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Resumo 

Este artigo relata resultados de uma pesquisa que trata dos processos de iniciação à docência de 

professores de Educação Física (EF). O estudo foi realizado com 13 de professores/as (4 homens e 

9 mulheres) formados/as pelo curso de licenciatura da UFMG, todos com menos de dois anos de 

experiência profissional na escola. O estudo é de caráter qualitativo e valeu-se do uso de duas 

técnicas de coleta de dados: entrevistas e casos de ensino escritos. O estudo mostra que a 

experiência de inserção profissional dos professores de EF é marcada por uma dupla 

vulnerabilidade. Esses professores sofrem as mesmas agruras vividas por professores que iniciam 

a profissão (solidão, insegurança, stress, experiências contundentes de fracasso profissional), além 

de terem que lidar com um contexto de trabalho desfavorável face o déficit de legitimidade 

acadêmica dessa disciplina no currículo escolar.  

Palavras-chave: Professores de Educação Física; Iniciação a Docência; Aprendizagem Docente. 

 

 

Abstract 

This article reports results of a survey that deals with initiating processes to teaching physical 

education teachers (PE). The study was conducted with 13 teachers / as (4 men and 9 women) 

trained / as the degree course at UFMG, all under two years of professional experience in school. 

The study is qualitative and took advantage of using two data collection techniques: interviews 

and written teaching cases. The study shows that employability experience of PE teachers is 

marked by a double vulnerability. These teachers suffer the same hardships experienced by 

teachers entering the profession (loneliness, insecurity, stress, overwhelming experience of 

professional failure), besides having to deal with an unfavorable working environment face the 

academic legitimacy deficit of this subject in the school curriculum. 

Keywords: Teachers of Physical Education; Initiation to Teaching; Learning Teaching. 



 
A dupla vulnerabilidade profissional de professores de Educação Física iniciantes 

 

 
399 

Introdução 

 
Nos últimos trinta anos, parte das literaturas internacional e nacional que tratam da 

formação de professores vem buscando compreender melhor os processos de socialização e 

desenvolvimento profissional dos docentes. Tais estudos visam, entre outros objetivos, 

compreender de que maneira os professores dão sentido a sua vida profissional e de que 

forma se entregam a ela como atores cujas ações e projetos contribuem para definir e 

construir sua carreira. Esse processo de modelação da carreira docente, entendida como a 

confluência entre a ação dos indivíduos e as normas e papéis que decorrem da 

institucionalização das ocupações, estabelece formas de ser, agir e pensar que os indivíduos 

devem interiorizar e dominar para fazer parte da profissão docente. 

Vários autores no campo dos estudos sobre a formação de professores têm tratado a 

carreira docente como um contínuo formativo marcado pela presença de ciclos ou fases de 

desenvolvimento profissional. Hubernam (1989, 1992), ao construir reflexões sobre essa 

hipótese, levanta questões que, para ele, ainda precisam ser debatidas de forma mais 

consistente. Dentre essas, destacamos três que expressam mais claramente o que os estudos 

sobre os ciclos de desenvolvimento profissional de professores almejam conhecer mais de 

perto: será que todos os professores passariam pelas mesmas etapas, as mesmas crises, os 

mesmos acontecimentos, o mesmo termo de carreira, independentemente da geração a que 

pertencem, ou haverá percursos diferentes, de acordo com o momento histórico da carreira? 

Que imagem essas pessoas têm de si, como professores, em situação de sala de sala de aula, 

em momentos diferentes da sua carreira? Esses docentes terão a percepção de que 

transformam os seus processos de animação, a sua relação com os alunos, a organização 

das aulas, as suas prioridades ou o domínio da matéria que ensinam? 

Na busca por construir respostas sustentáveis a esses questionamentos, alguns 

pesquisadores vêm tentando nomear ou classificar quais seriam e como se caracterizariam 

os diferentes ciclos de vida profissional dos professores. Dentre os estudos mais famosos 

sobre o tema, é emblemática a pesquisa feita por Michael Huberman sobre o ciclo de vida 

profissional de professores do ensino médio. Nessa investigação, o autor classifica as fases 

da carreira docente em cinco momentos: de 1 a 3 anos, seria a fase de entrada e tateamento 

da profissão; de 4 a 6 anos, a de estabilização e consolidação de um repertório pedagógico; 

de 7 a 25 anos, a de diversificação, ativismo e questionamento; de 25 a 35 anos, a fase de 

serenidade, distanciamento afetivo e de certo conservadorismo; e de 35 a 40 anos, uma fase 

caracterizada pelo desinvestimento profissional e pela amargura com a profissão ou de 

serenidade. Carter et al. (1987) propõem um modelo no qual os professores 

experimentariam cinco fases distintas na carreira docente: professor iniciante; iniciante 

avançado, prático competente, prático proficiente e o professor expert. Feiman-Nemser 

(2001) aponta que o processo de aprendizagem profissional, por sua vez, inclui três fases: a 

formação inicial, a indução (fase de transição entre a formação inicial e a entrada na 

profissão) e o desenvolvimento profissional. 

A discussão sobre os ciclos de desenvolvimento profissional coloca em pauta o debate 
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sobre a iniciação à docência como um ciclo determinante na história profissional dos 

professores, influindo até no seu futuro e na sua relação com o trabalho. Os estudos 

produzidos por Veenamm (1984) são emblemáticos ao desenvolvimento dessa temática 

investigativa no campo da formação de professores. O autor, após uma síntese de mais 100 

pesquisas realizadas em diferentes países, populariza o conceito de “choque de realidade”, 

também designado por “choque da práxis”, para se referir à situação que muitos professores 

vivem no primeiro ano de docência e que corresponde ao impacto sofrido com o meio 

socioprofissional ao ingressarem na profissão. Em alguns casos, esse período traumático se 

estende por mais ou menos tempo; isso dependerá da assimilação e da compreensão da 

realidade complexa que o professor tem de enfrentar.  

Segundo esse autor holandês, o primeiro ano é marcado, em geral, por um contínuo 

processo de aprendizagem e, na maioria das vezes, dá-se por tentativa e erro. Caracteriza-se 

por um princípio de sobrevivência. O autor também utiliza a expressão “choque de 

transição” para designar aspectos que seriam próprios da entrada na profissão. Isso porque 

tal experiência pode representar uma ruptura da imagem ideal de ensino, o colapso das 

ideias missionárias forjadas durante a formação dos professores, em virtude da dura 

realidade de ter que lidar com desafios oriundos da vida quotidiana na sala de aula, da 

relação com os pais, com os pares, com a diversidade dos alunos e suas dificuldades de 

aprendizagem e com a falta de recursos e apoio da comunidade escolar. 

Na tentativa de compreender melhor os contornos e os meandros dos primeiros anos de 

exercício profissional, Vonk (1993) aponta para o fato de que a iniciação à docência 

poderia ser dividida em duas distintas fases, a saber: a de entrada na profissão e a de 

crescimento na profissão. A fase de entrada diz respeito ao primeiro ano de trabalho na 

escola, durante o qual os novos professores são confrontados pela primeira vez com as 

múltiplas responsabilidades do ato de ensinar. Já a fase de crescimento na profissão é 

caracterizada pela aceitação de professores iniciantes pelos seus alunos e por colegas. 

Durante este período, os novos professores tendem a centrar a sua atenção na melhoria das 

competências, nos métodos e nas competências. Eddy apud Tardif & Raymond (2002) 

distingue três fases na entrada da carreira: a primeira diz respeito à transição do idealismo 

para a realidade, marcada pela reunião formal de orientação que ocorre vários dias antes do 

início do ano letivo; a segunda fase corresponde à iniciação no sistema formativo e na 

hierarquia das posições ocupadas na escola; a terceira fase é relacionada à descoberta dos 

alunos “reais” pelos professores.  

Outros autores estudiosos sobre o tema apontam que os primeiros sete anos da carreira 

docente poderiam ser divididos em duas fases distintas: a primeira, de exploração, de um a 

três anos, na qual o professor escolhe provisoriamente a sua profissão. Nessa fase, o 

docente inicia-se através de tentativas e erros, vive forte tensões nas relações com os 

alunos, com os pares e com as normas escolares. E a segunda fase, de estabilização e de 

consolidação, dos três aos setes anos, que se caracteriza por uma confiança maior do 

professor sobre si mesmo e pelo domínio dos diversos aspectos do trabalho, principalmente 

pedagógicos (FEIMAN-NEMSER & REMILLARD, 1995). 

Nessa fase de tateamento da profissão, o primeiro ano de exercício profissional seria o 
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mais crítico e dramático, uma vez que os professores iniciantes têm frequentemente um 

sentimento de inadequação porque é um tempo de transição entre o processo de 

aprendizagem para torna-se professor e o de aprender a como ensinar (DARLING-

HAMMOND, NEWTON, & WEI, 2010). Nesse primeiro ano, os professores têm que lidar 

sentimentos extremos de desamparo, solidão, estranheza, alienação, insegurança, 

obscuridade e ambiguidade. Tais sentimentos podem abalar muito os professores novatos, 

às vezes ao ponto de levá-los a viver um sentimento de paralisia ante a realidade 

(SCHATZ-OPPENHEIMER & DVIR, 2014). O encontro com a realidade profissional é 

muitas vezes descrito na literatura em termos duros, como de crise com a profissão, como 

uma espécie de "batismo de fogo" (KELCHETERMANS & BALLET, 2002).
1
 Os 

primeiros meses de profissão são também um momento intenso de aprendizagens. 

Aprendizagens essas normalmente informais, implícitas e reativas, de difícil compreensão 

por parte dos próprios docentes iniciantes e pouco valorizadas pela comunidade escolar 

(FEIMAN-NEMSER, 1992). 

Como emigrantes que buscam construir uma nova vida em outro país, com uma cultura 

diferente daquela de sua origem, os professores novatos também se veem e são vistos como 

diferentes daqueles do grupo a que desejam pertencer. Muitas vezes, o que é percebido 

pelos professores veteranos como algo usual e corriqueiro na cultura escolar é visto pelos 

novatos como algo bizarro e peculiar em relação ao que eles conhecem e/ou desconhecem. 

Enquanto, para os veteranos, os códigos culturais são as ferramentas que os auxiliam a 

exercer o seu papel social numa ordem cultural, para o estrangeiro, os códigos já 

estabelecidos são um problema, visto que precisam ser decifrados. O professor iniciante é 

como um forasteiro que muitas vezes não está familiarizado com as normas e os símbolos 

aceitos pela escola ou com os códigos ocultos estabelecidos entre professores e alunos. 

Nesse sentido, os professores novatos parecem assemelhar-se com imigrantes que deixam 

uma cultura familiar em direção a um mundo estranho, que, ao mesmo tempo, o atrai e o 

repele. Eles vivem situações de esperança e desespero. A decisão de emigrar ou, de forma 

correlata, de entrar definitivamente para o universo do ensino, é uma longa viagem durante 

a qual os professores novatos experimentam o novo e o desconhecido e vivem situações de 

esperança e desespero (SABAR, 2004). 

A distância entre as expectativas criadas pelos professores novatos e a realidade é a 

principal causa que alimenta a percepção dos professores principiantes de que eles 

ocupariam uma posição de marginalidade na cultura escolar. Isso porque, além de serem 

estranhos em suas escolas, lhes falta confiança em seu comportamento e são apenas ainda 

muito dependentes da boa vontade dos membros do grupo a que desejam pertencer. Essa 

posição marginal gera experiências de estresse e dificuldades em lidar com os desafios que 

precisam enfrentar na profissão.  

Tal realidade coloca os docentes em uma situação de grande vulnerabilidade 

profissional. O choque com a realidade e a crise profissional que se pode instalar nos 

primeiros meses ou anos de profissão pode levar os professores a abandonar 

definitivamente a profissão ou pode marcá-los negativamente para o resto de sua carreira 

(SCHERFF, 2008). Os professores iniciantes estariam mais vulneráveis ao peso da 
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complexidade e das exigências da vida escolar comparativamente aos docentes mais 

experientes. Além disso, o professor experiente teria maior capacidade de antecipar e 

solucionar situações-problema por meio da utilização da memória de longa duração, 

alcançando objetivos de maneira menos exigente, o que pode parecer algo fácil aos olhos 

de um professor iniciante (BEIJAARD & VERLOOP, 1996). 

Sobre essa situação de vulnerabilidade dos professores, inúmeros estudos 

internacionais têm apontado que o índice de abandono na profissão docente seria um dos 

mais elevados, comparativamente ao de outras profissões liberais.
2
 Estudos em alguns 

distritos escolares norte-americanos mostram um valor aproximado de 40%-50% de 

professores que abandonam a profissão dentro do período de cinco anos (ANDERSON, 

2000; INGERSOLL & SMITH, 2003). Outras pesquisas apontam que 25% dos professores 

iniciantes deixam a profissão nos dois primeiros anos de trabalho (GOLD, 1996), e quase 

50%, nos primeiros cinco anos (INGERSOLL, 2003), e ainda há as que mostram que, após 

o primeiro ano, somente 86% dos novos professores retornam às escolas nos Estados 

Unidos; em alguns distritos (aqueles social e economicamente mais vulneráveis), a taxa de 

abandono chega a patamares alarmantes, visto que a taxa de retorno é de apenas 60% nos 

três primeiros anos, e de 50%, nos primeiros cinco anos (WEISS, 1999). Os professores 

deixam a profissão cedo e a taxas elevadas; também no Reino Unido e na Austrália, essa é 

da ordem de 60% e 75%, respectivamente, nos primeiros cinco anos de inserção 

profissional (OFSTED, 2001).
3
 

No Brasil, apesar de não existirem ainda estudos estatísticos de fôlego que ajudem a 

sustentar análises mais densas e concretas sobre os índices de abandono da profissão, temos 

indícios que apontam que a evasão de professores também não é pequena. Esses podem ser 

verificados, por exemplo, quando verificamos o número de professores iniciantes efetivos, 

isto é, pertencentes ao quadro permanente do magistério. Segundo os dados do Censo do 

INEP (2003) sobre profissionais da educação básica, do total de 1.542.878 professores 

respondentes, 874.262 tinham menos de 1 ano de experiência, correspondendo a 56,6%, e 

119.762, de 1 a 5 anos de experiência. Somados, totalizam 994.024 professores (64,4%) 

com experiência inicial e principiante. Os professores de 6 a 20 anos de experiência 

totalizam 302.862 (19,6%), e, com mais de 20 anos, somam 134.802 professores, 8% do 

total. Adiciona-se a esses indicadores outro conjunto de dados sobre o tempo de conclusão 

de curso superior: do total de 786.210 formados em nível superior, 228.431 têm de 1 a 5 

anos de tempo de conclusão (29%). Esses indicadores expressam a existência de um 

número significativo de professores principiantes, recém-formados e/ou estudantes. 

Em determinadas escolas, especialmente naquelas localizadas em bairros com 

população em situação de vulnerabilidade social, o quadro de professores é formado apenas 

por principiantes, sem contar com a possibilidade de trocas e auxílio de professores 

experientes, uma vez que o quadro de professores não dispõe de docentes experientes 

(ROMANOWSKI, 2012). O número tão significativo de professores ainda no período de 

inserção profissional nos possibilita inferir que a realidade brasileira também pode ser 

comparada à da “porta giratória”: professores novos entram na profissão, em grande 

medida, para substituir outros que, precocemente, decidiram evadir e migrar para outras 
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atividades laborais. 

Tal situação preocupante é motivada por fatores de ordem pessoal (baixo 

comprometimento com a profissão em função de uma escolha equivocada da profissão), 

formação profissional inadequada (baixa da qualidade na formação inicial), falta de apoio 

da comunidade escolar e de suporte administrativo, inexistência de projetos de indução 

(acompanhamento de novatos por professores mais experientes em projetos de mentoria), 

baixos salários, carência de recursos materiais nas escolas, multiplicidade de tarefas e 

funções institucionais a cumprir e poucas oportunidades de participar das decisões sobre o 

projeto escolar (COCHRAN-SMITH, 2003). 

Esses estudos têm mostrado que é preciso aceitar que a inserção profissional é um 

momento especial no desenvolvimento profissional dos professores e que temos, por um 

lado, de entendê-los em seu processo de tornar-se professor e, por outro, de procurar 

introduzir nos cursos e nos programas de formação conhecimentos, habilidades, 

competências voltadas para essa fase específica da carreira, bem como programas de 

indução e retenção que permitam o pleno desenvolvimento desses e a possibilidade de 

construção de trajetórias mais perenes na profissão. Se as maiores taxas de evasão dos 

docentes ocorrem nos primeiros anos de magistério, se esse é um período de tensões e 

aprendizagens intensivas em contextos geralmente desconhecidos, durante o qual os 

professores iniciantes devem adquirir conhecimentos profissionais e manter certo equilíbrio 

pessoal, torna-se essencial o delineamento de medidas de apoio e acompanhamento aos 

professores no início da carreira (MARCELO-GARCÍA, 1999; VONK, 1993). 

Não obstante reconhecer que os professores iniciantes, entendidos como um corpo 

profissional que vive experiências comuns que os unificam e os tornam “iguais” ante o 

desafio de entrar, iniciar e lidar com os primeiros momentos de sua história profissional na 

docência, há que se levar em consideração que tal experiência não pode ou não deveria ser 

tomada como algo absoluto. Como se todos os professores, independentemente da escola 

onde atuam, do nível de ensino no qual lecionam, da disciplina que ensinam, da sua 

condição de gênero, experimentassem os mesmos obstáculos de sobrevivência e as mesmas 

possibilidades de descoberta da profissão. 

Tomando essa assertiva como pano de fundo de nossa investigação, buscamos 

construir respostas sustentáveis às seguintes questões: os professores de Educação Física 

(EF), originários de um campo disciplinar específico, experimentariam, em alguma medida, 

situações e desafios profissionais que lhe seriam próprios? Quais seriam esses desafios? 

Estariam esses professores imersos a situações de maior ou maior vulnerabilidade 

profissional?  

 

 

Professores principiantes de Educação Física: uma iniciação à docência 
singular? 

 

Os estudos de cunho sociológico, ao se contraporem à perspectiva psicológica do ciclo 

da vida, colocam-se críticos à ideia de que as sequências da vida seriam predeterminadas e 
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invariáveis, que todos os professores passariam pelas mesmas fases, dentro de uma mesma 

ordem, independentemente das condições de formação e trabalho. Diferentemente desse 

modelo de causalidade, a abordagem sociológica tem apontado que a organização 

profissional é que cria, arbitrariamente, as condições de entrada, empenhamento, promoção 

e que confere sentido às fases de desenvolvimento da profissão (HUBERMAN, 1992). 

Feinama-Nemser et al. (1984), em artigo em que realizam densa revisão teórica no 

campo dos estudos sobre a formação de professores, criticam a crença reconfortante da 

existência de uma cultura docente comum. Para eles, a suposição da existência de uma 

uniformidade cultural na docência é insustentável. Os autores defendem a tese de que, no 

campo de atuação profissional, convivem não apenas uma, mas várias culturas docentes. 

Isso porque os professores se diferem em idade, experiência, origem social, bagagem 

cultural, gênero, nível de ensino onde atuam, tipo de escola onde são lotados e o 

pertencimento a um campo disciplinar específico. Nesses diferentes contextos nos quais a 

profissão docente se desenvolve, forjar-se-iam culturas docentes diversas mediante o 

contato dos docentes com normas e interações sociais provenientes dos distintos contextos 

de atuação profissional e a produção variada de recompensas intrínsecas e extrínsecas 

associadas ao exercício do métier profissional. 

Segundo eles, as normas e as interações conformam estilos peculiares de como os 

docentes percebem seu trabalho, a forma como veem suas relações com os alunos, com 

outros professores, com os administradores da escola, com os pais. O cumprimento dessas 

normas e a interação estabelecida teriam variações entre os diferentes grupos de 

professores. Sobre as recompensas profissionais advindas das atividades profissionais, os 

autores as classificam como intrínsecas e extrínsecas. Recompensas extrínsecas são os 

benefícios públicos como salários dignos, horas de trabalho, status elevado e poder. 

Recompensas intrínsecas são as recompensas psíquicas, subjetivas, são os aspectos do 

trabalho valorizados e visíveis aos olhos dos professores. Tais recompensas intrínsecas 

seriam a constatação, por parte dos docentes, de que seus alunos estão aprendendo, de que 

há ligação emocional estabelecida com os estudantes, interação com os colegas, satisfação 

em realizar um serviço valioso e gozo em promover atividades de ensino. Ao desenvolver 

essa discussão, os autores denominam “cultura profissional” como um conjunto de 

sentimentos partilhados, de hábitos mentais, crenças profissionais e de modelos de 

interação com os alunos, os colegas, os administradores e os parentes. 

Trazendo esse mesmo debate para o campo da profissionalização docente, Lessard et 

al. (2003) reforçam a tese da existência de culturas docentes. Eles chamam a atenção para o 

fato de que o mundo dos professores aparece como uma diversidade ao plano das 

identidades profissionais afirmadas.
4
 Tal diversidade é marcada fortemente pelas condições 

de trabalho realmente efetuadas pelos diferentes subgrupos de professores, pelas missões 

educativas específicas e redefinidas por eles. Os professores se constituem na realidade 

numa multiplicidade de subgrupos com a própria identidade, com a sua experiência do 

sistema escolar, vivendo tensões com outros subgrupos e com o quadro institucional. 

Poderíamos dizer, então, que é também na relação específica com as situações 

particulares de ensino que os saberes da base da ação profissional ganhariam sentido e 



 
A dupla vulnerabilidade profissional de professores de Educação Física iniciantes 

 

 
405 

validade. Seriam, portanto, saberes intimamente relacionados à situação de trabalho à qual 

devem atender. Nessa ordem de pensamento, parece-nos instigante questionar em que 

medida as experiências de iniciação à docência, vividas por professores de professores de 

EF, guardam relação com a especificidade pedagógica da EF, as funções atribuídas pela 

cultura (escolar e não escolar) ao componente curricular que ensinam, com o lugar ocupado 

pela EF na hierarquia dos saberes escolares, com o tipo de interação estabelecida com 

alunos, com as condições ambientais onde esses docentes exercem o seu ensino (sua sala de 

aula), com os seus objetos didáticos, dentre outras características que demarcam as 

condições de trabalho situadas. 

Pesquisas no campo da Educação Física escolar
5
 têm mostrado que o olhar mais atento 

dirigido ao cotidiano escolar vai identificar que, apesar de a EF estar presente no currículo 

em função de uma determinação do marco legal da educação, essa disciplina apresenta no 

conjunto da cultura escolar um déficit crônico de legitimidade, o que faz com que seus 

responsáveis e partidários, particularmente os professores de EF, estejam envolvidos numa 

constante luta por reconhecimento. Essa evidência não é nenhuma novidade; entretanto, é 

interessante observar que isso se dá, entre outros motivos, pela desvalorização da sua 

especificidade. A visão que se tem é a da EF como auxiliar de outras disciplinas, uma 

espécie de apêndice da escola. 

Em observações do cotidiano escolar, podem-se perceber gestores da escola e 

professores de outras disciplinas referindo-se ao momento da aula de EF como espaço de 

distração para os alunos, oportunidade em que os alunos fugiriam e compensariam a tensão 

proporcionada pelo esforço intelectual em sala de aula. Há grande dificuldade de percepção 

pelos agentes escolares da aula de EF como um momento de aprendizado sistematizado e 

com objetivos de ensino próprios, com importância para o desenvolvimento humano dos 

alunos. A inserção atual dessa disciplina na vida das escolas é, na maioria dos casos, 

potencialmente geradora de manifestações de desrespeito a ela e aos seus professores. As 

pesquisas vêm mostrando que a visão (e as ações) que os demais agentes escolares têm da 

EF, particularmente diretores e demais professores, justifica que ela seja entendida como 

uma “disciplina de segunda classe”. A atual cultura escolar de EF está fortemente permeada 

por essa condição. Essa desvalorização configura-se, às vezes, como forma de desrespeito 

nas dimensões do direito e da estima social dos professores, que os motivam à luta por 

reconhecimento ou, então, levam-nos a uma condição de desinvestimento. O seu não 

reconhecimento como disciplina escolar pode ser gerador de um movimento coletivo de 

resistência, mas também causador de movimentos de desinvestimento tanto pessoal quanto 

profissional de determinados professores. Tal realidade incide, portanto, diretamente na 

vida dos seus professores, uma vez que esses acabam desenvolvendo uma compreensão de 

si como docentes também de “segunda classe”, pelo menos numa posição inferior aos 

professores das demais disciplinas escolares (BRACHT; FARIA, 2010). 

Outras pesquisas que tratam do tema relativo aos professores de EF mostram que esses 

são fortemente afetados por códigos culturais que interferem diretamente no ensino dessa 

disciplina nas escolas. Esses são pressionados e dominados pelo peso dos discursos que 

cercam o desempenho esportivo, a hegemonia masculina e a estridente heteronormatividade 
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(ROSSI; SIRNA, 2008). Estudos que tratam do abandono da profissão ou de seu “falso 

presentismo” indicam que o afastamento do trabalho docente é percebido pelos membros da 

comunidade escolar apenas no caso em que o professor renuncia a qualquer tipo de 

proposição em suas aulas e não se mostra solícito a outras necessidades da escola, e não é 

notado (ou explicitado) quando a atuação docente, ainda que não pautada pelo ensino dos 

conteúdos da disciplina escolar, não altera as rotinas escolares e dá conta minimamente da 

tradição. (GONÇALEZ; FENSTERSEIFER, 2006). 

Paralelamente a essa realidade de dificuldades no enfrentamento desse déficit crônico 

de legitimidade da EF no currículo escolar, os professores de EF deparam-se com outros 

desafios colocados pelo caráter singular e próprio do ensino de tal componente curricular. 

Algumas das características dessa contextualidade pedagógica da EF foram descritas em 

pesquisa realizada por Gariglio (2004) com professores de uma escola profissionalizante. 

Os dados do seu estudo apontam que os docentes de EF precisam aprender a lidar com 

modalidades de ordem e disciplina diferenciadas em relação à maioria das demais 

disciplinas escolares (ensinar mediante a presença constante de ruídos – risos, gritos, 

conversas –, com a intensa movimentação dos alunos e com a ocupação mais livre dos 

espaços); com a singularidade das condições ambientais da sala da aula da EF (a incidência 

forte do sol, do frio e de espaços e limites físicos mais amplificados em relação à sala de 

aula tradicional); o cuidado e a atenção com a segurança e a integridade física em função da 

movimentação corporal dos alunos; a carência quase que absoluta de material didático 

orientador da ação pedagógica, proporcionando, ao mesmo tempo, maior autonomia na 

condução do trabalho pedagógico e sensação de desamparo em face da carência de 

referências ordenadoras da prática pedagógica; a necessidade de desenvolver tecnologias de 

comunicação/interação humana com potencial de persuasão dos alunos em razão da 

diluição de relações hierárquicas mais verticalizadas na relação professor/alunos, 

desestabilizadas pela percepção dos alunos do caráter “inútil” da EF na luta por uma vaga 

na Universidade ou mesmo no mercado de trabalho. 

Nesse ambiente de ensino, mostrou-se imperioso aos professores pesquisados 

desenvolverem estratégias de implicação dos alunos nas aulas de EF, não tanto pelos 

mecanismos de controle muito presentes nas demais disciplinas (risco da reprovação 

mediante avaliação em provas e testes), mas por canais de comunicação e interação 

humana, capazes de persuadi-los, seja pela motivação impressa pela ação dos professores, 

seja pela empatia nutrida pelos discentes em relação aos docentes, seja também pela 

habilidade de tornar os conteúdos de ensino agradáveis e prazerosos aos olhos dos alunos. 

Tomando esse debate como referência geradora do nosso estudo, pareceu-nos 

importante desenvolver uma pesquisa sobre a experiência de iniciação à docência vivida 

por licenciados em EF. Com a pesquisa, buscamos encontrar respostas para as seguintes 

questões: Quais os principais desafios enfrentados pelos professores de EF iniciantes? Qual 

a relação entre a iniciação à docência e a especificidade pedagógica da EF? Em que medida 

ser professor de EF dificulta e/ou facilita o enfrentamento do choque da realidade?  
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Metodologia 
 
Os sujeitos da pesquisa 
 

A primeira parte da pesquisa foi realizada com 13 licenciados formados (4 homens e 9 

mulheres) pela Escola de EF, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG (EEFFTO), nos 

últimos quatro anos (do final de 2009 em diante),
6
 e que tivessem no máximo três anos de 

experiência com a docência em EF na escola. A segunda parte da investigação foi realizada 

com sete docentes (2 homens e 5 mulheres) dos 13 licenciados citados acima. A opção por 

trabalhar com licenciados formados apenas em uma única instituição teve como objetivo a 

produção de análises que visassem estabelecer relações mais críveis entre o currículo da 

formação inicial e sua repercussão ante os desafios colocados pelas situações de trabalho 

próprias de contexto de iniciação à docência em EF na escola.  

 
Técnica de coleta de dados 
 
Casos de ensino 
 

Investigadores da epistemologia da prática (SHULMAN, 1992; SCHÖN, 1992; 

MERSETH, 1990) têm destacado a importância do conhecimento de casos de ensino na 

construção do pensamento e das práticas do professor. Os casos de ensino surgem como 

instância da prática e parecem oferecer oportunidades para exame e reflexão sobre a prática 

de sala de aula. Eles apresentam situações de ensino, descritas detalhadamente, que 

possibilitam aos futuros professores refletir sobre eventos ocorridos em determinado 

contexto. Shulman (1992) afirma: 
 

O conhecimento de casos é um conhecimento de eventos específicos, bem 

documentados e bem descritos. Enquanto os casos em si mesmos são 

informações de eventos ou sequências de eventos, o conhecimento que 

representam é que os converte em casos. Os casos podem ser exemplos de 

aspectos concretos da prática – descrições detalhadas de como ocorreu um 

evento – completados com informação sobre o contexto, os pensamentos e os 

sentimentos (p. 58). 

 

A análise e a elaboração de casos de ensino podem permitir aos futuros professores 

desenvolver e explicitar seu conhecimento profissional, já que possibilitam o estudo de 

várias temáticas relacionadas a diversas áreas de conhecimento; a revisão de concepções 

sobre ensino, aprendizagem, aluno, disciplina, avaliação, dificuldades de aprendizagem, 

etc. Ao mesmo tempo, os casos de ensino constituem-se em: “[...] importantes instrumentos 

de pesquisa – ao possibilitar não apenas apreender as teorias pessoais dos professores, o 

processo de construção de conhecimentos profissionais, o desenvolvimento do raciocínio 

pedagógico, como também compreender o pensamento do professor” (MIZUKAMI, 2000, 
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p. 156). 

Considerando o potencial dos casos de ensino como instrumentos de pesquisa capazes 

de “[...] possibilitar a apreensão e o desenvolvimento das teorias práticas de ensino que 

constituem o conhecimento profissional do professor” (MIZUKAMI, 2000, p. 140), 

apostamos em tal procedimento metodológico por entender ser esse um poderoso 

instrumento de acesso e reflexão sobre as situações práticas vividas pelos professores 

iniciantes – como um determinado professor enfrenta o desafio de ensinar os conteúdos de 

sua disciplina, de que maneira ele lida com os conflitos com os alunos, de que forma ele se 

relaciona com as normas da cultura institucional da escola, como experimenta a 

convivência cotidiana com os seus pares. Os casos de ensino apresentam, portanto, “[...] um 

retrato de uma situação-problema enfrentada por um professor, uma variedade de 

abordagens possíveis que poderiam ter sido adotadas e algumas informações sobre como o 

problema foi resolvido” (MIZUKAMI, 2000, p. 152). 

Realizamos análise de sete textos escritos de casos de ensino, confeccionados por sete 

dos 13 professores que já nos haviam concedido uma primeira rodada de entrevistas. Tal 

descrição reflexiva sobre essa experiência prática levou em conta duas vertentes 

fundamentais: a referencial e a existencial (ZABALA, 1994). A vertente referencial 

descreve o objeto narrado, ou seja, as características dos alunos, os objetivos da aula, as 

situações da escola. Já a vertente existencial narra sobre si mesmo, o que envolve as 

decisões do professor, as emoções e as intenções. 

 
Entrevistas 
 

Realizamos dois modelos de entrevistas semiestruturadas, sendo uma primeira com 13 

professores (4 homens e 9 mulheres) e uma segunda com sete docentes (2 dois homens e 5 

mulheres). A primeira entrevista foi construída levando em consideração quatro eixos 

aglutinadores: a percepção sobre a iniciação à docência; as ações e estratégias pensadas e 

realizadas pelos professores com vistas ao enfrentamento da realidade; as aprendizagens 

docentes mais significativas e a relação entre a formação inicial e a iniciação à docência. A 

segunda entrevista foi realizada com os sete docentes que enviaram os casos de ensino por 

escrito. Nela pretendíamos aprofundar as análises dos textos escritos, em especial, os 

processos de aprendizagem docente. Com as entrevistas, buscamos respostas para duas 

questões: como os professores se apercebem da situação precisa perante a qual se 

encontram nesse momento da carreira? Como esses docentes pensam e agem mediante a 

experiência de iniciar a docência no campo da intervenção pedagógica em EF? 

 
Sobre a análise dos dados 
 

Ao desenvolvermos o trabalho de análise dos dados coletados na pesquisa, buscamos 

identificar aquilo que os professores nos disseram sobre o que seria próprio da experiência 

de iniciar a profissão como docente vinculado ao campo da EF. Após o trato analítico do 

material empírico, identificamos de forma muito evidente fortes conexões entre a iniciação 
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à docência e o déficit crônico de legitimidade pedagógica/acadêmica da EF no currículo 

escolar. 

O debate em torno do tema das hierarquias dos saberes escolares ganha visibilidade 

nos estudos produzidos pela Nova Sociologia da Educação (NSE), que tem origem na 

Inglaterra e caracteriza-se pela crítica aos currículos escolares com base nos aportes 

teóricos da Sociologia. A NSE opera dura crítica à sociologia aritmética, que centrava seu 

investimento de pesquisa nas variáveis de entrada (classe social, renda, situação familiar) e 

nas variáveis de saída (resultados dos testes escolares, sucesso ou fracasso escolar), 

deixando de problematizar o que ocorria entre esses dois pontos. Mais particularmente, a 

antiga Sociologia não questionava a natureza do conhecimento escolar ou o papel do 

próprio currículo na produção daquelas desigualdades. O currículo tradicional era 

simplesmente tomado como dado e, portanto, como implicitamente aceitável. Nos termos 

da NSE, a preocupação era com o processamento de pessoas, e não com o processamento 

do conhecimento. Diferentemente da Sociologia antiga, a NSE centrou suas atenções no 

caráter socialmente construído das formas de consciência e de conhecimento, bem como 

sua estreita relação com estruturas sociais, institucionais e econômicas. O Programa da 

NSE, tal como formulado por Young (1982), na introdução do livro Knowledge and 

control, consistia em delinear as bases de uma sociologia do currículo. A tarefa da 

sociologia do currículo seria precisamente colocar essas categorias em questão, 

desnaturalizá-las, mostrar seu caráter histórico, social, contingente e arbitrário. 

No programa traçado por Young, a NSE trata o conhecimento escolar e o currículo 

existentes como invenções sociais, como resultado de um processo que envolve conflitos e 

disputas em torno das quais conhecimentos deviam fazer parte do currículo. De forma mais 

geral e abstrata, a NSE busca investigar as conexões entre, de um lado, os princípios de 

seleção e organização e distribuição do conhecimento escolar, de outro, os princípios de 

distribuição dos recursos econômicos e sociais mais amplos. Em suma, a questão básica da 

NSE é a das conexões entre currículo e poder, entre a organização do conhecimento e a 

distribuição de poder (SILVA, 2007). 

A questão central para Young consiste em analisar quais os princípios de estratificação 

e de integração que governam a organização curricular. Por que se atribui mais prestígio a 

certas disciplinas do que a outras? Quais as relações entre esses princípios de organização e 

princípios de poder? Young deu especial destaque ao tema referente aos processos de 

estratificação dos saberes e a relação desses processos com as hierarquias sociais. Para a 

NSE, o processo fundamental a ser examinado é o da estratificação do conhecimento 

escolar. Qual a hierarquia entre as diferentes disciplinas escolares? Como essa 

hierarquização veio a ser estabelecida, mediante quais processos de luta e negociação? 

Young (1982), ao discorrer sobre as características de um currículo organizado 

segundo princípios acadêmicos e não acadêmicos, mostra de forma clara as conexões entre 

currículo e poder. Segundo ele, existem basicamente duas maneiras de organização do 

saber escolar: a primeira diz respeito aos saberes tidos por superiores. Esta tipologia de 

saberes seriam dotados de aptidão literária, ou seja, da ênfase dada à apresentação escrita 

em detrimento da oral; com peso no caráter abstrato do conhecimento e na estruturação e 
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compartimentalizado de forma a se posicionar de costas voltadas para a experiência da vida 

cotidiana, preocupando-se principalmente como o trabalho acadêmico é avaliado; e 

marcado pelo individualismo no desenvolvimento das ações de ensino, evitando-se os 

trabalhos em grupo ou o espírito de cooperação. 

Para o autor, se o estatuto do saber for definido nesses termos, os programas 

acadêmicos deverão ser organizados de acordo com eles; em outras palavras, eles tenderão 

a ser abstratos, livrescos, individualistas e não relacionados com o conhecimento estranho à 

escola. Paralelamente, o autor aponta que existe outro grupo de disciplinas que organiza seu 

programa segundo critérios não acadêmicos. Esses programas ou saberes (não acadêmicos) 

se ordenam invariavelmente na forma de apresentação oral, de trabalho em grupo, do 

caráter concreto do saber e de seu relacionamento com o conhecimento estranho à escola. 

De maneira mais geral, as características dos saberes escolares tidos como superiores 

são conferidas às Ciências Físicas, mas não em função de serem características inerentes a 

essa área de conhecimento, mas em função de esses serem valores construídos socialmente, 

feitos hegemônicos, para rotularem o conhecimento de maior status. Analisando mais 

detidamente, as Ciências Físicas são apresentadas sobre um caráter literário, todavia não é 

isso que lhes confere maior poder, e sim o fato de que socialmente, no momento atual, os 

conhecimentos formalizáveis são mais valorizados, por servirem ao avanço técnico e, 

portanto, do desenvolvimento econômico. 

Ademais, abstração é uma característica inerente ao conhecimento científico nas 

Ciências Físicas (ainda que também o seja para muitos conhecimentos da área de Ciências 

Sociais e Filosofia, embora de forma distinta, bem como o seu rompimento com os sabres 

cotidianos também o é). Contudo, sua estrutura e compartimentação não independentes do 

conhecimento do aprendiz, assim como podem, e devem se relacionar com os 

conhecimentos da vida cotidiana. As Ciências Físicas são transmitidas sem diálogo com a 

realidade concreta, justamente para reafirmarem essa estratificação e compartimentação do 

conhecimento na escola, a serviço dos interesses da ordem social vigente. Em 

contrapartida, há a desvalorização de saberes das Ciências Sociais ou mesmo não 

científicas (Artes, Filosofia e EF), consideradas exclusivamente como pertencentes ao 

campo da opinião, como destituídos de racionalidade, a não ser que igualem ao modelo 

dominante das Ciências Físicas. Desvalorização essa que, muitas vezes, é introjetada e 

reforçada pelos próprios professores dessas disciplinas ditas não científicas, de forma 

alguma imunes aos valores socialmente constituídos (LOPES, 1999). 

No que tange aos saberes curriculares dessa disciplina, cuja temática e transmissão 

poderiam ser atribuição desse espaço pedagógico na escola, encontramos na literatura da 

EF mais recente um ponto de convergência: para designar o saber específico dessa 

disciplina, isto é, seu conteúdo de ensino; deveríamos recorrer ao conceito de cultura 

corporal de movimento. Assim, a EF seria definida como prática pedagógica que, no 

âmbito escolar, seleciona e tematiza determinados elementos da produção sociocultural de 

nossa sociedade, ou seja, a EF enquanto componente curricular que deveria ocupar-se com 

o estudo do conjunto de práticas corporais sistematizas que se vinculam com o campo do 

lazer, o cuidado do corpo e a promoção da saúde. Nessa perspectiva, as práticas corporais 
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que fazem parte do campo de estudo da EF são acrobacias, atividades aquáticas, dança, 

esporte, exercícios físicos, jogos motores, lutas, práticas corporais introspectivas, práticas 

corporais de aventura na natureza. (GONZALEZ; FENSTERSEIFER, 2010). 

Tomando por base a seleção de saberes operada pela EF no âmbito da cultura, Bracht 

(1997) vai argumentar que os saberes tematizados pela escola provêm, na sua maioria, de 

disciplinas científicas ou, então, de forma mais geral, de saberes de caráter teórico-

conceitual. O autor entende que, diferentemente do saber conceitual, o saber de que trata a 

EF (e as Artes) expressa uma ambiguidade interna ou duplo caráter: a) ser um saber que se 

traduz num saber-fazer, num realizar “corporal” pedagógico; b) ser um saber sobre esse 

realizar corporal. Betti (1994) acrescenta à caracterização proclamada por Bracht, 

afirmando que a ação pedagógica a que se propõe a EF estará sempre impregnada da 

corporeidade do sentir e do relacionar-se. 

Diante do exposto, podemos afirmar que a EF estaria, assim, situada aqui entre as 

disciplinas escolares dotadas de características próximas do que seria um programa ou um 

saber não acadêmico, ou seja, seus saberes ou programas não se enquadram dentro do perfil 

dos saberes tidos como superiores, ou ainda, estão longe de ser abstratos, livrescos, 

individualistas e não relacionados com a vida prática ou com o mundo cotidiano. 

Essa condição de disciplina de baixo status acadêmico aparece de forma contundente 

no discurso dos professores quando eles discorrem sobre as dificuldades enfrentadas no 

início da carreira docente. Nas entrevistas que realizamos, pedimos que identificassem e 

descrevessem os principais desafios enfrentados e as dificuldades encontradas nos 

primeiros contatos com o exercício da docência na escola. Em parte significativa das 

respostas, eles se remetem às experiências de desrespeito à sua condição de docente, como 

sujeitos institucionais responsáveis pelo ensino de um componente curricular o qual os 

alunos teriam o direito e o dever de conhecer. Nesse quadro de marginalidade no qual os 

professores estão inseridos, uma primeira subcategoria que emerge dos dados diz respeito à 

falta de apoio e reconhecimento por parte da gestão escolar. O relato que segue abaixo 

revela de forma muito direta esse conflito:  
 

Aí primeiro o próprio diretor falou comigo, olha nós vamos tentar montar o 

horário das aulas, de modo que as suas aulas sejam no primeiro horário e no 

último horário, porque aí os alunos não vêm… Eu falei, então eu não preciso 

trabalhar, então eu vou sair. Eu vir aqui para chegar aqui e não ter ninguém para 

dar aula não faz sentido. Aí ele falou: não, você vai receber seu salário. Mas eu 

não quero receber meu salário. Eu quero receber meu salário trabalhando para 

receber meu salário. Aí ele falou, nossa essa menina é o contrário dos outros 

professores, porque se fosse outro qualquer talvez tivesse aceitado e falado, 

beleza para mim melhor ainda para estudar, vou aproveitar esse tempo para fazer 

outras coisas e vou ficar recebendo meu salário. Aí, quando eu entrei na primeira 

turma de EJA, eu conversei com eles e falei: olha, nunca trabalhei com EJA, não 

tenho a mínima ideia do que é uma turma de EJA, então eu quero que vocês me 

ajudem, mas eu quero, eu sei que vocês não são obrigados a fazer a aula de EF, 

inclusive o diretor e a supervisora da escola me entregaram uma folha para eu 
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pedir aos alunos que assinassem, falando que eles não queriam ter aula. Eu falei 

com ela: se eu entregar isso, ninguém vai fazer minha aula. Aí ela falou: mas 

você tem que entregar porque, se a inspetora vier aqui, ela tem que ver isso. Eu 

falei, está bom. Aí peguei as folhas levei nas salas, e falei tem uma lei, expliquei 

que desobriga os alunos de ensino noturno, ou que tenham mais de trinta anos, 

ou que tenham filhos, que trabalham mais de seis horas por dia, que fala que eles 

não são obrigados a fazer aula de EF, então eu não vou obrigar ninguém a fazer 

a aula, mas, se vocês assinarem esse papel falando que vocês não querem ter a 

minha aula, eu vou ficar muito triste, porque eu não vou trabalhar, fazer o quê… 

Aí eles foram e não assinaram. Aí eles falaram, não professora a gente faz sua 

aula. Eu acho que eles ficaram com dó de mim (Profa. 1). 

 

O primeiro dado que salta aos olhos é o baixo de grau de expectativas da direção da 

escola em relação à potencialidade educativa da EF. Sob o pretexto de criar uma situação 

que seria “favorável” a todos – à professora, à direção, aos alunos, à dinâmica 

organizacional instalada na escola –, a direção, sem nenhum pudor, pressiona a professora a 

aceitar uma situação que nos parece absurda. Talvez conscientes de que não sofreriam 

nenhum tipo de penalidade por parte dos órgãos de controle da Secretaria de Educação do 

Estado e por entenderem que o peso dessa disciplina nas avaliações que medem o 

rendimento escolar (SAEB, Provinha Brasil e outras do gênero) seria mínimo, procuram 

apagar a EF das práticas curriculares na escola e tentam levar a professora de EF a aceitar 

passivamente uma situação de uma falsa presença na profissão. Aqui a invisibilidade do 

conhecimento disciplinar da EF vincula-se, também, à ideia de que, majoritariamente, o 

conjunto dos agentes da comunidade escolar, de forma particular os gestores escolares, não 

tem elementos para reconhecer o que se ensina ou se deve ensinar nas aulas de Educação 

Física.
 
Essa invisibilidade permite que não apenas muitas formas diferentes de ocupar o 

tempo da aula sejam aceitas, como também que essas diferentes formas recebam o mesmo 

reconhecimento, ainda algumas sendo efetivamente aulas e outras não. (GONZÁLEZ; 

FENSTERSEIFER, 2006).  

Essas e outras situações de desqualificação da EF e dos docentes responsáveis pelo 

ensino dessa disciplina podem ser vistas em muitas outras escolas no Brasil. Não raro o 

professor de EF converte-se em simples administrador de material didático, atividade que 

não exigiria, em princípio, formação superior. Outras vezes, assume uma postura de 

compensador do tédio dos alunos produzido nas outras disciplinas (como Matemática, 

Português, etc.) (GONZÁLEZ & FENSTERSEIFER, 2006, MACHADO et al., 2009). 

Aqui a gestão da escola tenta persuadir a docente a abandonar qualquer tipo de intervenção 

pedagógica, mesmo aquela já reducionista apontada pelos autores supracitados. O que se 

caracteriza aqui é o caráter funcional do abandono do trabalho docente (PICH; 

SCHAEFFER; CARVALHO, 2013). Isso porque na lógica da cultura escolar instalada o 

“bom” professor de Educação Física seria aquele que não falta ao trabalho, cumpre horário, 

mantém a burocracia em dia, dá conta dos alunos da sua turma, bem como daqueles que 

estão soltos no pátio, consegue conter situações indesejáveis (alunos machucados, 

indisciplina, uso indevido do espaço, saídas da escola etc.), não é muito exigente 
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(conforma-se com o material e a infraestrutura disponíveis), está sempre à frente da 

organização de eventos e disponível para as demandas da escola, independentemente do 

que proponha em suas aulas. Isso leva, com frequência, que o reconhecimento do docente 

esteja ligado mais a fatores extraclasse do que às aprendizagens específicas sobre os 

saberes da disciplina (GONZÁLEZ; FRAGA, 2013).  

Em vários dos casos acompanhados, percebeu-se que ter um professor com disposição 

para ocupar seus alunos com práticas corporais sem maiores pretensões de ensino ajuda no 

funcionamento da escola, na medida em que esse espaço-tempo se converte numa espécie 

de curinga frente a imprevistos ou atividades atípicas à rotina escolar. Por exemplo, as aulas 

de Educação Física podem ser ocupadas com outras atividades da escola; eventualmente, 

podem ocupar os alunos em horas vagas; liberar parte dos estudantes para estes se 

ocuparem de outras atividades; ou sua interdição pode virar uma ameaça eficaz ou eventual 

castigo para “enquadrar” alunos indisciplinados. Assim, professores com atuações 

caracterizadas pelo abandono do trabalho docente podem ser avaliados positivamente pelos 

gestores escolares por serem pessoas sempre dispostas a ajudar no funcionamento da 

escola. Ainda que isso implique não oferecer para os alunos um programa de ensino 

consistente na disciplina. Contrariamente, não são poucos os professores que relatam que 

quando iniciaram a trabalhar numa escola ou passaram a implementar novas propostas de 

Educação Física se viram na necessidade de explicar ou porque não estavam colaborando 

com a escola ao “negar-se”, por exemplo, a dar aulas a duas turmas juntas, ou a liberar 

parte dos alunos para auxiliar com o translado dos mantimentos do depósito da escola para 

a cozinha. 

Essa situação de quase humilhação vivida pela professora evidencia, além de profundo 

desconhecimento da gestão escolar sobre a EF e sua função pedagógica na escola, aquilo 

que a teoria curricular tem dito há algum tempo: alguns conhecimentos valem mais do que 

outros. Nesse contexto da hierarquização de saberes, a autoridade docente dos professores 

de EF se dilui. Em meio à sala de aula, a professora, sem o apoio institucional, vê-se 

isolada e exposta ante o desafio de enfrentar e convencer os alunos a participar das aulas a 

qual são motivados a não frequentar. Nesse embate, a professora se vê ilhada, contando 

quase que exclusivamente com a boa vontade dos estudantes e sua capacidade individual, 

ainda incipiente, de convencimento e persuasão daqueles a quem se destina a sua ação de 

ensino. 

Essa falta de apoio da gestão escolar se expressa também na forma como essa atua para 

suportar e apoiar a ação docente dos professores de EF. Não obstante, reconhecer que a 

falta de condições materiais de trabalho tem sido um dos principais motivos que levam os 

professores iniciantes, de todas as disciplinas, a abandonarem a profissão precocemente, no 

caso da EF as restrições estruturais impostas ao seu ensino têm relação direta com o tipo de 

expectativa da gestão escolar no que diz respeito ao que se faz ou ao que se pode fazer no 

campo da intervenção pedagógica nessa disciplina. Em algumas escolas, essa expectativa 

não vai muito além de recrear os alunos, passar o tempo, organizar eventos. A maioria dos 

gestores ainda entende que a EF é um tempo para os alunos extravasarem as energias 

acumuladas na imobilidade das salas de aula, tal como o “banho de sol na prisão” 
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(FRAGA, 2000, p. 112), ou um lugar de preparo da motricidade estudantil para melhor 

assimilação em sala de aula dos conteúdos das disciplinas mais “sérias” e/ou como 

disciplina responsável por atividades extracurriculares (eventos). Os relatos abaixo apontam 

nesta direção: 
 

Ela tem a postura de negligência, até porque a sala de materiais é como se fosse 

assim um quartinho de despejo, não tem muitas coisas, é bem largado, acho que 

ninguém vai naquele trem lá, e ninguém vem conversar comigo sobre alguma 

coisa que esteja precisando ou de ideias que eu tenho. Isso, né, as professoras de 

cada série que dão Português, Matemática, etc., não têm um material específico 

pra trabalhar, o material é dado pela escola, que é o quadro, a sala, as folhas, que 

sejam lá brinquedos, exercícios, e as outras disciplinas ditas especializadas 

necessitam sim de material e de um espaço mais bem cuidado, um espaço que dê 

possibilidade de trabalho. E, se a escola não pensa nisso, isso é como no 

Arnaldo, o que acontece, eles não pensam nisso, fica complicado, deixa de lado, 

a gente tem que improvisar, e improvisado numa coisa que já está imposta. As 

coisas já estão impostas. É assim, às vezes eu acho que eu não gosto de ficar 

falando isso por conta que parece que, parece que você não sabia que você ia 

enfrentar escolas assim. Eu sabia que ia enfrentar escolas assim, só que, 

pensando numa escola particular, que tem uma mensalidade que deve ser… alta, 

cara, que tem a possibilidade de investir em todas as áreas, como às vezes tem o 

laboratório de Química lá, eu já vi o laboratório de Química, eu não sei nem 

como é o laboratório de Química, mas, tem, que tem material fundamental pras 

aulas de Química, tem materiais que são fundamentais para a aula de EF (Prof. 

2). 

 

Logo, quando eu entrei, a diretora, a primeira coisa que ela falou foi que tinha 

muito material: não você pode ficar tranquilo que tem material demais. Disse 

uai, deixa eu ver a sala de material. Aí lá tinha três bolas de basquete, uma 

corda, e umas quatro petecas. Esse era todo o material (Prof. 3). 

 

Teve uma assembleia na escola, a gente sempre tem assembleia pra conversar 

sobre prestação de contas, calendário escolar, e aí a gente foi conversar com ela 

eu e outra professora sobre a cobertura da quadra, uma quadra lá que é toda 

aberta, a gente da aula até 11h20, já que o último horário é insuportável, não tem 

jeito de dar aula porque bate muito sol, os meninos não dão conta de fazer mais 

nada, e a gente foi perguntar se existe um projeto pra cobrir a quadra, como é 

que está, e aí assim ela veio falar, aí eu falei que a gente perde muito material 

porque tem um lote vago ao lado então sempre cai bola e tal, e aí ela veio 

reclamar com a gente que a gente estava perdendo muito material, e aí falou o 

seguinte: que era pra gente trabalhar jogos de tabuleiro quando a gente fosse 

para a quadra descoberta porque a gente faz rodízio com o 2º ciclo, cada semana, 

um ciclo está numa quadra. E aí a gente foi conversar: não, não é assim. Se eu 

comecei um projeto de voleibol e estou numa semana na quadra descoberta, eu 

vou continuar o voleibol, independentemente do espaço. Aí ela falou assim: mas 
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não pode acontecer isso porque nós estamos perdendo muito material. Eu falei 

assim: mas a gente vai continuar perdendo material, quem sabe um dia assim 

essa quadra vai ser coberta. Porque não é todo mundo que dá aula lá em cima, 

então ninguém sabe o que é dar aula lá cima. Isso me incomoda assim porque eu 

vejo que ela não tem uma compreensão do que seja a EF, ela ainda acha que a 

EF é assim vamos ver o que eu vou trabalhar hoje, brotou. Eu falei: não existe, 

um planejamento. Falei bem assim , existe uma coisa que chama planejamento. 

Eu falando isso com uma diretora da escola, sabe? Então, assim umas coisas que 

você fica meio desanimado (Profa. 4). 

 

Diferentemente do caso supracitado, outro professor nos revela que o apoio da gestão 

escolar torna-se para os professores de EF iniciantes algo fundamental para que esses 

possam ter uma experiência positiva com a profissão. Para esse professor, a conquista do 

reconhecimento da EF como componente curricular passa necessariamente pelo apoio 

efetivo dos dirigentes da escola. Segue abaixo o relato do professor: 
 

A sorte é que a direção me apoiava, assim me apoia até hoje. O diretor é um cara 

que é da Biologia, mas ele sempre fala assim, que, ‘se não fosse a Biologia, eu 

faria a EF’. Ele me entendeu, sabe. Ele me deu força. Ele me deu liberdade para 

trabalhar e ele bancava. Ele bancava assim… Quando eu tinha um 

estranhamento com algum aluno por causa de conteúdo, ele ajudava a bancar a 

EF, e isso é muito importante. É o que eu não tive no CEM. A diretora lá, 

quando o aluno fazia bagunça, ela tirava a EF. O aluno ia mal na prova, aí tinha 

que estudar, tirava a EF… E um dia ela até falou assim: ‘Olha, se dependesse de 

mim, na briga lá, nem tinha EF’. EF é um momento de sair da sala, ir para a 

quadra e dava um tumulto na escola. E no Chromos não, o diretor, a 

coordenação pedagógica, ela fazia questão, ela faz questão de respaldar a EF 

como uma disciplina, com conteúdo que tem algo a ensinar; então, a gente tem 

uma valorização, a gente tem um respaldo para trabalhar (Prof. 5). 

 

Mesmo reconhecendo que o apoio da comunidade escolar aos professores é um 

elemento central para uma experiência menos sofrida nos anos iniciais da docência, para 

todos os docentes que nela se inserem, no caso específico dos professores de EF esse tipo 

de sustentação institucional torna-se fundamental. Em um contexto escolar em que a 

direção da escola anuncia, em alto e bom som, que a EF não é uma disciplina, mas um 

tempo de lazer, um espaço destinado à mera fruição dos alunos, a possibilidade de 

interlocução com esses fica bastante debilitada. 

Associada à falta de apoio da gestão escolar, a situação dos sujeitos da nossa pesquisa 

revelam que também os seus pares mais próximos (os docentes de outras disciplinas) atuam 

no sentido de desqualificar ou relativizar a condição da EF como componente curricular e, 

por via de consequência, dos responsáveis pelo seu ensino na escola. Selecionamos um 

relato que mostra de maneira evidente esse tipo desqualificação: 
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Os alunos vão fazer a aula. Hoje não é futebol, hoje vai ser atletismo. Qual é a 

história do atletismo, então: por mais que eles não gostem, eles estão ali junto 

comigo. Agora os outros professores não. Então, eu percebo, até por eu ser nova, 

chegar muito nova na escola, e chegar muito uma professora nova, junto com 

um professor que era muito mais velho, eu acho que eu tive a sensação dos 

professores imaginarem que eu estava querendo romper demais. Sem eu falar 

muita coisa, não preciso falar, só de em uma reunião, em uma proposta de aula, 

os professores já foram percebendo isso; então, em uma conversa, por exemplo, 

na hora do recreio, quando eu chego e falo da dificuldade de dar aula para o 2º 

ano do ensino médio que a resistência maior, né, aí eu fui falar, nesse dia eu falei 

com os professores: nossa, gente, está tão difícil de dar aula no 2º ano. Então, a 

gente planejou o futebol americano, e os meninos não quiseram jogar. Só as 

meninas quiseram jogar o futebol americano. Aí está difícil e tal; expliquei o 

caso, aí a professor falou: ‘Não, mas…’ Aí eu contei o caso do aluno. Falei: não, 

o aluno virou pra mim e falou que a aula de EF é só pra desestressar: 

‘Professora, vão só bater uma bolinha, vão desestressar, é tanta aula difícil’. E eu 

contei isso na sala dos professores. E o professor de Matemática falou: ‘Não, 

mas eu concordo. Eu acho que a aula de EF é só pra desestressar’. Nossa, mas, 

mas dói, dói lá, vai lá dentro e vai na ferida mesmo. Então, e isso foi uma fala, 

mas você percebe quando você chega querendo dar aula, as pessoas: ‘Ah, dar 

aula pra quê?’ Esses comentários de ‘ah, a gente tem que corrigir prova, porque 

EF não tem prova, não corrige, não tem trabalho, é só brincadeira’ (Profa. 6). 

 

Os estudos sobre a iniciação à docência têm mostrado que o ambiente escolar é 

invariavelmente tóxico aos professores iniciantes. Isso porque há uma espécie de rechaço 

dos professores mais antigos à motivação dos novatos, às suas novas formas de pensar, às 

suas novas rotinas de trabalho, e por tudo isso esses se tornam uma espécie de ameaça ao 

que está estabelecido. No segundo relato acima fica evidente não somente a tentativa sutil 

de desmobilização de uma professora iniciante, mas a intenção de desmobilizá-la da sua 

condição de docente responsável pelo ensino de conteúdos que lhes são específicos. 

Autoridade essa que, em teoria, em nada se difere da situação dos professores das demais 

disciplinas da escola. Ao dizer que sentiu “dor” ao ouvir o comentário do professor de 

Matemática, a professora de alguma forma expressa sua indignação ante o ataque a sua 

identidade docente. Isso porque falar de identidade profissional de professores é reconhecer 

a existência de uma identidade específica ao campo da atividade profissional dos docentes 

que é, pelos menos em parte, comum aos membros do grupo profissional de professores (a 

todos os professores) e que lhes permite reconhecer e ser reconhecido como tais, numa 

relação de identificação (ao grupo profissional de professores) e de diferenciação (com os 

não professores) (CATTONAR, 2011). O fato relatado pela professora mostra que a sua 

condição de docente de EF se sobrepõe à condição de professor iniciante, o que torna a 

inserção profissional uma experiência duplamente dolorosa e dramática. 

Aos conflitos vividos com a gestão escolar e com os pares se somam aqueles 

relacionados aos conflitos vividos com os estudantes na sala de aula. Os estudos sobre os 

professores iniciantes têm mostrado que um dos principais obstáculos enfrentados pelos 
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docentes novatos é a luta pela sobrevivência na sala de aula. O ideal seria se, nesse tempo e 

espaço de atuação profissional, se imprimisse um embate diário à construção de pactos com 

os alunos com vistas à construção de parâmetros aceitáveis de disciplina, de relações 

afetivas que promovessem uma convivência minimamente harmoniosa e sobretudo o 

desenvolvimento de ações que contribuíssem para um processo de ensino-aprendizagem 

que fosse efetivo. Os sujeitos da nossa pesquisa confirmam essa constatação; todavia, 

apontam que existem desafios que seriam próprios aos docentes de EF. Tal percepção está 

relacionada ao fato de que não há como desvincular o que se faz na sala de aula e a sua 

condição de professores que lecionam uma disciplina de “segunda classe”. Vejamos o que 

eles dizem a respeito disso: 
 

Eu acho que a maior dificuldade é essa conquista mesmo da autoridade com as 

turmas, com os alunos, de eles reconhecerem mesmo que você tem um 

conhecimento ali que precisa ser compartilhado, até porque eles vinham de uma 

EF que, na verdade, era um rola bola mesmo, não tinha, não era tratada como 

uma disciplina escolar que tem um saber. Então, assim era conquistar a 

autoridade a partir da EF (Profa.4). 

 

Acho que o desafio maior é chamar o aluno pra aula. Eu faço planejamento, eu 

faço conteúdo, eu seleciono o conteúdo com os alunos; então, nos últimos, a 

ginástica, o atletismo e esse automobilismo, foi tudo sorteio, sorteio não, voto 

entre os alunos, eu dei três ou quatro opções; cada um votava, e aí eu juntei tudo, 

e, mesmo depois assim de os alunos terem votado, você ainda tem que 

conquistar alguns alunos pra poder participar da aula. Eu acho que esse é o 

maior desafio, 100%. O aluno que fala assim: ‘Professor, não quero fazer’, você 

ter que conversar com ele, tem que mostrar pra ele que é legal, que é bacana, que 

é importante, e às vezes ter que ser um pouco mais rígido, e falar assim: Olha, 

você é obrigado a fazer, pronto. E aí, pra tentar mudar essa postura de não querer 

participar da aula, eu acho que essa é minha maior dificuldade, maior 

dificuldade não, maior desafio (Prof. 3). 

 

Da EF eu acho que a principal questão é a legitimação da disciplina na escola. 

Eu acho que… Não sei, porque eu não tenho a experiência de outras disciplinas, 

mas eu imagino que, para outras disciplinas, seja mais fácil você chegar na 

escola e, não sei, se localizar inicialmente, depois você fazer um trabalho, 

porque vai ter uma base maior, mas eu tenho um apoio maior, por ser mais 

reconhecido, por ser mais usado, igual Português e Matemática, por exemplo, 

tem as provas nacionais de avaliação… Tendo um reconhecimento até mesmo 

maior, você vai fazer um projeto, você vai fazer alguma coisa…Não sei, acho 

que, dentro daquela questão de construir uma identidade, descobrir uma 

identidade como professor, essa questão de autoridade, estilo de ensino, eu acho 

que é um desafio junto com a questão da legitimidade… Poderia ser mais 

tranquilo se fosse mais legitimado. Eu acho… (Prof. 7). 
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Os meninos têm isso muito certo na cabeça deles e eles falam isso pra gente. ‘Se 

fosse Português, eu até levava isso mais a sério’. Então, beleza, é isso mesmo. 

Então assim, essa é uma dificuldade gritante, mas que eu também acho que a 

gente precisa identificar onde ela está acontecendo (Profa. 8). 

 

Nesse contexto, a constituição da autoridade docente não se dá como em outras 

disciplinas da escola. Nas situações de ensino-aprendizagem na sala da EF, as relações 

hierárquicas e de poder entre alunos e docentes são diluídas, uma vez que esses docentes 

têm menos condições de operar uma relação de controle e implicação dos alunos nos 

termos verificados nas demais disciplinas escolares. As recompensas extrínsecas, 

materializadas no peso de avaliações (provas), dos riscos constantes de reprovação do ano 

letivo, da regulação da aprendizagem por parte dos pais, mais próprias ao contexto de 

ensino da maioria das disciplinas, devem ser substituídas pela recorrência de motivações 

intrínsecas. Nesse ambiente de ensino, é preciso implicar os alunos nas atividades não tanto 

pelos mecanismos da coerção, mas por canais de comunicação e interação humana, capazes 

de persuadi-los, seja pela motivação impressa pela ação dos professores, seja pela empatia 

nutrida pelos discentes em relação aos docentes, seja também pela habilidade de tornar os 

conteúdos de ensino agradáveis e prazerosos aos olhos dos alunos. 

Foi recorrente na fala dos professores que um dos maiores desafios vividos por eles na 

fase da iniciação à docência é convencer os alunos a participar das aulas de EF. Tal 

realidade, ao mesmo tempo em que os instiga a construir canais de comunicação e diálogo 

com os alunos, é também geradora de angústias e estresse. Primeiro, porque esses 

professores não possuem ainda conhecimentos pedagógicos e didáticos muito elaborados 

que os habilitem na arte de convencer e “dobrar” os estudantes.
7
 Segundo, porque há pouco 

apoio da gestão escolar ou da supervisão pedagógica da escola no suporte da ação dos 

professores de EF na direção do convencimento dos estudantes de que a disciplina não é 

uma mera atividade, mas sim um componente curricular como os demais que constituem o 

currículo escolar. 

Sobre tal ponto, é importante ressaltar que alguns professores que participaram da 

nossa pesquisa têm conseguido algum sucesso nessa empreitada. Com esse objetivo, para 

além das ações e estratégias de negociação junto aos alunos, esses têm buscado um diálogo 

com a escola, quer em supervisão pedagógica, quer em gestão escolar, quer com os pares 

(docentes de outras disciplinas). Essa postura de desprivatização da prática
8
 (COCHRAN-

SMITH, 2012) por parte dos professores parece ser elemento muito significativo no alcance 

do reconhecimento da EF como disciplina escolar e, via de consequência, a um 

desenvolvimento profissional docente marcado por uma percepção mais positiva acerca da 

docência. O individualismo pedagógico mostrou-se um empecilho à constituição de uma 

experiência de iniciação à docência que intensificasse o processo de descoberta da 

profissão, ou seja, de entusiasmo, de experimentação, de exaltação e responsabilidade 

próprias do ofício docente (de educar crianças e jovens, de construir um programa de 

ensino), da construção da autoridade docente e de um sentimento de pertencimento de um 

corpo profissional. Os dados apontam que o fato de haver uma inserção marcada pelo 



 
A dupla vulnerabilidade profissional de professores de Educação Física iniciantes 

 

 
419 

individualismo pedagógico reforçaria, para esses docentes, os aspectos sofridos da 

sobrevivência ou do choque do real. 

Seria prudente chamar a atenção para dois pontos citados no parágrafo anterior que 

apontam para características importantes da iniciação à docência em EF. O primeiro 

aspecto está relacionado ao fato de que esses professores mostraram ter disposição, desejo e 

abertura ao trabalho coletivo. Para eles, a ausência desse espaço coletivo é motivo de 

desmotivação com o trabalho na escola, de sentimento de solidão e isolamento, que inibe 

experiência de descoberta da profissão e potencializa o choque da realidade. Esse achado da 

pesquisa mostra-se diferente da crítica que a literatura vem fazendo sobre uma das 

características negativas do trabalho docente na escola: o individualismo da socialização 

profissional docente (LORTIE, 1975; TARDIF; LESSARD, 2005). Na opinião dos autores, 

a forma celular da organização escolar e a ecologia de distribuição do espaço e do tempo na 

escola põem a interação entre os professores à margem de seu trabalho diário. A própria 

arquitetura escolar que se organiza na escola em módulos independentes favorece esse 

isolamento e/ou exposição. Os professores, assim, acabam por não compartilhar com seus 

pares a sua cultura técnica. As maiores recompensas psíquicas dos professores se obtêm no 

isolamento de seus pares, que cuidam muito para não negociar ou diluir as barreiras 

existentes entre as salas de aula. 

Os professores pesquisados vislumbram a desprivatização da prática da sala de aula 

como uma das únicas maneiras de instituir vínculos com a escola, de serem vistos e 

reconhecidos como professores. A maioria da fala dos nossos depoentes destaca a 

importância de espaços de partilha de projetos, e esses se ressentem quando isso não ocorre. 

Tal postura se apresenta para esses docentes como uma das poucas alternativas à conquista 

de mais reconhecimento acadêmico, de apoio e estímulo ao trabalho pedagógico. Trata-se 

de uma estratégia de sobrevivência que favoreceria uma trajetória mais confortável na 

carreira, ante o contexto de isolamento curricular da EF imposto pela cultura escolar. Os 

relatos abaixo apontam nessa direção. Vejamos: 
 

Sempre converso com a direção, com a vice-direção, com a supervisão 

pedagógica. Então, eles sabem como que é a disciplina de EF. Eles me apoiam 

em todo planejamento, em toda a estruturação que eu faço. Sempre converso 

com eles. Eu acho fundamental o apoio da escola (Profa. 9). 

 

Acho que mais é esse apoio assim; é fundamental ter apoio da escola. Como o 

pedagógico lá, digamos assim, como é todo mundo dono, então pesa quando o 

aluno sai, e quando o aluno fala assim: ‘Não vou ficar nessa escola porque não 

gosto disso’. Então, todo mundo tem que começar a correr atrás pra poder 

mudar. Então, nessa escola que eu estou agora isso pra mim é uma dádiva, eu 

diria (Prof. 3). 

 

A professora chegava, deixava os meninos lá na quadra e aí buscava, acabou. 

Era essa a única relação que a gente tinha com a professora, com a escola. Hoje, 

a gente ainda não tem muita relação com os pais. Então, a gente precisava ser 
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visto, a gente precisava mostrar o que a gente fazia. A gente não era valorizado 

porque elas não sabiam o que a gente fazia. Para elas, era um pátio, era uma 

brincadeira o que a gente fazia. O mais difícil, tem algumas coisas. Primeiro, 

legitimar a EF na escola foi um desafio. Porque eu e o professor, o Felipe, a 

gente sentia que a EF infantil não era valorizada. Então, quando eu entrei, a 

gente se sentia muito à margem do que a escola vivia. Então, foi um desafio 

mesmo fazer com que a EF fosse valorizada. Hoje já é completamente diferente. 

A gente já teve ações em prol disso, de fazer com que a EF infantil fosse 

valorizada. Eu acho que seria essa valorização da EF infantil. Quando eu entrei, 

era o que menos me dava satisfação. Por isso que eu já falei que não era 

valorizada. Hoje já é o que me dá mais satisfação, porque a gente escreveu 

artigos, filmamos a aula para os pais verem; hoje isso já é exemplo na escola, a 

EF infantil. A forma que a gente se organiza, a nossa busca por sempre querer 

materiais novos e sempre tentando fazer melhor mesmo; então, hoje é o que 

mais me dá prazer é ver como que teve essa evolução desse valor que a EF 

infantil ganhou na escola (Prof. 10).  

 

Tem. Na outra escola não tinha. Lá tem. No Chromos a gente tenta fazer. Eu 

faço projeto com o professor de Português, com o professor de Artes… Isso me 

dá satisfação. Mas, quando não tem esse tipo de coisa, eu acho que isso também 

é meio frustrante. Ficar dentro do seu quadradinho ali. Não me sinto sozinho 

(Profa. 5). 

 

Soma-se a isso o fato de que a arquitetura escolar impõe aos professores de EF uma 

exposição física não vista nas demais disciplinas da escola. A forma celular da organização 

escolar, que contribui para inibir o trabalho coletivo, a segurança e a autonomia no trabalho 

pedagógico, é de certa forma relativizada no caso da EF. Isso porque, em sua maioria, as 

condições ambientais da sala de aula dessa disciplina impõem um contexto físico que deixa 

os professores mais expostos, já que não existem obstáculos que bloqueiam ou impedem os 

demais atores da escola de verem o que fazem ou deixam de fazer em suas classes. Os 

dados da nossa pesquisa mostram que essa exposição física diária do trabalho dos 

professores de EF acaba por relativizar possíveis receios de partilhar o seu trabalho com os 

demais atores escolares. Parece haver maior disposição para tal, ou esses se sentem mais 

confortáveis ante o trabalho coletivo e para com ele desenvolver ações com vistas à 

inserção junto à comunidade escolar. 

Os professores da nossa pesquisa, ao discorrem sobre as dificuldades de legitimar a EF 

na escola como componente curricular e de serem reconhecidos como docentes, relatam 

que têm de lidar com certas representações sobre a EF que foram, em certa medida, 

naturalizadas pela cultura escolar. Dentre essas representações, a que mais nos chamou a 

atenção diz respeito ao fato de que o material didático dessa disciplina, bem como o espaço 

onde o ensino se realiza, alimenta a percepção dos alunos, dos pares, dos pais e da gestão 

escolar de que aquilo que ocorre no tempo/espaço de uma aula de EF não é uma ação de 

ensino sistematizada. Mais do que isso, precisam agir no sentido de tentar convencer a 

comunidade escolar de que sua diferença, a sala de aula da EF (o pátio, a quadra, o ginásio) 
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e os seus objetos didáticos (bolas, arcos, colchões, cordas) deveriam ser reconhecidos 

espaços e ferramentas ao ensino e à aprendizagem fundamentais ao ensino dos conteúdos 

da EF, tal como nas demais disciplinas. Veja o que nos diz uma professora acerca desse 

obstáculo: 
 

[...] porque exatamente por esses espaços nossos serem muito diferentes, todos 

os outros professores têm que buscar esse espaço. O nosso espaço ele é comum 

para várias atividades. A sala de aula, não. A sala de aula é para ter aula. Estão 

lá, entre quatro pares, carteiras alinhadas, um quadro, a própria estrutura ela é 

para dar aula. Mas, aí, o nosso espaço, não. O nosso espaço é o mesmo espaço 

onde tem a hora do recreio. Os nossos materiais didáticos também são 

diferentes. A bola que eles usam... qualquer outro material, muitas vezes, é o 

mesmo usado no momento de lazer. Então, carrega essa singularidade de a gente 

ter de construir, a todo momento, o significado do nosso espaço, do nosso 

material, da nossa profissão, dos nossos objetivos. Eu penso que é mais difícil. É 

um movimento que exige mais, porque os outros professores não têm de fazer 

isso. Eles vão lá, o material didático deles, o menino não vai num momento de 

lazer pegar um livro de Geografia, mas ele vai pegar uma bola e vai jogar. 

Então, eu acho que é mais difícil (Prof. 10). 

 

Paralelamente ao esforço para convencer os atores escolares de que o fazer pedagógico 

em EF carrega um conjunto de fazeres e saberes que seriam próprios ao ensino dessa 

disciplina, os professores de EF vivem conflitos relativos às tarefas denominadas de 

“extracurriculares”. Como parece ser potente na cultura escolar a representação de que faz 

pouca diferença à qualificação do projeto escolar o que se faz ou deixa de fazer nas aulas 

curriculares de EF, a essa caberia a função de organizar e realizar eventos (festas, jogos) de 

toda ordem. Tal realidade se manifestou de maneira mais evidente nas escolas de natureza 

privada, dada à necessidade de agradar os pais por meio de produtos que possam ser 

visíveis e de ações que tenham o potencial para estimular mecanismos de mercado (atração 

e manutenção de clientes). Seguem abaixo alguns relatos sobre essa questão: 
 

No CAM
9
, eu não tinha nenhuma demanda da EF; no início, eu nem tinha essa 

demanda, porque uma supervisora chegava pra mim e falava: ‘Olha, a gente 

queria que você trabalhasse isso na EF; aqui, a gente trabalha assim, nosso 

objetivo é esse, não tem. Qualquer coisa que a gente fizer na EF o objetivo é 

chamar mais alunos. Então, o foco são os eventos. No CAM, o foco são os 

eventos, porque vai chamar mais alunos, os pais vão ver, e a quantidade de 

alunos vai crescer (Prof. 6). 

 

[...] eu entrei há três meses, e eu entrei, caí de paraquedas; já cheguei e me 

falaram: ‘Bom dia, você tem que ensaiar para a festa junina’. Eu nunca tinha 

ensaiado festa junina; pra mim, foi um desafio, mas vai colocar ali sobre se a 

faculdade me preparou ou não, mas foi um desafio pra mim. Principalmente um 

desafio por eu ter entrado em cima da hora, eu não sabia, não conhecia nenhum 
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professor, não conhecia os alunos, não conhecia a organização da escola, e foi 

uma coisa muito desorganizada, assim muito sem preparo. Pelo que eu tinha 

estudado na faculdade, o que eu imaginava para um projeto de EF, um projeto de 

um evento de escola foi uma coisa assim sem justificativa, assim sem um sentido 

para aquela prática ali de apresentar aquela dança, não tinha uma coisa voltada 

para o que eu imaginava que ia ser a EF escolar, era meramente uma produção 

da tradição na escola (Prof. 2). 

 

E um caso que relata essa minha satisfação de trabalhar sozinha, o trabalho para 

a festa junina, eu tive realmente uma dificuldade e uma paralisação minha 

quando foi me dado o trabalho a ser realizado com as turmas de estágio para a 

festa junina e eu por mim mesma achei que aquilo eu teria que fazer sozinha. Eu 

achei que eu tinha que chegar e já ensaiar as coreografias que eu montasse, que 

eu criasse, eu nunca tinha realizado esse trabalho. Então, isso me paralisou, eu 

cheguei a ter uma crise muito grande de questionar se era isso que eu queria e de 

até desistência, para falar a verdade. Não só diante desse desafio, mas do desafio 

de estar sozinha, de estar tendo que resolver algo que eu não conhecia, que eu 

não sabia fazer. Então, eu não sei fazer e eu tenho que fazer, e eu tenho que 

apresentar, e eu tenho que… A escola cobra isso. E eu tive um momento de 

buscar a escola e falar: olha, não está dando, eu não estou conseguindo. E aí foi 

quando me foi apresentado que eu não precisava fazer aquilo sozinha, que aquilo 

era uma demanda minha, sozinha, e que eu aprendesse a buscar ajuda. E foi 

quando eu fui às professores e falei: olha, eu não consigo fazer isso sozinha. E aí 

foi construído de uma forma diferente. Apesar de ainda isso ser carregado em 

mim, de ter sido doído essa pressão, o evento e ter que dar conta, né? E o que se 

deu foi ruim. Então, aconteceu a festa junina, aconteceu participação, eu tive, 

graças a Deus, o apoio da coordenação para explicar o projeto para os alunos, 

mas, antes de me avisarem que haveria essa parceria, eu tive um momento muito 

difícil de não saber o que eu ia fazer, o que esses alunos vão… De um lado, uma 

satisfação da conquista, da EF, do conteúdo, da relação aluno/professor, isso foi 

construído. Mas, de outro, um abismo de um evento que eu talvez tenha 

construído comigo, mas também acho que se dá com a relação que foi com as 

coisas que foram acontecendo (Profa. 11). 

 

Além das questões que envolvem a instrumentalização da EF com vistas ao 

desenvolvimento de ações internas voltadas à visibilidade externa da escola, em dois outros 

relatos acima os professores estranham o fato de terem de assumir tarefas que não seriam 

de responsabilidade somente deles e/ou da disciplina que lecionam. De novo, entra em cena 

a representação de que quase tudo o que acontece fora da sala de aula padrão seria de 

responsabilidade da EF. Além disso, sob a alegação de cumprir a tradição escolar, as 

escolas desconhecem por completo o fato de esses professores serem iniciantes, e sobre eles 

é imposta a responsabilidade de organizar eventos de grande peso institucional, que 

envolve expressivo número de pessoas e processos de trabalho para os quais não foram 

preparados. Como relata uma professora, ao ter de assumir e realizar a tarefa de tal vulto, 
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isto é, a sensação experimentada por ela foi de paralisação, de crise e que a levou a uma 

situação de estresse tal que quase a fez desistir da profissão. Isso porque havia aqui não 

apenas o risco iminente de experimentar uma experiência de fracasso, como todos os 

professores vivem cotidianamente nas escolas no interior das salas de aula. Nesse caso, a 

iminência de uma possível experiência de fracasso colocaria a professora diante uma 

situação de grande exposição na comunidade escolar (pares, pais, alunos, gestão escolar), 

não tendo a proteção e o isolamento das barreiras físicas existentes entre as salas de aula. 

Ainda nessa conjuntura, a desprivatização da prática torna-se algo ameaçador, que coloca 

esses professores em situação de grande vulnerabilidade e estresse emocional. 

Soma-se a esses, a visão de que na EF não haveria tempos, processos e sequências de 

ensino e aprendizagem que mereceriam ser respeitados, como nas demais disciplinas. 

Como o reconhecimento desses profissionais parece estar mais ligado a fatores extraclasse 

do que às aprendizagens específicas oportunizadas nas aulas curriculares, os conhecimentos 

tematizados (ou não) nas aulas de EF parecem ser invisíveis ao olhar dos gestores 

escolares. Sendo assim, não há nenhum tipo de constrangimento de se utilizar as aulas 

curriculares de EF para fins outros que não seriam próprios a um componente curricular 

como a EF: garantir aos estudantes o acesso a um conhecimento que lhes é específico. 

Nos fatos relatados acima, insere-se ao contexto de trabalhos dos professores 

principiantes de EF o que a literatura sobre a iniciação à docência aponta como um dos 

principais desafios e conflitos vividos pelos docentes novatos. Eles precisam rapidamente 

antecipar, conciliar e harmonizar as imagens idealistas de uma realidade profissional 

formada durante a formação inicial (licenciatura) com as múltiplas camadas de discórdia 

que surgem ante o contato com a cultura escolar (LESHEM, 2008). No caso dos sujeitos da 

nossa pesquisa, o conflito que se instala tem relação com a desarmonia entre a expectativa 

criada de poder atuar como um docente responsável pelo ensino de um conteúdo específico 

e as expectativas projetadas pela comunidade escolar em relação à intervenção pedagógica 

da EF. Enquanto desejam dedicar sua energia e atenção ao trabalho nas aulas curriculares, 

os professores são cobrados para realizar projetos que não seriam próprios do ensino desse 

componente curricular. A desarmonia que se instala aqui diz respeito à discrepância entre 

aquilo que seria próprio da tarefa primeira de um professor (o ensino) e a necessidade de 

cumprir normas e valores já estabelecidos na cultura da escola. 

Todavia, é importante dizer que, para tentar sobreviver em meio a essas cobranças, os 

professores fazem ou têm de fazer concessões, com vistas a sua sobrevivência no interior 

da escola. Tivemos acesso a relatos que mostram que essas experiências de organizar e 

realizar eventos escolares surge como uma oportunidade de valiosa de aprendizagem 

docente, de reconhecimento profissional junto à comunidade escolar e de recompensas 

intrínsecas e extrínsecas que contribuem à melhoria da percepção dos professores de sua 

autoeficácia docente.
10

 Sobre essa questão, é importante lembrar que experiências positivas 

nos primeiros anos da profissão podem tornar os professores iniciantes mais 

compromissados com o ensino, mais motivados com o trabalho e mais abertos a novas 

ideias, projetos e aprendizagens (MOULDING, STEWART, & DUNMEYER, 2014). A 

fala abaixo de duas professoras mostra de forma mais clara o que estamos dizendo: 
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Outra coisa agora que eu lembrei que me deixa muito satisfeita foram os jogos, 

porque lá tem os jogos de integração do colégio, e eu nunca tinha organizado 

sozinha. A escola tem uma equipe de eventos; então, a equipe auxilia a gente 

com tudo que é necessário: divulgação, fazer qualquer coisa, comprar as 

medalhas, olhar isso, olhar aquilo, essas coisas mais assim, são eles que fazem, 

pra organizar o evento em si. Só que o resto, pra gente organizar os alunos, 

organizar as equipes, as tabelas, quais jogos vão acontecer, quais modalidades, 

somos nós, e sou só eu e o André. Então, a gente trabalhou, antecipou o maio 

porque a festa junina e os jogos foram praticamente na mesma semana. A festa 

junina foi no sábado, e os jogos iniciaram na 4ª-feira. Então, foram dois eventos 

organizados pela EF que são muito grandes na escola; os eventos são muito 

grandes, e a gente teve que trabalhar muito, foi muito intenso. Mas o resultado 

foi sensacional, eu não sabia que eu conseguiria organizar um evento daquele 

tamanho. Para os jogos, deu tudo certo. Agente trabalhou muito, organizou tudo 

com muita antecedência, mas foi muito trabalhoso, e deu tudo certo. Foi bom 

porque eu nunca tinha tido essa experiência de organizar esse projeto de jogos. 

Foi bacana! (Prof. 12). 

 

Então, a supervisão, a direção eles gostaram do resultado, assim de ver que os 

meninos não estavam dançando qualquer música, fazendo qualquer passo, tinha 

um sentido ali. Inclusive teve uma reunião antes da festa junina que uma 

professora falou: ‘Uai, esse projeto está legal, mas quem vai ensaiar os meninos? 

Vocês vão contratar alguém de fora?’. Não, a dança faz parte da EF; os 

professores de EF vão ensaiar; no caso, era eu. ‘Mas vocês vão dar conta, a EF 

dá conta disso’? Uai, pretendo dar. Espero que vá dar certo. Aí, então, eles 

perceberam isso, essa mudança (Profa. 6). 

 

Tais concessões poderiam ser tomadas também como estratégias identitárias, isto é, 

como mecanismos de defesa dos sujeitos e de ajustamentos ou transações externas e 

internas que têm por finalidade reduzir a distância entre a identidade para si e a identidade 

para o outro. Essas estratégias identitárias permitiriam aos sujeitos enfrentar o sofrimento 

resultante de imagem de si desvalorizada, que serviria para manter um prazer que se busca 

prolongar (KADDOURI, 2009). O investimento em projetos e ações relacionadas aos 

eventos escolares teria por finalidade reduzir a distância entre a identidade para si (ser um 

professor que ensina algum conhecimento específico) e a identidade para o outro (as 

condições objetivas de trabalho colocadas pela cultura escolar). 

 
 
Conclusões 
 

No transcorrer do artigo, buscamos descrever e analisar alguns dos aspectos da 

experiência de inserção profissional vividos pelos 13 professores de EF iniciantes 

pesquisados. A análise do material empírico colocou em relevo dimensões que seriam 
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próprias da iniciação à docência de professores vinculados profissionalmente a este 

componente curricular. Com isso, não estamos aqui a afirmar que todos os professores 

iniciantes de EF, independente da sua condição de gênero, trajetória de formação e 

condições materiais de trabalho, experimentam os mesmos dilemas profissionais e com a 

mesma intensidade. Todavia, alguns dos achados da nossa investigação chamam a nossa 

atenção para a necessidade de considerar o pertencimento dos professores a um 

determinado campo disciplinar como um dos elementos de análises no debate sobre a 

vulnerabilidade profissional no contexto da iniciação à docência e do abandono da 

profissão no Brasil e no mundo. Segundo os dados da nossa pesquisa, esse pertencimento 

parece criar condições específicas de entrada, empenhamento na carreira, sendo assim, um 

elemento potente na construção de sentidos às fases de desenvolvimento da profissão.  

No caso dos professores de EF pesquisados, o pertencimento profissional a uma 

disciplina com déficit de legitimidade acadêmica/pedagógica cria condições particulares de 

inserção profissional, potencializando, em muitos casos, o quadro de dupla vulnerabilidade 

profissional. Isso porque se sobrepõem às tensões e aos desafios provenientes da sua 

condição de professores iniciantes, dilemas e enfrentamentos advindos de situações 

específicas de desrespeito profissional e de lutas por reconhecimento de uma identidade 

docente específica.  

Os dados também indicam que o processo de construção de uma identidade 

profissional docente mais positiva é colocado em cheque cotidianamente na escola. Isso 

considerando que o fato de falar de identidade profissional de professores é reconhecer a 

existência de uma identidade específica ao campo das atividades profissional dos 

professores que é, pelos menos em parte, comum aos membros desse grupo profissional (a 

todos os professores) e que lhes permite reconhecer e serem reconhecidos como tal, numa 

relação de identificação (ao grupo profissional de professores) e de diferenciação (com os 

não professores). Essa relação de identificação pode ser caracterizada de duas formas: 

primeiro, pelos seu modo de perceber, de pensar e agir particulares, por normas, valores e 

regras propostas, ligados ao seu objeto de trabalho e à sua prática profissional, à sua 

apropriação ativa e compartilhada dessa experiência que servem para sua ação. Segundo, 

porque o reconhecimento de uma identidade profissional docente passa necessariamente 

pelo reconhecimento público de um conjunto de competências; da compreensão da 

educação, do domínio dos conteúdos de ensino, do conhecimento das áreas e etapas em que 

se ensina e o direito ao exercício de autonomia profissional (CATTONAR, 2011). 

Os achados da nossa pesquisa mostram que os professores de EF experimentam 

situações que dificultam o desenvolvimento da percepção do próprio senso de 

profissionalidade. Isso porque, não raro, as ações de ensino dos professores de EF não são 

tidas como um trabalho pedagógico capaz de influir de forma significativa na formação dos 

estudantes, bem como sua sala de aula e seus objetos didáticos não são reconhecidos como 

tais, as condições ambientais da sala de aula potencializam a falta de privacidade nas 

atividades de ensino, as baixas expectativas dos pares e da gestão escolar com as 

aprendizagens que se realizam nas aulas dessa disciplina e as tensões oriundas da relação 

com os alunos que veem as aulas de EF como espaço de mera diversão. Nesse contexto de 
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singular de desrespeito profissional, mina-se a possibilidade de salvaguardar aquilo que faz 

com que os professores se mantenham e se desenvolvam na profissão docente: a percepção 

da própria eficácia profissional, a motivação, o compromisso e a satisfação com o trabalho. 

Neste quadro o risco da instalação e/ou de potencialização de situações correlatas ao 

“presentismo” é eminente. Melhor dizendo, professores de EF que continuam a frequentar o 

espaço de trabalho, mas que, em certa medida, perderam o seu sentido de propósito, seu 

bem estar e o comprometimento ético e pedagógico com a profissão.  

Há que se considerar que essa situação de dupla vulnerabilidade vivida pelos 

professores de EF continuará a afetá-los fortemente, caso o campo pedagógico continue a 

não considerar a educação estética ou da sensibilidade como elemento importante do que 

poderíamos chamar de “criticidade”. Isso se daria porque a ideia de criticidade continua a 

ser fortemente centrada na ideia de razão, ou de racionalidade enquanto uma dimensão 

intelectual. Significa que a recuperação do corpo como sujeito pode fazer com que 

reformulemos o nosso conceito de criticidade, ampliemos o nosso conceito de razão, 

englobando as dimensões estéticas e éticas. Então, a hegemonia do conhecimento científico 

na escola precisa permitir outros saberes, e é nisso, na medida em que se reconhecem 

outros saberes que não saberes de caráter conceitual, de caráter intelectual, é que a EF teria 

mais chances de afirmar-se no currículo escolar. Por exemplo, a educação artística não 

compreende somente analisar criticamente as obras de arte, mas criar e vivenciar obra de 

arte de forma emancipatória, de maneira que forje uma determinada sensibilidade ou de 

maneira geral a criticidade do sujeito. Seria preciso construir nossa legitimidade no campo 

pedagógico, convencendo esse campo da nossa importância, da importância do não 

trabalho, da dignidade do lazer, da utilidade da inutilidade. Assim, coloca-se como um 

grande desafio construir um discurso que ressoe para além do campo pedagógico e que 

confira a essa prática social legitimidade escolar ou pedagógica (BRACHT, 2001). 

Mesmo reconhecendo que a situação de dupla vulnerabilidade vivida pelos professores 

iniciantes de EF tenha relação com os princípios de seleção, organização, distribuição e 

estratificação do conhecimento escolar e a lógica de distribuição dos recursos econômicos e 

sociais mais amplos, há que se destacar o papel decisivo da comunidade escolar nesse 

ambiente instável de acolhimento, indução e desenvolvimento profissional dos professores 

de EF. Como bem lembram Kelchtermans & Ballet (2002), considerando que o 

desenvolvimento da identidade profissional é um dos aspectos mais desafiadores da 

aprendizagem docente, qualquer aprendizagem de ordem micropolítica envolve elementos 

de uma "política de identidade": estabelecer, salvaguardar e restaurar a autopercepção da 

identidade como professor é central ao desenvolvimento profissional. Tal como mostram os 

nossos dados naquelas escolas onde, sobretudo a gestão escolar acolhe e apoia a ação dos 

professores de EF, os efeitos perversos oriundos dessa dupla vulnerabilidade são 

consideravelmente amenizados. 

Associada a política de identidade impressa pela comunidade escolar, entendemos que 

as experiências de formação inicial (licenciatura) são fundamentais ao enfrentamento mais 

reflexivo, por parte dos professores, acerca dos dilemas profissionais por eles enfrentados. 

O estranhamento manifestados pelos sujeitos da nossa pesquisa acerca da cultura escolar, 
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das relações de poder que estruturam as dinâmicas curriculares, das formas de pensar e agir 

dos alunos e das dificuldades enfrentadas no trato dos conhecimentos e desafios didáticos 

próprios da EF, potencializam um cenário de inserção profissional, em certa medida, já 

desfavorável
11

. Sobre esse ponto é importante lembrar que os estudos sobre a formação 

inicial tem mostrado que os principais dilemas presentes nas licenciaturas brasileiras são a 

separação entre disciplinas de conteúdo e disciplinas pedagógicas, a dicotomia bacharelado 

e licenciatura (decorrente da desvalorização do ensino na universidade, inclusive pelos 

docentes da área de Educação) e a desarticulação entre formação acadêmica e realidade 

prática de escolas e professores (PEREIRA 2000; GATTI et al, 2010). Tais debilidades nos 

parece ser mais um elemento da realidade a considerar para a análise do choque de 

transição vivido pelos professores de EF iniciantes, da instalação de um quadro de 

abandono funcional do trabalho docente em EF
12

, das dificuldades de retenção de novos 

professores de EF nos sistemas de ensino e/ou de efetivação de uma “retenção de 

qualidade” (Day, 2014).
13

 

Não obstante reconhecer que os professores iniciantes de EF vivem os mesmos dilemas 

profissionais que os demais professores da escola (solidão, estresse, conflitos com os 

alunos, invisibilidade, falta de apoio institucional, péssimas condições de trabalho, carreira 

pouca atrativa e salários indignos), faz-se necessário, por outro lado, evidenciar que 

existem singularidades nas formas de inserção e desenvolvimento profissional docente. 

Reconhecer essas realidades situadas nos parece ser uma referência fundamental à 

produção de políticas de indução, retenção e desenvolvimento profissional dos professores 

iniciantes que lhes garanta o pleno direito de conhecerem a profissão e de amadurecerem 

dentro dela. 
 

 

Notas 

 
1.
 Ante a complexidade desse momento crítico da profissão, um dos desafios seria desenvolver programas de 

acompanhamento e apoio aos professores para que eles pudessem construir um repertório de conhecimentos e 

competências que os possibilitasse sobreviver na profissão, como também incentivá-los a tomar consciência da sua 

aprendizagem não formal e não planejada, de forma a estabelecer conexões com as necessidades de aprendizagem 

formais dos estudantes (CHRISTENSEN, 2013). 
2. A falta de suporte e acompanhamento aos professores novatos é uma das principais causas do abandono da profissão. 

Isso porque, se as exigências decorrentes da realidade escolar afetam todos os professores, a situação é ainda pior para 

os iniciantes. Quase nenhuma outra profissão coloca os recém-graduados na mesma situação que a dos veteranos, no 

que tange à presença de ações deliberadas de supervisão específica. Os recém-formados terapeutas e assistentes 

sociais começam a carreira com uma carga de trabalho menos exigente – com um pequeno número de clientes e 

relativamente casos simples – e acompanhados por colegas de trabalho experientes na supervisão restrita daqueles que 

estão em seu período inicial de prática (LE MAISTRE & PARÉ, 2010). 
3. Sobre o tempo médio que os professores levam para abandonar a profissão, estudos de Huberman (1989) indicam que 

os professores que decidem deixar a profissão o fazem antes do término dos primeiros cinco anos de inserção 

profissional. 
4. Como afirma Dubar (1997), o espaço de reconhecimento das identidades é inseparável do espaço de legitimação dos 

saberes e das competências associadas às identidades. A transação objetiva entre indivíduos e as instituições são antes 

de tudo aquela que se organiza à volta do reconhecimento e do não reconhecimento das competências, dos saberes e 

das imagens de si que constituem os núcleos duros das identidades reivindicadas. 
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5. FARIA et al. (2009); MACHADO et al. (2009). 
6. Os alunos que finalizaram sua licenciatura nesse período tiveram um percurso formativo dentro de um currículo novo, 

formatado dentro das normativas estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores 

da Educação Básica (Resolução CNE/CP/01 de 2002). 
7. Os professores iniciantes estariam mais vulneráveis ao peso da complexidade e das exigências da vida escolar 

comparativamente aos professores mais experientes. Para estes, o domínio da sala de aula é algo mais familiar, têm 

um repertório de estados de conhecimento (contato visual, proximidade com os estudantes, habilidade para lidar com 

pessoas em grupo, comportamento calmante, baixo nível de voz) que permitirá a ele desenvolver um caminho 

eficiente nesse espaço de ensino. Além disso, o professor experiente teria maior capacidade de antecipar e solucionar 

situações-problema por meio da utilização da memória de longa duração, alcançando objetivos de maneira menos 

exigente, o que pode parecer algo fácil aos olhos de um professor iniciante (LE MAISTRE & PARÉ, 2010). 
8. A desprivatização da prática é a interrupção do ensino como um ato privado. A mudança se produz através de uma 

variedade de perspectivas e processos que promovem a abertura do ensino aos demais e a colaboração pontual com 

outros que também estão envolvidos no esforço de fazer público seu trabalho e abertos às críticas. A vantagem da 

desprivatização é o fim do isolamento e, com essa mudança, o apoio colegiado, a construção conjunta do 

conhecimento e o trabalho com colaboradores em comunidade. Mas, em certos contextos e circunstâncias, a 

desprivatização pode ser tornar algo ameaçador e podem aumentar a ansiedade e a vulnerabilidade dos professores, 

sobretudo a dos iniciantes (COCHRAN-SMITH, 2012). 
9. Denominação fictícia de uma escola privada em Belo Horizonte. 
10. Bandura (1997) define a autoeficácia como a crença na capacidade que cada um tem de organizar e executar cursos de 

ação necessários para produzir um conjunto de realizações. 
11. Tomando a discussão desenvolvida por Shulman (1987) sobre os conhecimentos que estão base da profissão docente, 

os sujeitos de nossa pesquisa parecem carecer de referentes mais sólidos acerca dos conhecimentos dos educandos e 

de suas características, dos conhecimento dos contextos educacionais, que abarcam desde o funcionamento de grupo 

ou da classe, a gestão e o financiamento dos distritos escolares, ate o carácter das comunidades e culturas e dos 

conhecimentos pedagógicos gerais, tendo em conta especialmente aqueles princípios e estratégias gerais de manejo e 

organização da classe que trascendem o âmbito da disciplina. 
12.

 Os dados da nossa pesquisa chamam a atenção para o alto risco do abandono precoce do trabalho docente na EF. Esse 

abandono estaria ligado ao fato desses professores abrirem mão de seu compromisso ético, político, pedagógico-

profissional de ensinar, porém continuando no emprego, imobilizados ou por falta de opção ou por certo conformismo 

vinculado a sua estratégia de sobrevivência no sistema (SANTINI; MOLINA NETO, 2005). 
13. A retenção de qualidade seria o contrário de uma retenção meramente física dos professores nos sistemas de ensino. 
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