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Resumo

Devido a um discurso limita-
do a cerca do desenvolvimento 
das nações, a todo custo ao lon-
go da história conseqüências gra-
ves aos aspectos morais de cada 
um de nós tem se agravado. Isso 
tem se tornado um grande desa-

-
tar um espaço que desenvolva a 

de fazê-los perceber e questionar 
a realidade da qual estão inseri-
dos, principalmente no que tan-
ge a integração e cooperação. Por 
conta deste cenário nosso traba-

na educação física, como é abor-
dada a temática de cidadania a 

-
dadãos críticos, conscientes, coo-
perativos e solidários a partir de 
novas metodologias educacionais 
que o sistema tradicional tem im-
pedido de formar? Para tal o pre-
sente trabalho investigou como o 

com uma abordagem metodológi-
ca inovadora a temática cidadania 
em suas aulas. Delimitamos como 
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-
ender a concepção de cidadania 
e educação no contexto atual de 
ensino; b) compreender a propos-
ta de inovação educacional nas 
aulas de Educação Física; c) ana-
lisar os conteúdos teóricos e prá-
ticos dos aspectos atitudinais en-
quanto possível sensibilização dos 
alunos à temática da cidadania. 
Utilizou-se uma pesquisa do tipo 
qualitativa, baseando-se num es-
tudo de caso de um colégio situ-
ado na Vila Madalena – SP, que 
atende o ensino infantil e funda-
mental. Conclui-se que a percep-
ção de compreender as neces-
sidades e expectativas a serem 
trabalhadas com os alunos, traz 

e efetivo, ou seja, sem exclusões, 
discriminações e intolerância.

Palavras-chave: Cidadania. 
Metodologias Inovadoras de En-
sino. Educação Física Escolar.

1 Introdução

O desenvolvimento das nos-
sas nações prega um discurso 
limitado, negativo e economi-
cista. Essa concepção ligada ao 
modo exclusivo do desenvolvi-
mento material de bens e servi-
ços acarretam ao longo da his-
tória conseqüências graves aos 
aspectos morais de cada um de 
nós. Vinculado a este contexto, a 
educação escolar deveria tentar 
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ensinar aos alunos a darem sen-
tido a novas informações e novos 

-
xão e criticidade de seus alunos 
(LAMPERT, 1999).

-
rem conexão, entre, fatos, da-

-
ber e questionar a realidade da 
qual estão inseridos, principal-
mente, no que tange a integra-
ção e cooperação. E em que me-
dida a abordagem de cidadania é 
trabalhada nas aulas de educa-

e formar cidadãos críticos, cons-
cientes, cooperativos e solidários 
a partir de novas metodologias 
educacionais que o sistema tra-
dicional tem impedido de formar?

-
nalidade de analisar de que for-
ma valores atitudinais tem sido 
trabalhados atualmente nas au-
las de educação física, para tal 
foi realizado um levantamen-
to teórico, em bases eletrôni-
cas e livros, acerca dos con-
ceitos que constituem o tema 
“cidadania”. Com o aporte teóri-
co, a análise do cotidiano tam-
bém considerada, tornando-se
uma importante ferramenta para 
o entendimento teórico. Após
esse processo foi realizada uma 
pesquisa de campo, com elab-
oração de um documentário, a 
partir de uma entrevista estru-
turada, ou seja, as questões já 

compreender como tais aspec-
tos são inclusos na pauta de 

trabalho de um professor de ed-
ucação física escolar, tomando
como analise aulas praticas em 
um colégio situado na cidade de 

para a compreensão e perpetu-
ação da cidadania.

Os pontos de partida para a 
-

mento do tema relaciona-se aos 
movimentos políticos atuais e, 
por conseguinte suas ações re-
acionárias, movidos pelo ódio e 
raiva que nos circundam, prin-
cipalmente, com a introdução 
e proliferação da corrupção em 
todos os âmbitos da sociedade. 
Percebe-se que esse ódio, in-

mídia, gerou num desrespeito ao 
sistema democrático do qual vi-
vemos. Tais aspectos precisam 
ocupar os espaços escolares 
para haver melhor entendimen-
to dos processos que circundam 
e constrói a cidadania. 

Primeiramente, a educação 
deve acompanhar todas as mu-
danças que estão acontecendo 
na Terra, onde o conhecimen-
to por si só não é capaz de su-
prir com a necessidade de diálo-
go com as mudanças, mas novas 
praticas são capazes de reeducar 
e reinventar novos humanos. 

No entendimento da necessi-
dade de se promover um ensi-
no que esteja pautado em valo-
res uma proposta desenvolvida 
por Jares (2007 p. 45) denomi-
nada como Educar para a Paz 
“pressupõe a educação a partir 
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de – e para – determinados va-
lores, como a justiça, a coope-
ração, a solidariedade, o com-
promisso, a autonomia pessoal 
e coletiva, o respeito, ao mesmo 
tempo que questiona os valores 
contrários a uma cultura de paz, 
como a discriminação, a intole-
rância, o etnocentrismo, a obedi-
ência cega, a indiferença  e a au-
sência de solidariedade.”

Por conta deste cenário nos-
so trabalho problematiza espe-

como é abordada a temática de 

e formar cidadãos críticos, cons-
cientes, cooperativos e solidários 
a partir de novas metodologias 
educacionais que o sistema tra-
dicional tem impedido de formar?

1.2 Objetivo Geral

Analisar de que forma as aulas 
de Educação Física conseguem 
desenvolver uma real transfor-
mação dos alunos em cidadãos 
críticos, conscientes, cooperati-
vos e solidários por meio de no-
vas metodologias de ensino, do 
qual o processo atual e tradicio-
nal tem impedido de forma-los.

- Compreender a concepção 
de cidadania e educação;

- Compreender a proposta de
inovação educacional nas 
aulas de Educação Física.

- Analisar os conteúdos teó-
rico e pratico dos aspectos 
atitudinais para transfor-
mação dos alunos nas au-
las de Educação Física.

2 Revisão de literatura

2.1 Cidadania e educação

Como preconizado na Cons-
tituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, a temática ci-
dadania compõe os fundamentos 
que constitui o Estado Democrá-
tico, do qual nós vivemos. 

De acordo com Darido et al. 
(2001), o conceito de cidadania 
remete-se desde a Antiguidade, 
quando Aristóteles considerava 
que um cidadão tem a possibi-
lidade concreta do exercício da 
atividade política, ou seja, poder 
governar e ser governado.

Dessa forma, assim como es-
tabelecido na nossa Carta Mag-
na, o exercício da cidadania exi-
ge a consciência de direitos e 
deveres constitucionais, de for-
ma que seu respeito e cumpri-
mento possa abarcar toda a so-
ciedade.  Esse é um dos pontos 
principais a serem atingidos no 
âmbito educacional. 

Jares (2008 p. 57) esclarece 
que “a educação para a cidadania 
tem por objetivo principal formar 
pessoas políticas e moralmente 
ativas, conscientes de seus direi-
tos e obrigações, comprometidas 
com a democracia e os direitos 
humanos, sensíveis e solidárias 
com as condições do outro e com 
o entorno que vivemos”. 

Na Educação Física, Os Pa-
râmetros Curriculares Nacio-
nais (PCN’s) que tem a fun-
ção de subsidiar a elaboração 
ou versão curricular para os es-
tados e municípios, estabelece 
determinados critérios a serem 
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desenvolvidos durante as aulas 
objetivando a efetivação da for-
mação dos alunos em cidadãos 
críticos e conscientes. A seguir 
serão descritos:

a) participar de atividades 
corporais adotando atitu-
des de respeito mútuo, dig-
nidade e solidariedade;

b) conhecer, valorizar, respei-
tar e desfrutar da plurali-
dade de manifestações da 
cultura corporal;

c) reconhecer-se como ele-
mento integrante do am-
biente, adotando hábitos 
saudáveis relacionando-os 
com os efeitos sobre a pró-
pria saúde e de melhoria da 
saúde coletiva;

d) conhecer a diversidade de 
padrões de  saúde, beleza 
e desempenho que existem 
no diferentes grupos sociais, 
compreendendo sua inser-
ção dentro da cultura em 
que são produzidos, anali-
sando criticamente os pa-
drões divulgados pela mídia;

e) reivindicar, organizar e in-
terferir no espaço de forma 
autônoma, bem como rei-
vindicar locais adequados 
para promover atividades 
corporais de lazer (DARIDO 
et al., 2001).

Diante das mudanças so-
ciais, principalmente relaciona-

-
res, o enfrentamento ao processo 
educacional dos jovens tem se 

pais não conseguem lidar com 
os problemas e problemáticas 
desse processo.  

Neste caminho Jares delimita 
que atualmente

entendemos a democracia não 
como sistema de governo dos 
centros escolares, mas também 
como um modo de viver a esco-
la, em particular, e o social, em 
geral. Tornar real a democracia 
participativa nas escolas é uma 
exigência tanto educativa quanto 
moral e política. Analisar a parti-
cipação na escola exige levar em 
conta os desequilíbrios de poder 

são gerados. Por outro lado, a 
escola ainda que não seja a úni-
ca responsável, não pode se fur-
tar a responsabilidade de formar 
e provocar os hábitos democrá-
ticos de comportamento, a par-
tir dos pressupostos de um cur-
rículo e organização plenamente 
democráticos. Isso exige, igual-
mente, levar em consideração 
as diferentes variáveis que po-
dem matizar a participação, tais 
como classe social, sexo, etnia 
etc. (JARES, 2008, p. 196). 

única e responsabilidade da esco-
la promover esse ambiente de de-
mocratização. Variáveis distintas 
compõem maiores ou menores 
incidências do desenvolvimento 
de atitudes, valores, percepções, 
sentimentos inerentes a cada in-
divíduo. Dessa forma, é impor-
tante que haja rompimento de 
determinados paradigmas e rela-
ções não colaborativas, para que 
estejam em pauta esforços ha-
vendo efetivação e perpetuação 
da educação nos jovens. Família, 
escola, grupos sociais, entorno 
social e político, englobam essas 
variáveis imprescindíveis ao com-
portamento humano.
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Ao se tratar do âmbito educa-
cional, que é o ponto mais central 
desse trabalho, entende-se que 
o processo de construção política 
educacional emerge por interesses 
baseados na lógica da progressão. 
Durante o século XIX, “em toda 
parte, difundiu-se a crença no po-
der da escola como fator de pro-
gresso, modernização e mudança 
social” (SOUZA, 2000).

O ensino era distinto. Para 
a classe burguesa, pautado no 

sobre a cultura humanística e mo-
derna; e dos trabalhadores com o 
ensino apenas primário. O ensi-
no primário, então, pautava-se na 
escolarização de saberes sociais.

2.2 Educação Física 

no ensino formal

Dentre os saberes sociais ve-
-

cação Física (EF) se insere nes-
se contexto de construção da 
educação primária no Brasil. Po-
rém, como questiona Shigunov 
(1997) é importante compreen-
der o quanto a Educação Física 
contribui para o ensino.  

De acordo com Hebrard 
(1986, apud SHIGUNOV, 1997), 
a EF deveria ter como ponto de 
partida e preocupação em trans-
mitir os seguintes critérios:

• Transmitir os objetivos, a 
partir da pratica, dos con-
teúdos de EF, além de ou-
tras atividades motoras.

• Transmitir valores, normas 
e a representatividade da 
EF na conscientização e ca-
pacidade da autonomia.

• Transmitir a participação e 
inclusão de todos os alunos, 
em diferentes níveis de es-
colaridade baseando-se nos 
trabalhos de pesquisa;

• Transmitir o conhecimen-
-

cação de problemáticas e 
sua resolução.

Rui Barbosa (1883, apud SOU-
ZA, 2000) em relação a introdução 

-
des dessa introdução eram, basi-
camente, como: “agente de pre-
venção dos hábitos perigosos da 
infância, meio de constituição de 
corpos saudáveis, fortes e vigoro-
sos, instrumento contra a degene-
ração da raça, ação disciplinar mo-
ralizadora dos hábitos e costumes 
responsáveis pelo cultivo dos valo-
res cívicos e patrióticos imprescin-
díveis à defesa da pátria”.

Segundo Betti e Zuliani (2002), 
a Educação física esta inerente à 
educação integral do indivíduo, 
da formação da criança e do jo-
vem, somando-se a educação in-
telectual e moral desenvolvida no 
século XVIII.

O atual currículo escolar obede-
ce aos critérios de divisão do co-
nhecimento que impera na ciên-
cia moderna. A matemática, as 

etc. correspondem às áreas do 

desenvolveram especializada e 
isoladamente, com base em um 
modelo de ciência que também 
remonta há dois ou três séculos. 
A Educação Artística, a Educação 
Moral e Cívica e a Educação Físi-
ca não se enquadram nesses li-
mites e ocupam hoje um lugar 
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incômodo na Escola, o que leva 
ao questionamento tanto de-
las próprias, como da educação 

(BETTI; ZULIANI, 2002, p. 58).

Na década de 80 iniciaram-se 
questionamentos em relação ao 

-
ca nas escolas, procurando enten-
der que objetivos seriam atendi-
dos. Com a introdução de novas 
tendências para a compreensão e 
a pratica da EF, entende-se que o 
aluno é um ser humano integral, 
munido não só do corpo e men-
te, mas de um corpo em todas as 
dimensões – psicológicas, cogniti-
vas, motoras, afetivas e, principal-
mente, sociais (GRESPAN, 2012).

2.3 Inclusão e igualdade nas 
aulas de Educação Física

   Como preconizado na Cons-
tituição da Republica Federa-
tiva do Brasil, no Capítulo I, 
Artigo 5º relacionado aos Di-
reitos e Deveres Individuais e 
Coletivos“Todos são iguais pe-
rante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-
-se aos brasileiros e aos estran-
geiros residentes no País a in-
violabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segu-
rança e à propriedade.”

Nessa compreensão a partici-
pação do professor para a for-
mação do aluno exige o conheci-
mento e a compreensão de cada 
história, características pesso-
ais e a realidade da qual o cir-
cunda, para desenvolver então, 
a construção pessoal e social, 

ampliando e fortalecendo o con-
vívio social (LAMPERT, 1999).

Nessa construção de história 
é através da interação constan-
te com o meio ambiente e outras 

homem e mulher.

O que a pessoa é, a forma como 
se apresenta a personalidade de 
cada um, não é um dado que 
pode ser visto de forma única, 
pois se encontra nas opiniões e 
atitudes de outras pessoas, num 

particulares (RAMOS, 1989, p. 
48, apud LAMPERT, 1999).

Nesse entendimento de que o 
homem é a integração de inte-
grações, além dos critérios es-

de viver em sociedade, mes-
mo que sejamos seres sociáveis, 
princípios como igualdade e in-
clusão ainda precisam vencer os 
paradigmas do conceito capita-
lista, individualista. O processo 
tradicional de aprendizagem de 
convivência tem seguido uma ló-
gica de obediência e conformis-
mo, Jares (2007, p. 55, apud JA-

A aprendizagem da convivência 
[...] é inerente a qualquer pro-
cesso educativo, e assim tem 
sido historicamente. Aprender a 
conviver em um marco de regras 
determinadas é uma das funções 
atribuídas à educação, tanto nos 
limites familiares quanto nos sis-
temas educacionais formais. De 
tal forma, que os modelos de 
convivência, estratégias e inclu-
sive as instituições responsáveis 
por tais aprendizados mudam, 
mas a educação – consciente 
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ou inconscientemente – sempre 
traz consigo determinada acep-
ção de convivência.  Como con-
seqüência, a primeira obrigação 
que devemos questionar é o tipo 
de convivência que aspiramos a 
viver e para qual pretendemos 
educar, conscientes de que apos-
tamos boa parte de nosso futu-

Ainda de acordo com o autor, 
para uma educação mais cidadã, 
inclusiva e igualitária a proposta de 
educar para a paz como um pro-
cesso continuo e permanente, pre-
tende ajudar as pessoas a enten-
derem criticamente a realidade, 
em relação a desigualdade e vio-
lência para que possam ter ação 

Para tanto, os objetivos que os 
educadores precisam desenvolver 
e os indivíduos precisam compre-
ender e aplicar ativamente, são:

• Valorizar a diferença e res-
peitar o outro;

realidade e o contato en-
tre culturas;

• Analisar criticamente os 
estereótipos e preconceitos 
(acerca da superioridade de 
uma raça sobre a outra, de 
uma cultura sobre a outra, 
de associação da imigração 
com a delinqüência etc.)

• Estimular a pratica da soli-
dariedade;

• Desenvolver atitudes criti-
cas em relação ao confor-
mismo e a indiferença.

• Questionar sobre a justiça 
social e desenvolvimento, 
laicismo, Estado de Direito, 
direitos humanos etc.

Com o desenvolvimento de 
valores, tais como respeito mú-
tuo, dignidade, solidariedade, 
afetividade e coletividade, o pro-
fessor é capaz de estabelecer re-
lações equilibradas e construti-
vas entre seus alunos, para que 
não haja discriminações.

A educação física, como qualquer 
outra disciplina, tem responsabi-
lidade na concretização do pro-
cesso de formação e desenvolvi-
mento de valores e atitudes, por 
essa razão, deveria considerá-lo 
como parte de seus conteúdos de 

-
beria ao professor o papel de co-
ordenar de perto tudo isso, pro-
porcionando durante suas aulas 
momentos em que, dentro de 
seu planejamento prévio, apro-
veitaria para torná-los educati-

cada situação ou fato ocorrido 
(GUIMARÃES et al., 2001, p. 20).

Para efetivação desse traba-
lho, o professor deve se pautar 
numa metodologia que propicie 
o dialogo, compreensão e atitu-
des. Infelizmente o método tra-
dicional de ensino do qual viven-
ciamos, atualmente, o professor 
torna-se um mero transmissor 
de conteúdos, e isso tem preju-
dicado o desenvolvimento atitu-
dinal dos alunos. Por conta dis-
so, novas propostas pedagógicas 
e metodologias vem surgindo 
como apostas em contradição e 
critica ao sistema tradicional.
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2.4 Metodologias inovadoras

A partir dos anos 60 e 70 
mudanças educacionais sur-
gem como nova possibilidade de 
avanço no intuito de transformar 
e formar cidadãos, comprometi-
dos e críticos com sua realidade. 

De acordo com Messina (2001) 
dois componentes distinguem 
essa inovação: a) a alteração de 
sentido a respeito da prática cor-
rente e b) o caráter intencional, 
sistemático e planejado, em opo-
sição às mudanças espontâneas.

Pela racionalidade ocidental a 
educação era distinta entre corpo, 
mente e espírito. A educação inte-
lectual, sempre prevaleceu sobre 
as outras. A dimensão corpórea, 
ao longo da história, sofreu des-
valorização e foi ignorada.

Mas claro que esse entendimen-
to de ser humano tem bases con-
cretas na forma como o homem 
vem produzindo e reproduzindo a 
vida. Nesse sentido, o corpo sofre 
a ação, sofre várias intervenções 

exigências das formas sociais de 
organização da produção e da re-
produção da vida. Alvo das neces-
sidades produtivas (corpo produ-
tivo), das necessidades sanitárias 
(corpo “saudável”), das necessi-
dades morais (corpo deserotizado), 
das necessidades de adaptação 
e controle social (corpo dócil). O 

de seu caráter secundário peran-
te a força emancipatória do espíri-
to ou da razão. Mas esse mesmo 
corpo, assim produzido historica-
mente, repunha a necessidade da 
produção de um discurso que o se-
cundarizava, exatamente porque 

causava um certo mal-estar à cul-
tura dominante. Ele precisa, as-
sim, ser alvo de educação, mesmo 
porque educação corporal é edu-
cação do comportamento que, por 
sua vez, não é corporal, e sim hu-
mano. Educar o comportamento 
corporal é educar o comporta-
mento humano (BRACHT, 1999, 
p. 52, GRIFO NOSSO).

Dentro desse entendimen-
to, diversas propostas pedagógi-

contribuir para a construção do 
pensamento crítico da sociedade, 
em relação as constituintes do mo-
delo educacional estabelecido. Na 
tabela a seguir serão apresentadas 
algumas propostas pedagógicas. 

Tabela 1- Propostas 
Inovadoras Pedagógicas

Propostas Características

Abordagem 

desenvolvimentista

Uma proposta de G. Tani e E.J. 

Manoel propõe que as aulas 

de educação física devem 

permitir ao sujeito a exploração 

de si mesmo, contribuindo 

para o aperfeiçoamento 

do controle motor.

Psicomotricidade

Proposta por J.Le Boulch 

essa abordagem esta 

baseada numa relação 

entre movimento, cognição 

e relações afetivas. 

Pedagogia Crítico-

superadora

Proposta de V. Bracht e 

colaboradores tem a finalidade 

principal de transformação 

social, a partir da tematização 

dos conteúdos aplicados 

em aulas, priorizando a 

reflexão sobre o “fazer”.

Crítico-

Emancipatória

Nessa proposta de E. Kunz, 

o objetivo é desenvolver a 

aplicação um movimento 

consciente, trazendo novas 

funcionalidades ao movimento.
continua...
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Propostas Características

Sistêmica

Pela proposta de M. Betti, 

essa abordagem tem uma 

finalidade de transformação 

social, priorizando a vivencia 

de habilidades motoras.

Construtivista

Nessa abordagem, proposta 

por João Batista Freire, 

o objetivo central é de 

proporcionar a construção 

do conhecimento, onde 

ensinaria as pessoas a 

terem consciência do 

seu próprio corpo, com 

habilidades que permitam 

suas expressões no mundo.

O ponto principal para estabe-
lecimento de inovação pedagógi-
ca na EF, pontuado por Silva e 
Bracht (2012) seria a “sua con-
tribuição para a transformação 
da sociedade capitalista”, outro 
ponto estaria relacionado a uti-
lização de novas técnicas e é im-
portante que essa construção se 

,
ou seja, incluindo experiências e 
vivencias da sociedade.

Diante a proposta de escolas 
inovadoras em desenvolver um 
trabalho agregado de valores 
criticando a forma educacional 
do método tradicional ainda 
instaurado, o foco a ser ana-
lisado estará baseado em in-
vestigar se aspectos tais como 
cooperação, respeito, honesti-
dade, generosidade, solidarie-
dade, entre outros, estão pre-
sentes na pauta de trabalho do 
professor de Educação Física 
do Colégio Oswald de Andrade, 
já que parte dos profissionais 
baseiam-se em trabalhar com 
um conteúdo de desenvolvi-
mento motor e procedimental. 

continuação

3 Metodologia

3.1 Tipo

A pesquisa qualitativa abor-
da um conjunto de característi-

-
doy (1995): o caráter descritivo e 
a preocupação do investigador em 

pelos sujeitos pesquisados. Para 
Neves (1996, p. 2) o objetivo de 
uma pesquisa qualitativa é “tradu-
zir e expressar o sentido dos fenô-
menos do mundo social”, reduzin-
do a distância entre teoria e dados.

3.2 Técnica

Esta pesquisa foi escolhida por 
complementar o tipo de pesquisa 
qualitativa e descritiva, do qual 
se de baseou tal projeto. Segun-
do Yin (2011, p. 45), a pesqui-
sa estudo de caso, “enquadra-se 
como uma abordagem qualita-
tiva e é freqüentemente utiliza-
do para coleta de dados na área 
de estudos organizacionais [...] 
a utilização de um único caso é 
apropriada em algumas circuns-
tâncias: quando se utiliza o caso 
para se determinar se as proposi-
ções de uma teoria são corretas”.

3.3 Colégio Oswald 
de Andrade

O local do qual serviu de base 
para a investigação conceitual e 
pratica, é o Colégio Oswald de An-
drade, unidade Girassol, localizado 
na Vila Madalena, em São Paulo. 
O Colégio foi fundado na déca-
da de 70, e seu principal conceito 
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associa-se a inovação. Como re-
curso pedagógico, inovaram ao 
implantar Estudo do Meio, Projetos 
de Pesquisa no Ensino Fundamen-
tal, e Projeto Teses com o Ensino 
Médio, a reunião de classe, intro-
duzida ao currículo, abre espaço 
para o exercício da cidadania.

O exercício da inovação va-

Oswald esta relacionado a pra-
tica de ensino e na promoção 
da aprendizagem.

Desde sempre, nosso aluno é 
chamado a conhecer e a reco-
nhecer o legado do conhecimen-
to produzido pelo homem ao lon-
go da história para compreender 
conceitos, fatos e metodologias 
que promovem as habilidades 
necessárias a uma aprendizagem 
consistente. É incentivado a de-
senvolver competências que lhe 
permitam realizar projetos pes-
soais, tomar posições e agir com 
autonomia, responsabilidade e 
independência, valorizando o es-
paço coletivo e a cooperação. É 
estimulado, ainda, a enfrentar os 

vida adulta (OSWALD, 2015). 

Busca ter como resultado, que 
o aluno construa a formação in-
telectual e ética, onde buscara 

que lhes são apresentados. Com 
esse conhecimento teórico bus-
cou-se analisar como são reali-
zados os trabalhos diariamente.

4 Análise dos dados

Após o acompanhamento das 
aulas no período de seis meses, 
no dia 06/05/2015, o professor 

Patrício, de Educação Física, con-
cedeu a entrevista de caráter vo-
luntário, autorizando a apresen-
tação de sua imagem. A gravação 
foi realizada na sala de músicas, 

sonoros, priorizando a qualidade 

Infelizmente não foi possível dia-
logar com o coordenador peda-
gógico, as informações referen-
tes ao colégio foram conseguidas 
por base eletrônica.

O professor, então, foi ques-
tionado quanto a sua formação, 
proposta de trabalho, importân-
cia da educação física escolar, 
como são selecionados os conte-
údos a serem trabalhados, quais 
assuntos são tratados durante as 
aulas, como ele avalia seus alu-
nos e como a educação física dia-
loga com o conceito de cidadania.

Num primeiro momento o pro-
fessor esclareceu que sua esco-

-
sica se deu “como opção política” 
e continua  “O corpo que, de vá-
rias formas, é objeto de explora-
ção, barbárie e consumo no mun-
do capitalista, também poderia 
ser espaço para a experimenta-
ção, a libertação e a paz (indivi-
dual, social e planetária). Atuar 
nesse campo me pareceu bastan-
te promissor, pois já tinha uma 
certa maturidade e as ferramen-
tas acadêmicas necessárias, além 
de ser praticante e apreciador da 
Cultura Corporal desde sempre. ”

Sua proposta de trabalho se 
baseia na visão e compreen-
são de um indivíduo integral, ou 
seja, composto por corpo, alma, 
sentimento e necessidades. 
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Considerando sempre a cultura 
corporal do indivíduo e o ambien-
te do qual eles estão inseridos. 
Prioriza em seu trabalho o for-
talecimento das relações sociais, 
ampliando o espaço de convivên-
cia, onde possam perceber que 
todas as ações estão articuladas 
com as ações dos outros alunos; 
promove a aquisição de habilida-
des para o alto rendimento e por 
outro lado o desenvolvimento das 
capacidades cooperativas.

Ainda relata que o trabalho 
corporal ainda é mal interpreta-
do em nossa sociedade, e com 
isso ele traz o contato com ou-
tras linguagens, com a explora-
ção da criatividade dos alunos e 

-
sionais, agregando maior valor 
as atividades que serão desen-
volvidas. Nesse aspecto, o pro-
fessor Patrício frisa a importância 
de se pautar numa construção de 
conteúdos e habilidades de for-
ma interdisciplinar, no qual o pro-

de captar conhecimentos para o 
desenvolvimento de um trabalho 

-
tam quebrar paradigmas e bus-
car na educação física respostas 
corporais e educacionais para o 
enriquecimento do trabalho. Aos 
poucos a escola vem compreen-
dendo essa importância da in-
terdisciplinaridade, porém “ainda 
falta muito empenho de ambas 
as áreas, no qual o professor não 
deve se preservar na sua espe-
cialidade, mas abrir possibilidade 
de conhecer outras áreas”.

Os conteúdos a serem traba-
lhados nas aulas são escolhidos 
pelo próprio professor, pois ele 
acredita que esse é um empenho 
do professor em escolher conte-
údos, procedimentos e avalia-
ção que traga sentido aos alu-
nos. Ele se pauta nas mudanças 
que a sociedade vai se remodu-
lando, como exemplo, as novas 
tecnologias que permitem o re-
gistro das aulas, a possibilidade 
de apresentação dos conteúdos 
aos alunos, trazendo um maior 
redimensionamento da educação 
física, naquilo que ela traz como 
linguagem que é a imagem. 

Durante as aulas o professor 
busca estabelecer diálogo cons-
tante com os grupos. Consideran-
do o trabalho pautado na cultura 
corporal, ele estabelece dois en-
tendimentos: o primeiro ligado a 
cultura de massa, e o segundo li-
gado ao contexto em que se vive 
os alunos. Esse segundo apre-
senta um sério problema, quando 
há o afastamento das ações vol-
tadas aos grupos, sem ampliação 
de repertórios, sem priorizar a 
convivência. Portanto a conversa 
com a questão da cultura corpo-
ral, promove a construção de mo-
vimento, onde o professor preci-
sa ter um melhor entendimento 
em relação a sua função como 
educador, e não como formador e 
selecionador dos “melhores” alu-
nos. É preciso ter foco na forma-
ção humana!

O processo avaliativo é reali-
zado no próprio processo. Onde 

para se valorizar e/ou validar o 
desempenho, aprendizagem e 
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construção dos alunos. Através 
da priorização do diálogo, nas 
rodas de conversa no começo e 

-
sa e observa a participação e co-
operação dos alunos.

da discussão acerca da cidada-
nia no âmbito escolar, a socieda-
de precisa compreender e valo-
rizar a importância que se tem 
o movimento, as praticas cor-
porais, e também os momentos 
de lazer como um momento im-
portante de desenvolvimento e 
aprendizagem, pouco a socieda-
de tem privilegiado o tempo livre 
para a formação pessoal. Nesse 
entendimento a educação física 
fornece ferramentas e subsídios 
para que os indivíduos possam a 
partir de seus corpos e do movi-
mento, contribuir para uma so-
ciedade mais justa e digna, em 
contraponto ao sistema capita-
lista tão devastador do qual esta 
instaurado em nossa sociedade. 

Portanto, a crença do profes-
sor Patricio é de uma educação 
física libertadora, da qual o tra-
balho do educador deve se base-
ar nas necessidades que o gru-
po precisa ser atendido, e não 
formular uma padronização nos 
movimentos motores, acreditan-
do que esse é o único ponto a ser 

-
sional precisa ser sensível e per-
ceber o que os alunos precisam 
ter como conteúdo para se liber-
tar da discriminação, a intole-
rância, o etnocentrismo, a obe-
diência cega, a indiferença e a 
ausência de solidariedade.

educação física em traduzir avan-
ços em âmbito escolar e educacio-
nal, até porque ao longo da história 
sua interpretação resultou em di-
versos entendimentos, por atender 
aos interesses do segmento domi-
nante. Por outro lado, devido a es-
sas variadas interpretações, novas 
propostas educacionais surgiram 
no intuito de suprir com as criticas 
ao sistema tradicional. Nesse senti-
do que as metodologias inovadoras 
são válidas, no sentido de instigar a 
criticidade dos indivíduos a cerca 
de sua realidade. Importante fri-
sar que não existe uma aborda-
gem ideal, pois cada abordagem 

necessidade que pretende su-
prir do grupo a ser trabalhado, 
assim como esclareceu o pro-
fessor entrevistado.

Os aspectos que compõe a ci-
dadania, tais como construção de 
identidade, autocuidado, leitu-
ra critica das condições ambien-
tais e sociais, uso de linguagens 
diversas permitindo a livre ex-
pressão e a participação cultural 
no intuito de garantir a justiça, 
igualdade e dignidade como sen-
do instrumentos imprescindíveis 
na garantia dos direitos dos cida-
dãos é papel do professor/educa-
dor, família, amigos, também no 
ambiente de trabalho, espaços de 
convivência, lazer, entre outros.

Estabelecer tal ambiente que 
promova essa garantia, é um de-

-
ciedade corrompida por todas as 
ferramentas opostas daquelas 
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que promovem a cidadania. Pro-
-

dam com diversas outras resolu-
ções (motoras, físicas, biológicas, 
psicológicas, pedagógicas entre 
outras) cabe o trabalho multidisci-
plinar, interdisciplinar e integrador 
entre os educadores no propósi-
to de construir conceitos que fa-
çam os educandos buscarem pro-
pósitos e objetivos comuns aos 
grupos dos quais estão inseridos, 
e é indispensável buscar auxílios 
e contribuições de outros conteú-

-

estabelecer um trabalho, repleto 

compreensões e dimensões.
-

mente, a percepção de compre-
ender as necessidades e expec-
tativas a serem trabalhadas com 
os alunos, traz a garantia de um 

sem exclusões, discriminações, 
intolerância (do “gordinho” ou 
“gordinha”; do entendimento de 
que existem atividades exclusivas 
para as meninas e para os me-
ninos; da simples queimada que 
exclui os menos habilidosos; das 
modalidades pertencentes ao 
“quarteto fantástico” etc), con-
teúdos que tragam a criticidade 
aos alunos em compreenderem 
de que cada indivíduo possui ha-
bilidades distintas e que devem 
ser respeitadas por suas devi-
das importâncias, faz parte da 
construção de um ambiente de-
mocrático, onde os alunos co-
nheçam, valorizem, respeitem e 
desfrutem da pluralidade de ma-
nifestações da cultura corporal. 
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