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Na história educacional brasileira percebe-se uma preocupação com a formação de jovens e 

adolescentes, visando torná-los cidadãos. Essa formação, contudo, foi carregada por perspectivas 

ideológicas nacionalistas, ora buscando formar o cidadão obediente e cumpridor da ordem, ora 

buscando o patriotismo e ora formando o cidadão trabalhador como mão de obra. Com a Educação 

Física não foi diferente. De atividade à componente curricular na escola, a Educação Física reproduziu 

essas ideologias em sua intervenção educacional. Neste trabalho, a Educação Física vai transitar por 

conceitos de cidadania voltados à emancipação do sujeito, conhecedor de seus direitos e cumpridor de 

seus deveres, não só ensinando conteúdos e técnicas, mas oportunizando o conhecimento e a visão 

crítica da sociedade e de suas representações, e buscando valores importantes para a real democracia. 

Diante disso, o objetivo do referido trabalho foi analisar uma proposta de Educação Física, a partir de 

uma intervenção concreta no contexto escolar pautada na perspectiva da cultura corporal de 

movimento, evidenciando os princípios: inclusão, formação e informação plena. Ou seja, teve-se a 

expectativa de possibilitar ao aluno conhecer as práticas da cultura corporal, usufruir e modificá-las, 

buscando desenvolver a autonomia, a participação social e a consolidação dos valores democráticos. O 

estudo se desenvolveu com base na pesquisa qualitativa do tipo etnográfica, com aulas ministradas a 

uma turma do 3º ano do ensino médio de uma escola estadual localizada na cidade de Bauru/SP ao 

longo de sete meses letivos. No início foi aplicado um questionário aos alunos para seleção de 

conteúdos pertinentes e que lhes despertassem interesse. Com base no questionário as aulas foram 

estruturadas e ministradas. A coleta de dados se deu por intermédio de diários de aula realizados pelo 

pesquisador, com ênfase no processo e não no resultado final. Analisando os dados coletados foram 

construídas categorias de análise que puderam ser discutidas no contexto de cidadania, tais como: 

autonomia, reflexão sobre a realidade, conscientização, adolescência/debate e a escola como espaço 

para construção de valores. Os espaços de desenvolvimento da cidadania nas aulas de Educação Física 

surgiram em aula ora por uma situação preparada pelo pesquisador, ora por situações desencadeadas 

pelo próprio cotidiano dos alunos e das aulas (nos jogos e nas atividades realizadas): discussões e 

formas de incluir as meninas num contexto escolar dominado pelo futebol exclusivamente masculino, 

passando para um espaço de inclusão, no qual, os meninos são incentivadores das meninas no jogo; 

abertura de espaços de idéias para discussão de regras; reconhecimento da realidade escolar, em dias 

que não houve aulas, pois, um bueiro da quadra estava inundado impossibilitando seu uso; analisar a 

relação mercado de consumo e esporte quando grandes marcas associam o rendimento de atletas a 

seus produtos; e verificar mudanças corporais advindas da atividade física através do estudo da 
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frequência cardíaca em repouso e durante o esforço. Neste sentido, podemos apontar que se o 

professor estiver atento aos seus alunos e situações de aula, mesmo com toda a dificuldade 

característica do ensino médio (preparação para o vestibular e/ou formação para o trabalho; estrutura 

da escola e questões de comportamento e postura dos alunos) é possível uma Educação Física que 

esteja voltada para a formação de pessoas mais solidárias, críticas e participativas. 
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