetos e emoções e com possibilidades de promoção, recuperação e manutenção da saúde”. 

Ou seja, essa disciplina não deve ser entendida apenas como momentos de diversão, 

brincadeiras ou passatempo, pelo contrário, ela é de extrema importância para os alunos, 

assim como qualquer outro conteúdo curricular, uma vez que através dela é possível 

desenvolver potencialidades nos indivíduos a partir de sua especificidade. Nesse sentido, os 

próprios PCN‟s especificam que a Educação Física Escolar é essencial e deve garantir ao 

aluno o acesso ao conhecimento prático e conceitual (BRASIL, 2007).  
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Para Silva et al. (2011), através da Educação Física a criança consegue desenvolver 

sua capacidade motora e cognitiva, contribuindo para uma boa saúde física e mental. Portanto, 

é indispensável a inserção dessa prática pedagógica no dia a dia das crianças, desde os anos 

iniciais de escolaridade. Nessa perspectiva, Miquelin et al. (2014) ressaltam que: 

É na escola que muitas crianças têm seu primeiro contato com 

atividades físicas planejadas, daí sua importância como promotora de 

desenvolvimento e aprimoramento “das esferas cognitivas, motoras e 

auditivas”, este contato planejado faz com que as crianças envolvidas 

possam compreender e/ou adaptar suas habilidades não somente no 

ambiente escolar, mas também em todos os outros a que tenha acesso 

(MIQUELIN, et al.; 2014, p. 6). 

 

A Educação Física foi inserida como componente curricular obrigatório nas escolas 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD/9.394). A partir daí, tem-se que 

seu principal objetivo é integrar o aluno na cultura corporal do movimento, preparando-o para 

ser “um praticante lúcido e ativo, que incorpore o esporte e os demais componentes da cultura 

corporal em sua vida, para deles tirar o melhor proveito possível” (BETTI E ZULIANI, 2002; 

p. 75).  

De acordo com Betti e Zuliani (2002), essa disciplina deve: 

(...) formar um cidadão capaz de posicionar-se criticamente diante das 

novas formas da cultura corporal de movimento – o esporte-

espetáculo dos meios de comunicação, as atividades de academia, as 

práticas alternativas, etc. Por outro lado, é preciso ter claro que a 

Escola brasileira, mesmo que quisesse, não poderia equiparar-se em 

estrutura e funcionamento às academias e clubes, mesmo porque é 
outra a sua função (BETTI E ZULIANI, 2002; p. 75). 

 

Conforme Prado (2015, p. 7) a Educação Física tem como objeto de estudo e aplicação 

o “movimento humano” em todas as suas manifestações, ou seja, engloba os exercícios 

físicos, jogos, esportes, danças, ginástica, e diversas outras atividades. Neste sentido, são 

muitas as finalidades dos movimentos humanos, como por exemplo: formação cultural, 

rendimento físico-esportivo, reeducação motora, etc.  

Enquanto disciplina escolar, a Educação Física não é simplesmente a inserção do 

esporte como recreação. Mais que isso, ela tem poder de capacitar os alunos a atuarem na 

sociedade como seres críticos e reflexivos, contribuindo então para a formação destes em 

âmbito físico, social e pedagógico. Conforme exposto nos PCN‟s (2007, p. 24), a prática da 

Educação Física na escola poderá “favorecer a autonomia dos alunos para monitorar as 

próprias atividades, regulando o esforço, traçando metas, conhecendo as potencialidades e 

limitações e sabendo distinguir situações de trabalho corporal que podem ser prejudiciais”. 
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Nessa perspectiva de inovação dos conteúdos abordados pela Educação Física escolar, 

os PCN‟s propõem que a disciplina seja trabalhada em diferentes dimensões (interdisciplinar, 

transdisciplinar) envolvendo também questões da sociedade brasileira, sem, no entanto, perder 

de vista o seu papel de integrar o cidadão na esfera da cultura corporal. Ou seja, deve-se 

considerar a contextualização dos conteúdos com a sociedade a qual estamos inseridos, 

devendo a Educação Física contribuir para desenvolvimento da ética, cidadania e autonomia. 

De acordo com Prado (2015): 

Os conteúdos selecionados para as aulas de Educação Física devem ter 

relevância social, ser contemporâneos e adequados à realidade dos 

alunos para que estes possam confrontar conhecimentos científicos e 

populares objetivando ampliar seu acervo de aprendizado e assim 

tenham a possibilidade de transformar a realidade (PRADO, 2015; p. 

11). 

 

Embora seja nítida a relevância da Educação Física no ambiente escolar, com toda a 

sua evolução ao longo dos anos, ainda hoje ela é vista e julgada por muitos como uma 

disciplina sem muita importância em relação às demais. Segundo Prado (2015) esta disciplina, 

enquanto componente curricular é portadora de necessidades singulares para ser aplicada. 

“Por trabalhar com a cultura corporal de forma variada precisa de espaços ao ar livre, quadras, 

campos, clubes, temperatura adequada à realização das atividades, entre outros aspectos” 

(PRADO, 2015, p. 7). 

Na literatura existente, é possível observar através das pesquisas já realizadas, que são 

muitas as dificuldades e desafios a serem enfrentados, principalmente em instituições 

públicas, em relação à inserção da prática de Educação física no espaço escolar. Tais 

dificuldades vão além da visão que se tem da disciplina como sendo pouco relevante para a 

formação dos alunos.  

A partir do exposto, podemos afirmar que são muitos os problemas enfrentados pelo 

professor, principalmente aqueles relacionados à: falta de motivação ou de interesse por parte 

dos alunos, falta de infraestrutura e de materiais específicos, desarticulação dessa disciplina 

com os demais componentes curriculares, pouco conhecimento sobre a importância da 

Educação Física no desenvolvimento geral dos alunos, dentre outros, que serão discutidos 

posteriormente. Dessa forma, é importante e necessário encontrar soluções para a 

minimização dos problemas e fazer com que a Educação Física consolide sua identidade e 

seja mais valorizada nas escolas. 

 



11 
 

3- MÉTODO 

 O método escolhido para a realização deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, por 

meio de levantamento de artigos que relatam pesquisas já desenvolvidas ou relatos de 

experiência. Optou-se por utilizar como base de dados Scielo, uma vez que tem indexado 

vários periódicos da área da educação e da educação física. 

 Os critérios utilizados para a definição dos artigos foram as palavras-chaves Educação 

física, usando para refinamento de busca as palavras: 

 escolar e professor;  

 professor e dificuldades;  

 escolar e dificuldades;  

 dificuldades.  

 Após a leitura dos títulos e resumos dos artigos, foi feita uma seleção daqueles que 

mais se enquadravam aos objetivos do trabalho, contabilizando um total de 08 artigos. Destes, 

temos 5 (cinco) que retratam sobre os obstáculos enfrentados pelos professores em relação à 

inclusão de alunos com deficiência às aulas de educação física. Quanto aos demais, temos 

abordagens sobre as dificuldades quanto à inserção de conteúdos e temas não esportivos nas 

aulas de educação física, como: o ensino da dança e a orientação sexual. E por fim, a inserção 

do professor de educação física na Educação Infantil. 

Os artigos foram agrupados e analisados a partir das seguintes categorias de análise: 

 Infraestrutura e materiais;  

 Formação e capacitação docente;  

 Desvalorização e importância da educação física; 

 Conteúdos/temas não esportivos na educação física; 

 Estratégias de superação. 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a seleção dos 08 artigos que embasaram o desenvolvimento deste trabalho, foi 

feita uma síntese dos principais dados de cada um, a fim de possibilitar uma visão geral dos 

mesmos na discussão dos resultados. Esses artigos foram publicados entre os anos de 2005 a 

2016, o que nos mostra que são estudos recentes.  

Podemos observar no quadro abaixo algumas informações que identificam os artigos 

selecionados (autor, ano de publicação, título e objetivo): 

 

 AUTOR ANO TÍTULO OBJETIVO 

 

1 

 

AGUIAR, J.S.; 

DUARTE, E. 

 

2005 

 

Educação inclusiva: um estudo 

na área da Educação Física. 

 

Investigar os significados da inclusão de 

pessoas com necessidades especiais nas 

aulas de educação física no sistema 

regular de ensino. 

 

2 

 

COSTA, V.B. 

 

2010 

 

Inclusão escolar na educação 

física: reflexões acerca da 

formação docente. 

 

Compreender como vem se dando o 

processo de Inclusão na Educação Física 

Escolar dos estudantes deficientes 

visuais incluídos (as) na Educação 

Básica. 

 

3 

 

FIORINI,M.L.; 

MANZINI, E.J. 

 

2016 

 

Dificuldades e Sucessos de 

Professores de Educação 

Física em Relação à Inclusão 

Escolar. 

 

Identificar as situações de dificuldade e 

as situações de sucesso de dois 

professores de Educação Física, em 

turmas regulares em que há alunos com 

deficiência e alunos com autismo 

matriculados, para subsidiar o 

planejamento de uma formação 

continuada. 

 

4 

 

FIORINI, 

M.L.S; 

MANZINI, E.J. 

 

2014 

 

Inclusão de Alunos com 

Deficiência na Aula de 

Educação Física: Identificando 

Dificuldades, Ações e 

Conteúdos para Prover a 

Formação do Professor.  

 

Identificaras dificuldades encontradas 

por professores de Educação Física para 

incluir alunos com deficiência e sugerir 

ações e conteúdos a partir dessas 

dificuldades com a intenção de 

promover a formação dos professores. 
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5 

 

NACIF, M.F.P; 

et al. 

 

2016 

 

Educação Física Escolar: 

Percepções do Aluno com 

Deficiência. 

 

Compreender as percepções do aluno 

com deficiência a respeito das aulas de 

Educação Física. 

 

6 

 

SANTOS, I.L.; 

MATTHIESEN, 

S.Q. 

 

2012 

 

Orientação sexual e educação 

física: sobre a prática 

pedagógica do professor na 

escola. 

 

Investigar como os professores de 

Educação Física compreendem o papel 

deste componente curricular no trabalho 

de orientação sexual nos anos finais do 

Ensino Fundamental. 

 

7 

 

SOUSA, N.C.P; 

et al. 

 

 

2014 

 

O ensino da dança na escola na 

ótica dos professores de 

Educação Física e de Arte. 

 

Analisar se o conteúdo referente à dança 

está discriminado no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) das Escolas; sua 

importância e limites; e como este se 

apresenta nas aulas de Educação Física e 

de Arte. 

 

8 

 

CAVALARO, 

A.G.; 

MULLER, V.R. 

 

2009 

 

Educação Física na Educação 

Infantil: uma realidade 

almejada. 

 

Verificar a possibilidade de inserção do 

professor (a) de educação física na 

educação infantil. 

 

 

Ao analisarmos os objetivos dos artigos, pudemos perceber que os trabalhos de Aguiar 

e Duarte (2005), Costa (2010), Fiorini e Manzini (2014 e 2016) e Nacif et al. (2016) 

apresentaram entre si muitas semelhanças, uma vez que abordam sobre dificuldades 

relacionadas ao processo de inclusão de alunos com deficiência. Temos também dois artigos 

com temática referente aos conteúdos não esportivos na educação física, sendo eles: Santos e 

Matthiesen (2012) que investigaram sobre o papel desta disciplina no trabalho de orientação 

sexual; e Souza et al. (2014) que abordaram a inserção da dança no projeto político 

pedagógico das disciplinas de educação física e artes, no qual buscou-se compreender de que 

maneira os professores trabalham com esse conteúdo e quais as limitações deste nas aulas de 

educação física.   

Por fim, temos o estudo de Cavalaro e Muller (2009) que teve como foco verificar 

sobre as possibilidades e os desafios da inserção do professor de educação física na educação 

infantil, ressaltando a importância deste profissional no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças. 
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4.1 Infraestrutura e materiais 

 

Dos 8 artigos analisados, 2 explicitaram a precariedade da infraestrutura e materiais 

como obstáculos para a educação física. No estudo de Fiorini e Manzini (2014), dos seis 

aspectos que os autores entendem como os que promovem dificuldade no processo de 

inclusão de pessoas com deficiência, um deles se refere a materiais pedagógicos, seja pela 

ausência de materiais adaptados, quantidade insuficiente de materiais para conduzir as aulas 

ou precariedade/ausência de espaço físico. 

No que diz respeito à seleção e adaptação de recursos pedagógicos às necessidades e 

potencialidades dos alunos com deficiência, Nacif et al. (2016) apontam que a falta de 

adaptação nas aulas de educação física contribui para que estes alunos apresentem 

dificuldades de aprendizagem, levando-os a desistirem de participar das aulas.  

Podemos identificar na literatura existente que a falta de infraestrutura e de materiais 

adequados para a realização de atividades de educação física não é um problema apenas das 

escolas que possuem alunos com deficiência, mas também da grande maioria das escolas 

públicas brasileiras. Pesquisas realizadas por Darido et al. (1999), Gaspari et al. (2006), 

Canestraro (2008), Tokuyochi et al. (2008), Oliveira (2011) e Nogueira et al. (2017) 

apresentaram resultados que consideram a falta de materiais e de espaço físico como a 

dificuldade que mais incomoda o professor de educação física, assim como as pesquisas aqui 

analisadas evidenciaram. 

De acordo com Nogueira et al (2017) há uma relação direta entre a falta de materiais 

didáticos específicos e a qualidade das aulas do professor de educação física, pois seu trabalho 

poderá ficar comprometido se os recursos necessários para a prática pedagógica forem 

insuficientes.  Ou seja, a ausência de materiais, além de interferir no aproveitamento das aulas 

acaba levando ao desestímulo dos alunos e à desvalorização da disciplina no ambiente 

escolar. 

Nessa perspectiva, Jesus (2014) afirma que é importante que haja um bom 

planejamento na prática pedagógica de educação física, pois dessa forma as aulas podem se 

tornar mais dinâmicas e atraentes para os alunos. No entanto, para que isso aconteça é 

fundamental que os professores tenham recursos materiais e infraestrutura adequados para o 

desempenho de sua prática docente, o que consequentemente causaria maior estímulo e 

criatividade nestes profissionais. O autor aponta que: 

A melhoria nesses recursos poderia diminuir ou até mesmo sanar a 

falta de estímulo dos alunos na participação ativa das aulas de 
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educação física, amenizando uma das dificuldades que mais afligem 

os docentes da área (JESUS, 2014, p. 31). 

  

 Muitas vezes a aula de educação física é vista meramente como um momento de 

diversão, passatempo ou prática de esporte. Neste caso, as escolas não consideram como 

prioridade adquirir materiais pedagógicos adequados para o desenvolvimento das atividades 

propostas no currículo desta disciplina. Com isso, as condições oferecidas pela escola em 

relação à infraestrutura tornam-se como um dos principais causadores da desmotivação de 

professores e estudantes (JESUS, 2014).  

 Podemos observar que muitas das escolas públicas não possuem espaço físico 

apropriado para as aulas de educação física, pois às vezes este espaço é utilizado como único 

local de convivência entre os alunos, o que afeta diretamente nas aulas. Muitas vezes nos 

deparamos com este espaço a céu aberto, sem privacidade, em péssimas condições de 

conservação (pedras, buracos, etc.), podendo colocar o aluno em risco. Nesse ambiente, 

alunos e professores ficam expostos devido ao livre acesso e interferência de outras turmas, 

pessoal da direção ou de outros membros da comunidade escolar, o que de alguma maneira 

acaba intervindo e dificultando o trabalho do professor. 

 Nas escolas onde as quadras utilizadas para educação física ficam muito próximas das 

salas de aula, os alunos são proibidos de fazer barulho (gritar, torcer) para não atrapalhar as 

outras turmas. E quando esse barulho acontece o comportamento destes alunos é confundido 

com indisciplina. Nesse contexto, podemos concordar com Nogueira et al. (2017, p. 13), 

quando estes citam que é inegável assumir que o espaço escolar é um fator preponderante no 

desenvolvimento das aulas de educação física, pois de maneira geral “o espaço modula 

conteúdos e pode eventualmente impedir que determinadas práticas sejam realizadas a fim de 

serem absorvidas pelos alunos”. 

 

4.2 Formação e capacitação docente 

Um dos obstáculos enfrentados pelo professor de educação física na escola, e que foi 

bastante discutido em 5 (cinco) dos estudos selecionados, se trata da inclusão de alunos com 

deficiência nas aulas. Conforme visto nos trabalhos de Costa (2010), Aguiar e Duarte (2005), 

Fiorini e Manzini (2014; 2016) e Nacif et al. (2016), os professores não estão preparados para 

atuar com estudantes que apresentam algum tipo de deficiência, pois muitos se sentem 

inseguros e com medo de praticar tais atividades com os alunos.  
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Estes estudos mostraram que os principais fatores que dificultam a efetivação do 

processo de inclusão dos alunos deficientes às aulas de educação física estão relacionados 

com: falta de estrutura física e de materiais específicos; necessidade de preparação e formação 

docente adequadas; questão administrativo-escolar; alunos; família; falta de ações 

propositivas por parte dos profissionais; etc. (AGUIAR e DUARTE, 2005; FIORINI e 

MANZINI, 2014). 

Na análise desses fatores, Fiorini e Manzini (2014, p. 9-11) classificaram e explicaram 

as principais dificuldades através das categorias apresentadas abaixo: 

 Dificuldades atribuídas à formação: não oferecimento da disciplina de educação 

física; ou muitas vezes o conteúdo fica preso à teoria; a estruturação do curso de 

educação física: mais focado na área da Saúde do que na Educação;  
 

 Dificuldades atribuídas à questão administrativo-escolar: o professor de 

educação física não ser avisado, previamente, da matrícula de alunos com 

deficiência; ou não ser convidado para participar da reunião de pais e do 

conselho escolar; más condições do espaço físico para as aulas; o professor de 

sala acompanhar as aulas, mas interferir na aula e tirar a autoridade do professor 
de educação física; o fato de haver somente uma aula de educação física por 

semana; atitude da direção escolar em barrar iniciativas dos professores e 

deliberar decisões sem conversar com os professores; e etc. 
 

 Dificuldades atribuídas ao aluno: faltar muito; ser dependente da companhia do 

professor de sala; não querer participar; não aceitar as adaptações de atividade e 

recurso; dificuldade para compreender e entender a atividade. 
 

 Dificuldades atribuídas à família: alguns pais não aceitarem ou negarem a 

deficiência do filho; alguns proibirem o filho de participar da Educação Física; 
pais não estarem satisfeitos com o trabalho realizado pela escola em relação à 

inclusão e cobrarem os direitos assegurados nas leis, etc. 
 
 Dificuldades atribuídas à Educação Física: de forma geral, é uma disciplina 

“não segmentada e não uniforme”, gerando dificuldades não somente para 

incluir alunos com deficiência, mas no dia-a-dia escolar no sentido de saber 

quais conteúdos trabalhar em cada série/ano. 

 

Costa (2010) defende em seu trabalho que, se a inclusão ainda é hoje um obstáculo 

enfrentado pelo profissional de educação física nas escolas, isto não se deve apenas às 

condições de trabalho (falta de recursos, salas de aula lotadas, baixo status profissional, etc.), 

mas também à indisponibilidade de muitos desses professores em aceitar mudanças, em 

respeitar e compreender os alunos com deficiência, deixando-os muitas vezes excluídos das 

atividades físicas esportivas.  

Portanto, podemos afirmar que essas atitudes estão diretamente relacionadas às 

deficiências no processo de formação destes profissionais, que pouco problematiza sobre a 

forma como a pessoa com deficiência deve ser compreendida – com possibilidades e não 

apenas as limitações – e quais as possibilidades pedagógicas de ensinar tal público.  
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O estudo realizado por Aguiar e Duarte (2005) mostrou que os professores 

participantes, ao serem questionados sobre os requisitos necessários para um professor de 

educação física poder incluir um aluno com deficiência em suas aulas, apontaram algumas 

alternativas, como: a necessidade de se ter cursos de capacitação para aquisição de 

conhecimentos sobre os vários tipos de deficiência e cursos sobre inclusão escolar; estrutura 

adaptada do espaço físico; material didático adequado; método adequado de ensino, e apoio 

técnico pedagógico especializado. Portanto, têm-se estes requisitos como principais 

obstáculos a serem superados pelos professores na busca pela implantação da educação 

inclusiva no ensino regular. 

Fiorini e Manzini (2014 e 2016) também constataram em seus estudos, que muitos 

professores de educação física encaram a situação da inclusão de pessoas com deficiência 

como obstáculo no ambiente de trabalho. Identificam-se dificuldades em estabelecer 

estratégias específicas para a realização das aulas, uma vez que o professor não consegue 

organizar as turmas, o que provoca dispersão dos alunos.  

Fiorini e Manzini (2016) enfatizam que, embora a educação física se constitua numa 

série de possibilidades (danças, jogos, ginástica, lutas, e etc.), ela ainda apresenta fortes traços 

da cultura competitiva e esportiva (que valorizam a força, rapidez e habilidade), o que 

dificulta ainda mais a realização efetiva deste conteúdo disciplinar nas escolas. Muitas vezes 

os outros estudantes adotam atitudes excludentes e de resistência em participar de atividades 

que incluam alunos com necessidades especiais. Neste caso, é fundamental que o professor se 

preocupe com o tipo de atividade que irá propor, ficando atento também a alguma exclusão 

por parte dos colegas (FIORINI e MANZINI, 2014). 

Santos e Matthiesen (2012), ao analisarem sobre a forma como a orientação sexual é 

abordada nas aulas de educação física, identificaram na pesquisa de campo que apesar de 

muitos professores entenderem a importância do tema, não se sentem capacitados para 

abordá-lo, especialmente pela complexidade dele, que está relacionado com valores sociais, 

culturais, religiosos, envoltos ainda por muito tabu. 

Pode-se perceber que, muitas vezes, os problemas enfrentados pelos professores de 

educação física têm forte relação com a preparação que tiveram durante o processo de 

formação. Alguns cursos concentram seu currículo excessivamente no ensino de esportes e no 

modelo de competição, desconsiderando diversas outras práticas não esportivas, mas que 

também fazem parte dessa disciplina. Além disso, estes cursos focam muito no currículo 

teórico e se esquecem de abordar o que acontece na realidade escolar. 
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Corroborando com este assunto, o autor Oliveira (2011) ressalta que essa dificuldade 

que o professor tem de trabalhar outros esportes é decorrente da bagagem que este carrega e 

da formação profissional deficiente, que culturalmente está ligada à esportivização da 

educação física. Dessa forma, o professor ao ingressar no mercado de trabalho pode 

reproduzir o que aprendeu ao longo de sua formação profissional, ou se depara com situações 

bem diferentes daquilo que foi transmitido durante sua formação inicial, se sente 

despreparado para atuar com a realidade concreta de sua profissão, e apresenta fortes 

dificuldades em modificar o local, às diretrizes institucionais e à cultura social.  

Neste sentido, autores como Gaspari et al. (2006) e Oliveira (2011) chamam a atenção 

para a necessidade de se repensar a estrutura e a dinâmica destes cursos, pois o bom 

desempenho das funções do professor está diretamente ligado à forma como ocorre sua 

formação. 

 Em relação à inclusão de pessoas com deficiência retratado em vários artigos, deve-se 

destacar que esta é considerada atualmente como um dos grandes desafios para os professores 

de educação física, pois envolve todo um processo de preparação e capacitação. Para isso, é 

fundamental que os professores busquem maiores informações “para poder criar seus próprios 

métodos, considerando as diferenças, as dificuldades de aprendizagem e as condições de 

aperfeiçoamento” (SOUTO, 2016, p. 23).  

Neste sentido, devemos ressaltar que cabe ao professor, portanto, desenvolver as 

potencialidades dos alunos com deficiência, para que estes não sejam ou se sintam excluídos 

das aulas. Mas, ressalta-se que alunos que não tem deficiência e que são considerados pouco 

habilidosos também são excluídos do processo pedagógico, quando o professor prioriza a 

aprendizagem e demonstração da técnica e tática, o jogo e seus resultados, em detrimento do 

desenvolvimento das habilidades corporais, que devem ser possibilitadas para todos. 

 

 

4.3 Desvalorização e importância da educação física 

 

Esta categoria aborda a questão da educação física vista sob diferentes aspectos, sendo 

considerada por muitas pessoas como um conteúdo curricular sem a mesma importância que 

os demais. Para outros, é uma disciplina que tem suas particularidades devendo estar 

vinculada a todas as fases de escolaridade. Dentre os artigos analisados neste trabalho, Nacif 

et al. (2016), Santos e Matthiesen (2012) e Cavalaro e Muller (2009) ressaltam sobre a 

importância das aulas de educação física para o processo de aprendizagem e desenvolvimento 

do aluno. 
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No estudo realizado por Nacif et al. (2016), no qual buscou-se compreender as 

percepções do aluno com deficiência a respeito das aulas de educação física, foi possível 

constatar que alguns alunos relataram o gosto pelas aulas, devido à oportunidade que eles têm 

de se sentirem incluídos nas atividades, pois conforme afirmam os próprios autores “a 

deficiência não é impedimento para que o adolescente pratique nenhuma atividade ou esporte 

nas aulas, sendo necessário que tanto professores quanto colegas ofereçam oportunidades de 

inclusão” (NACIF et al.; 2016, p. 6). Dessa forma, percebe-se que embora existam limitações 

para realizar algumas das atividades, os alunos com deficiência entendem que sua 

participação nas aulas é importante não só para o desenvolvimento motor, mas também para o 

reconhecimento de suas potencialidades e integração social. 

Para Santos e Matthiesen (2012), além de toda a importância já atribuída à educação 

física como componente curricular das escolas, esta torna-se ainda mais necessária quando se 

trata do ensino de orientação sexual, pois, é uma das disciplinas que melhor se enquadra às 

ações pedagógicas voltadas para a sexualidade. Isto se justifica em razão da educação física 

trabalhar diretamente com o corpo, A esse respeito os autores afirmam que “a Educação 

Física pode ser o „ponto de partida‟ rumo à superação de conceitos e convicções distorcidas 

sobre o corpo e, consequentemente, sobre a sexualidade” (SANTOS e MATTHIESEN 2012, 

p. 9). 

O texto de Cavalaro e Muller (2009) traz a questão da inserção do professor de 

educação física na educação infantil, buscando compreender qual a relevância e o papel desta 

disciplina para as crianças de zero a seis anos de idade. Este estudo foi realizado na 

Universidade Estadual de Maringá (SP), no qual constatou-se que na grade curricular dos 

futuros profissionais de pedagogia, que serão professores regentes na educação infantil, não 

há disciplinas que contemplem a educação física.  

Cabe ressaltar que, assim como no estudo realizado em Maringá, são muitas as escolas 

brasileiras que se deparam com este tipo de problema, em que a inserção de um profissional 

de educação física na educação infantil não acontece. Durante o período em que realizamos o 

estágio supervisionado em algumas escolas públicas de Diamantina/MG, foi possível observar 

claramente essa situação, já que o município não tem professor com essa formação contratado 

para atuar na educação infantil. Assim, os próprios pedagogos ficam responsáveis de ministrar 

o conteúdo referente a educação física, e, muitas vezes, tais práticas pedagógicas quase não 

ocorrem, pois é atribuído maior tempo para as atividades intelectuais, enquanto a prática 

corporal restringem-se ao período do recreio. 
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Cavalaro e Muller (2009) questionam o fato dessa prática pedagógica do movimento 

corporal ser tão importante para a formação e desenvolvimento da criança, porém é trabalhada 

de maneira muito superficial e generalizada na educação infantil. Nesse caso, é necessário 

refletir sobre o trabalho do professor de educação física na fase inicial de escolaridade das 

crianças, mesmo que isso seja bem desafiador para este profissional. 

Foi possível perceber no estudo citado acima, que não houve nenhum indício da 

existência de projetos na cidade de Maringá que envolvessem o trabalho conjunto entre 

pedagogos e professores de educação física no ambiente escolar. Assim, fica evidente a 

necessidade de articulação entre educação infantil e educação física, pois apesar de todos os 

empecilhos existentes, é fundamental que haja essa interação para promover o 

desenvolvimento da criança.  

Ressalta-se que a LDB de 1996 prevê a educação física como componente curricular 

da educação básica; e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil enfatiza a 

necessidade da primeira etapa da educação básica promover o desenvolvimento integral da 

criança, nos seus diferentes aspectos. Dessa forma, considerando a especificidade da educação 

física, entende-se o quanto ela é um componente curricular importante para a educação 

infantil, sendo necessária a presença de um professor da área para conduzir as práticas 

corporais, em parceria com o professor regente da turma.  

Levando-se em consideração que a educação física é uma disciplina muito importante 

para a formação integral do aluno em todas as fases de escolaridade, e que esta faz parte do 

currículo escolar, é relevante discutir por que em algumas instituições ela é tão desvalorizada 

e insignificante. Os artigos analisados durante este trabalho, não enfatizaram sobre o 

desinteresse dos alunos pelas aulas de educação física, mas nós, enquanto estudantes desse 

curso superior, pudemos notar através da observação direta realizada durante os estágios 

supervisionados algumas situações de desvalorização da disciplina. Muitas vezes o professor 

se depara com alunos desmotivados, que se recusam a participar das atividades, e que 

atribuem à disciplina significado apenas de diversão ou prática do esporte numa dimensão de 

lazer, algo não muito necessário para o processo de ensino-aprendizagem. 

Quanto a essa problemática, Peres (2001) ressalta que: 

A Educação Física hoje é um componente que, na maior parte das 

vezes, é marginalizado, desconsiderado, discriminado, chegando até a 

ser excluído dos projetos políticos pedagógicos de algumas escolas. 

Infelizmente alguns/as profissionais ainda corroboram com esta 

situação, afirmando que se deve dar maior ênfase às áreas de 

matemática, linguística e ciências em detrimento de Artes e/ou 

Educação Física, por exemplo. (PERES, 2001, p. 2). 
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 Portanto, um dos principais motivos que explicam a desvalorização da educação física 

no âmbito escolar está no fato de as próprias escolas, por meio da direção, dos professores e 

dos alunos atribuírem à disciplina a ideia de que não se tem obrigatoriedade ou necessidade de 

fazer aulas de educação física. Corroborando com essa ideia, Caparroz (1996, citado por 

Eneas 2013) afirma que a falta de legitimação da educação física e a dificuldade de aplicá-la 

nas escolas pode ser explicada pela grande quantidade de concepções pedagógicas, que 

acabam deixando a educação física sem um objetivo próprio a ser alcançado.  

Em sua pesquisa, Santos et al. (2014) ao buscar compreender a relação que os alunos 

estabelecem entre os saberes na educação física com o aprendizado, perceberam através das 

narrativas destes, que a maioria considera o jogo e as brincadeiras como principais conteúdos 

a serem ensinados na disciplina de educação física. Entretanto, esses conteúdos são 

considerados pelos estudantes como irrelevantes, um aprendizado sem valor. Temos 

claramente, neste caso, a associação da educação física com o lazer a recreação, sendo 

caracterizada, portanto, como um passatempo, livre de obrigações. 

Embora seja encarada por muitos como algo sem tanta importância, o papel da 

educação física, especificamente no caso da Educação Infanfil, é significante na medida em 

que possibilita às crianças vivenciar diversas experiências através do movimento do corpo. 

Dessa forma, as crianças descobrem seus próprios limites, enfrentam desafios, valorizam seu 

corpo e desenvolvem também outras capacidades intelectuais e afetivas (CEREJA, 2015). 

Assim, devemos ressaltar que o primeiro passo para que a educação física seja 

reconhecida e valorizada é buscar compreendê-la como um conteúdo importante na formação 

do aluno assim como as outras disciplinas. Deve-se também desmistificá-la da visão que a 

relaciona apenas com momentos de recreação e lazer para os estudantes. 

Neste sentido é extremamente fundamental o papel do professor, que precisa ter 

ciência da real importância da educação física “não apenas por sua capacidade de desenvolver 

e aprimorar as habilidades motoras, mas por contribuir de forma relevante para o processo de 

ensino e aprendizagem” (MIQUELIN et al., 2014, p. 13).  

O professor também deve estar preparado e motivado para realizar um trabalho 

dinâmico e instigante, que promova maior participação dos alunos nas atividades planejadas. 

Dessa forma, o aluno também precisa compreender a relevância dessa disciplina em seu 

desenvolvimento, tornando-se consciente de suas habilidades e capacidades de percepção e 

interação com o meio em que está inserido. 
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4.4 Conteúdos/temas não esportivos na educação física 

 

Essa categoria vai abordar os textos que apresentaram como dificuldades a inserção de 

conteúdos que constituem a educação física e que não se referem aos esportes. Um deles é a 

dança, outro é a orientação sexual, que é conteúdo de tema transversal, ou seja, não é 

específico da educação física, mas comum a todos os componentes curriculares. Além destes 

dois, temos também um artigo que discute sobre a inserção da educação física na educação 

infantil. Desse modo, serão analisados nesta categoria os textos de Sousa et al. (2014), 

Cavalaro e Muller (2009) e Santos e Matthiesen (2012). 

O estudo de Sousa et al. (2014) trouxe a abordagem de alguns desafios enfrentados 

pelos professores em relação à inserção da dança nas aulas de educação física. Os autores 

citam que, de acordo com os PCN‟s desta disciplina, há uma lista de sugestões de dança e 

atividades rítmicas que podem ser abordadas, devendo ser adaptadas a cada contexto. Porém, 

nem sempre os educadores conseguem inserir tais atividades na educação física escolar. 

Os resultados deste estudo apontaram que isso acontece devido às 

dificuldades/limitações ligadas à questão de infraestrutura e material de apoio da escola, bem 

como à timidez ou falta de afinidade apresentada pelos alunos, principalmente os do sexo 

masculino, que demonstram resistência, preconceito e desinteresse em relação à dança.  

Pode-se constatar que a dança é trabalhada por estes professores de forma muito 

superficial, na qual a ênfase é a teoria, com pouca prática, o que pode comprometer 

diretamente a qualidade do ensino destinado a esses conteúdos. Assim, fica nítida a 

desvalorização da dança nos currículos escolares. Ao serem questionados sobre os momentos 

nos quais trabalham com os conteúdos de dança, constatou-se também que a maioria dos 

professores a considera como sinônimo de festividade. Ou seja, a dança vem sendo trabalhada 

somente em festas escolares (festas juninas, das mães, dos pais e em eventos especiais). 

De forma geral, os resultados encontrados no trabalho de Sousa et al. (2014) em 

relação às dificuldades dos professores de educação física no ensino da dança na escola, estão 

atribuídas à: falta de espaço físico adequado e de materiais pedagógicos; timidez; 

desinteresse; preconceito; pouco tempo destinado para os conteúdos de dança; o vínculo do 

ensino de dança com outras disciplinas; salas numerosas e heterogêneas, e receio em 

atrapalhar as outras salas devido ao barulho. 

Outro estudo analisado e que trouxe resultados ligados às atividades não esportivas e 

seus dilemas nas aulas de educação física foi o de Cavalaro e Muller (2009). Os autores, ao 

discutirem sobre a importância do professor de educação física no processo de aprendizagem 
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e desenvolvimento infantil, apontam que ainda existem muitas dificuldades para se inserir este 

conteúdo curricular na Educação infantil. Isso acontece principalmente pela falta de 

conhecimento sobre o tema e por questões financeiras das prefeituras municipais, que muitas 

vezes contam apenas com o que arrecadam para arcar com os custos com a educação e com 

cursos de atualização dos professores. 

Destaca-se também o artigo de Santos e Matthiesen (2012), que realizaram um estudo 

a fim de verificar como os professores de educação física compreendem a orientação sexual 

como conteúdo curricular da educação física nos anos finais do ensino fundamental, tendo em 

vista que se trata de um tema bastante polêmico, principalmente no ambiente escolar. De 

acordo com o texto, a sexualidade é uma das questões que tem trazido mais dificuldades e 

desafios aos educadores em seu ambiente de ensino. 

 Por se tratar de uma disciplina ligada à cultura corporal de movimento, tem-se a 

“educação física como instrumento fundamental de expressão e ressignificação dos 

sentimentos, afetos e emoções” (SANTOS e MATTHIESEN, 2012, p. 2). Neste caso, essa 

disciplina é considerada ótima opção para inserir em suas aulas conteúdos relacionados à 

sexualidade. Entretanto, nem todos os educadores estão dispostos ou preparados para abordar 

tal temática em sala de aula. Neste sentido, Santos e Matthiesen (2012, p. 2), defendem que 

nas aulas de educação física “cabe ao professor abordar e reconstruir os valores e princípios 

expressos pelos alunos, a fim de se tornar possível uma convivência mais plural e 

compreensiva”. 

Ainda em relação ao texto de Santos e Matthiesen (2012), outro problema recorrente 

no qual os professores se deparam em suas aulas diz respeito às atitudes preconceituosas 

manifestadas pelos alunos, em relação às identidades sexuais e de gênero. Os entrevistados 

relataram que boa parte dessas atitudes é observada quando o aluno demonstra dificuldade em 

aceitar um colega que é homossexual, ou a questão dos meninos quererem “dominar o 

espaço”, ou seja, o papel do homem e da mulher, sendo esta colocada como submissa ao 

gênero masculino. 

Os participantes da pesquisa citada acima destacaram a necessidade de se fazer com 

que todas as áreas do currículo viabilizem a abordagem deste tema no âmbito escolar. Dessa 

forma, o professor precisa estar preparado e assumir sua responsabilidade no trabalho de 

orientação sexual, fazendo com que o aluno consiga analisar criticamente essa realidade 

social.  

Verificou-se também na pesquisa que, embora este tema seja ainda um grande desafio 

devido às dificuldades de ser abordado, os professores entrevistados consideram 
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extremamente importante o papel da escola no desenvolvimento do trabalho de orientação 

sexual. Para eles, a inserção dessa temática nas aulas de educação física pode contribuir na 

formação do cidadão, com a ampliação de informações, desconstruindo assim, os 

preconceitos e discriminações. 

Ao discutir sobre a inserção de conteúdos não esportivos na educação física, devemos 

enfatizar que os PCN‟s deixam claro que os temas transversais (neste caso a orientação 

sexual) devem ser abordados em todas as disciplinas escolares. Ou seja, a educação física 

dentro de sua especificidade, também deveria tratar essa temática em suas aulas. No entanto, 

dificilmente consegue-se colocar em prática o que está explícito nos PCN‟s, apesar da 

obrigatoriedade, pois a maioria dos professores não tem preparação ou capacitação adequada 

para lidar com o tema.  

O ensino da dança, por exemplo, é um tema que está presente nos PCN‟s, inserida nas 

áreas de educação física e de Artes. Mas sabe-se também que este conteúdo tem apresentado 

dificuldades de ser abordado pelo professor devido às carências em sua formação profissional. 

Gaspari (2005, citado por Pereira 2009) ao realizar uma pesquisa com professores de 

educação física, constatou que estes possuem dificuldades para ensinar conteúdos de dança 

em suas aulas devido a pouca ou nenhuma experiência com essa abordagem na escola e à 

formação insuficiente, fazendo com que eles se sintam inseguros para ministrar tal conteúdo.  

Outros problemas que impedem a realização do ensino de dança na educação física 

são: falta de planejamento por parte do professor para com os objetivos e conteúdos 

específicos de dança; dificuldade na elaboração e definição de estratégias metodológicas 

apropriadas para o manuseio com este tema específico; preconceito e resistência por parte dos 

alunos, pais e professores; falta de interesse e de afinidade dos alunos, etc. (PEREIRA, 2009).  

4.5 Estratégias de Superação 

 Nos textos analisados no decorrer desse trabalho encontram-se diversas ideias e 

sugestões propostas pelos autores para uma possível superação dos problemas abordados. Em 

relação ao processo de inclusão de alunos com deficiência nas aulas, as principais medidas de 

superação na perspectiva de Aguiar e Duarte (2005) e Costa (2010) estão relacionadas à: 

 Ações que promovam maior participação dos alunos com necessidades especiais nas 

aulas, pois assim, os demais alunos poderão desenvolver mais atitudes de respeito, 

companheirismo, solidariedade, cooperação e responsabilidade frente ao outro; 
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 Atitudes por parte dos governantes a fim de oferecer condições dignas e reais para a 

implementação da escola inclusiva no país. Isso seria possível através de cursos de 

capacitação para os docentes; verbas que atendam as necessidades estruturais das 

escolas, propiciando, dessa forma, apoio educacional especializado e adequado a todos 

(AGUIAR e DUARTE, 2005);  

 Necessidade de se repensar os programas de preparação profissional, com a 

contemplação dos temas referentes à diversidade (especialmente a inclusão) nos 

currículos dos cursos de formação (COSTA, 2010); 

Para estes autores, as dificuldades e limitações poderão ser superadas através de uma 

ação conjunta entre políticos e escolas, onde haja diretores e professores preparados, um 

currículo conectado ao cotidiano, instalações físicas razoáveis, e participação de toda a 

comunidade. 

Os trabalhos de Fiorini e Manzini (2014; 2016) também apontaram estratégias de 

superação de obstáculos relacionadas ao processo de inclusão. Eles defendem que não só a 

educação física, mas também as demais disciplinas da grade curricular dos cursos de 

formação devem estar envolvidas com o tema da inclusão, no qual cada uma delas 

identificaria uma maneira de contribuir dentro de sua especialidade.  

Outras ações citadas pelos autores seriam convidar pessoas com deficiência para 

participarem das aulas práticas; elaborar uma ementa de disciplina que se aproxime da 

realidade escolar vivenciada pelo professor de educação física. Em relação à formação 

continuada, Fiorini e Manzini (2014, p. 8) apontam que: 

As ações poderiam ser tomadas pelos coordenadores de um curso de 

formação e, também, pela própria Secretaria Municipal de Educação, 

no sentido de: identificar as dificuldades específicas e as situações de 

sucesso do grupo de professores frente à inclusão para, assim, planejar 

um curso; discutir, junto à Prefeitura, as condições para a realização 

do curso, por exemplo, carga horária necessária, dispensa/convocação 

dos professores; ministrar o curso em parceria com profissionais com 

experiência em atividade física para alunos com deficiência e inclusão 

educacional, para que houvesse uma troca de experiências. Outras 

ações seriam em nível de Políticas Públicas, municipais, estaduais e 
federais, tanto na criação de programas de formação continuada 

voltados à Educação Especial e Educação Física Adaptada, quanto no 

incentivo aos professores para buscarem especializações. 

 

Para a superação dos empecilhos relacionados ao tema da orientação sexual nas aulas 

de educação física, Santos e Mathiesen (2012, p. 9) sugerem a “construção de um currículo 

escolar no qual o corpo apareça como elemento central na articulação de projetos 

interdisciplinares”. Nessas condições, a Educação Física assumiria um papel fundamental na 
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mediação de ações pedagógicas voltadas à orientação sexual em toda a escola, ainda que tais 

ações devam ser precedidas da ampliação estrutural dos objetivos educacionais e de melhorias 

da profissão docente. 

Dessa forma, apontamos que algumas estratégias que podem ajudar o professor a 

transformar sua prática docente, seria este buscar formas de conhecer os mecanismos 

corporais e rever as reações expressadas para acontecimentos vivenciados pelo corpo. Ou 

seja, promover um autoconhecimento, que, consequentemente, ajudaria os estudantes a 

resistirem às ideologias autoritárias da sociedade que interioriza a imagem negativa das 

práticas esportivas, considerando que estas só favorecem as pessoas mais ágeis, fortes e 

habilidosos, isto é, com perfil atlético. 

 Quanto à importância de se inserir o professor de educação física na Educação Infantil, 

Cavalaro e Muller (2009) enfatizam em seu trabalho que, embora seja um processo difícil, 

devido aos empecilhos que surgem, existe sim a possibilidade de um trabalho conjunto entre 

essas duas áreas. Para isso, seria necessário principalmente investimento financeiro estadual 

ou federal para os municípios, que garanta uma educação de qualidade. 

 Em relação à falta de conhecimento sobre o tema, que é outro problema citado por 

Cavalaro e Muller (2009) que dificulta a inserção da educação física na Educação Infantil, são 

apontadas algumas sugestões a serem propostas, como por exemplo: pesquisas, palestras, 

grupos de estudo e seminários. Nessa perspectiva, os autores defendem que, através da 

obtenção do conhecimento sobre a importância do movimento do corpo (das atividades 

físicas) para o desenvolvimento das crianças, é possível lutar em prol de que o professor de 

educação física atue na área da Educação Infantil e seja valorizado. 

 De maneira geral, podemos perceber que os problemas apresentados neste trabalho são 

reflexos de uma política deficitária, sem planejamento, e também do “status” da disciplina por 

ser desvalorizada, muitas vezes, pelos próprios professores e demais membros da comunidade 

escolar. Porém, devemos ressaltar que apesar de todos os obstáculos que afetam os 

professores de educação física, existem soluções para tentar revertê-los e que algumas delas 

podem partir dos próprios profissionais.  

 Na percepção de Oliveira (2011) os professores de educação física, para ser mais 

valorizados, precisam rever seus próprios interesses, dar mais valor à profissão e à forma com 

que trabalham dentro da escola. A partir daí, pode-se construir uma melhor relação entre 

docentes e direção escolar, e por meio de ações coletivas haverá maior conscientização de 

todos a respeito da importância curricular da educação física. 

 Portanto, através da intervenção do professor, podem-se criar maneiras adequadas para 
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estimular e motivar seus alunos, como por exemplo: saber usar a criatividade para apresentar 

propostas interessantes, buscar meio alternativos para ministrar suas aulas de acordo com a 

realidade em que estão inseridos, lutar por melhores condições de trabalho e também investir 

em cursos de formação continuada. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A educação física configura-se ainda hoje como uma disciplina marginalizada e com 

bastante descrédito, embora seja componente curricular obrigatório da educação básica. As 

pesquisas demonstram que os professores têm encontrado diversos obstáculos que limitam, e 

muitas vezes até impossibilitam, sua prática pedagógica. 

Os resultados deste trabalho nos possibilitou compreender que as maiores dificuldades 

enfrentadas pelos professores no ambiente escolar estão relacionadas à falta de espaço físico 

adequado, precariedade e ausência de materiais pedagógicos, desvalorização da disciplina e às 

deficiências no processo de formação docente. Tais fatores favorecem para o não 

reconhecimento da importância da disciplina no desenvolvimento dos alunos, o desinteresse e 

desmotivação tanto destes quanto do próprio professor, o que compromete cada vez mais a 

qualidade do ensino. Durante as práticas de ensino e de estágio supervisionado nos deparamos 

diversas vezes com professores inibidos de ministrar suas aulas da maneira como haviam 

planejado, por falta de espaço adequado, de materiais, e também de organização da própria 

escola, que nem sempre demonstra estar preocupada em resolver estes problemas.  

Verificou-se também, por meio dos artigos analisados, que existem estratégias para 

superar ou pelo menos minimizar as dificuldades enfrentadas pelos professores de educação 

física. Porém, mudanças nessa realidade só serão possíveis por meio de planejamentos e ações 

conjuntas envolvendo corpo docente, direção escolar e órgãos públicos.  

Os professores precisam lutar por melhores condições de trabalho, refletir sobre sua 

prática pedagógica, valorizando mais sua profissão, e principalmente buscar alternativas e 

formas de atualização por meio de cursos de formação continuada. Também é necessário 

destacar a importância dos cursos de formação de futuros profissionais, que precisariam 

passar por uma reformulação em seus currículos, para ficarem mais voltados à realidade 

vivenciada pelo professor. 

 Diante de tudo aqui exposto, devemos enfatizar a necessidade em se pensar numa 

concepção da educação física com um olhar mais crítico e positivo, no qual possa-se romper 

com o paradigma que a coloca em status de inferioridade quanto às outras disciplinas. Como 

futuros professores, e sabendo das deficiências que há durante o processo de formação 

acadêmica, precisamos ter em mente que enfrentaremos muitos destes obstáculos no ambiente 

de trabalho, porém não podemos deixar que isso se torne empecilho para nossa profissão, pois 

a educação física tem tanta importância quanto os demais conteúdos curriculares.  
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É preciso que os docentes encontrem formas de adequação à realidade, buscar 

aperfeiçoamento, e se adaptar às diversas situações, a fim de realizar um trabalho com aulas 

atraentes e que estimule sempre a participação do aluno. Por isso, é extremamente 

fundamental que essa temática continue sendo debatida, uma vez que há toda uma 

complexidade nela envolvida. 

 Portanto, espera-se com a realização deste trabalho e com as estratégias de superação 

apresentadas, contribuir para a legitimidade da educação física enquanto componente 

curricular. Consequentemente, busca-se incentivar e promover uma mudança de postura por 

parte dos docentes e de futuros profissionais da área, a fim de formar cidadãos capazes de 

refletir e transformar a realidade na qual estão inseridos. 
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