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Identificação do perfil de como ser um “bom professor” de Educação Física na 

visão de docentes. 

Resumo 

A figura do professor de Educação Física é papel fundamental dentro do processo 

de ensino-aprendizagem, portanto, compreender seu papel e a pluralidade de 

saberes envolvidos na sua prática, torna-se relevante. Este estudo teve como 

objetivo identificar o perfil de como ser um “bom professor” de Educação Física, 

segundo docentes da área, atuantes no Ensino Fundamental da rede pública de 

uma cidade do interior do estado de São Paulo. Para análise, foi utilizado um 

questionário dissertativo, no qual os participantes apontaram características de um 

“bom professor” de Educação Física e as principais dificuldades encontradas para 

desempenhar as características citadas pelos mesmos. Os resultados mostraram 

que os docentes entrevistados consideram um “bom professor” de Educação Física, 

um profissional com múltiplas funções que integram aspectos pessoais, 

pedagógicos, profissionais e experienciais. Já entre as dificuldades, os participantes 

citaram as condições precárias da infraestrutura escolar, o desinteresse dos alunos 

e o sistema educacional que atualmente desvaloriza o professor de Educação 

Física. 

Introdução 

 Estudar o professor é um tema recorrente nas pesquisas em educação. 

Entretanto, para Pereira e Garcia (1996), estudar especificamente o professor de 

Educação Física, e sobretudo, analisar as características que formam a identidade 

profissional de um “bom professor”, torna-se um elemento significativo e relevante 

dentro da área educacional. 

A disciplina de Educação Física nas escolas, perante a Lei de Diretrizes e 

Bases 9394/96, é obrigatória para todos os alunos e dever do Estado de oferecê-la 

na grade curricular. Porém, a prática desta disciplina pelos alunos vem diminuindo 

ao longo dos anos. O professor de Educação Física, torna-se figura central para 

estimular os alunos praticarem ou não as atividades. Mas, para estes alunos 

realizarem as tarefas, exige do professor uma boa prática do ensino. 

Segundo Darido (2004), o que se observa nas aulas de Educação Física, são, 

geralmente, uma parcela dos alunos engajados nas atividades propostas pelos 



docentes. Esses, costumam valorizar os alunos que apresentam maiores níveis de 

habilidades, desestimulando e afastando os demais, sendo estes, os que mais 

necessitam de estímulos. Assim, para a autora, um grande número de alunos são 

dispensados das aulas e muitos não participam efetivamente destas. 

Conforme estudos realizados por Rangel-Betti (1992), verifica-se que, os 

alunos apontam o professor como principal responsável pelo gostar ou não da 

disciplina, bem como, seus conteúdos e estratégias utilizadas. Salienta ainda que o 

professor deve estar atento no planejamento de suas aulas, fazendo destas um 

momento saudável e prazeroso para os alunos. 

Nesse contexto, faz-se importante compreendermos o papel fundamental do 

professor dentro do processo de ensino-aprendizagem e o quanto este, ao ser 

dotado de características que levantaremos no presente trabalho, possa ser 

identificado como um “bom professor”. Ser um “bom professor” é um conceito 

polissêmico, plural e múltiplo, uma vez que, apresenta significados marcados pelo 

contexto sócio-histórico, por habilidades pessoais, bem como, por especificidades 

que a sociedade, o professor e os alunos atribuem à educação. Para Pimenta 

(1997), a identidade do professor está em permanente construção. Não é uma 

conquista duradoura, eterna. É intransferível para qualquer contexto ou época. Ainda 

para a autora, ser um “bom professor” transcende as condições pessoais, já que, é 

pelo conhecimento das diversas realidades escolares que se constroem as bases do 

que é ser um “bom professor”. 

Para Machado (1995), o professor é o principal responsável por moldar o 

caráter dos jovens, deixando assim, marcas de grande significado nos alunos que 

estão no processo de formação. Ele também oferece o descobrimento e as 

experiências vividas pelos alunos, sendo boas ou não.  No aspecto de facilitador, 

deve-se, trabalhar tanto os conteúdos físicos e motores, quanto também os 

componentes sociais, culturais e psicológicos. 

Sendo assim, segundo Cunha (1996), o professor tem o papel de transmitir 

além dos conteúdos do conhecimento específico, também transmitir, de forma 

consciente ou não, valores, normas, maneiras de pensar e comportamentos para se 

viver em sociedade. É claro que não se pode desvincular o aspecto afetivo e a 

interação professor-aluno. 

 

 



Objetivo 

O objetivo do presente trabalho é analisar as características de como ser um 

“bom professor”, segundo um grupo de professores de Educação Física do sistema 

público de ensino, relacionando-as com os pressupostos de teorias educacionais a 

respeito do mesmo tema. 

Metodologia 

Participaram desta pesquisa 5 professores de Educação Física do Ensino 

Fundamental da rede pública de ensino de uma cidade do interior do Estado de São 

Paulo. 

Os professores participantes responderam a questões dissertativas                       

sobre o assunto pesquisado. Essas questões foram direcionadas à caracterização 

de um “bom professor” de Educação Física e também às dificuldades encontradas 

para desempenhar tais características. 

A pesquisa é de natureza qualitativa, que possui como foco a essência do 

fenômeno a ser estudado (THOMAS; NELSON, 2002). 

 

Desenvolvimento 

O presente trabalho contemplou as seguintes etapas: 

Etapa 1 – Elaboração do questionário a ser aplicado aos docentes 

Esta etapa teve como objetivo elaborar, por meio dos referenciais teóricos, um 

questionário dissertativo em que os docentes entrevistados caracterizassem o perfil 

de um “bom professor” de Educação Física, bem como, as principais dificuldades 

apresentadas para desempenhar a referida função. 

Etapa 2 – Aplicação do questionário 

Esta etapa compreendeu a aplicação do questionário junto aos docentes. 

Etapa 3 – Análise dos resultados apresentados 

Nessa etapa buscou-se analisar, relacionar e mensurar os dados obtidos por 

meio da aplicação do questionário da referida pesquisa, à luz dos referenciais 

teóricos. 



Resultados 

 

Ao analisar os resultados encontrados na presente pesquisa, observou-se 

que os participantes apontaram diferentes características para o que consideram ser 

um “bom professor” de Educação Física.   

Dentre todas as características respondidas, a motivação, amor à Educação 

Física, atualização, planejamento, conhecimento, foram citadas por mais de um 

entrevistado.  

Algumas respostas também chamam a atenção como: relação professor-

aluno, dar atenção e oportunidade a todos, principalmente aos mais tímidos e menos 

habilidosos, ser desafiador para evitar aulas mecanicistas, envolvimento com a 

comunidade e entender o aluno como um todo, sem fragmentar os aspectos 

conceituais, procedimentais e atitudinais envolvidos na prática docente. 

Entre as características encontradas podem-se notar características pessoais 

que influenciariam na prática pedagógica, conforme apontado pelos entrevistados: 

alegria, amor à profissão, responsabilidade, dedicação, envolvimento, pontualidade 

e paciência. 

Quanto aos aspectos da prática docente os participantes citaram: autonomia, 

saber avaliar, conhecimento dos conteúdos trabalhados, atualização e 

planejamento. 

Em relação às principais dificuldades encontradas para se desempenhar as 

características citadas anteriormente pelos participantes, as respostas foram 

semelhantes. De maneira geral, todos os entrevistados mencionaram a falta de 

materiais, falta de espaço adequado para as aulas, falhas no sistema educacional e 

desinteresse dos alunos quanto à aula de Educação Física. 

Conforme já mencionado anteriormente na presente pesquisa, Darido (2004) 

relata que as aulas de Educação Física são voltadas, muitas vezes, apenas aos 

alunos habilidosos, afastando assim aqueles que apresentam dificuldades. Um dos 

docentes entrevistados menciona que: “é necessário dar atenção e oportunidade a 

todos, principalmente aos mais tímidos e menos habilidosos, para que adquiram 

mais autoconfiança”, confirmando assim a necessidade do “bom professor” de 

Educação Física conseguir trabalhar com alunos de diferentes níveis de 

aprendizagem e habilidades, a fim de proporcionar uma aprendizagem significativa a 

todos.  



Os participantes apontaram duas características pedagógicas, o 

conhecimento daquilo que se ensina e a atualização como mecanismo de formação 

continuada evidenciando que, os conhecimentos aprendidos durante a graduação 

são importantes na prática docente, uma vez que, segundo o docente “o 

conhecimento do conteúdo a ser transmitido gera um sentimento de confiança nos 

alunos”. Porém, os docentes entrevistados também salientaram a necessidade de 

estar em constante atualização, pois, segundo uma entrevistada: “o estudo 

constante torna um professor eficiente e melhora a qualidade das aulas”. 

Apenas um dos participantes citou como característica a autoridade, já que, 

segundo este: “ser exigente, cobrar disciplina, respeito e participação, leva os alunos 

a respeitarem o professor e a valorizarem a Educação Física”.  Isso evidencia que, 

nem todos os professores acreditam que a disciplina e o autoritarismo identificam 

um “bom professor”, mostrando que as práticas pedagógicas modificaram-se, e a 

relação professor-aluno, citada por outros participantes, configura-se como 

característica relevante para a prática do “bom professor” de Educação Física. 

Apenas um entrevistado citou a questão financeira e salarial como uma das 

dificuldades para a ação docente.  

 

Considerações finais 

A pesquisa realizada mostrou diferentes percepções e visões dos docentes 

entrevistados a respeito do perfil de um “bom professor” de Educação Física.  

Analisando as respostas dos participantes pode-se inferir que não há um perfil 

único do “bom professor” de Educação Física, mas sim, um conjunto de 

características, que identificam tal perfil e centram-se em aspectos pessoais, 

profissionais, pedagógicos e experienciais. Assim, segundo Tardif (2002) o professor 

deve ser capaz de dominar, integrar e mobilizar esses saberes enquanto condição 

para a sua prática. Ao “bom professor” de Educação Física então, cabe conhecer 

tais características e considerá-las fatores essenciais e significativos para sua 

prática e, por meio desse conhecimento, conseguir mobilizar diferentes saberes que 

o tornem um “bom professor” de Educação Física. 

Em relação as principais dificuldades encontradas para desempenhar as 

características citadas, pode-se notar que todos os professores participantes 

apontaram as condições de infraestrutura e materiais das escolas, bem como, o 



próprio sistema educacional e o desinteresse dos estudantes, como elementos que 

afetam o desempenho do professor de Educação Física, o que evidencia que, 

apesar de todas as características para ser um “bom professor” de Educação Física, 

desempenhar tal função ainda é algo dependente de fatores externos, que vão além 

da mobilização de características e saberes. 

Nesse contexto, a figura do professor de Educação Física é papel fundamental 

dentro do processo de ensino-aprendizagem. Compreender e identificar o perfil do 

“bom professor” de Educação Física é necessário para romper com os paradigmas e 

a realidade dessa disciplina dentro do contexto escolar. Logo, necessitamos de 

“bons professores”, que mobilizem diferentes características e consigam superar as 

dificuldades do atual sistema educacional brasileiro, para a formação de cidadãos 

críticos e reflexivos que com os conhecimentos adquiridos saibam tomar decisões e 

modificar o ambiente em que estão inseridos. 
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