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RESUMO 

 

No presente trabalho foi utilizada a metodologia caracterizada como pesquisa 
bibliográfica cujo método abordado é qualitativo, trata-se sobre quais os fatores que 
contribuem para que os professores de Educação Física tenham tantas dificuldades 
de trabalhar em escolas de ensino fundamental. E tem como objetivo geral apontar 
as dificuldades que o professor de Educação Física tem no Ensino Fundamental e 
as condições das salas de aula e os materiais apresentados para a prática da 
educação física (instalações, material didático, espaço físico), e desenvolver 
estratégias pedagógicas efetivas para solucioná-las. E tem os seguintes objetivos 
específicos: Debater sobre a falta de materiais dentro das escolas; Reconhecer a 
falta de espaço físico para desenvolver as aulas; Discutir porque a tanto 
desinteresse dos alunos. O trabalho compõe-se em três capítulos onde o primeiro 
aborda conteúdos sobre a precariedade de materiais na escola, o segundo fala 
sobre a falta de infraestrutura e o terceiro debate sobre a falta de interesse dos 
alunos. Contudo, nota-se que além da falta de materiais, os professores sentem 
grandes dificuldades por causa da infraestrutura inadequada. Escolas do ensino 
fundamental não possuem quadra e nem sala específica para as aulas de educação 
física. Estudos mostram que no decorrer dos anos as escolas melhoraram sua 
infraestrutura, porém, não foi o suficiente. Tudo isso causa nos alunos uma grande 
falta de interesse, pois as aulas se tornam monótonas e enjoativas para eles. Logo, 
o professor tem que usar de sua criatividade para conseguir chamar a atenção dos 
alunos e alcançar seu objetivo. 
 
 

Palavras-chave: Educação Física; Ensino Fundamental; Professor; Infraestrutura; 

Falta de Materiais. 
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SALES, Augusto Junior Ferreira. The Difficulties Faced by the Professor of 
Physical Education in Elementary Schools. 2017. p. 27. Trabalho de Conclusão 
de Curso em Licenciatura em Educação Física – Faculdade de Macapá-FAMA, 
Macapá, 2017. 

ABSTRACT 

In the present work we used the methodology characterized as a bibliographic 
research whose method is qualitative, it is about which factors contribute to the fact 
that Physical Education teachers have so many difficulties working in elementary 
schools. It has as general objective to point out the difficulties that the teacher of 
Physical Education has in Elementary School and the conditions of the classrooms 
and the materials presented for the practice of physical education (facilities, didactic 
material, physical space), and to develop effective pedagogical strategies to solve 
them. It has the following specific objectives: Discussing the lack of materials within 
schools; Recognize the lack of physical space to develop classes; Discuss why so 
much disinterest of the students. The paper is composed of three chapters where the 
first deals with content about the precariousness of materials in the school, the 
second talks about the lack of infrastructure and the third debate about the lack of 
interest of the students. However, it is noted that in addition to the lack of materials, 
teachers experience great difficulties because of inadequate infrastructure. 
Elementary schools do not have a specific classroom or classroom for physical 
education classes. Studies show that over the years schools have improved their 
infrastructure, but that has not been enough. All this causes students a great lack of 
interest, as the classes become monotonous and cloying for them. So the teacher 
has to use his creativity to get the students' attention and reach their goal. 
 
 
 

 

Key-words: Physical Education; Elementary School; Teacher; Infrastructure; Lack of 
Materials. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação física no ensino fundamental é de suma importância para a 

formação do aluno e, desta maneira, ela deve ser tratada com muito interesse pelos 

profissionais da área, mesmo que seja muito dificultoso o trabalho a ser 

desenvolvido. Nos tempos de rápidas transformações sociais que repercutem nas 

escolas, os professores necessitam fundamentarem-se teoricamente buscando 

novos modelos e métodos para que a Educação Física siga formando a 

integralidade dos alunos, sempre levando em conta a moral e a ética, onde os 

mesmos devem ser tratados com respeito, e suas experiências de vida. 

A literatura mostra que desde muitas décadas atrás os professores de 

Educação Física perpassam por dificuldades em ministrarem suas aulas, pois 

quando não é pela falta de interesse dos alunos, é pela falta de materiais e 

infraestrutura. Com tudo, os profissionais precisam se capacitar melhor e buscar 

formas de conseguir aplicar os conteúdos elaborados. E a referente pesquisa traz 

algumas informações sobre esse tema. Apresenta as principais variáveis que 

influenciam a atuação profissional do professor de educação física no ensino 

fundamental e discute a formação profissional dos professores de educação física 

frente às diversidades da atuação no ensino fundamental. Com o interesse voltado 

para a análise das dificuldades e as necessidades dos professores de educação 

física espera-se também estar contribuindo, entre outras coisas, com a reflexão, com 

o conhecimento e reconhecimento do professor a respeito de como funciona a 

dinâmica do seu cotidiano. Entende-se que somente a partir desta lógica será 

possível avançar para uma atitude investigadora continuada e encontrar caminhos 

para uma transformação. 

Existem diversas barreiras enfrentadas pelos profissionais de Educação 

Física para ministrarem suas aulas. Diante disso, quais os fatores que contribuem 

para que os professores de Educação Física tenham tantas dificuldades de trabalhar 

em escolas de ensino fundamental? 

O referente trabalho teve como objetivo geral apontar as dificuldades que o 

professor de Educação Física tem no Ensino Fundamental e as condições das salas 

de aula e os materiais apresentados para a prática da educação física (instalações, 

material didático, espaço físico), e desenvolver estratégias pedagógicas efetivas 
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para solucioná-las. E tem os seguintes objetivos específicos: Debater sobre a falta 

de materiais dentro das escolas; Reconhecer a falta de espaço físico para 

desenvolver as aulas; Discutir porque a tanto desinteresse dos alunos.  

Na referida pesquisa utilizou-se método qualitativo, esse método permite ter 

um olhar para o subjetivo, para os significados existentes em certo contexto, 

produzidos socialmente por determinados grupos onde busca aprofundar nos 

fenômenos que estão sendo estudados. Os procedimentos metodológicos 

basearam-se na pesquisa bibliográfica que proporciona maior familiaridade com o 

problema, com vista a torná-lo mais claro, assim entende-se como o professor de 

Educação Física está ligado ao processo de alfabetização e quais as suas 

contribuições para a aprendizagem das crianças, tendo material e espaço adequado 

ou não.  

O trabalho compõe-se em três capítulos onde o primeiro aborda conteúdos 

sobre a precariedade de materiais na escola, o segundo fala sobre a falta de 

infraestrutura e o terceiro debate sobre a falta de interesse dos alunos no que diz 

respeito à participação nas aulas de educação física. 
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1 FALTA DE MATERIAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Uma prática de Educação Física de qualidade deve abranger as diferentes 

dimensões, tanto conceituais, procedimentais e atitudinais, disponibilizando outros 

esportes individuais, como por exemplo, o Atletismo. Isso estimulará mais a 

participação dos alunos às práticas corporais e seria importante diversificar as 

vivências experimentadas nas aulas para além dos esportes tradicionais (futebol, 

voleibol ou basquetebol). Mas para isso, o professor conta com a ajuda de materiais 

como: cones, bolas, arcos, entre outros. No entanto, um bom profissional utiliza 

outros recursos criativos para conseguir alcançar seu objetivo. 

Segundo Pirolo (2005), as condições da sala de aula e os materiais 

apresentados para a prática de educação física (instalações, material didático, 

espaço físico) muitas vezes interferem de modo significativos nos trabalhos 

pedagógicos da disciplina de educação física. Conforme afirma Bracht (2003, p. 39): 

 

A existência de matérias, equipamentos e instalações adequadas é 
importante e necessária para as aulas de Educação Física, sua ausência ou 
insuficiência podem comprometer o alcance do trabalho pedagógico. De 
acordo com o autor o profissional precisa ter bons materiais e espaço 
apropriado para conseguir ministrar uma boa aula. (BRACHT, 2003, p. 39) 

 

Os materiais quando são comprados para a aula de educação física, são 

comprados aleatoriamente sem nível de importância, como Canestraro (2009) afirma 

dizendo o seguinte: “pode-se notar que as prioridades na compra de material 

pedagógico não têm uma preferência na hora de adquirir (veem a bola, corda e um 

espaço vazio) como suficiente para desenvolver as atividades do currículo”. 

Diante disso, no estudo de Canestraro; Zulai & Kogut (2014), que tinha como 

finalidade verificar a dificuldade que os professores de Educação Física do Ensino 

Fundamental enfrentam no seu cotidiano de sala de aula, verificou-se que os 

professores encontram maiores dificuldades quanto ao material disponível pela 

escola para trabalhar sua prática pedagógica quando comparados aos demais 

indicativos selecionados para esta pesquisa (estrutura física, número de alunos, falta 

de vontade, dentre outros). Este trabalho demonstrou que, torna-se necessário que 

se verificarem os recursos materiais, bem como as implicações metodológicas por 

parte do professor de Educação Física quanto ao seu trabalho junto aos alunos, 
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para que esse processo venha acontecer em um contexto significativo, observando-

se as situações em que é necessária uma postura didática mais criativa. 

Contudo, nota-se a relevância do material didático, pois sem ele fica muito 

difícil de conseguir realizar uma boa aula. Entretanto, um profissional bem 

capacitado consegue estimular seus alunos mesmo com muitas dificuldades 

impostas pelo ambiente em que trabalha. Pois mesmo não tendo materiais e espaço 

adequado o professor de Educação Física bem preparado consegue ministrar uma 

boa aula e fazer com que seus alunos se relacionem e atribuam um grande valor a 

essa disciplina, criando a possibilidade de se tornarem indivíduos ativos e 

autônomos nos aspectos motor, cognitivo e sócio afetivo. 

Devido a esses fatores, o profissional tem que se valer de sua criatividade e 

sabedoria para conseguir alcançar o seu objetivo perante a falta de materiais. No 

estudo realizado por Sebastião e Dos Santos Freire (2009) onde entrevistaram e 

observaram as aulas de três professores de uma mesma escola que utilizaram a 

construção de materiais alternativos para solucionar o problema da escassez de 

recursos materiais, obtiveram resultados que expressam uma realidade incomum na 

Educação Física, sugerindo transformações na intervenção docente. 

No quadro 1, durante a observação, os pesquisadores registraram os 

materiais utilizados pelos professores, bem como a estratégia de aplicação, 

enfatizando os materiais alternativos. Os dados foram separados por professor e 

agrupados por série, de acordo com o objetivo da atividade. Nesse quadro, os 

materiais alternativos aparecem em negrito (SEBASTIÃO; DOS SANTOS FREIRE, 

2009). 

 

Quadro 1: Materiais utilizados nas aulas de acordo com o objetivo das atividades. 

 Série Atividade / Objetivo Materiais 

P1 1ª Fantasia 
Dramatização 
Dança 

aparelho de som / cd´s / fitas cassete 

Manipulação 
Locomoção 
Equilíbrio 

lenço / saquinho de areia 

Jogos bexiga / dama / corda / colete / saquinho de areia / 
bola de meia / garrafas pet / bola de borracha / bola 
grande de e.v.a. / lençol  

Brincadeiras aparelho de som / arco / saquinhos de areia / bola 
de meia / coletes/ bola de borracha / lenço / garrafa 
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pet / corda / vai-e-vem / bexiga / saco de estopa /  

2ª Fantasia 
Dramatização 
Dança 

aparelho de som  / cd´s / fitas cassete 

Manipulação 
Locomoção 
Equilíbrio 

Colchonete 

Jogos colete / bola de borracha / placa de E.V.A. / saquinho 
de areia / bola de meia / garrafa pet / damas 

Brincadeiras bolinha de gude / perna de pau / pé de lata / 
raquetes de tênis, frescobol, plástico e cabide / 
bolinhas de tênis e frescobol / corda / bexiga 

Esporte bola de basquete / colete / cadeira / cone 

3ª Fantasia 
Dramatização 
Dança 

aparelho de som / cd´s / fitas cassete 

Manipulação 
Locomoção 
Equilíbrio 

Lenço 

Jogos placas de E.V.A. / garrafa pet / bola de borracha / 
saquinhos de areia / bola de meia / colete / corda / 
dominó / damas 

Brincadeiras perna de pau / pé de lata / corda / bolinha de gude  

Esporte bola de basquete / colete / cadeira / bola grande de 
E.V.A. / lençol 

P2 1ª Manipulação 
Locomoção 
Equilíbrio 

minitrampolim / pneus / arcos / colchonetes 
pequenos / barreirinhas / bolinhas de tênis / minigols 
/ traves de equilíbrio / colchão oficial de ginástica 
artística / lousa e giz / atlas do corpo humano 
(esquelético e muscular). 

2ª Brincadeiras pneu  / colchão / corda 

4ª Manipulação 
Locomoção 
Equilíbrio 

skate / bicicleta 

Jogos freesby / raquete de frescobol / bola de tênis / cone / 
colete / bola de futebol / bola de vôlei (praia) / bola 
de basquete. 

P3 2ª Brincadeiras colete / bola de basquete 

3ª Esporte colete / bola de vôlei (praia) / bola de basquete 

4ª Esporte colete / cone / bola de basquete / bola de vôlei 
(praia) / bola de futebol / arcos 

Fonte: Sebastião e Dos Santos Freire (2009) 
 

Das 89 aulas observadas, em 35 foi utilizado material alternativo; em 40, 

material oficial e, em apenas 14, não houve a manipulação de qualquer tipo de 

material. Estas 14 aulas foram aplicadas pelo professor 1, nas quais propôs 



12 
 

 

brincadeiras cantadas e outras atividades, utilizando o próprio corpo do aluno para 

atingir o objetivo da aula. Percebe-se então que, para esses professores, a origem 

da prática de construção de materiais alternativos foi a necessidade de encontrar 

instrumentos para realizar seu trabalho. Entretanto, essa necessidade se apresenta 

a inúmeros professores de Educação Física, que também enfrentam a falta de 

recursos materiais apropriados para suas aulas, mas que não adotam as atitudes 

apresentadas pelos sujeitos desta pesquisa (SEBASTIÃO; DOS SANTOS FREIRE, 

2009). 

Os professores hoje, especificamente os de Educação Física, não têm outra 

saída senão a do aperfeiçoamento, pois não tem material na maioria das escolas de 

ensino fundamental, para um fazer competente (NASÁRIO, et al, 1999). Sendo que, 

além de tudo isso, o profissional tem que estar preparado para saber trabalhar com 

os alunos do ensino fundamental, pois segundo Nasário, et al (1999. p. 06): 

 
O aluno não é uma folha em branco em que se possa inscrever ali toda uma 
formação pré-determinada. Ele vê televisão, ouve, participa da sociedade e 
chega á escola com um vasto conhecimento que precisa ser amplamente 
considerado. O professor, portanto, precisa estar capacitado para poder 
fazer a leitura deste saber já elaborado, e, a partir dele, acrescentar 
conhecimento e proporcionar as transformações necessárias. A maioria dos 
alunos tem nas suas casas a televisão, que com competência faz o seu 
papel, e que os educadores deverão gerenciar de forma crítica as 
informações que muitas se contradizem com o trabalho educacional do 
professor. 

 

Martins e Fensterseifer (2009) afirmam que a principal ou uma das principais 

“desculpas” dos professores de Educação Física que interfere diretamente no 

(possível) planejamento e desenvolvimento das aulas é a precariedade de materiais 

e espaços físicos adequados que a escola tem condições de oferecer. Esse discurso 

é muito debatido, questionado e polemizado durante, praticamente, toda a 

graduação, sendo que, em alguns momentos, torna-se necessária a produção de 

materiais didáticos alternativos passíveis de serem aproveitados nas aulas de 

Educação Física em escolas que não ofereçam condições adequadas para as 

práticas. Continua dizendo que: 

Podemos muito bem desenvolver um trabalho em uma turma de sexta série, 
na dimensão dos esportes, com unidades didáticas de Judô, Atletismo e 
Futsal, por exemplo. Isso não significa que a escola deva dispor de um 
tatame para a luta, uma pista de atletismo oficial e uma quadra oficial 
(geralmente uma quadra as escolas possuem, de acordo com as condições 
de cada contexto). Nesse momento é que entra a questão da metodologia 
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de trabalho do professor de Educação Física, que, dentro do seu 
planejamento, fará a tematização dessas modalidades esportivas de 
acordo com as condições e realidade da comunidade escolar em que está 
inserido. Em nossas aulas, por exemplo, já estão caracterizados o “nosso” 
judô, o “nosso” atletismo, pois são fenômenos abordados na escola de uma 
forma adaptada, mas que não deixam de proporcionar aos alunos as 
vivências das lógicas internas de cada modalidade esportiva, seja ela uma 
luta, um esporte de invasão, um esporte de quadra dividida, uma ginástica, 
entre outros. 

    Assim, também, concordando com Bracht: 

A corrida como a realizada no esporte atletismo, não é uma manifestação 
apenas biológica do corpo, mas uma construção histórica com um 
determinado significado social. Mas qual seu significado? Este significado é 
imutável? Podemos alterá-lo, atribuir novos? Estas questões passam então 
a ser objeto também de nossas aulas, pois temos a atribuição de propiciar 
aos nossos alunos que se apropriem dessa manifestação cultural (no seu 
sentido amplo), mas não apenas de forma a repeti-la e, sim, de forma a 
permitir que participem dessa construção, para o que é fundamental que a 
compreendam, que aprendam também a construir cultura (corporal, de 
movimento ou corporal de movimento)  
 

Para Faria Junior (1981) educação é “o processo de crescimento e 

desenvolvimento pelo qual o indivíduo assimila um corpo de conhecimentos, 

demarca os seus ideais e aprimora a sua habilidade no trato dos conhecimentos 

para a consecução daqueles ideais”. E para conseguir alcançar esse objetivo o 

profissional de Educação Física necessita de materiais, espaço adequado e uma 

boa fundamentação teórica. 

Portanto, acredita-se que a escola é um dos lugares mais relevantes para se 

atingir este objetivo, porque o conhecimento é a abertura do caminho para o 

vislumbrar das possibilidades de ampliar e entender com clareza as variáveis que se 

mostram em torno do sistema, para assim tentar modificá-las e transformá-las, 

construindo uma sociedade mais consciente, mais livre, mais justa, participativa e 

crítica. Dando a oportunidade para que aluno e professor cresçam juntos através do 

ensino-aprendizagem.  
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2 FALTA DE INFRAESTRUTURA PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

A educação começa na família, mas se desenvolve na escola. Porém, a 

educação hoje apresenta inúmeras falhas e os governantes não demonstram 

interesse algum para mudar essa realidade, já que ela representa um perigoso 

mecanismo de articulação política e social. Então, cabe ao verdadeiro educador 

mudar esse contexto. Mas o professor encontra nesse caminho muitas dificuldades, 

como por exemplo, o professor de Educação Física, necessita de uma boa 

infraestrutura para conseguir ministrar uma aula de qualidade e, infelizmente se 

enxerga sem uma quadra poliesportiva e sem material didático, tornando esse 

caminho mais complicado.  

Um ambiente propício para as aulas de educação física seria o indicado 

como, por exemplo, uma sala específica e uma quadra para as aulas práticas. Mas 

os governantes não se preocupam com isso e projetam os edifícios escolares de 

qualquer maneira segundo Beltrame e Moura (2009): 

 
A preocupação com o ambiente apropriado para o desenvolvimento das 
atividades humanas deve se estender aos prédios escolares, visto que 
estes locais abrigam inúmeras pessoas com a finalidade de adquirir 
conhecimento e cultura. Assim, é necessário que a arquitetura destes 
prédios esteja plenamente adequada para receber os estudantes e 
possibilitar o máximo de condições de aprendizagem.  

 
O trabalho de Sátyro e Soares (2007) usa os dados do Censo Escolar para 

descrever as condições de infraestrutura, tanto física como de recursos humanos, 

das escolas do ensino fundamental brasileiro. Para analisar a infra-estrutura das 

escolas foi construída variável-síntese das dependências existentes na escola 

chamada Índice de Infra-Estrutura. Este índice nada mais é que o primeiro fator de 

uma análise de componentes principais que engloba vários itens do Censo Escolar 

que perguntam se a escola tem ou não tem determinada dependência (benfeitoria). 

São elas: diretoria, secretária, sala de professores, biblioteca, laboratório de 

ciências, laboratório de informática, cozinha, depósito de alimentos, refeitório, pátio, 

quadra, parque infantil, dormitório, berçário, sanitário fora do prédio, sanitário dentro 

do prédio, sanitário adequado à pré-escola e sanitário adequado a alunos com 

necessidades especiais/acessibilidade.  
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Foram feitos gráficos mostrando a densidade nos mesmos três pontos no 

tempo – 1997, 2001, e 2005 - Para ilustrar o perfil das escolas, são apresentados 

abaixo dois gráficos que mostram a densidade do Índice de Infra-Estrutura em 

determinados pontos para escolas urbanas, metropolitanas e rurais, 

respectivamente. O primeiro deles permite a comparação entre escolas conforme 

sua localização rural, urbana ou metropolitana, o segundo mostra o mesmo Índice 

dando peso às escolas pelo número de alunos matriculados (SÁTYRO e SOARES, 

2007) 

 

Gráfico 1: Densidade Kernel para infra-estrutura em 1997, 2001 e 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Censo Escolar 1997 a 2005. - (SÁTYRO e SOARES, 2007)  

 

O gráfico acima apresenta três densidades. A primeira indicada pelos círculos 

representa a infraestrutura de todas as escolas de ensino fundamental para o ano de 

1997. A segunda indicada por quadrados representa a infraestrutura para o ano de 

2001, que é o ano mediano do período analisado. A terceira indicada por triângulos 

representa a infraestrutura escolar para o final do período estudado – 2005. Foram 

utilizadas apenas escolas que tinham alunos matriculados no ensino fundamental. O 

gráfico 1 mostra de forma nítida, que o tempo teve impacto no melhoramento da 

infraestrutura escolar na medida em que diminui a densidade das escolas à 

esquerda do eixo horizontal nos diferentes pontos no tempo: 1997, 2001 e 2005. Se 

dividirmos, com algum grau de arbitrariedade, o índice no ponto zero, podemos 



16 
 

 

afirmar que a porcentagem de escolas cuja infraestrutura é inferior a zero passou de 

74% em 1997 para 66% em 2001, chegando a 58% em 2005. Ou seja, de apenas 

26% de escolas acima de zero em 1997, ao final do período analisado alcançamos 

42% delas. (SÁTYRO e SOARES, 2007) 

Nota-se que as escolas não possuíam infraestrutura adequada, nem se quer 

para as aulas das disciplinas teóricas, muito menos para a disciplina de educação 

física, que na época era vista como uma disciplina totalmente prática.  

O gráfico 2, como dito acima, também representa as três densidades 

referentes aos três pontos no tempo com a diferença de que este kernel foi feito 

utilizando-se o peso analítico de alunos matriculados no ensino fundamental. 

 

Gráfico 2: Densidade Kernel para infra-estrutura em 1997, 2001 e 2005 com peso 
por alunos matriculados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Censo Escolar 1997 a 2005- (SÁTYRO e SOARES, 2007) 

 

Observa-se, claramente, que a densidade da infraestrutura escolar distribuiu-

se mais à direita do eixo horizontal. Isso porque as piores escolas são também as 

menores. Utilizando-se do mesmo artifício de dividir o índice em escolas abaixo e 

acima de zero, observa-se diferença enorme em comparação com o kernel de 

infraestrutura sem peso. Neste caso, a densidade da infraestrutura das escolas 

abaixo de zero passou de 27% em 1997 para 25% em 2001, chegando a 20% em 

2005 (SÁTYRO e SOARES, 2007) 
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Visualiza-se uma pequena mudança até o ano de 2005, de acordo com a 

pesquisa, mas, não é o suficiente para uma prática pedagógica eficiente. Precisa de 

mais investimentos, mais políticas públicas. Sem quadra e sem material pedagógico, 

fica muito difícil um professor de educação física ministrar uma aula. 

Em um estudo mais recente realizado por Soares Neto, et al, (2013) que tinha 

como perspectiva de buscar melhores formas de mensurar fatores contextuais, foi 

desenvolvida uma escala de infraestrutura escolar, utilizando-se os dados do Censo 

Escolar de 2011. Nesse estudo, quatro níveis de infraestrutura foram estabelecidos: 

elementar, básico, adequado e avançado. Segundo Barbosa, et al., (2001): 

Essa escala de infraestrutura possibilita análises relevantes da realidade 
das escolas brasileiras de forma simples, possibilitando o planejamento de 
políticas públicas para a melhoria da educação do país. Há de se 
considerar, ainda, que estudos já demonstraram que as condições físicas e 
o ambiente escolar são variáveis que impactam a proficiência em todas as 
regiões brasileiras, e que há uma forte correlação entre infraestrutura e nível 
socioeconômico  

 

A Tabela 1 mostra a distribuição das escolas brasileiras nos níveis de 

infraestrutura estabelecidos pela escala. 

 
Tabela 1: Descrição dos níveis e percentual de escolas por intervalo de proficiência 
da escala de infraestrutura escolar 

Nível 
Percentual de 

Escolas 
Descrição dos níveis de 

infraestrutura 

 

1 - Infraestrutura elementar 

 

44,5 

Infraestrutura escolar elementar: 

estão neste nível escolas que 

possuem somente aspectos de 

infraestrutura elementares para o 

funcionamento de uma escola, tais 

como água, sanitário, energia, 

esgoto e cozinha. 
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2 - Infraestrutura básica 

 

40,0 

Infraestrutura escolar básica: além 

dos itens presentes no nível 

anterior, neste nível as escolas já 

possuem uma infraestrutura 

básica, típica de unidades 

escolares. Em geral, elas 

possuem: sala de diretoria e 

equipamentos como TV, DVD, 

computadores e impressora. 

 

 3 - Infraestrutura adequada 

 

14,9 

Infraestrutura escolar adequada: 

além dos itens presentes nos 

níveis anteriores, às escolas deste 

nível, em geral, possuem uma 

infraestrutura mais completa, o que 

permite um ambiente mais propício 

para o ensino e aprendizagem. 

Essas escolas possuem, por 

exemplo, espaços como sala de 

professores, biblioteca, laboratório 

de informática e sanitário para 

educação infantil. Há também 

espaços que permitem o convívio 

social e o desenvolvimento motor, 

tais como quadra esportiva e 

parque infantil. Além disso, são 

escolas que possuem 

equipamentos complementares, 

como copiadora e acesso a 

internet. 
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4 - Infraestrutura avançada 

 

0,6 

Infraestrutura escolar avançada: as 

escolas neste nível, além dos itens 

presentes nos níveis anteriores, 

possuem uma infraestrutura 

escolar mais robusta e mais 

próxima do ideal, com a presença 

de laboratório de ciências e 

dependências adequadas para 

atender a estudantes com 

necessidades especiais. 

Fonte: Soares Neto, Jesus, Karino & Andrade (2013).  
 

Para a obtenção da escala, estabeleceu-se o valor médio de infraestrutura 

dessas escolas como 50 e para o desvio-padrão da distribuição, o valor 10. Tendo 

como base os dados do Censo Escolar de 2011, verificou-se que 44,5% das escolas 

brasileiras possuem infraestrutura elementar e que grande parte delas está na área 

rural das regiões Norte e Nordeste. Essas escolas são responsáveis por mais de 7 

milhões de matrículas. Esses resultados demonstram o quanto ainda é preciso 

investir em infraestrutura escolar no Brasil e que estudos descritivos podem 

contribuir para tornar mais transparente aos gestores essa realidade (SOARES 

NETO; JESUS; KARINO & ANDRADE, 2013). Nota-se na pesquisa que apenas 

14,9% das escolas brasileiras têm uma infraestrutura adequada com quadra 

esportiva para prática das aulas de Educação Física.  

Assim, percebe-se o quanto ainda falta melhorar no que tange à 

infraestrutura, e com essa melhora os professores dessa disciplina também iram 

aperfeiçoar o seu trabalho e conseguiram ministrar uma aula de qualidade para seus 

alunos. 
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3 FALTA DE INTERESSE DOS ALUNOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 

O professor de Educação Física encontra muitas dificuldades para conseguir 

ministrar uma boa aula, como já foi dito anteriormente, tais como a falta de matérias 

e a infraestrutura inadequada, mas também surge uma terceira afirmação por parte 

dos profissionais que é a falta de interesse dos alunos em participar das aulas de 

educação física, devido à disciplina ser muito julgada erroneamente com a visão de 

que é apenas um momento de lazer para os alunos, e assim, fica difícil ministrar 

algum assunto. 

No estudo realizado por Da Silva Claro Jr e Filgueiras (2009), relata sobre as 

dificuldades de gestão de 24 professores de Educação Física de uma Rede de 

Educação da grande São Paulo, que se dividem em três categorias distintas: 

relacionadas aos alunos; relacionadas à escola; relacionadas ao professor. O gráfico 

3 representa de uma forma geral essas três categorias: 

 

Gráfico 3: Dificuldades de gestão de aula - Categorização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Da Silva Claro Jr e Filgueiras (2009) 
 

Conforme se observa no Gráfico 3; 71% das respostas dos professores sobre 

as dificuldades de gestão de aula referem-se ao comportamento do aluno; 22% se 
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relacionam à infraestrutura da Escola; e 7% à dificuldades do próprio professor (DA 

SILVA CLARO JR e FILGUEIRAS. 2009) 

No Gráfico 4, da referida pesquisa, observa-se o detalhamento das 

dificuldades de gestão relacionadas aos alunos: 

 

Gráfico 4: Detalhamento das dificuldades de gestão de aula relacionadas aos 
alunos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Da Silva Claro Jr e Filgueiras (2009) 
 

 Os dados reforçam a falta de compreensão e domínio sobre a gestão de aula, 

sobre quais são seus recursos e de quem é a responsabilidade de adequar a 

maneira de gerir as demandas. A falta de atenção representa 15% revelando que 

técnicas de comunicação e aproximar o conteúdo aos anseios dos alunos podem ser 

bons recursos a serem empregados neste quesito. A indisciplina conta com mais 

15% das dificuldades. Lembrar as técnicas de gestão aconselha que firmem acordos 

sobre o que é permitido já no início do ano e que façam as regras e suas respectivas 

sanções em conjunto com os alunos para forjar a apropriação dessas normas, de 

maneira a garantir o cumprimento. É importante que seja fixado essas regras em 

local visível e retomar as normas sempre que necessário. O desinteresse por novos 

conteúdos configura 10% das dificuldades. Aqui é premente esclarecer os alunos 
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quanto representa o esporte na Educação Física (EF), qual é a função da EF escolar 

e o que ela representa atualmente. O desinteresse é para tudo que não seja futebol 

na maioria das vezes e sabe-se que o esporte é uma pequena parcela do que a EF 

escolar tem como instrumento para viabilizar o aprendizado. E poucos alunos já 

experimentaram no cotidiano escolar esses vários instrumentos que estão à 

disposição do alunado e dos professores. As brigas durante as aulas representam 

8% das dificuldades. O professor deve coibir e sobrepor esses comportamentos 

dando seguimento a aula e lembrar que não é um controlador de comportamentos e 

sua real contribuição será planejar e trabalhar a dimensão atitudinal em atividades 

que façam o alunado repensar essas atitudes mais agressivas. Dificuldade de uso 

do espaço tem 3% das dificuldades. É papel da aula de EF escolar capacitar os 

alunos a usar bem o espaço, de modo a servir a suas ambições de expressão por 

meio do corpo plenamente. Se isso não ocorre nas aulas algo deve ser revisto e 

corrigido pelo docente. Atividades paralelas representam outros 3%. Outras 

dificuldades de gestão pouco recorrentes representam 10% - Pouca participação 

familiar; Falta de concentração; Dificuldade de aprendizagem; Utilização de roupas 

inadequadas; Vergonha de errar (Da Silva Claro Jr e Filgueiras, 2009, p.21) 

 O trabalho mostra claramente a realidade das escolas públicas de São Paulo, 

que não se diferenciam das demais escolas brasileiras, que infelizmente agravam 

essas situações, onde ocorrem fatos relacionados à falta de interesse dos alunos e a 

falta de infraestrutura e materiais apropriados para as aulas. Notou-se que a 

indisciplina é muito grande, Aquino (1996) cita dois fatores determinantes da 

indisciplina escolar. O fator sócio-histórico, que pressupõe que a instituição escolar 

não acompanhou a evolução e a transformação de seus alunos, ou seja, “[...] a 

escola tem sido idealizada e gerida para um tipo de sujeito e é ocupada por outro” 

(AQUINO, 1996). E o fator psicológico: 

 
Que aponta para a necessidade do aluno introjetar determinados valores, 
anteriormente à escolarização, como permeabilidade às regras comuns, 
partilha de responsabilidades, cooperação e reciprocidade, que permitirão 
uma estruturação psicológica e moral para a convivência em grupo na sala 
de aula e o reconhecimento da autoridade externa, no caso, o professor.  

 

O professor precisa intervir usando de “seu poder” para impor autoridade e 

conseguir ministrar aula sem muitas interrupções, pois os comportamentos 

disruptivos e indisciplinas que necessitam ser trabalhados nos alunos não devem ser 



23 
 

 

o ponto da intervenção e muito menos ser controladores de comportamento. As 

indisciplinas devem ser coibidas sem perturbar o andamento da aula, porém a 

energia a ser despendida na dimensão atitudinal será no planejamento e implemento 

de atividades que possibilitem o desenvolvimento de atitudes positivas. Na lógica da 

dimensão atitudinal a ação pedagógica visando o desenvolvimento de atitudes deve 

ser feita de forma planejada e ininterrupta. 

Incluir explicitamente o ensino de valores e o desenvolvimento de atitudes 
no trabalho escolar não significa, portanto tomar como alvo, como 
instrumento e como medida da ação pedagógica o controle do 
comportamento dos alunos, mas sim intervir de forma permanente e 
sistemática no desenvolvimento das atitudes. (BRASIL, Ministério da 
Educação, 2001, p. 45-46) 

 

No trabalho feito por Sant'ana, et al, (2012) que teve como objetivo identificar 

os principais fatores associados à indisciplina nas aulas de Educação Física na 

Região do Recôncavo Baiano sob a perspectiva dos professores efetivos na 

Educação Básica que pertencem ao magistério público estadual. Participaram deste 

estudo todos os 23 professores (15 homens e 8 mulheres), com formação em 

Educação Física e que atuam no Ensino Fundamental e Médio, vinculados à DIREC 

32 do magistério público do estado da Bahia. O instrumento utilizado foi a Escala de 

Avaliação de Indisciplina na Educação Física Escolar (EIEF). A EIEF é composta por 

28 questões, em escalas do tipo Likert com cinco alternativas, onde: (A) concordo 

totalmente; (B) concordo parcialmente; (C) nem concordo nem discordo; (D) discordo 

parcialmente; (E) discordo totalmente. Sua matriz analítica contempla cinco 

dimensões: fatores educativos centrados na escola; fatores educativos centrados no 

professor; fatores educativos centrados no estudante; fatores educativos centrados 

na relação professor-aluno e fatores sociofamiliares (aspectos característicos do 

entorno e das relações entre pais e filhos). 

 

Tabela 2: Opinião dos professores considerando as dimensões dos fatores 
associados à indisciplina na educação física escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Sant'ana, et al. (2012) 
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Os professores investigados atribuem maior responsabilidade aos fatores 

sociofamiliares (82,6%) pela ocorrência da indisciplina na Educação Física Escolar 

(Tabela 2). Embora os percentuais de resposta sejam iguais nos fatores educativos 

centrados no estudante e na relação professor-aluno, nos demais fatores observou-

se equilíbrio nos índices de concordância e discordância. 

 

Tabela 3: Opinião dos professores considerando os indicadores dos fatores 
associados à indisciplina na educação física escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Sant'ana, et al, (2012) 
 

A análise pormenorizada, considerando os indicadores de cada dimensão 

(Tabela 3), revelou que as relações externas e a relação pais e filhos (73,9% e 

82,6% respectivamente) são apontadas pelos professores como os maiores 

responsáveis pela indisciplina dentro da escola e nas aulas de Educação Física. 

Além de discordarem que a indisciplina esteja associada às características pessoais 

dos estudantes (73,9%) e ao nível de satisfação profissional dos professores 

(56,5%), os professores investigados consideram a falta de compromisso dos 

estudantes com as atividades escolares um indicador importante para a indisciplina 

nas aulas (SANT'ANA, et al, 2012) 

Os autores afirmam que diante dos resultados obtidos e considerando as 

suas limitações, conclui-se que a grande maioria dos professores explicitam as 

condições sociofamiliares como o principal fator associado à indisciplina nas aulas 

de Educação Física, tanto a família como o meio a qual está inserida. O professor, 
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de fato, tornou-se principal condutor da educação da população jovem, no entanto, 

deve-se observar que as condições de trabalho e o sucateamento das instituições 

de ensino também são fatores que contribuem para uma maior desmotivação tanto 

de professores quanto de estudantes. 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Na atualidade, as rápidas transformações sociais que ecoam nas escolas, os 

professores necessitam fundamentarem-se teoricamente procurando novos modelos 

e métodos para que a Educação Física siga formando a integralidade dos alunos, 

sempre levando em conta à ética e a moral, onde as crianças devem ser tratadas 

com respeito, e suas experiências de vida. Entretanto, surgem diversas dificuldades 

nesse caminho, como por exemplo, a falta de materiais e infraestrutura adequada 

para as aulas e, até mesmo, a falta de interesse dos alunos. O referente trabalho 

relata sobre essas dificuldades e em seu primeiro capitulo mostra que a falta de 

materiais interfere nos objetivos almejados para as aulas de educação física, porém, 

professores bem capacitados conseguem alcançar seus objetivos com materiais 

alternativos. 

Contudo, nota-se que além da falta de materiais, os professores sentem 

grandes dificuldades por causa da infraestrutura inadequada, ou até mesmo 

inexistente. Escolas do ensino fundamental não possuem quadra e nem sala 

específica para as aulas de educação física. Estudos mostram que no decorrer dos 

anos as escolas melhoraram sua infraestrutura, porém, não foi o suficiente. Os 

governantes não mostram interesse em melhorar as condições dos prédios 

escolares. 

Tudo isso causa nos alunos uma grande falta de interesse, pois as aulas se 

tornam monótonas e enjoativas para eles. Logo, o professor tem que usar de sua 

criatividade para conseguir chamar a atenção dos alunos e alcançar seu objetivo. 

Além disso, alcançar o principal objetivo que é formar bons cidadãos capazes de 

criar e criticar de acordo com seus conhecimentos obtidos na escola.  
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