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RESUMO 

Esta pesquisa teve como principal intuito investigar o cotidiano escolar da Educação 

Física na vida de crianças de baixa renda no município de Cariacica/ES do ensino 

fundamental I. O estudo tem como objetivo identificar como acontece a relação entre 

professor de Educação Física e aluno de baixa renda, bem como a relação entre 

escola e família, analisando as implicações para o aprendizado. Trata-se de um 

estudo de campo de natureza qualitativa que utilizou instrumentos como: Observação 

Participante, Entrevista Semiestruturada com a professora de Educação Física e a 

pedagoga da escola. Utilizamos também a construção de um diário de campo com 

anotações sobre estas observações realizadas no campo. Os dados cultivados 

permitiram analisar que a professora de Educação Física se utilizava de estratégias 

didático-pedagógicas para sua prática docente e nas relações afetivas com os alunos 

de baixa renda, trabalhava de acordo com a realidade daquela escola. Embora nosso 

objetivo fosse as relações afetivas entre os professores de Educação Física e alunos 

de baixa renda, o trabalho de campo e os dados produzidos nos deslocou para a 

análise dos espaços pedagógicos da escola e suas relações com a aprendizagem de 

Educação Física por parte das crianças. O contato com o campo e com os sujeitos, 

também nos levou a colocar o foco nas relações estabelecidas entre a escola e os 

alunos, junto com as famílias. Acreditamos que os resultados desta pesquisa, leva a 

entender que os professores de Educação Física precisam ter acesso diário a vida dos 

alunos, para seu planejamento e na construção de uma relação diária com suas 

turmas, e isso contribui para participação dos estudantes em suas aulas.  E que a 

relação entre escola e família ajuda na colaboração do trabalho pedagógico na vida 

dessas crianças. 

Palavras-chave: Crianças de baixa renda. Espaços. Família. Educação Física. 
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INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar como acontecem as 

relações entre o professor e os alunos de baixa renda, do ensino Fundamental I, bem 

como a relação entre escola e família, analisando as implicações para o aprendizado. 

A pesquisa implica em compreender as necessidades que os alunos, de baixa 

renda, possuem tais como, as condições materiais e físicas, que atendem as 

necessidades básicas e elementares dessas crianças em seu cotidiano escolar, sejam 

elas, de direito a acesso, a democratização (alimentação, saúde, educação, etc) que a 

escola pode oferecer e como essas crianças estão inseridas no contexto das aulas de 

Educação Física, no segmento do ensino fundamental I, no município de 

Cariacica/ES. Essas condições suscitam uma evidente discussão sobre as aulas de 

Educação Física, de como ocorre o aprendizado desses alunos, para a compreensão 

de algo que se faz presente na realidade de muitas escolas públicas. 

 Podemos observar na tabela 1 como o acesso à escola no Brasil tem 

acontecido nos últimos anos. Verifica-se a taxa de escolarização, e como o acesso à 

escola tem se realizado em nosso país. Vejamos: 

 

Tabela 1 - Taxa de escolarização das pessoas de 6 a 14 anos de idade, por sexo-Brasil-

2007/2015. 

Período Total Homens(meninos)  Mulheres(meninas)  

2007 97,0 % 96,8% 97,2%  

2008 97,5 % 97,3 % 97,7%  

2009 97,6 % 97,4 % 97,8%  

2011 98,2 % 98,1 % 98,3 %  

2012 

2013 

2014 

2015 

98,3% 

98,4% 

98,5% 

98,6% 

98,2 % 

98,2% 

98,4% 

98,4% 

98,3 % 

98,7% 

98,6% 

98,8% 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios 2007/2015. 
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A tabela apresenta as proporções de crianças, segundo as faixas etárias de seis 

a quatorze anos de idade que tem frequentado a escolarização nos últimos anos 

(2007/2015). O país chegou a ter um salto qualitativo de acesso à escola por sexo. 

(Tabela 1). 

Tendo como pressuposto as idades analisadas de acordo com o IBGE 

(2007/2015), pode-se direcionar a respeito das situações de acesso à escola e a 

universalização da educação em nosso país. Para isso, precisa-se entender que o 

estudo aborda uma classificação quanto às idades dos participantes ditos como de 

baixa renda, que são alunos entre 6-10 anos, e isso permite aprofundar sobre como 

esses alunos tem frequentado as escolas nos dias de hoje. 

Tendo como base as idades, Ferraro (2002, p.18) levanta uma porcentagem 

no Brasil e nas diferentes Unidades da Federação, sobretudo de pessoas de 4 a 17 

anos sobre o acesso à escola. A frequência escolar, principalmente, no Estado do 

Espírito Santo, de alunos que não frequentam e nunca frequentaram a escola é a de a 

cada 100 crianças de sete anos, aproximadamente 7,4% eram não frequentes, dos 

quais apenas 5,9% nunca frequentaram. Podemos analisar que esse acesso à escola se 

dá num conjunto de razões, que podem vir a contribuir para a permanência desse 

aluno na escola ou também para a sua evasão. 

A partir da tabela 1, podemos dizer que na faixa etária de 6-14 anos, de 

acordo com o público alvo do ensino fundamental I e II, o acesso à escola está se 

universalizando. Segundo o IBGE (2002, p. 1): 

[...] na década de 90, as crianças de 7 a 14 anos que estavam fora da 

escola pertenciam às famílias de menor rendimento. De 1992 para 2001, a 

taxa de escolarização das crianças que faziam parte dos 20% mais pobres 

aumentou 19 pontos percentuais (de 74,5% passou para 93,7%) [...]. 

Essa taxa de escolarização das crianças mais pobres aumentou 19 pontos 

percentuais em nove anos, ou seja, essa análise de idade escolar permite investigar 

que o atraso escolar (reprovação/retenção) está diminuindo, reduzindo as dimensões 

de não acesso e evasão dos alunos de baixa renda. Com isso, se os alunos de baixa 

renda estão tendo mais acesso à escola, como os professores estão se relacionando 

com esse público? 

Essa relação entre professor e aluno pode ser pensada como importante fator 

para a permanência da criança de baixa renda na escola? O professor de Educação 
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Física apresenta uma relação e um convívio mais próximo com seu alunado, já que a 

maioria dos alunos, geralmente, considera o professor dessa disciplina um dos mais 

„queridos‟ dentro da escola. Os alunos identificam o professor como o principal 

responsável pelo gostar ou não da disciplina (DARIDO, 2004, p.3). 

Será que o fato de estar na escola é suficiente para que os alunos tenham 

oportunidade de terem o acesso no âmbito da Cultura Corporal de Movimento? 

  Com o intuito de compreender esse problema, investigou-se especificamente, 

uma realidade vivenciada por muitas crianças na escola pública, nas séries iniciais de 

1° ao 3° ano do Ensino Fundamental I, no Município de Cariacica/ES, nas aulas de 

Educação Física.  

 Sabemos que o cotidiano das aulas de Educação Física está ligado a questões 

que introduz e integra o aluno na Cultura Corporal do Movimento, tais como os 

jogos, as lutas, as danças, o esporte e entre outros elementos, onde se pode construir 

saberes ligados a sua prática e relações afetivas professor-aluno, aliados aos 

objetivos educacionais da escola. 

   A inclusão e inserção dessas crianças devem acontecer no âmbito escolar e 

nas aulas de Educação Física. No que tange a esse tipo de relação, o professor deve 

considerar os conhecimentos prévios, experiências, habilidades de cada aluno, para 

assim entender a sua realidade e seu contexto histórico, sua cultura. 

  Com isso, o alvo da pesquisa foi as relações afetivas, pois, vivemos em um 

mundo de diferentes trocas, e o ser humano é um ser social e tem a necessidade de 

estabelecer relações entre si, e isso confere a importância da relação entre professor e 

aluno na escola, sendo que é por intermédio e mediação desse tipo de relação que a 

escola contribui para a implementação de valores e ideais da educação.  

Consideramos o professor de Educação Física como agente importante no sentido de 

construir relações afetivas que impactem na aprendizagem dos alunos, uma vez que 

interfere no modo como vão participar das aulas dessa disciplina. 

 É necessário discutir as condições em que esses alunos estão inseridos nas aulas 

de Educação Física. Sabemos que na escola se estabelece diferentes relações de 

poder e isso reflete numa sociedade de classes e desigualdades social, cultural, 
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econômica, etc. e tais relações se expressam nas práticas pedagógicas, e pode vir 

impactar na aprendizagem dos alunos. 

Para analisar as relações entre professor de Educação Física e os alunos de 

baixa renda trabalharemos com o conceito de cultura docente, o qual nos auxilia a 

problematizar a identidade docente e os sentidos atribuídos às práticas pelos 

professores. Mais especificamente, a cultura docente funda seus pilares no conceito 

de habitus de Bourdieu. Para esse autor, o conceito de „habitus‟ é compreendido 

como: 

Um sistema de disposições duráveis e intransponíveis que, exprime, sob a 

forma de preferências sistemáticas, as necessidades objetivas das quais 

ele é produto. (…) constituído num tipo determinado de condições 

materiais de existência, esse sistema de esquemas geradores, 

inseparavelmente éticos ou estéticos, exprime segundo a sua lógica 

própria a necessidade dessas condições em sistemas de preferências cujas 

oposições reproduzem, sob uma forma transfigurada e muitas vezes 

irreconhecível, as diferenças ligadas à posição na estrutura da distribuição 

dos instrumentos de apropriação, transmutadas, assim em distinções 

simbólicas (DENDASCK apud BOURDIEU; SAINT-MARTIN, 2016, p. 

4-5). 

Esse habitus pode estar ligado à classe ou a posição social ocupada pelo 

indivíduo. A classe social é resultante de um capital econômico, cultural, social. Esse 

habitus pode ser produzido e reproduzido nas aulas de Educação Física no processo 

de socialização e na relação entre professor e aluno. 

Por conta dessa relação, o habitus reproduz e produz práticas, através de 

gostos, de modo de agir, de sentir, de fazer, de relacionar. Nesse modo incorpora-se 

nas práticas dos indivíduos e é moldado historicamente. 

Com isso, os indivíduos que são dotados do mesmo tipo de habitus tendem a 

agir a partir de suas expectativas criadas diante deles.  De acordo com o aspecto 

sistemático e unificador do habitus aponta Bourdieu (1979, apud LAHIRE, 2002, 

p.18): 

O gosto, propensão e aptidão a apropriação (material e ou simbólica) de 

uma classe determinada de objetos ou de práticas classificadas e 

classificadoras, é a formula geradora que está no princípio do estilo de 

vida, conjunto unitário de preferências distintas que exprimem na lógica 

especifica de cada um dos subespaços simbólicos, mobiliário, roupa, 

linguagem ou héxis corporal, a mesma intenção expressiva. [...] . 

O modo como os indivíduos se comportam é moldado por suas relações 

sociais, então mesmo que o indivíduo se afaste dos demais, de tal forma que se isole, 
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ele ainda terá em si um pouco dos demais, pois como um indivíduo ele sempre tem 

seu habitus influenciado pelos demais. O habitus como sistema de ação permite 

engendrar os pensamentos, as percepções, as ações características de uma cultura 

vigente. 

As condições do indivíduo é um fator que deve ser levado em conta na 

moldagem do seu habitus, o campo de relações de poder cientifico, religioso, 

econômico, político, etc. As experiências sociais que foram construídas nos âmbitos 

sociais, aquilo que cada um adquire, as diferenças de comportamento podem ser 

observadas como produto de um habitus, as crianças incorporam hábitos corporais, 

cognitivos, isto é, esquemas de ação, maneira de agir, dizer, fazer em diferentes 

contextos escolares.  Com isso qual o papel do professor de Educação Física na 

construção do habitus com as turmas do ensino Fundamental I na escola de 

Cariacica/ES? 

Nesse sentido, apresentamos como objetivos específicos da pesquisa: a) 

identificar como acontecem as relações entre professor e os alunos de baixa renda, no 

ensino Fundamental I, bem como a relação entre escola e família, analisando as 

implicações para o aprendizado; b) analisar em que medida as condições 

socioeconômicas das crianças interferem na aprendizagem escolar; c) levantar dados 

sobre: as estratégias criadas pelo professor para lidar com a condição 

socioeconômica das crianças de baixa renda nas aulas de Educação Física escolar; d) 

investigar como se dá a participação/ inclusão e exclusão desses alunos nas aulas de 

Educação Física; e) analisar os espaços pedagógicos das aulas de Educação Física, 

bem como suas implicações para o aprendizado desses alunos. 
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1 METODOLOGIA 

Com base nos procedimentos técnicos utilizados, a pesquisa propiciou 

observar e analisar a relação entre professor e aluno de baixa de renda no Município 

de Cariacica/ES no seu cotidiano escolar, bem como a relação entre escola e família, 

analisando as suas implicações para o aprendizado. 

O método utilizado para a pesquisa, de acordo com Gil (2002), foi de 

natureza qualitativa, utilizando como instrumentos: Observação Participante, Diário 

de Campo, Entrevista Semiestruturada com a professora de Educação Física e a 

pedagoga da escola “Cassiano Neves”.
1
 

A observação participante aconteceu de modo parcial, houve momentos em 

que existiu a participação das atividades cotidianas junto com os alunos nas 

diferentes turmas, sobretudo, observando o objeto de estudo, que foi as relações 

afetivas entre professor e alunos de baixa renda. Ao se aproximar dos sujeitos do 

estudo, obteve-se em diferentes graus, estabelecendo primeiramente, a confiança da 

escola e da professora de Educação Física. Com isso todos os dias, no diário de 

campo, conversava com esses sujeitos, houve a participação junto a eles em 

atividades que a professora chamava, anotava no diário dentre os principais aspectos 

relevantes de seu ambiente, contexto sociocultural, valores, conteúdos e como as 

aulas aconteciam, relações entre os alunos e a professora de Educação Física. 

Quanto a delimitação dos instrumentos técnicos utilizados para a produção 

dos dados, foi adotado seguinte procedimento, de início, a construção do diário de 

campo para as observações das aulas, e a aproximação dos sujeitos, para assim 

compreender essas relações e como são dadas no âmbito escolar. Em seguida, uma 

conversa com a diretora para a coleta de documentos e mapeamento das turmas em 

que estão esses alunos de baixa renda. Depois, por meio de um roteiro 

semiestruturado, agendamos e realizamos as entrevistas com a professora de 

Educação Física e com a pedagoga. Os dados foram obtidos através de gravação 

direta e anotações durante a entrevista. 

A pesquisa qualitativa apresenta características que corresponde à 

necessidade do estudo, pois envolve a participação dos professores e demais figuras 

                                                           
1
 O nome “Cassiano Neves” é um pseudônimo para não identificar a escola. 
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da escola, utilizando não somente a pergunta e respostas previamente estruturadas, 

mas o acompanhamento do cotidiano escolar. 

Vale ressaltar que o espaço da pesquisa foi, em uma escola da rede de ensino 

público Fundamental do Município de Cariacica/ES, o período de análise e 

permanência na escola ocorreu durante três (3) meses. A escolha da escola levou em 

conta os seguintes critérios: a) ofertar a disciplina de Educação Física escolar b) 

turmas com alto índice de crianças de baixa renda matriculadas, c) o PPP (Projeto 

Político Pedagógico) da escola. 

O PPP ajudou a produzir e cultivar informações acerca do contexto da escola 

e dos sujeitos da pesquisa.  A escola funciona nos turnos Matutino, no horário de 7 às 

12 horas, no Vespertino de 13 às 18 horas e Noturno, 18:20 as 22:30 horas.  A média 

de alunos por turma varia de acordo com o ano letivo, dando um número de 31, em 

cada série.  A escola conta com uma infraestrutura de 10 salas de aula, 1 secretaria, 1 

sala dos professores, 1 sala de informática, 1 de materiais pedagógicos, 1 cozinha, 1 

depósito, 1 pátio área livre, 4 banheiros (1 masculino, 1 feminino, 1 de funcionário e 

1 de deficiente). Quanto ao espaço, a escola não possui sala especifica de materiais e 

recursos, os materiais das aulas de Educação Física ficam guardados no depósito ou 

nas salas dos professores. 

Como é um estudo de campo, buscamos discutir a realidade de um fenômeno 

específico, sendo assim, para especificar o que denominamos de alunos de baixa 

renda, utilizamos como critério a inserção dessas crianças em Programas Sociais do 

Governo. Desse modo, denominamos “de baixa renda” os alunos inscritos e que 

recebem a Bolsa Família. 

Participaram do estudo, as turmas em que a professora de Educação Física 

acompanhava e dava suas aulas: de 1° ao 3° ano, nas quais possuem os sujeitos que 

mais estão no perfil de baixa renda.  

A pesquisa contou com fases de produção de dados. A primeira fase foi de 

diagnóstico do cotidiano da escola e dos alunos identificados como baixa renda, por 

meio da observação participante
2
 das aulas. As observações, em primeiro momento, 

                                                           
2
 Observação “participante” observava e participava parcialmente também das atividades da Educação 

Física com as turmas de 1° ao 3° ano. 
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buscaram aproximação e conhecimento da escola investigada, seus membros, 

comunidade local, etc. Além da observação participante, foi construído um diário de 

campo para as anotações dessas observações. A segunda fase foi dedicada à análise 

de dados, principalmente, das entrevistas. 

A entrevista com a professora contou: com questionamentos sobre formas de 

se portar nas aulas de Educação Física, condições de democratização das aulas, 

relação de trabalho, relação professor e aluno de baixa renda levando em conta as 

práticas da cultura corporal do movimento. Já a entrevista com a pedagoga contou 

com questionamentos sobre a escola, sobre os alunos de baixa renda, e sobre a 

família e escola. 

Em relação ao roteiro da entrevista, obteve-se a autorização da escola com a 

apresentação de uma carta (APÊNDICE A) para a realização dessa pesquisa e 

também a entrega de um termo aos sujeitos respondentes (professor/pedagoga) por 

meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em (APÊNDICE B). 

Essas identidades foram mantidas anônimas para cuidado e preservação desses 

sujeitos e em respeito à instituição pesquisada. 

Em relação ao público atendido pela escola, segundo o PPP, a clientela atende 

alunos de comunidades adjacentes como Rio Branco, Mata da Praia, Itanguá, Nova 

Brasília, Itacibá e o próprio bairro Oriente. A escola atende em três turnos: Matutino, 

Vespertino e Noturno, com uma capacidade de total de alunos de 855.  

Vale ressaltar que a escola na qual a pesquisa foi realizada, os alunos têm 

idade a partir de 06 anos, as séries iniciais do Ensino Fundamental são provenientes 

de família de baixa renda e isso vai ao encontro do objeto de estudo a ser 

investigado. (Fonte:PPP) 

De acordo com o documento PPP, a comunidade na qual a escola está 

inserida é caracterizada, em sua maioria, por famílias advindas de classe baixa, 

portanto, constituído por pessoas humildes, o índice de desemprego é alto. Dos 

alunos que estudam no ensino Fundamental, muitos ajudam as mães a cuidar dos 

irmãos menores.  

Com base no PPP, pode-se afirmar que o nível de escolaridade dos pais é em 

grande parte incompleto, não tem o ensino fundamental e médio, muitos são 
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analfabetos e retornam ao EJA (Educação de Jovens e Adultos). Além disso, a 

localização na qual a escola está inserida é uma comunidade marcada por altos 

índices de violência, riscos sociais, famílias desestruturadas, analfabetos, muitos 

desses alunos necessitam de trabalhar para ajudar na renda familiar (DIÁRIO DE 

CAMPO, 23/10/2017). 

Alguns dados nos ajudam a fomentar sobre alguns aspectos e traços da 

concentração desses alunos de baixa renda (por nível de turma e frequência escolar). 

No ato da matrícula os alunos preenchem uma ficha online cadastral de 

identificação da SEDU, pelo sistema de gestão, com requisitos sobre sua vida, tais 

como (saúde, transporte público, e principalmente o Programa da Bolsa Família) e 

depois eles voltam a fazer a pré-matrícula na escola. Para saber mais sobre estes tipos 

de variáveis, fizemos uma consulta à diretora da escola, assim levantando uma média 

da frequência de alunos que recebem esse tipo de auxílio do Governo. 

Organizamos uma tabela com os dados produzidos a partir das fichas de 

matrículas dos alunos da escola, por turma, vejamos: 

Tabela 2: Quantidade de alunos assistidos pelo Programa da Bolsa Família no 

ensino Fundamental I da escola “Cassiano Neves” (Turno Vespertino) 

Nº Turma T NAB AB %AB 

1 1°V01 27 5 22 81% 

2 1°V02 27   10   17   63% 

3 2°V01 22 4 18         82% 

4 2°V02 14 1 13   93% 

5 3°V01 23 5 18 78% 

6 4°V01 23 4 19 83% 

7 4°V02 22 5 17 77% 

8 5°V01 24 3 21 87% 

9 5°V02 16 0 16 100% 

TOTAL 198 37 161 81% 

Fonte: Escola “Cassiano Neves”. 

Cálculos foram arredondados para uma melhor visualização. 

Legenda: T=Total de alunos por turma; NAB=Alunos não assistidos pela Bolsa Família; AB=Alunos 

assistidos pela Bolsa Família; %AB=Percentual de alunos assistidos pela Bolsa Família. 

  

 A avaliação permitiu verificar que 81% dos alunos da escola em média 

recebem o auxílio do Programa da Bolsa Família, num total de 161 alunos, e a turma 
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na qual há maior concentração de alunos de baixa renda foi a sala de 5°V02, sendo 

que nessa turma possui o total de alunos 16, todos são assistidos pelo Programa do 

Governo. 

 O roteiro da entrevista foi guiado através de tópicos ou temáticas principais a 

serem cobertos no que tange a relação entre professor e aluno nas aulas de Educação 

Física escolar, apresentando algumas questões em relação com a problemática que a 

pesquisa procura investigar. O roteiro encontra-se em anexo (APÊNDICE C). Sendo 

assim esses dados cultivados permitiram analisar as características da escola, 

sobretudo, aproximar e entender como acontece essa relação afetiva do professor de 

Educação Física com os alunos de baixa renda. A seguir, veremos nos próximos 

capítulos como os espaços pedagógicos e a influência da família exercem sobre o 

contexto das aulas de Educação Física, principalmente, nesse tipo de relação. 

 

 

2 ESPAÇO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:A RELAÇÃO 

PROFESSOR E ALUNO NAS AULAS  

 

A partir das análises dos dados podemos levar o andamento do estudo desse 

capítulo sobre as relações entre professor e aluno de baixa renda nas aulas de 

Educação Física. Ao abordamos o cotidiano escolar, estamos nos referindo às 

relações estabelecidas entre os mesmos, tais como, as interações que acontecem nas 

atividades escolares, na vida dos alunos e também ao „espaço‟ e „tempo‟ destinados a 

essa disciplina, que devem ser considerados como parte integrante do currículo 

escolar. 

Quando se fala de condição necessária, não é somente ter um espaço 

adequado para a prática de Educação Física, mas garantir que a escola tenha as 

mínimas condições de qualidade a oferecer, que atenda o mínimo de interesses dos 

alunos. Assim como nas demais disciplinas e áreas de conhecimento, a Educação 

Física possui seu espaço dito como “natural”, a quadra, mas às vezes há falta desse 

espaço e é preciso procurar outras estratégias para dar sentido e significado às aulas. 



18 
 

Num primeiro contato com a escola “Cassiano Neves” em Cariacica, 

começou-se o trabalho de conhecimento sobre os espaços escolares, horários, corpo 

docente, sobretudo, especificamente da Educação Física. E isso ficou evidente na 

primeira fala da pedagoga, ao direcionar ao local em que aconteciam as aulas do 

turno vespertino, vejamos: “Pedagoga F 
3
- “A nossa escola não possui quadra, os 

alunos fazem a Educação Física aqui mesmo, neste pátio de cimento, ao ar livre e 

também há precariedade de materiais” (DIÁRIO DE CAMPO, 17/10/17). 

 Então dessa forma podemos observar que a escola não possui o espaço da 

quadra, os alunos realizavam as aulas de Educação Física nesse pátio. A pedagoga F 

contava como era as aulas, (DIÁRIO DE CAMPO, 17/10/17) nos mostrou: “os 

materiais são esses aqui cones, cordas que estavam espalhados no chão”. 

Sabemos que os espaços e os materiais podem influenciar na ação didática do 

professor de Educação Física. A falta de materiais não impedia a professora de 

trabalhar seus conteúdos. No momento em que se realizava a pesquisa, ela trabalhava 

os jogos lúdicos com as crianças, e assim foi observado a forma como a professora 

realizava o trabalho docente com esse público.  

 Numa aula, da turma do 3° V01, foi possível perceber como a falta dos 

materiais implicava nas aulas da professora, ela desenhou com giz no chão em 

formato de retângulo, e nisso os alunos teriam que queimar de fora quem estava no 

campo de dentro, ela colocou cordas no chão, como se fosse representar a mesma 

ideia do campo de pique bandeira. 

A professora organizava as suas aulas no espaço do pátio da seguinte forma: 

1) no primeiro momento, ela fazia a chamada na sala, 2) deixava os materiais num 

cantinho perto do pátio, e 3) depois levava os alunos para o espaço, realizava alguns 

combinados antes de sair da sala. Ela conversava com eles nesse cantinho de cimento 

que era perto das salas de aulas, os materiais ficam ali, e assim dava o material para 

cada grupo jogar.  

Consideramos as ações dos alunos enquanto estavam jogando, eles iam 

muitas vezes para perto da professora para saber sobre o que os outros alunos 

estavam praticando, alguns com dúvidas na hora de jogar e de se comunicar. O 

                                                           
3
 O termo “Pedagoga F” é um nome fictício dado. 
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espaço do pátio influenciava a maneira de como os alunos faziam as atividades, a 

maioria dos alunos jogavam, tinham momentos em que os meninos, alguns deles, a 

professora parava para chamar a atenção, pois estavam atrapalhando o andamento da 

aula e colocava eles sentados no cantinho de cimento perto das salas, ou as vezes 

para pensar no que fez durante a aula. Mesmo com as influências externas do tempo 

como estar chovendo ou muito calor, os alunos pareciam bastante à vontade nas 

aulas de Educação Física. 

Ao falar sobre espaço escolar da quadra e de materiais implica na educação 

dos alunos como parte integrante do currículo, segundo Frago (apud CAVALIERE, 

2009, p. 2), “assim como o currículo, o espaço escolar também não é neutro, sempre 

educa”.  

 A ausência do espaço da „quadra‟ implicava em ações educativas da 

professora tais como utilizar estratégias para que as aprendizagens desses alunos 

acontecessem. E para os alunos, eles tratavam isso como normal, não ter quadra, 

gostavam de correr pra lá e pra cá, todos participavam das atividades, mesmo com os 

riscos do chão e do espaço sem cobertura. 

Durante as observações diárias e conversas com a professora de Educação 

Física, foi perguntado sobre os espaços das aulas e como os alunos participavam e 

reagiam sem a quadra. Ela disse: “Os alunos correm, eles podem se machucar sim, já 

teve casos de alunos caírem e se machucarem neste chão” (DIÁRIO DE CAMPO, 

23/10/17). 

Discutindo sobre a educação, por ela ser própria de uma atividade humana, 

precisa de espaços e de tempos determinados para ser realizada. Assim a educação 

possui uma dimensão espacial, e temporal que constituem a atividade educativa 

(FRAGO,apud CAVALIERE,2001). 

Os espaços educativos transmitem valores, conteúdos, ao mesmo tempo em 

que põem suas lógicas disciplinares. Sendo assim, a dimensão espacial da escola, 

como por exemplo, a localização, a adequação e a ocupação do território, bem como 

sua distribuição interna, são aspectos relevantes a serem analisados. 

O espaço da escola permitia que os alunos jogassem cada um do seu jeito. 

Uma aluna da turma de 2° ano V01, (com idade de 7 a 8 anos) estava jogando 
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queimada no outro lado do pátio. Perguntamos para ela sobre os conteúdos de 

Educação Física ensinados para eles na escola. Ela disse: “Eu não sei jogar vôlei, 

porque a professora não ensina para a gente”. (DIÁRIO DE CAMPO, 25/10/17).  

As atividades que mais se repetiam eram queimadas para as meninas e para os 

meninos era o futebol. Podemos analisar que diante dessas questões, a disciplina de 

Educação Física não pode se ausentar de certos conteúdos por questões sejam 

pedagógicas ou estruturais, algo relacionado, e todos os alunos necessitam de uma 

aprendizagem que aborde os conteúdos da Cultura Corporal de Movimento. 

Foram observados como os professores trabalham com os alunos nestes 

espaços realizando suas respectivas aulas. Durante a entrevista com a professora 

pudemos perceber as condições que evidenciam o trabalho nesta escola, em sua fala: 

Nessa escola, a infraestrutura física dela, para nós da Educação Física 

ela tem que ser adaptada, porque, não tem quadra, o espaço, o chão é 

todo de piso grosso, tem buraco, não tem cobertura, só tem um espaço 

pequeno pra quadra, então as atividades elas são montadas de forma que 

vão adaptando ao tempo. [...]. (Entrevistada, 
4
prof. ª Fatima) 

 

Diante das turmas apresentadas, especialmente em relação ao professor de 

Educação Física toma uma singularidade especial, dada a própria especificidade da 

disciplina e da cultura docente do seu professorado. A singularidade pode ser notada 

nos espaços que os professores utilizam para a sua intervenção, na peculiaridade de 

materiais, nas relações que estes docentes estabelecem com os outros professores e o 

alunado, na valorização dessa disciplina. 

Essas características podem representar condições sociais, com maior ou 

menor grau no contexto escolar, fomentando a criação de estratégias para a 

sobrevivência, na construção de seu trabalho na escola. 

Diante dessas decorrências podemos notar quando a professora relata em uma 

das falas, em que utilizava tentativas isoladas para trabalhar com os alunos: 

Então eu vou, levo as tampinhas, eu que levo lençol, levei é que aquele 

dia não deu para abrir, mas era da galinha pintadinha, então eles 

ficaram todos loucos, de vez em quando você leva uma bala escondida 

porque a nutricionista não deixa, mas para o final eu vou levar. [...] 

(Entrevistada, prof. ª Fatima). 

                                                           
4
 Nome não identificado e não permitido ser revelado pela professora de Educação Física, portanto é 

fictício. 



21 
 

Sem contar que a relação entre professor e aluno, e o que tem e verifica-se na 

disciplina de Educação Física é que eles gostam e se identificam muito com a 

professora, e isso ficou nítido, essa questão de brincar, do lúdico, e as crianças 

gostavam muito de conversar com a professora de Educação Física. 

Podemos evidenciar isso quando foi perguntada a professora de Educação 

Física, como os dados das crianças interferem no seu trabalho e no andamento das 

suas aulas. Ela disse: “eles gostam muito de conversar, então se você souber 

conversar, você parece ali mais um psicólogo, se você souber conversar com eles, 

lidar, você trabalha normalmente”. (Entrevistada, professora Fatima).  

Nas aulas de Educação Física, o aluno pode criar diversas situações de ação, e 

isso pode possibilitar uma proximidade física muito grande, e relações no ponto de 

vista afetivo com o professor. Podemos perceber que tanto o espaço físico destinado 

às aulas quanto na comunidade na qual a escola está inserida, pode vir exercer 

influência sobre as aulas, inclusive nas relações que os alunos estabelecem com a 

aprendizagem. 

 As aulas de Educação Física escolar também podem ser um meio para 

observar a participação produzida pelos alunos. Baseado em conteúdos como os 

esportes, na participação das meninas, nos momentos coletivos, o número de alunos 

por turma, as tarefas, seus horários. E para que essas circunstâncias aconteçam o 

professor necessita ter seus planejamentos direcionados a desenvolver competências 

e habilidades com seu alunado, diversificar conteúdos, e ações a qual almeja atingir 

com suas turmas. 

A professora relatou que não vê diferença na hora de planejar para esse 

público de baixa renda. Acerca do planejamento, ela disse: “Eu planejo a aula de 

acordo com a realidade deles e da escola, bem diferente do que eu planejava minhas 

aulas para um 1° ano de uma escola particular que eu tinha.” (Entrevistada, 

professora Fátima). Então a professora trabalhava adaptando a realidade dos alunos e 

da escola. 

Havia dias em que a professora tinha que dividir o espaço do pátio com outro 

professor de Educação Física no mesmo horário de suas turmas, muitas vezes, as 
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meninas ocupavam um lado perto das salas de aulas e em determinados momentos 

atrapalhavam as outras aulas. Já os meninos ficavam jogando futebol no outro lado. 

Podemos mostrar nas observações realizadas, nas turmas da professora, 1° ao 

3° ano, nesse dia, alguns pequenos problemas que o cotidiano nos traz, no aspecto de 

estrutura física, atrapalharam o andamento da aula e das atividades planejadas 

previamente. Como a professora dividia o espaço para os meninos e as meninas, 

neste dia, onde as meninas estavam jogando a „queimada‟ havia uma concentração de 

esgoto se espalhando no espaço, então a professora pediu para que eles ficassem 

perto das salas no cantinho de cimento brincando, sem jogar bola. 

E também a condição climática atrapalhava, de certa forma, devido ao fato 

das aulas acontecerem ao ar livre. É o que nos diz a professora de Educação Física: 

Por exemplo, as primeiras aulas têm que ser um tipo de atividade devido 

ao sol, porque a gente só tem um pedacinho de sombra. E quando chove 

também você têm que preparar outro tipo de atividade, então elas são 

atividades adaptadas de acordo com a realidade daquela escola. 

(Entrevistada, prof. ª Fatima). 

Havia dias em que as aulas não aconteciam no pátio, (DIÁRIO DE CAMPO, 

dia 01/11/17), a professora levava todos os alunos para a sala, pois estava chovendo, 

então ela distribuía jogos de memória, jogos de equilíbrio, jogo de dama e outros, 

pois não havia como utilizar o espaço com os alunos. Sabemos que o espaço vem a 

influenciar a prática, os conteúdos que os professores de Educação Física estão 

realizando.  Diante disso, foi perguntado a professora, quais valores, condutas acha 

necessário em relação à aprendizagem desse público, ela disse: 

Com relação aos valores é trabalhar sempre o respeito a eles mesmo, o 

respeito ao próximo, que na Educação Física a gente vai trabalhar regra 

do jogo, pode fazer isso, não pode. Eles não gostam de pedir desculpas, 

ver que eles erraram, eles acham que tudo para eles, é normal. Xingar o 

colega é normal, chutar o colega é normal, empurrar, então você tem que 

parar o jogo e pedir pra sentar” (Entrevistada, prof. ª Fátima). 

Em alguns momentos, investigou-se que a relação da professora de Educação 

Física com suas turmas era variada: às vezes ela precisava chamar atenção dos alunos 

para a organização das atividades. Quando estava chovendo ela passava matéria no 

quadro e exigia que todos os alunos copiassem, haviam alunos que não entendiam 

seus comandos, então ela parava e voltava. Alguns momentos ela precisava gritar e 

deixava os alunos num canto da sala sentados sem realizar tal atividade que 

acontecia, alguns obedeciam, já outros nem com tanta facilidade. (DIÁRIO DE 
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CAMPO, dia 01/11/17). Ela conversava e comentava sobre quais turmas os alunos 

tem mais facilidade ou dificuldade de aprendizado. 

Será que a professora de Educação Física conhece a vida dos alunos de baixa 

renda assistidos por Programas sociais como a Bolsa Família? 

Em umas de suas falas, a professora Fatima nos diz como se dá o acesso a 

história de vida dos alunos de baixa renda: 

[...] A gente não tem acesso sobre quem tem a Bolsa Família, a não ser 

que às vezes a mãe, ou eles mesmos quando são maiores, eles falam 

professora eu não posso faltar não porque eu tenho a Bolsa Família. E 

Bolsa Família tem a questão da frequência né. Então a gente fica 

sabendo, e os pequenos lá eu não sei te informar (Entrevistada, prof. ª 

Fatima). 

Foi possível perceber que na escola investigada, como é de 1° ao 5° ano a 

organização das turmas, quem tem mais acesso e está diariamente com os alunos são 

os professores regentes. A professora também comenta sobre este tipo de relação 

com a Bolsa Família, e com os demais professores: “Então quando um professor 

regente está diariamente com o aluno, ele vai ter um acesso bem maior do que nós 

professores da área.” (Entrevistada, prof. ª Fatima). E a professora também 

menciona que a turma que tem mais conhecimento é a turma de 1° ano V01, dizendo:  

De lá, eu fiquei responsável na festa junina, por essa turma, então na 

hora dos ensaios quando nós fomos ver essa questão de roupa, tinha 

criança que não queria dançar, mas, que não queria dançar porque não 

tinha condição de comprar roupa e foi isso que a professora regente me 

falou. E um aluno, por exemplo, era o João
5
, devido à baixa renda, ele 

não tinha dinheiro para levar para a festa. Então o que eu fiz, levei 

chapéu, levei camisa, e dei pra ele, para poder participar. E a professora 

regente me falou que ele foi e participou, porque eu estava trabalhando 

na outra escola. Então foi assim, o único lá que sei então a única turma 

que eu tive mais contato. As outras eu não sei te dizer, a gente não tem 

acesso quem tem Bolsa Família. (Entrevistada, prof. ª Fátima) 

A questão da Bolsa Família, a escola, de acordo com a fala da pedagoga, 

hoje, “o tratamento é normal para todos os alunos, independente daqueles que 

recebem a Bolsa ou participam de algum programa, não tem distinção.” 

(Entrevistada, pedagoga F). Ou seja, não há um trabalho especial com esses alunos 

de baixa renda. 

E na fala da pedagoga, podemos notar como a escola lida com esse “não 

acesso” a vida dos alunos, por parte dos professores: “Na verdade, os professores 

                                                           
5
 João nome fictício não pode revelar a identidade do aluno de baixa renda. 
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criam acesso, mas referente assim, quando tem na reunião, ai eles conversam algum 

problema que tem o aluno ou algo assim [...]” (Entrevistada, Pedagoga F).  

Sabemos o quão importante é conhecer a vida dos alunos, os desafios que o 

professor pode mudar e alcançar tais tarefas vem a exigir do seu trabalho docente, 

das suas experiências, do seu acesso e comunicação diária a vida desses alunos. O 

professor precisa ter informações sobre as condições socioeconômicas dos alunos de 

baixa renda para poder melhor compreender sua clientela na qual irá trabalhar, uma 

vez que ele tem sua intenção pedagógica para que os alunos participem nas aulas de 

Educação Física e também isso vem a colaborar quando vai planejar as atividades 

escolares.  

Para compreender o habitus da professora com os alunos, precisamos 

entender essa dimensão de como ela avaliava e tinha conhecimento desse público, foi 

percebida uma dificuldade de compreensão para responder sobre essa questão. Ela 

disse: “Lá é um público carente, porque a escola está localizada no bairro carente. 

Essa escola eu comecei a trabalhar em março, então é um público que estou 

conhecendo, então para mim é uma clientela nova.” (Entrevistada prof. ª Fátima). 

Ou seja, ela não tinha acesso diário à vida dos alunos aqueles que recebiam a Bolsa 

Família, tinha pouco tempo de trabalho na escola. Em campo foi observado que a 

professora fazia muitos combinados com os professores regentes, na troca de aulas, 

ela esperava a professora regente para dizer quais alunos mereciam fazer Educação 

Física ou não, ou seja, ela mencionava: “Os que se machucam são justamente 

aqueles que ficam dentro de casa, agora em relação à aprendizagem cognitiva que 

fica lá com a professora, quando tem algum problema ela fala comigo” 

(Entrevistada prof. ª Fátima). Ela acabava deixando o aluno com a professora regente 

dentro de sala de aula, para que assim, nas outras aulas de Educação Física ele faça 

todos os deveres, é uma comunicação que há entre os professores da escola, e a 

disciplina era tratada como um prêmio. Participa da Educação Física quem faz tudo. 

E em relação ao habitus da professora podemos entender melhor no contexto, 

quando Silva (apud NETO,2005, p.9) afirma que o habitus profissional pode ser 

regido por três elementos que mantem uma relação complexa entre si: as ações 

didáticas, hexis corporal e postura. Cada elemento mostra o conjunto das reações 

que o habitus profissional organiza. 
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As ações didáticas dizem respeito ao domínio do conteúdo que o professor 

possui, bem como o modo de transmiti-lo e ser ensinado. Já a hexis corporal são 

movimentos que os professores exercem em uma determinada prática de ensino. 

Desta maneira a hexis corporal surge como mensageiro da qualidade profissional, 

através da motivação e disposição dos professores. E por último, a postura do 

professor diz respeito, aos valores que regem suas ações sociais e relacionais. A 

postura aparece de forma mais sutil, e ela aparece como elemento do habitus 

profissional, sobretudo no que diz a relação entre professor e aluno. 

A postura da professora era manifestada através dos valores que norteavam 

suas ações de um modo geral, ela operava em sua lógica particular, não fazia as 

vontades dos alunos, e em relação à hexis corporal, os movimentos que ela realizava 

em sala de aula, dependia das condições de animo ou comportamento que os alunos 

exerciam naquele momento, podemos evidenciar isso, (DIÁRIO DE CAMPO, 

07/11/17), na turma de 3 ° V01, neste dia estava chovendo, então a aula ocorreu na 

sala, aconteceu o caso de dois alunos, de um tentar bater no outro colega, a 

professora disse: “Ah, vai sentar”. 

Ou seja, ela sempre pedia quando eles estavam atrapalhando o andamento da 

aula para fecharem a boca e copiar. E em relação aos conteúdos abordados ela 

ensinou a história dos jogos pré-desportivos e passou o conteúdo da história do futsal 

e depois explicava como iria utilizá-los nas aulas. E essas circunstâncias 

influenciavam no modo de operar da professora com os alunos de baixa renda e 

também os demais da turma. 

 Esse tipo de conhecimento se dá na maneira, em que a professora conhece o 

público, na sua relação cotidiana, os movimentos que são mobilizados para os alunos 

participarem de suas aulas. 

A professora relata como vê a participação (inclusão/exclusão) dos alunos em 

suas aulas, vejamos: 

Eles participam de todas as atividades que programo para eles e dou 

para eles, eles participam. Não acontece resistência. Eles gostam, por 

exemplo, trabalhar com balão, que para eles é uma coisa diferente. Eu 

entendo que é porque raramente eles têm, então o dia que eu falo que vou 

levar balões, eu já aviso antes, aí eu deixo eles levar para a casa. [...] 

(Entrevistada, prof. ª Fatima). 
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A professora compreende que os alunos gostam de balões, porque não têm 

contato com esse material em seu cotidiano, por ser algo diferente daquilo que eles 

estão acostumados. Talvez essas crianças não possuam condições socioeconômicas 

que permita que elas tenham certos tipos de acessos, e a escola pode dar 

oportunidade para que esses alunos tenham melhores expectativas, amplie o acesso a 

bens simbólicos e materiais. A escola como um lugar de formação pode promover 

seus espaços para aprendizagem, produzindo identidades e também relações afetivas.  

Analisando, podemos ver a fala da pedagoga sobre quais contribuições que a 

escola pretende alcançar na vida dos alunos, podemos notar: 

A escola em si pretende formar, vamos colocar assim, pessoas para a 

vida. Então, tudo que é falado dentro do espaço da escola a gente tenta 

relacionar, mostrar para ele a importância, qualquer atividade que você 

dá você tenta mostrar a realidade do aluno e em cima dela você vai 

trabalhando. [...] (Entrevistada, Pedagoga F). 

Diante desse tipo de formação que a escola pretende alcançar na vida dos 

alunos, sobretudo no espaço da disciplina de Educação Física, a professora menciona 

o exemplo de participação de um aluno e seu olhar sobre o que acontece no 

cotidiano, vejamos: 

Um exemplo, Bernardo
6
, Bernardo é do 2°ano, ele deve estar nessa coisa 

aí, no segundo V01, tem dia que acontece alguma coisa na rua que ele 

está atacado, e você chega, e aí Bernardo o que você tem? Aí ele fica lá 

quietinho. Tem dia que ele chega chutando todo mundo, mas você tem 

que saber agora não, agora você tem que participar da aula. Você tem 

que ter jogo de cintura, você tem que ter um olhar assim, diferenciado. 

(Entrevistada, prof. ª Fatima). 

A professora diante dessas situações que aconteciam, não chegava impondo e 

obrigando os alunos de baixa renda a fazerem as atividades, chegava com um 

vocabulário que eles compreendiam, ou seja, ela utilizava estratégias para aproximar 

para o seu lado, assim eles poderiam se sentir à vontade de participar das aulas. A 

professora de Educação Física quando aconteciam essas situações, ela falava: “eles 

são pequenos, bem diferente desses aqui que são grandes, então apontava para os 

alunos de outra escola que estava dando aula no momento em que foi questionada e 

eles estão naquele bairro de risco, entendeu.” (Entrevistada, prof. ª Fátima).   

                                                           
6
 Bernardo nome fictício dado ao aluno. 
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Diante dos casos, são necessárias estratégias do professor de Educação Física 

para aproximar, conhecer, conquistar a confiança dos alunos, possibilitando desta 

maneira o estabelecimento de acordos e a delimitação de papéis (DARIDO, 2003). 

 Sabemos que o professor trabalha na tensão entre o ideal e o real em suas 

aulas, produzindo um conjunto de estratégias que reduzam as dificuldades do seu 

alunado. E, que no cotidiano nos deparamos com essa tensão, que tanto no „ideal‟ 

7
como no „real‟ diferem de acordo com as circunstâncias de cada escola, então o 

professor de Educação Física, de acordo com o Alvim (2009, p.66) “deve utilizar de 

conhecimento adquirido, para discernir com bom senso como enfrentar e resolver 

essa lacuna entre o „ideal‟ e „real‟”. 

  Então, isso faz com que seja necessário criar condições para que as aulas de 

Educação Física possam ser desenvolvidas sem que traga prejuízos para o professor e 

os alunos. Sabemos que nem sempre as aulas terão espaços físicos bem planejados, 

estruturados e organizados para a atuação do professor de Educação Física, 

consideramos o espaço importante não só para a disciplina, mas para todo o processo 

de ensino-aprendizagem. 

Vimos neste capítulo que a professora utilizava de estratégias didático- 

pedagógicas,de acordo com a realidade daquela escola, tanto em relação aos espaços 

escolares. O próximo capítulo aborda a questão da influência da família na vida 

escolar do aluno, e, especificamente, nas aulas de Educação Física.  

 

3 FAMÍLIA E ESCOLA: 

Trataremos neste capítulo, sobre a relação entre escola e família, 

destacaremos alguns aspectos que consideramos importante no que se refere à 

influência ao tratar do assunto quando fala-se da educação dos alunos de baixa renda, 

assistidos por Programas do Governo, como a Bolsa Família.  

Sabemos que sem a existência dessa parceria, pode-se comprometer a 

educação de muitas crianças da escola pública “Cassiano Neves”, sobretudo quando 

falamos em relação à colaboração com a família, uma vez que a mesma contribui 

                                                           
7
 Para os autores, Garcia e Lemos (apud ALVIM, 2009, p.48) “a ética está no campo do ideal”. 



28 
 

para a aprendizagem dos filhos em casa e nos demais ambientes a qual essas crianças 

de baixa renda são inseridas. E esses aprendizados são transmitidos aos filhos e 

refletem em seu comportamento no cotidiano escolar e nas aulas de Educação Física, 

juntamente com o professor dessa disciplina. 

Dessa forma, ao analisarmos o PPP da escola tivemos uma noção acerca de 

como a instituição constrói essa relação com a família dos alunos de baixa renda, 

(DIÁRIO DE CAMPO, 17/10/17). A intenção da proposta pedagógica da escola é a 

de colaborar com a família e a comunidade na missão de educar jovens e adultos. E 

em relação à clientela, a comunidade escolar é caracterizada por famílias advindas de 

baixa renda, portanto constituída por uma população humilde. Muitos dos alunos do 

ensino fundamental ajudam as mães a cuidar dos irmãos menores. Podemos 

evidenciar isso na fala da Pedagoga F, quando é questionada como avaliava o 

público atendido pela escola na qual trabalha: 

A maioria das crianças aqui atendidas são de comunidade mais carente 

e...(pausa); A maioria dos alunos da escola quando fazem a matrícula 

são de famílias desestruturadas, e que vem...(pausa) no ano letivo, 

quando começa, os alunos preenchem uma ficha não na escola, eles 

preenchem online pelo site da SEDU, fazem uma pré-matrícula, então sai 

o resultado, vão na escola e os alunos trazem o documento então é 

preenchido o cadastro[...].(Entrevistada, Pedagoga F). 

De acordo com o PPP, muitas das crianças de baixa renda são criadas pelos 

irmãos, tio, avós, vem de família „desestruturadas‟, muitos dos pais são analfabetos, 

estão naquele bairro marcado por índices de violência, riscos sociais. Muitos dos 

alunos necessitam trabalhar para ajudar na renda familiar. E os alunos matriculados 

das séries iniciais são provenientes dessas famílias de classe baixa. (DIÁRIO DE 

CAMPO, 23/10/17). Será que a escola tem olhado para essas questões junto com a 

família dos alunos de baixa renda? 

Sem contar que, quando falamos de famílias desestruturadas, hoje é uma 

discussão que tomou novas configurações. “A dinâmica familiar mudou muito da 

família tradicional (pai, mãe e filhos), ganhando uma diversidade familiar, é 

homossexual, união livre, mono parental.” (REIS, 2010, p.24).  Isso permite analisar 

as mudanças que as famílias têm passado e como isso vem a influenciar na relação 

com a escola. Uma vez que, a participação dos pais junto com a escola pode ajudar 

no trabalho realizado, no desenvolvimento afetivo, psicológico, cognitivo do 

filho/aluno.  
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Portanto deve-se manter esse diálogo e contato entre escola e família, e a 

escola necessita criar estratégias para que haja essa parceria continua nos trabalhos 

pedagógicos e também compreendendo os processos pela qual as famílias dos alunos 

de baixa renda passam. “Sabemos que a criança, ao nascer é inserida na sociedade 

pela influência da família, na qual englobam valores, morais, crenças, religião e 

ideias, que se servem como base de comportamento para a sua vida que será 

construída.” (ALMEIDA, 2014, p.16). 

Estas transformações ocorrem por um processo de influências entre os 

membros de uma família e distintos ambientes presentes na sociedade em que vivem, 

sendo a escola uma das principais influenciadoras. Sendo assim, a escola tem a 

responsabilidade de incentivar e criar oportunidades para que a família se sinta 

segura para ter uma participação efetiva no âmbito escolar. 

Para que haja uma relação de confiança entre pais e escola, é necessário o 

trabalho conjunto entre ambas, para que haja a comunicação entre as duas 

instituições. Conforme Paro (apud ALMEIDA, 2014, p.22): 

Muitas vezes a família não se aproxima da escola, pois pensa ser um 

ambiente muito diferente do qual está acostumada, “a timidez diante dos 

professores, o medo da reprovação dos filhos e a distância que sentem da 

“cultura” da escola os levam a ver a escola não como uma continuidade 

em suas vidas, mas como algo separado de suas experiências”. 

Começamos a perceber se havia a existência dessa comunicação, quando 

observamos a concentração das turmas com maior índice de baixa renda. Então a 

pedagoga F (DIÁRIO DE CAMPO, 30/10/17), disse que em destaque as turmas que 

mais poderiam encaixar nesse requisito seria a do 1° V01, pois nessa turma os pais 

não acompanham a vida escolar de seus filhos, faltam em muitas reuniões e quem 

costuma comparecer e estar presentes são os familiares, os parentes como avós, tios, 

irmãos, etc. Muitas vezes os irmãos mais velhos precisam trabalhar para ajudar na 

renda familiar. 

Como a escola promove a parceria com as famílias dos alunos? 

O estabelecimento de um sistema de comunicação claro com os pais é outra 

maneira de se promover parcerias, por exemplo, a escola precisa certificar-se de que 

os pais estão lendo as mensagens ou recados mandados pelos professores. Muitas 

vezes o grande número de pais analfabetos ou semianalfabetos pode limitar 
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consideravelmente este tipo de comunicação. Diante disso cabe aos professores e a 

escola produzirem maneiras mais efetivas de se comunicar com os pais. Para que 

essa colaboração aconteça, educadores precisam possuir formação humana 

diversificada e ampliada, capaz de ler, interpretar e dialogar com as diferenças 

(econômicas, culturais, religiosas, políticas, sociais) das famílias. 

Embora pesquisas como a de Cavalcante (1998, p.6) demonstrem que 

crianças que vem de famílias de baixa renda recebem notas mais baixas, repetem o 

ano e evadem da escola mais frequentemente do que alunos de classe média, estes 

resultados não indicam, no entanto, que estes problemas sejam devidos somente à 

origem familiar destes alunos, mas indicam claramente que estes problemas são fruto 

de um sistema educacional que tem falhado em atender as necessidades reais de seus 

estudantes. Os professores, pedagogos, diretores, psicólogos, entre outros 

profissionais da área ligados a escola, deveriam encarar as famílias de baixa renda 

como aliados no processo educacional. Somente com a valorização e a participação 

da família, a escola pode desenvolver parcerias com os pais dos alunos e criar 

estratégias coletivas para o enfrentamento dos problemas dos estudantes. 

Podemos analisar como encontra-se essa relação entre escola e família 

quando perguntamos tanto a Pedagoga F, quanto a Prof. Fatima acerca do que a 

escola espera das famílias dos alunos: 

Hoje a escola em geral não está podendo contar muito com a família, que 

a família hoje „pai‟ e „mãe‟ não estão presentes na família, ai é criado 

por avô, aquela questão toda, então eles não tem assim, a família é 

importante dentro da escola. E só que o professor e escola, o período em 

que a criança está dentro da escola é período que a gente tem que dar 

importância. Então a parceria entre família e escola, por vários motivos, 

em relação a trabalho, vida conjugal, aquela questão de separação, por 

vários motivos a família se afastou da escola. (Entrevistada, Pedagoga 

F). 

Na fala da pedagoga F podemos notar uma contradição em relação à da 

professora de Educação Física, no que tange em relação as famílias, no que tange na 

vida escolar dos alunos de baixa renda, vejamos: 

A escola promove sempre a participação da escola e da família, através 

de reuniões pedagógicas, através das festas, apresentações, 

comemorações, e, quando um aluno tem algum tipo de problema, vamos 

dizer, seja de comportamento, ou seja, de nota, a escola convoca os pais 

para vir a escola, quando é aluno faltoso, convoca os pais para saber o 

porquê está acontecendo esse tipo de problema com o aluno. Ou seja, a 
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escola sempre está associada à família, a família e escola têm sempre que 

estar trabalhando juntas. (Entrevistada, prof. ª Fatima). 

Podemos notar na fala da Pedagoga F, a visão de família „tradicional‟ 

composta por pai e mãe, e na maioria das vezes a influência de cada instituição pode 

acabar sendo confundida. E a Professora Fatima, de Educação Física vê a existência 

dessa parceria em ocasiões tais como reuniões, comemorações da escola. 

A relação entre escola e família enfrenta diversos desafios relacionados com a 

influência e responsabilidade que cada instituição possui na formação integral do 

sujeito. De acordo com análises sobre o estudo de escola e família, Santos (2014, 

p.2), afirma que as duas instituições devem trabalhar de forma cooperativa, num 

processo de colaboração entre as mesmas. Tal relação está prevista na Constituição 

Federal Brasileira de 1988: 

Art. 205. A educação, é direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Dessa maneira, a busca por reflexões acerca dos problemas do cotidiano que 

as duas instituições enfrentam é uma maneira viável e prática de encontrar respostas 

que possam colaborar para que escola e família possam caminhar juntas no processo 

de formação do indivíduo. E na maioria das vezes, essas instituições acabam 

confundindo a influência que cada um pode desenvolver na educação das crianças.  

“Ao mesmo tempo em que desempenha uma função positiva a família pode 

influenciar de maneira negativa, em que o distanciamento da família pode provocar o 

desinteresse escolar e a desvalorização da educação”. (SANTOS, 2014, p.10). 

Sendo assim, o papel da escola é formar o indivíduo para que seja capaz de 

resolver situações, de modo a desenvolver e capacitar suas habilidades e 

competências para a aquisição dos mais variados conhecimentos, levando a formação 

de um ser reflexivo-crítico e autônomo. 

De acordo as análises de Dessen e Polonia (apud SANTOS, 2014, p.11), a 

escola deve: 

Reconhecer e valorizar a importância da participação da família no 

contexto escolar e no desenvolvimento do aluno, de modo a auxiliá-la no 

cumprimento de suas funções em relação à educação, evolução e 

progresso dos filhos; sendo assim, propiciará, consequentemente, a 

transformação da sociedade. Dessa forma, o trabalho realizado em 
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conjunto pelas duas instituições, família e escola, faz com que haja uma 

melhoria tanto no desenvolvimento escolar do aluno, quanto em suas 

relações em outros contextos sociais, tais como o âmbito familiar.  

E esse relacionamento entre escola e família é evidenciado pela Pedagoga F: 

Então é sempre através de comunicação, a gente convoca as famílias 

relacionadas por problemas de aprendizagem ou por problemas de 

indisciplina, e é um tratamento assim normal em relação a isso, agora 

quando a gente verifica que a criança chega todo dia sujinha e que não 

tem, sei lá, escova de dente, sabonete, não toma banho, roupinha 

rasgada, a escola faz uma ação solidária, para demonstrar, mas sempre 

alguém ajuda, a gente conversa com o professor e com outro, ai doa 

alguma coisa, mas assim, é uma coisa abafada, entendeu! Não é uma 

coisa para se glorificar que está fazendo, até porque se você faz isso você 

pode estar expondo a criança e não vai está ajudando ela. (Entrevistada, 

Pedagoga F). 

Então o acompanhamento com as famílias de baixa renda é por parte da 

escola, a Pedagoga F disse que os professores não podem ter acesso no ato da 

matrícula da ficha desses alunos, por questões de preservação das identidades das 

crianças.  E o que na verdade seria ético é os professores da escola terem esse acesso 

e não somente ficar arquivado na secretaria da escola. 

Podemos evidenciar como a escola lida com esse fato de os professores não 

criarem acesso à vida dos alunos, veja em sua fala: 

Então conhecer a vida do aluno é importante né, porque a gente encontra 

o aluno algum, igual tem na escola aqui do lado como, por exemplo, 

problemas familiares, ai você passa a conhecer através dos parentes que 

vem, ou até mesmo de vizinhos. Então conhecer a vida do aluno o 

professor tem acesso, o que ele pode ter em uma reunião, nos plantões, 

mas interferir na vida particular a gente não pode, a mediação ele pode 

fazer, sem provas a gente tipo, até nem pode ir pro Conselho. 

(Entrevistada, Pedagoga F). 

Então se os professores não criam acesso referente à vida dos alunos, ele não 

detém conhecimentos advindos de suas condições socioeconômicas. Somente a 

secretaria da escola detém desse conhecimento. 

A partir das análises de Nogueira (2003), apesar de reconhecermos o caráter 

não determinista das relações entre as contradições socioeconômicas das famílias e 

os resultados escolares dos filhos, não podemos ignorar que a situação escolar nas 

populações de baixa renda está associada a um quadro social de natureza bastante 

complexa. Há evidentemente variações no grupo estudado, mas as condições 

materiais das famílias são, no seu conjunto, bastante modestas e em vários casos 

encontram-se em situação de grande vulnerabilidade material e social, como nos diz 
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Nogueira (2003, p.26): “A instabilidade faz parte do cotidiano desse grupo e se 

apresenta, entre outros domínios, no trabalho irregular, tanto dos pais quanto dos 

filhos, o que acarreta renda instável e dificuldades na satisfação das necessidades 

básicas”.  

Quando falamos em relação às necessidades básicas e elementares desses 

alunos, procuramos na secretaria da escola esses documentos do levantamento das 

crianças que tem relação com a Bolsa Família. 

E com essa questão tivemos conhecimento da história acerca desses alunos 

assistidos pela Bolsa Família, abaixo podemos identificar como a escola lida com o 

fato dos alunos de baixa renda serem assistidos por tal Programa do Governo: 

Na verdade, a escola em si, ela tem que conhecer a história de vida de 

todos independente dessas pessoas que recebem algum benefício ou não, 

e assim não tem separadinho, igual eu falei num vale a pena ter isso 

separado, esse aluno recebe, esse não recebe e tal, a gente conhece a 

história do aluno por um todo, quando ele vem à gente convida a família 

e ela aborda como ele é. E a questão da Bolsa Família muitas vezes isso 

não é nem levado em consideração, porque a gente só pergunta mesmo 

você recebe Bolsa Família, ai em relação a falta, entendeu, se o aluno 

está frequentando. [...] A escola justifica porque a criança faltou a partir 

de determinadas faltas ela perde a Bolsa Família. (Entrevistada, 

Pedagoga F). 

 No decorrer da pesquisa levantamos o quantitativo, o total de alunos por 

turma e a média dos alunos que são assistidos por Programas da Bolsa Família. 

Diante desses dados e das turmas com maior concentração, perguntamos a professora 

de Educação Física como ela lida com esses dados nas suas aulas: 

Olha essa quantidade aqui eu só fiquei sabendo, porque você pesquisou. 

Eu não tinha acesso, sei que eles são de baixa renda, porque a escola é 

num bairro visto de baixa renda mesmo e ao entrar na escola a gente vê é 

nítido! Que tem menino que o chinelo é quebrado, não tem chinelo, só 

aquele chinelo, na hora de jogar tem que tirar o chinelo porque se 

quebrar não tem chinelo pra calçar. Então essas coisas aí elas são 

nítidas. Agora, eu assim, não tenho dificuldade com isso não, eu trabalho 

com eles normalmente. (Entrevistada, prof. ª Fatima). 

Na verdade, a escola mantem esse controle da Bolsa Família em relação à 

frequência do aluno de baixa renda na escola. E a professora de Educação Física só 

ficou sabendo desses números porque a pesquisa levantou tais dados e a interpelar. A 

professora só observa essas questões quanto às condições socioeconômicas, quando 

os alunos de baixa renda vão para as suas aulas de Educação Física. Ou seja, o fato 

dos alunos serem assistidos pelo Programa da Bolsa Família não gera para a escola 
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uma ação pedagógica com vista à especificidade desse público. Ser considerado de 

baixa renda torna-se um dado muito mais burocrático do que um problema 

pedagógico para a escola. 

E em relação às condições socioeconômicas sobre a definição do futuro 

escolar e social dos alunos, esta relação não se dá de forma mecânica e determinista. 

Segundo Nogueira (2003, p.35), as condições dos sujeitos de baixa renda, por si só 

não são suficientes para determinar o fracasso escolar: 

As difíceis condições de sobrevivência face a baixa renda, trabalho 

instável, moradia na favela, não são evidentemente elementos favoráveis 

a frequência escolar e a construção de um percurso escolar regular, mas 

estes dados tomados isoladamente não fornecem evidências suficientes 

para explicar as situações escolares de sucesso e fracasso escolares. 

Assim a realidade social nos mostra que em condições socioeconômicas 

similares podem-se identificar percursos diferenciados. Ou seja, uma somatória de 

elementos tomados isoladamente pode configurar nas relações da trajetória e vida 

escolar. Diante disso, podemos analisar como a escola lida com essas condições 

socioeconômicas, uma vez que isso pode influenciar sobre a aprendizagem dos 

alunos.  

As condições que a escola oferece sejam elas materiais, físicas, psicológicas, 

etc. podem impactar de maneira positiva ou negativa na aprendizagem dos alunos.  A 

pedagoga F relata sobre essas condições na escola: 

Muitos ali são criados por avós, tios, irmãos e ai sim afeta diretamente 

na aprendizagem do aluno, no desenvolvimento dele, porque ele não tem 

um acompanhamento fora da escola e isso traz prejuízo pra dentro, essa 

função dele, ai a escola convoca a família e ela não vem, daí quando ela 

vem não sabe o que fazer com esse aluno, entendeu! Aí não tem o 

acompanhamento, se pede para levar ao médico até levam ai passa o 

remédio na primeira vez, ai não tem condições financeiras para poder 

comprar e pra depois retornar o remédio. [...] (Entrevistada, Pedagoga 

F). 

O acompanhamento da escola junto à família dos alunos de baixa renda é 

importante, para entender as questões e necessidades básicas dessas crianças. Como 

podemos perceber na escola investigada não há muita proximidade com a família. 

Então, como a colaboração entre pais e escola acontece no contexto 

educacional? 
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De acordo com Friend e Cook (apud CAVALCANTE, 1998, p.1) as 

condições necessárias para que ocorra a colaboração entre pais e escola são: “a) a 

existência de um objetivo comum) b) equivalência entre os participantes; c) 

participação de todos;d) compartilhamento de responsabilidades; e) 

compartilhamento de recurso; e f) voluntarismo”. 

Esse tipo de colaboração não é somente importante entre os professores e 

outros profissionais da escola, mas também entre educadores e pais. 

Segundo Comer (apud CAVALCANTE, 1998, p.2), 

O envolvimento dos pais na escola mostra aos alunos que o aprendizado 

formal e o bom desempenho escolar são importantes, resultando em um 

ambiente escolar positivo, conduzindo ao aprendizado. Além do mais 

com a participação e envolvimentos dos pais, os conflitos da escola com 

os familiares tendem a reduzir, melhorando esse ambiente escolar. 

E não podemos deixar de discutir que são encontradas barreiras a essa 

colaboração entre pais e filhos, uma vez que, uma das principais razões porque 

escola e pais estão raramente ajudando uns aos outros, é a falsa crença entre muitos 

educadores, de que a escola é „impotente‟ para afetar de maneira positiva as famílias 

dos alunos. Muitos acreditam que as crianças vindas de baixa renda são incapazes ou 

desmotivadas, e destinadas a falhar na sua escolaridade, tendo o seu futuro pré-

determinado pela sociedade. 

A escola e família não devem ser encaradas como duas instituições separadas 

e que não dialogam entre si. Na realidade, a escola não só tem essa capacidade de 

influenciar positivamente seus alunos e família, como tem o dever de assim formá-lo. 

Esta colaboração, no entanto, parece mais acontecer em eventos e atividades da 

escola em que os pais são convocados.   

E também os professores podem encontrar barreiras a essa colaboração, a 

primeira consistindo da apatia apresentada por muitos pais com relação à 

escolaridade de seus filhos. Algumas razões que causam apatia cita Pugach e 

Johnson (apud CAVALCANTE, 1998, p3.), são:(a) pais que tiveram eles mesmos 

experiências educacionais negativas; (b) pais com baixa autoestima e (c) normas 

culturais que estabelecem que professores são superiores aos pais. 
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E, também, a segunda barreira à colaboração entre professores está 

relacionada a dificuldade de tempo para que possam se comunicar com os pais dos 

alunos. Então, como ocorre essa parceria, entre escola, família e aluno de baixa renda 

na escola Cassiano Neves? 

A parceria é entre os três, o que a escola fala em relação ao estudo, 

vamos supor a importância de estudar, de chegar em casa, ter um 

horário especifico para isso, de levar uma atividade e trazer de volta mas 

ai que tá, tem um aluno aqui que chega em casa e chega lá na família não 

coloca ele para estudar, não tem uma rotina, não tem nada, e a família 

não acompanha como esse aluno está na escola, então não existe família 

e escola, só vai existir quando a família estiver presente. Presente todo 

dia não, não é isso, é presente ali chegou em casa perguntou o que ele fez 

no dia a dia, verificar caderno, [...]vamos colocar assim, é a mesma fala, 

os dois estão juntos falando a mesma linguagem, fazendo as mesmas 

cobranças. (Entrevistada, Pedagoga F). 

A escola parte de uma ideia de família ideal, o que não é o caso das famílias 

de baixa renda e nem de nenhuma. O acompanhamento com o público de baixa 

renda, sobretudo a presença da família, influência na aprendizagem dos alunos, 

pensando numa educação de qualidade que atenda às necessidades daquele público.  

Os diálogos entre escola, família e aluno precisam estar presentes, para que não 

sejam universos distantes e que gerem dificuldades para o trabalho dos professores, 

como os de Educação Física. Podemos evidenciar isso com relação aos modos como 

são organizadas as atividades em relação ao tempo das crianças em seu cotidiano: 

Nos meios populares, as crianças, no mais frequente das vezes, não têm 

seu dia organizado em torno das atividades escolares, com 

acompanhamento regular dos deveres de casa e outras atividades 

extraclasse para reforçar e tornar mais rentável o currículo do aluno, 

conforme estratégias comuns aos estratos médios da população 

(NOGUEIRA, p.24,2003). 

Ou seja, as crianças de baixa renda, muitas vezes, não tem organização com 

seu tempo. Muitas crianças saem da rua e vão direto para a escola, e isso pode 

dificultar o seu tempo de estudo em casa. E os professores precisam estar atentos a 

esse processo educacional. 

De acordo com análises realizadas, Reis (2010, p.23) afirma que os 

professores da rede pública que trabalham com crianças de classes populares têm 

reclamado muito do acúmulo e funções que estão a exercer. Vejamos: 

As questões sociais atingem diretamente a escola: crianças com fome, 

guardando a merenda para levar para casa, crianças doentes ou com 

piolho, que sofrem maus tratos, que revezam cadernos e materiais 
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escolares com os irmãos, junto com crianças arrumadas, penteadas, 

falantes, bem alimentadas. 

A escola precisa estar adequada para atender as características culturais e 

psicológicas dos alunos. E os professores preparados a ensinar conteúdos que vão ao 

encontro dos alunos e de acordo com sua realidade. 

E então com a presença da família na escola esse aprendizado pode ser 

facilitado. A família influência na formação de seus filhos, ao mesmo tempo em que 

a escola também se torna uma fonte inesgotável de conhecimento e valores culturais. 

Nesse sentido, conforme Dessen e Polonia (apud SANTOS, 2014, p.9): 

A família não é o único contexto em que a criança tem oportunidade de 

experienciar e ampliar seu repertório como sujeito de aprendizagem e 

desenvolvimento. A escola também tem sua parcela de contribuição no 

desenvolvimento do indivíduo. 

A escola também tem grande parcela de responsabilidade na educação dessas 

crianças. Isso significa dizer que a escola tem diante de si um grande problema e 

desafios a enfrentar, pois cuidar da educação das crianças de baixa renda implica 

também atenção e formação para as famílias. É o que problematiza a Pedagoga F: 

[...] Independente do público desse de baixa renda, é questão de benefício 

a mais pensado na criança, nem tanto na família, mais na criança, pois 

essa criança está com déficit de várias questões sociais né, então o 

acompanhamento dela é mais para auxiliar no aprendizado dela, pois 

talvez ela não têm essa ajuda em casa, pois os pais também não são 

formados, não têm completados assim o ensino fundamental ou o médio. 

Então esse acompanhamento mais presente ajuda no desenvolvimento 

dessa criança. Como escola e aluno, mas, não em relação a essa renda 

familiar deles a parte, a escola se preocupa então com o aprendizado. 

[...] (Entrevistada, Pedagoga F). 

A escola entende que é um benefício a mais a presença da família no contexto 

educacional pensando na criança, e que é de responsabilidade da escola acompanhar 

essa aprendizagem, porque o público já possui várias questões que merecem todo 

cuidado, então o foco é a garantia de que esse aprendizado ocorra. De acordo com 

análises de Cavalcante (1998, p.1): 

O aumento da complexidade social e seus efeitos nas crianças em idade 

escolar vêm alterando dramaticamente a realidade vivida dentro das 

escolas, especialmente nas escolas públicas e que servem, na sua maioria, 

a crianças de baixa renda. 

Com essas e outras questões vemos a importância da influência da família na 

vida dessas crianças. A família por intermédio de suas ações materiais e simbólicas 

tem uma influência importante na vida escolar dos filhos, esta não pode ser 
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desconsiderada. Trata-se de uma influência que resulta de ações muitas vezes sutis, 

nem sempre conscientes e intencionalmente dirigidas. De acordo com a citação 

abaixo podemos ver essa ideia de Lahire (apud NOGUEIRA, 2003, p.21):  

[...]A criança constitui seus esquemas comportamentais, cognitivos e de 

avaliação através das formas que assumem as relações de 

interdependência com as pessoas que cercam com mais frequência e por 

mais tempo, ou seja, os membros da família. [...]. Suas ações são reações 

que “se apoiam” relacionalmente nas ações dos adultos que, sem sabê-lo, 

desenham, traçam espaços de comportamentos e de representações 

possíveis para ela. 

Estudos sobre as relações entre escola e família tem permitido, entre outras 

questões, dar visibilidade as práticas de escolarização e ao valor social de educação 

institucionalizada em diferentes segmentos sociais. Uma análise do significado que 

os pais atribuem a partir de Nogueira (2003, p.24) em relação à escolarização dos 

seus filhos, revela:  

[...]A valorização da instrução se alicerça ao menos em dois pilares: o que 

corresponde a uma lógica prática ou instrumental da escola, e outro, 

voltado para a escola como espaço de socialização e proteção dos filhos 

do contato com a rua, do mundo da droga, das más companhias [...]. 

Podemos notar como a professora de Educação Física acompanha esses 

alunos em suas aulas, “se ver que tem criança ali que parece que sai da rua e vai 

direto para escola.” (Entrevistada, Prof.ª Fatima). 

Muitos dos alunos de baixa renda não ficam só dentro de casa, então 

aprendem de acordo com a realidade deles, na rua, naquele bairro, etc. E cada 

influencia pode contribuir, seja positivamente e negativamente no cotidiano desses 

alunos. 

Conforme vão surgindo os problemas, Gomes (apud SOARES, 2009, p.81) 

diz que: 

A escola não só não conhece, e desconhece a população a que atende 

como a população que a circunda. Em geral ela se localiza no bairro, mas 

não pertence a ele. Os altos muros, os portões, as grades e os cadeados 

revelam a distância Escola-habitantes do bairro. Justifica-se o isolamento 

a partir das ameaças de pessoas estranhas ao bairro, e até de malfeitores 

nele existentes. De todo modo a distância é real; e é observada por todos 

os estranhos a ela e ao bairro. 

Essa distância não se limita apenas, aos aspectos formais e aos muros da 

escola, mas também aos intramuros, ou seja, a distância se estabelece internamente 

entre os atores sociais: professores/as, família, alunos/as, funcionários/as, etc. Cada 
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um tem sua influência em seus “mundos e percepções”, por algumas vezes 

conflituosos, que podem acabar fragmentando suas forças que poderiam aproximá-

los.  

Portanto, a escola e a família devem andar juntas, pois esta relação é 

necessária e fundamental para o desenvolvimento da educação, para um 

relacionamento propício a um trabalho pedagógico. Segundo Soares (2009, p.80): 

Escola e família devem caminhar juntas, essa relação estará mais próxima 

no momento em que a escola conseguir fazer com que a comunidade 

participe, envolva-se e esse é o nosso grande desafio, visto que os pais a 

cada dia que passa, atribuem a escola à tarefa de educar seus filhos, sem 

se preocupar com a educação que é relevante também os alunos trazerem 

de casa. Sendo assim, a escola estará buscando meios para fazer essa 

aproximação que se faz necessária, importante e fundamental para o bom 

andamento da Unidade Escolar. 

Com a aproximação dessas instâncias escola e família, uma das tarefas 

importantes, embora difícil de ser implementada, é preparar tantos os alunos como os 

professores e pais para viverem e superarem as dificuldades em um mundo de 

mudanças rápidas, contribuindo para o processo de desenvolvimento do indivíduo. 

Sendo assim, neste capítulo buscamos notar como a influência da família 

interfere na educação da escola e seus filhos (as). E os professores de Educação 

Física juntamente com a escola podem promover a participação dessa instituição não 

somente em ocasiões importantes que ocorrem na escola, mas, também buscar 

estratégias para que esse diálogo esteja sendo realizado, entendendo os processos de 

mudanças das famílias, no contemporâneo.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo sobre a investigação do cotidiano escolar da Educação Física na 

vida de crianças de baixa renda no município de Cariacica/ES possibilitou uma 

análise de como se dá a relação professor e alunos de baixa renda do Ensino 

Fundamental I nas aulas dessa disciplina, buscando entender bem como a relação 

entre família e escola, analisando as implicações para o aprendizado. Sendo assim, 

sabe-se que esses alunos possuem suas necessidades básicas, tais como saúde, 

educação, alimentação e entre outros, e que a escola de Cariacica pode oferecer o 

acesso à democratização a essas crianças, em diferentes espaços, utilizando de 

estratégias pedagógicas, tendo a contribuição da família, etc. para que tenha 

condições necessárias a oferecer uma educação de qualidade a esse público e que 

venha a contribuir em seu aprendizado. 

Nesse sentido vemos a necessidade de compreender como essas relações 

afetivas professor e aluno de baixa renda acontecem na escola e, especificamente, 

nas aulas de Educação Física. Sabemos que a disciplina de Educação Física tem seu 

espaço dito como „quadra‟, assim como as demais disciplinas de outras áreas tem as 

salas de aula, e que isso vem a influenciar na ação didática dos professores da escola. 

Todavia, fica evidente que é o sonho dos professores ter materiais adequados, 

espaços que possibilitem uma ampla aprendizagem de valores e conteúdos em sua 

prática, mas nem toda realidade das nossas escolas são iguais uma das outras.  Cada 

escola carrega sua dimensão cultural, seus espaços, seu território, sua localização, 

seus valores, suas relações estabelecidas que são distintos de cada uma, e na escola 

“Cassiano Neves” foi identificado que a instituição não possui o espaço da „quadra‟ 

para a realização das aulas de Educação Física e que os alunos de baixa renda faziam 

as aulas no pátio sem cobertura. Essa não é uma realidade específica dessa escola, 

todavia, cremos que esse público necessita de condições escolares mais qualificadas 

possíveis, uma vez que já são prejudicados por sua condição socioeconômica. 

O ambiente escolar não oferecia estrutura acadêmica para os educandos, que 

atenda seus interesses básicos e desenvolvimento de conhecimentos advindos da 

Cultura Corporal do Movimento. Podemos notar, que a escola tinha precariedade de 

materiais pedagógicos, não tinha sala específica de Educação Física, o espaço do 

pátio estava em condições de risco, insegurança, possibilidades de os alunos se 
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machucarem. No diário de campo, podemos observar os conteúdos trabalhados pela 

professora de Educação Física com os alunos, durante a pesquisa ela estava 

trabalhando jogos lúdicos com suas turmas de 1° a 3°ano. A professora conversava, 

explicava antes de começar as atividades, usava estratégias didático-pedagógicas 

colocava os alunos sentados numa roda, as primeiras aulas, dependendo do animo 

dos alunos e também do tempo, ela trocava a dinâmica, não durava muito tempo as 

atividades. Levava materiais, como balões, lençóis temáticos, brinquedos,etc.Quando 

por exemplo, em dias chuvosos, ela ficava com os alunos na sala de aula e passava 

atividades no quadro, distribuía jogos lúdicos, para cada grupo jogar. 

 A relação da professora de Educação Física com as crianças nesses espaços 

era variada, ela fazia combinados, montava as atividades de acordo com o tempo, 

mostrava conteúdos de acordo com a realidade dos alunos, utilizava-se de estratégias 

não somente para os alunos de baixa renda, mas para a sala toda, a professora não 

chegava impondo com um vocabulário que eles não entendiam, e sim, conversando e 

sabendo lidar com esses alunos. E a relação dos alunos, muitos gostavam de 

conversar com a professora, e todos participavam das aulas, alguns chegavam 

falando muito alto, queria que a ideia deles prevalecesse e então a professora 

conversava e tentava, sobretudo, mostrar o respeito ao falar, ao lidar com o próximo. 

E essa boa comunicação da professora de Educação Física com os alunos de baixa 

renda ajudavam a amenizar as dificuldades do dia a dia, lá os alunos tinham esse 

costume de “falar alto”, que é um habitus da cultura deles. 

Para compreendermos as condições socioeconômicas desses alunos buscamos 

conhecer e ter uma aproximação, confiança por parte da escola. De acordo com 

documentos como PPP, entrevistas, observações, pudemos perceber que muitos 

desses alunos de baixa renda advém de famílias desestruturadas, onde são criados por 

avós, tios, irmãos mais velhos, e muitos dos seus pais são analfabetos, e essas 

crianças são assistidas pelo programa da Bolsa Família, muitos dos alunos 

necessitam trabalhar para ajudar na renda familiar. 

  A escola como podemos ver não está podendo contar com a família, pois tem 

uma visão de família tradicional, e por vários motivos em relação à vida de trabalho, 

conjugal, familiar, acredita que a família se afastou. E a escola só busca essa 

comunicação através de reuniões, alunos com problemas de indisciplina entre outros 
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casos. Os professores da escola não têm acesso referente à vida desses alunos. Tais 

dados ficam arquivados nas gavetas da secretaria da escola e não são coletivamente 

partilhados e debatidos com os demais atores escolares: professores, serventes, 

conselho da escola, etc. 

De acordo com as entrevistas e observações, os professores só ficam sabendo 

dos alunos que têm dificuldades de aprendizagem através das professoras regentes. 

Ou seja, não há um trabalho coletivo na escola sobre o fato das crianças serem de 

baixa renda, muito menos o fato das crianças serem assistidas pelo Bolsa Família  

constitui dado pedagógico relevante para a gestão escolar. 

A professora, de acordo com a entrevista, percebe que todos os alunos 

participam de suas aulas, independente de suas condições socioeconômicas. 

Mesmo com as dificuldades de aprendizagem que os alunos tinham tais como 

dificuldade de leitura, de escrita, de comunicação, de assimilar regras de jogo, de 

problemas cognitivos, entre de outras naturezas ela não chegava impondo, procurava 

ver como estava o ânimo dos alunos, sentava e conversava com eles, ouvia, fazia 

com que todos participassem das aulas. A professora lidava com diversas situações 

em seu cotidiano profissional, com isso fazia com que as atividades não fossem as 

mesmas e que não durassem muito tempo e de estratégias para suas turmas. 

Contudo, verificamos a importância da disciplina de Educação Física na 

contribuição da relação professor e alunos, no que pode ajudar a melhorar o 

desenvolvimento integral do sujeito, formando cidadãos críticos-reflexivos e 

garantindo a sua autonomia em suas decisões, mostrando seu sentido e significado no 

que tange a Cultura Corporal de Movimento na vida dessas crianças. 

Desta forma mostramos o quão é fundamental o professor de Educação Física 

vir a conhecer melhor seus alunos, seu público, para atender suas necessidades e 

interesses em relação a conteúdos, métodos, estratégias, planejamentos, e estar cada 

vez mais qualificados e preparados para a formação de seu alunado. 

E a escola também precisa manter esse diálogo com a família, para que não 

sejam duas esferas distantes, mesmo com os problemas enfrentados no cotidiano, 

pois trabalhando em conjunto, faz com que os professores e todos se mobilizem a 

atingir os objetivos da educação na tarefa de formar cidadãos críticos. Essas crianças 
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merecem todo conhecimento e instrução, não é porque elas são consideradas de baixa 

renda que são destinadas a ter uma vida mais sofrida, de menos acesso a 

informações, de baixas expectativas quanto à melhoria de vida. A educação de 

qualidade é um direito de todos, e garantir esse direito e acesso às crianças de baixa 

renda torna-se fundamental se desejamos uma sociedade pautada em valores 

democráticos e na justiça social. 
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À Direção da EEEFM- Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Cassiano Neves 

Senhor (a) Diretor (a), 

Por meio desta Eu, Prof. Dr. Ueberson Ribeiro Almeida, matrícula UFES 109737, 

apresento a acadêmica Marina Rangel Ahnert, Matrícula 2014100925 graduanda 

do 8º semestre do Curso de Licenciatura em Educação Física, da Universidade 

Federal do Espírito Santo. Sob minha orientação, a referida aluna está realizando a 

pesquisa intitulada “O cotidiano escolar da educação física na vida de crianças de 

baixa renda no município de Cariacica/ES‟‟. Tal estudo faz parte da produção de 

uma monografia, a qual será apresentada como Trabalho de Conclusão de Curso. O 

objetivo do estudo é investigar as relações entre professores de Educação Física 

escolar e alunos de baixa renda no Ensino Fundamental I. 

Na oportunidade, solicito autorização para que a discente acima arrolada possa 

realizar a pesquisa através da produção de dados por meio de observação 

participante, entrevista semiestruturada com os professores de educação física e 

também com os alunos/as de baixa renda, do ensino fundamental I. 

Queremos informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a preservação da 

identidade das pessoas participantes. Nesse sentido, Marina Rangel Ahnert assina 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido onde o anonimato e outras medidas 

éticas estão mais detalhadas. 

Uma das metas para a realização deste estudo é o comprometimento dos 

pesquisadores em possibilitar aos participantes e, principalmente, à escola um 

retorno dos resultados da pesquisa. Solicitamos ainda a permissão para a divulgação 

desses resultados e suas respectivas conclusões, em forma de pesquisa, preservando 

sigilo e ética. 

Com votos de estima, agradeço vossa colaboração no processo de formação dos 

futuros professores de Educação Física do nosso Estado. Para maiores 

esclarecimentos, deixo meus contatos de E-mail: uebersonribeiro@hotmail.com e o 

número do meu telefone celular: 99914-1600. Cordialmente, 

 

_____________________________ 

Ueberson Ribeiro Almeida 

Professor Adjunto do CEFD/UFES 

Coordenador Adjunto do Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia Institucional/UFES 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, de uma pesquisa 

denominada: O cotidiano escolar da Educação Física na vida de crianças de 

baixa renda no município de Cariacica/ES. 

O objetivo do nosso estudo é o investigar como se dá as relações entre professores de 

Educação Física escolar e alunos de baixa renda, do ensino fundamental I, buscando 

analisar como esse tipo de relação interfere na participação e aprendizagem dos 

alunos nas aulas de educação física em uma escola do Município de Cariacica/ES. 

Realizar uma pesquisa sobre o Cotidiano escolar da Educação Física na vida de 

crianças de baixa renda justifica-se em que medidas ou condições que essas crianças 

estão inseridas, seja em programas do Governo, como Bolsa Família, ou algum tipo 

de assistência social ou comunitária. A fase de pesquisa de campo tornar-se-á 

importante, pois possibilitará compreender como é o cotidiano escolar dessas 

crianças, sobretudo, analisar essa relação professor e aluno de baixa renda, 

levantando dados sobre as estratégias usadas pelo professor de Educação Física a 

lidar com as condições dessas crianças. Nesse sentido, o estudo poderá contribuir 

para o avanço do debate acerca das relações afetivas e o campo da EF em seu 

cotidiano escolar. 

A qualquer momento você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. 

Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição. Além disso, informamos que você não terá despesas nem será 

remunerado pela participação nesta pesquisa. De todo modo, caso haja alguma 

despesa de qualquer natureza com participação na pesquisa, você será totalmente 

ressarcido.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder algumas perguntas em forma 

de entrevistas semiestruturadas. As informações obtidas através dessa pesquisa serão 

confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão 

divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Como substrato das entrevistas, 

faremos observações e acompanharemos o cotidiano do seu trabalho de modo não 

interferir e prejudicar suas rotinas. Fica ao seu critério estabelecer os dias e horários 

que considerar pertinentes às observações e realização da pesquisa.  
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Embora mínimos, os riscos podem ser perspectivados como a possibilidade de uma 

avaliação e/ou exposição negativa das informações prestadas pelo informante. Para 

evitar os danos que tais riscos podem causar, garantiremos o anonimato dos 

participantes, bem como compartilharemos e validaremos todos os dados e análises 

com os participantes da pesquisa antes de publicá-los. 

Esse TCLE possui duas vias, sendo que uma ficará em posse do pesquisador e você 

receberá uma via deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional do 

pesquisador e do comitê de ética desta instituição, podendo tirar suas dúvidas sobre o 

projeto e sua participação, agora ou em qualquer momento. A sua via do TCL deverá 

estar assinada e rubricada em todas as suas páginas por você e pelo pesquisador.  

Para qualquer tipo de esclarecimento entrar em contato com: 

Pesquisador responsável: Marina Rangel Ahnert- (27) 99838-1162 Avenida América 

n. 12, Jardim América, Cariacica, CEP: 29140-050. 

 

Eu, _____________________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo “ O cotidiano escolar da educação física na vida de 

crianças de baixa renda no Município de Cariacica/ES.Fui devidamente 

informado e esclarecido pela pesquisador(a) Marina Rangel Ahnert sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade para ambas as partes. 

Local e data ___________________/____/____/_____/ 

Nome: ____________________________________ 

Assinatura do participante: ____________________________________ 

Assinatura do pesquisador(a): ____________________________________ 
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ENTREVISTA COM A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA 

Formação profissional: 

Tempo de atuação (como professor de Educação Física na escola) 

Idade:___________ anos 

Sexo: (  ) masculino (  ) feminino 

 Prezado (a) professor (a), essa pesquisa visa investigar a relação entre 

professor e alunos de baixa renda nas aulas de Educação Física. 

 Sendo assim, é preciso esclarecer que foi devidamente informado (a) pelo 

pesquisador (a) sobre os procedimentos desta pesquisa. E foi garantido todo o caráter 

ético de preservação da sua identidade como participante. Para tal, solicito a sua 

colaboração para responder as questões abaixo: 

 

 

1.Você já deu aula para que tipo de público?  

2.Como você avalia o público atendido pela escola? Por quê?  

3.Como você avalia as condições de trabalho nessa escola? Por quê? 

4.Como a escola lida com esse público? 

5.Você conhece a história de vida dos alunos de baixa renda assistidos por 

Programas Sociais do Governo (por exemplo o Bolsa Família)? Quantos, quem são? 

6.O público que você atende aqui nessa escola interfere nos seus modos de planejar 

as suas aulas? Se sim, como? Se não, por quê? 

7.Percebi que você dá aula de 1°ao 3° ano e que há 22 alunos de baixa renda, na 

turma de 1°V01; 18 alunos, na turma 2°V01 e 18 na turma de 3°V01. Como você 

lida com isso? 

8. Como esses dados interferem no seu trabalho, nas suas aulas? 

9.Como você percebe a participação dos alunos de baixa renda nas suas aulas? 

10.Quais problemas de aprendizagem você identifica nos alunos de baixa renda? 

11.Como você lida com esses problemas? O que você e/ou a escola fazem? 

12.Voce cria estratégias em suas intervenções para participação(inclusão/exclusão) 

dos alunos de baixa renda em suas aulas? Quais são elas? 

13.Quais contribuições (valores, manifestações, condutas) acha necessário em 

relação a aprendizagem desse público? 
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14.Como acompanha a aprendizagem desses alunos de baixa renda nas suas aulas de 

Educação Física? 

 

ENTREVISTA COM A PEDAGOGA  

Formação profissional: 

Tempo de atuação (tempo de atuação como pedagoga na escola): 

 Idade:___________ anos 

Sexo: (  ) masculino (  ) feminino 

 

Prezado (a) pedagogo (a), essa pesquisa visa investigar a relação entre professor e 

alunos de baixa renda nas aulas de Educação Física. 

 Sendo assim, é preciso esclarecer que foi devidamente informado (a) pela 

pesquisador (a) sobre os procedimentos desta pesquisa. E foi garantido todo o caráter 

ético de preservação da sua identidade como participante. Para tal, solicito a sua 

colaboração para responder as questões abaixo: 

1.Como a escola lida com o fato de os alunos serem assistidos por Programas do 

Governo, tais como Bolsa Família? 

2.Como avalia o público atendido pela escola? Por quê? 

3.Como você avalia as condições de trabalho nessa escola? Por quê?  

4.Você conhece a história de vida dos alunos de Baixa renda assistidos por 

programas sociais do governo (como por exemplo Bolsa Família)? Quantos e quem 

são? 

5.Como a escola lida pelo fato de os professores não terem acesso a vida dos alunos? 

6.Como é o relacionamento da escola com as famílias de baixa renda? 

7.O que a escola ganha ou não ganha com a presença da família acompanhando a 

vida escolar desse público? 

8.O que a escola espera da família dos alunos de baixa renda? 

9.Como a escola acompanha a aprendizagem desses alunos? 

10. Quais contribuições que a escola deseja ou que tipo de aprendizagem pretende 

para a vida desses alunos? 

 

 


