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“O aluno é território das contradições, mas isso não é motivo 

para desestimular o educador – ao contrário. É nesse território 

de contrários que o mestre desempenhará seu ofício de 

endireitar caminhos. É nesse território tão cheio de mistérios, 

porque é alteridade, que o educador vai partejar a beleza do 

conhecimento. Aprender é reconstruir [...]. E nesse constante 

processo de reconstrução o erro tem papel fundamental. Não 

há educação sem a experiência do erro. O reconhecimento do 

não saber é o primeiro passo para a construção do 

conhecimento sólido” (Fábio de Melo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

 

Inúmeros são os discursos e temas que sobrevoam a temática da educação e, por 
sua vez, também da área da Educação Física escolar. Instigadas, sobretudo pela 
presença constante em documentos e pesquisas naquelas áreas, buscamos neste 
trabalho discutir o conceito de cidadania. Caracterizado pela pesquisa qualitativa- 
bibliográfica e documental- partimos para o entendimento histórico do termo e seus 
entrelaces com a educação. Ao tratarmos da educação física, focamos nossos 
estudos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nas abordagens crítico-superadora 
e crítico-emancipatória. Como considerações finais, entendemos a cidadania como 
um processo contínuo, uma capacidade conquistada, no qual aprender e conhecer 
tornam-se primordiais para que o indivíduo se torne sujeito de sua própria história. 
Pensamos a Educação Física escolar como uma das formas de formação do aluno 
cidadão capaz de lidar com o conhecimento e, de maneira disruptiva, não se 
ancorando apenas em construir um corpo saudável, um corpo ativo, mas antes disso 
um corpo que pensa, sente e realiza movimentos. Para tanto, o professor deve 
atentar-se a essas questões e implantar metodologias que alcancem, efetivamente, 
toda a complexidade que abarca o termo cidadania.  
 

Palavras-chave: Cidadania, Educação, Educação Física escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Presenciamos na escola básica momentos e experiências das mais 

diversificadas e estes, especialmente referente às aulas da Educação Física, 

passaram a ser relembradas durante o curso de graduação, fazendo-nos entender 

alguns processos vividos e nos levando a novas indagações.  

Assim, as coisas que foram presenciadas na escola começaram a ser 

entendidas como um processo comum, porém, resultado de preconceitos, como por 

exemplo pertencer ou não da turma das meninas mais populares da escola, ser a 

primeira ou a última escolhida nas aulas de Educação Física, participar ou não das 

equipes de competição, ter a maior ou a menor nota em Matemática.  

Porém, mesmo entendendo esse processo político-social a graduação 

continuou apresentando disciplinas, textos, debates, realidades e oportunidades de 

perceber a importância da Educação Física escolar como alicerce que deverá 

sustentar as possibilidades experimentadas e escolhidas pelos alunos. 

A educação propõe, então, debates intensos, constantes e que versam 

sobre temas diversos tais como a avaliação, o processo ensino-aprendizagem, 

propostas metodológicas bem como temas ou conceitos pertinentes a serem 

discutidos e refletidos pelos educadores. Então, por que não pensar no tema 

cidadania? E como a educação estaria inserida nessa discussão? 

E foi essa palavra tão presente nos meios de informação, porém pouco 

explorada em sua essência, que se tornou muito significativa durante nosso 

processo de construção. Ao pesquisar encontramos poucos estudos na área da 

Educação Física que pautassem a cidadania, apesar de entendermos esta como 

função de toda escola, todo educador e, por sua vez, de todo professor de Educação 

Física. E foi a partir de uma visão político-social que começamos a entender que a 

Educação Física escolar deveria ser tratada de maneira especial, afinal, acreditamos 

que ela pode contribuir para a formação de um aluno cidadão capaz de praticar, 

efetivamente, a cidadania tanto individual quanto coletiva.  

É neste sentido que propomos o trabalho: buscar entender o conceito de 

cidadania por tantas vezes citados em documentos e pesquisas na área da 

educação e também na área da Educação Física escolar, além de apresentar 



 

 

 

 

algumas propostas existentes na área da Educação Física que mais se aproximam 

do discurso do termo. No entanto, qual a contribuição da Educação Física na 

formação cidadã? Para tanto, o trabalho será divido em três principais partes que 

irão tratar a cidadania e sua presença na educação e na Educação Física. 

No primeiro capítulo falaremos sobre a construção da cidadania desde a 

Grécia até a contemporaneidade. Alguns conceitos serão citados com a intenção de 

detectar as principais características da cidadania e sua transformação em cada 

época. 

O capítulo dois irá citar algumas leis que possuem a cidadania em seu 

contexto, principalmente as Leis de Diretrizes e Bases da Educação. A partir daí 

nortear-se-á uma discussão a respeito da incidência dessas leis que colocam a 

cidadania como obrigatoriedade no processo formativo dos discentes. 

Ao chegar ao foco principal, tentaremos compreender o papel da 

Educação Física perante a cidadania. Para isso, serão apresentados fenômenos que 

possivelmente foram significantes e que possibilitaram se pensar a Educação Física 

escolar efetivamente contribuindo para a formação do cidadão: crise da Educação 

Física, a abordagem crítico-superadora, crítico-emancipatória e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais.  

Finalmente, esperamos que, a partir deste estudo, novos caminhos sejam 

reinventados para se conquistar a cidadania nos processos de ensinar e aprender a 

Educação Física na Escola. Para isso torna-se necessário entender que esses 

processos envolvem diversidade, surpresa, dúvida, compartilhamento e o 

encantamento de tecer coletivamente o acesso ao conhecimento de forma 

permanente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

Ao sermos instigados a realizar uma pesquisa, devido aos desafios 

encontrados ao longo de nossa formação profissional, nos deparamos com diversas 

maneiras metodológicas que nos guiam na busca por respostas, soluções ou até 

mesmo interpretações às questões que nos são colocadas.  

Ao refletir sobre a cidadania e seu possível entrelaçamento com o campo 

de conhecimento da Educação Física, percebemos a necessidade primária em 

entender o seu conceito, contexto e expectativas elencadas sobre o assunto. 

Neste sentido, encontramos na pesquisa qualitativa o suporte para 

alcançarmos nossos objetivos, pois aquela considera a complexidade de termos, 

conceitos e suposições inerentes ao objeto de estudos, no nosso caso, a cidadania 

(DENZIN; LINCOLN, 2006).  

Destacamos ainda, que neste tipo de pesquisa, a interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são básicas no seu processo. De acordo 

com Chizzotti (1991, p.78), a pesquisa qualitativa: 

é uma designação que abriga correntes de pesquisa muito diferentes. Em 
síntese, essas correntes se fundamentam em alguns pressupostos 
contrários ao modelo experimental e adotam métodos e técnicas de 
pesquisa diferentes dos estudos experimentais. 
 

Dentre as possíveis metodologias de pesquisa qualitativa- estudo de caso, 

história de vida, pesquisa-ação, entrevistas, dentre outros- optamos pela pesquisa 

bibliográfica e documental.  

Segundo Marconi & Lakatos (1990, p.66), a pesquisa bibliográfica  

abrange toda a bibliografia tornada pública em relação ao tema de estudo, 
desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, etc., até os meios de comunicação orais: rádio, 
gravações em fita magnética e audiovisuais, filmes e televisão. Sua 
finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 
escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências 
seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer 
publicadas, quer gravadas. 
 

Assim, iniciamos a busca bibliográfica pelos conceitos básicos para 

compreender, explicar e dar significado aos fatos que permeiam nosso objeto de 

estudo: a cidadania. Além disso, essa revisão nos permitiu a familiarização com o 

tema estudado (TRIVIÑOS, 1987).  



 

 

 

 

Para Cervo & Bervian (2002, p.65), a pesquisa bibliográfica: 

[...] procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas 
em documentos [...] busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou 
científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou 
problema. 
 

Será utilizada, também, a pesquisa documental elaborada a partir de 

materiais que não receberam tratamento analítico. Dentre eles encontramos os 

documentos de primeira mão - documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, 

contratos, diários, filmes, fotografias, gravações etc. - e ainda documentos de 

segunda mão, tais como: relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas 

estatísticas, entre outros. 

Inicialmente estes levantamentos foram realizados através de livros, 

sobretudo pesquisados na biblioteca da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, Campus Diamantina/MG, sendo que cidadania, educação e 

educação física foram os principais temas investigados.  

Posteriormente partimos para a busca em sites científicos como Scielo, 

Google Scholar e outros sites como o do Ministério da Educação (MEC), UNESCO, 

Domínio Público, dentre outros, e as principais palavras-chave pesquisadas foram: 

cidadania, educação e cidadania e Educação Física e cidadania. 

Entendemos que  

toda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas fontes, 
quaisquer que sejam o métodos ou técnicas empregadas. Esse material-
fonte geral é útil não só por trazer conhecimentos que servem de back-
ground ao campo de interesse, como também para evitar possíveis 
duplicações e/ou esforços desnecessários; pode, ainda, sugerir problemas e 
hipóteses e orientar para outras fontes de coleta (MARCONI; LAKATOS, 
1990, p.57).   
 

Portanto, pesquisar é descobrir, e assim sendo, é um fato natural a todos 

os indivíduos. Dessa maneira, os dados obtidos contribuirão para a ampliação do 

conhecimento já produzido, bem como para a sua reformulação ou criação.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. COMPREENDENDO O CONCEITO DE CIDADANIA 

 

 

Atualmente muito temos ouvido a palavra cidadania. Seja nos discursos 

para uma educação progressista, contemporânea, nos slogans de uma rede 

televisiva1, ou mesmo em cartazes ou documentos divulgados pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e Ministério da 

Educação (MEC).   

Notamos, porém, que quando a palavra cidadania é mencionada logo se 

pensa em comprometimento com direitos e deveres. Parece um conceito 

estabelecido que devemos colocar como uma lei e segui-lá para o bom 

funcionamento da sociedade. Confirmamos essa premissa ao analisarmos o conceito 

de cidadania presente no Dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2010, s/p) 

"cidadania é a qualidade ou estado do cidadão", e por cidadão "o indivíduo no gozo 

dos direitos civis e políticos de um estado, ou no desempenho de seus deveres para 

com este". Partindo para o seu entendimento etimológico, cidadão deriva da palavra 

civita, que em latim significa cidade. Correlacionando-a, ainda, ao grego politikos, 

concluiríamos que cidadão é aquele que habita a cidade. 

Pertinente elencarmos que para nós o conceito de uma palavra não é 

neutro, ou seja, toda palavra é também uma construção cultural, e por isso mesmo 

está impregnado de valores, ideais e conteúdos interessados a cada época da 

existência humana. 

Assim nos indagamos: o que é, realmente, ser cidadão? Partimos da ideia 

de que ser cidadão antes de mais nada é compreender que a sociedade deve ser 

um espaço onde é preciso ocorrer constantes transformações, um espaço 

infinitamente aperfeiçoável.  

A problemática da cidadania surgiu pela primeira vez na Grécia, apesar de 

ter sido no mundo moderno que atingiu sua máxima manifestação. Foram os gregos 

que inventaram as primeiras formas de democracia as quais eram exclusivas para os 

                                                             

1
 Uma rede de televisão brasileira constantemente apresenta algumas ações ditas “cidadãs” por ela 

patrocinada e ao final apresenta o slogan “Cidadania. A gente vê por aqui”.  



 

 

 

 

grandes proprietários, assim, o aumento da produção e a circulação de riquezas 

propicou o surgimento da democracia, da cidadania e da filosofia (RIBEIRO, 2002).  

Para eles, mesmo nas situações em que a democracia era mais efetiva, 

como em Atenas nos séculos V e IV a. C., os escravos, mulheres e estrangeiros 

eram excluídos dos direitos de cidadania, mesmo que  juntos representassem  mais 

de três quartos da população ateniense (COUTINHO, 2005). Participar das decisões 

nos destinos das cidades através da Ekklesia (reuniões) na Ágora (praça pública, 

local onde as reuniões eram realizadas para decisão de algum acordo) era o sentido 

ateniense da palavra cidadania.  

Para o mundo ateniense: 

a cidadania é uma relação que se estabelece entre homens livres do 
trabalho – proprietários de terras e de conhecimentos e, por essas 
características iguais entre si – com a Cidade-Estado, onde exercem a 
função de comandar, ao fazer parte do governo, ao mesmo tempo em que 
obedecem as suas leis (RIBEIRO, 2002, p.117). 
 

Entende-se então que a propriedade era um bem natural daqueles 

dotados de inteligência e tempo livre para governar e pensar. Essas características 

identificam o político grego ou cidadão - um homem livre devido a sua fortuna ou 

nascimento e, por isso, possuidor do direito de participar das assembleias e debates 

na Ágora.  

Os direitos de cidadania na Grécia eram restritos apenas na participação 

no governo ou como falaríamos hoje “direitos políticos”, porém ainda não existiam os 

direitos de liberdade, de pensamento, expressão ou “direitos civis.” Mesmo com o 

direito a participação política assegurado e a existência de um regime democrático, 

pode-se perceber que “muitos cidadãos, cercados por restrições econômicas e 

valores ligados à família, permaneciam completamente alienados e tolhidos na 

expressão de atos políticos” (ARENDT, 1995, p.37). 

Em Roma a sociedade escravista era dominada pelos patrícios os quais 

detinham a cidadania e os direitos políticos. Os romanos não nobres e os 

estrangeiros que constituíam a plebe não possuíam qualquer tipo de direito. 

Rezende Filho & Câmara Neto (2001) colocam que aos poucos a situação de Roma 

estava sendo alterada e com isso todos os romanos de nascimento, mesmo os 

escravos, tinham acesso a cidadania. Porém, a Aristocracia, com o intuito de 

preservar o controle político, restringiu, novamente, tal acesso e apenas as mais 



 

 

 

 

altas magistraturas poderiam usufruir dos privilégios dessa posição, entre elas 

estava o Senado e o Patriciado. 

Nesse sentido Cardoso (1985) apud Rezende Filho & Câmara Neto (2001) 

coloca que só era permitido à plebe o direito a representação o qual foi conquistado 

após conflitos políticos e a criação de instituições completamente plebeias – 

Tribunato e Assembleia da Plebe. Pode-se perceber que o conceito de cidadania na 

realidade greco-romana defendia uma igualdade de direitos políticos os quais não 

eram praticados. 

Observamos na Idade Média um período de transformações e adaptações 

sociais, econômicas e políticas as quais desencadearam uma nova realidade 

organizacional da sociedade. Esta se baseava  em ideais e fidelidade, com isso, a 

participação política passou a ser assunto secundário, cedendo espaço a outras 

preocupações como as de cunho religioso. 

Surgiu, então um tipo de organização social formada pela nobreza, clero e 

camponeses onde os últimos subordinávam-se à nobreza, responsável pela 

redenção de todos. Era, portanto 

uma sociedade de ordens, diferenciadas tanto política quanto juridicamente. 
O Clero e a Nobreza detinham, respectivamente, saber e poder e, 
consequentemente, os direitos advindos do termo cidadania. Servos 
permaneciam alheios aos privilégios dos “cidadãos”, não podendo acessar o 
poder público, sem a medição de outro estamento, detentor de maior poder 
[...] (BLOCH, 1982, p.411). 
 

Já no mundo moderno os pensadores que estudavam a respeito dos 

fundamentos da cidadania perceberam a propriedade como fruto do trabalho 

humano. O trabalho, então, significava que o homem burguês possuía justificativa 

para defender e preservar sua propriedade. Por outro lado, ao romper com o estado 

de natureza, o trabalho também justifica a expropriação da terra, exploração de 

camponeses e negros e extermínio dos que não produzem (indígenas), pois, 

racionalidade determinava o uso dos bens naturais para a produtividade e progresso. 

Até então é possível perceber que a cidadania estava alicerçada a 

propriedade privada e não à educação escolar. Então, como pensar a escola como 

ponte e a educação básica como instrumento essencial para a conquista da 

cidadania? 

Nessa mesma época o iluminismo marcou um período de transição de 

revoluções sociais, transformações políticas e econômicas, criações artísticas, 



 

 

 

 

desenvolvimento da ciência, disseminação do conhecimento, busca da liberdade de 

pensamento, da igualdade entre os indivíduos e nascimento do ideal de liberdade. 

No pensamento kantiano a independência  trata do princípio relativo ao cidadão 

como legislador, possibilitando estabelecer uma diferença entre o cidadão do Estado, 

aquele que está apto a participar das leis porque tem independência, tem a posse do 

conhecimento, a propriedade da terra e/ou exerce uma profissão liberal e o cidadão 

burguês, habitante da cidade. 

Aparece, então, a ideia de dois projetos diferentes de escola os quais 

enfatizam que a pedagogia política que tinha em seu discurso escola livre, leiga e 

gratuita para todos, vai se transformando em uma escola que atende diferenças 

individuais ou aqueles que têm méritos (LUZURIAGA, 1959 apud RIBEIRO, 2002). 

Interessante perceber que para se alcançar a cidadania burguesa, pautada nos 

princípios da liberdade e igualdade, era preciso ter acesso ao conhecimento escolar.  

Baseando-se nestes princípios a sociedade deveria oferecer, 

principalmente através da educação, condições que permitissem aos indivíduos o 

acesso a cidadania ativa. Em contra partida o Estado burguês criou artifícios contra a 

promoção da universalização da educação pública fazendo com que inviabilizassem 

os interesses articulados a prática da cidadania como observa Barbalet (1989, p.13): 

[...] a concessão de cidadania para além das linhas divisórias das classes 
desiguais parece significar que a possibilidade prática de exercer os direitos 
ou as capacidades legais que constituem o status do cidadão não está ao 
alcance de todos que os possuem. 

 

Ante tantas dúvidas sobre o “destino” da cidadania é preciso pensar que 

ela evoluiu, passou por transformações e, principalmente, em razão das guerras 

mundiais e do temor a violência do regimes totalitários passou a ser questão de 

primeira ordem na contemporaneidade. Então, a sociedade civil e os órgãos 

internacionais, como a ONU, entenderam que os direitos humanos deveriam ser 

considerados um dos temas principais ao se tratar de cidadania. 

O indivíduo atua em benefício da sociedade se o mesmo tem acesso, por 

direito, as condições básicas de vida e pode usufruí-las como sujeito, contribuindo 

assim, para sua formação. Por isso, Covre (2006) defende a cidadania como o direito 

a vida no sentido pleno, ou seja, “trata-se de um direito que precisa ser construído 

coletivamente, não só em termos do atendimento às necessidades básicas, mas de 



 

 

 

 

acesso a todos os níveis de existência, incluindo o mais abrangente, o papel do(s) 

homem(s) no Universo” (p. 11).  

Tais aspectos estão ligados aos direitos civis, sociais e políticos. Quando 

tratamos de direitos civis parece claro o direito básico de se dispor do próprio corpo, 

mas, esse direito muitas vezes não é respeitado. Alguns exemplos podem explicitar 

e nos fazer pensar sobre tal “direito”. Por exemplo a experiência de quase duas 

décadas de ditadura, a Nova República no Brasil e os, terríveis, Esquadrões da 

Morte “por meio dos quais a polícia decide torturar ou matar os considerados 

marginais, num processo de “profilaxia social”, considerando que determinados 

homens não valem nada, não passam de números” (COVRE, 2006, p.12).  

Ainda sobre o direito civil é possível citar, então, o fato de os 

trabalhadores não poderem escolher onde vão colocar-se e em que condições e 

ritmo  vão trabalhar. As exigências dos sistemas de produção e suas tecnologias, 

cada vez mais complexas, fazem com que os trablhadores imprimam um esforço 

corporal e mental desumanos. Tem-se, então, um direito que não oferece condições 

para se preservar o “bem” mais valioso do ser humano: o Corpo. 

Os direitos sociais dizem respeito a garantia de saúde, alimentação, 

educação, habitação, dentre outros, ou seja, direito a um trabalho, um salário que 

atenda as necessidades básicas dos indivíduos e, por extensão, ao chamado salário 

social que engloba a intervenção positiva do estado. 

Os direitos políticos são os direitos individuais exercidos coletivamente 

como, por exemplo, livre expressão de pensamento e prática política, religiosa, 

dentre outros. Mas, principalmente, “relacionam-se à convivência com outros 

homens em organismos de representação direta (sindicatos, partidos, movimentos 

sociais, conselhos, associações de bairro) ou indireta (eleição de governantes, 

parlamento, assembleias), resistindo a imposição dos poderes (por meio de greves, 

movimentos sociais)” (COVRE, 2006, p.15). 

Para Coutinho (2005) um dos melhores conceitos que expressa a 

democracia é precisamente o de cidadania: 

capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma 
democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem de bens 
socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização 
humana abertas pela vida social em cada contexto historicamente 
determinado. A cidadania não é dada pelos indivíduos de um vez para 
sempre, não é algo que vem de cima para baixo, mas é resultado de uma 



 

 

 

 

luta permanente, travada quase sempre a partir de baixo, das classes 
subalternas, implicando um processo histórico de longa duração (p.2). 
 

Ao destacar tal conceito é imprescindível dar enfoque a expressão 

capacidade conquistada que se faz atentar para a importância de entender 

cidadania como uma constante busca. Certamente quem anseia por conquistas 

percebe que aprender e conhecer repontam como categorias essenciais da 

cidadania, porque são referências fundamentais que fazem do indivíduo sujeito de 

sua própria história (DEMO, 2005). 

Em vista dessa necessidade é viável relacionar saber pensar e cidadania. 

De acordo com Demo (2005) sabe pensar melhor quem desmistifica a lógica e 

investiga minuciosamente contradições, inesperado e eventual desgaste dos 

padrões, círculos viciosos presentes no “mundo” complexo da comunicação humana. 

Então, esta relação torna-se mais clara quando “levamos em conta o jogo não-linear 

da qualidade formal e política nos processos de conhecimento e aprendizagem” 

(DEMO, 2005, p. 144).  

Por qualidade formal o autor coloca a capacidade de manejar o 

conhecimento, reconstruindo-o de maneira que o instrucionismo e a simples 

reprodução de informação sejam ultrapassados. A qualidade política baseia-se em 

saber o que fazer do conhecimento como estratégia de intervenção e constante 

questionamento. Então, é fundamental não separar as faces política e formal, pois, 

apesar de serem logicamente distintas estão historicamente entrelaçadas. Por isso, 

argumentar a favor dessa relação seria, baseado em Demo (2005, p.145), 

“surpreender a dinâmica política dentro da própria dinâmica formal”, ou seja, unir 

espírito crítico (compreender) e espírito de intervenção (transformar) e com isso 

firmar a ideia de Freire (1996) ao dizer que “ler a realidade” é também exercitar a 

cidadania. 

Demo (2005, p.151) coloca que a cidadania supõe pelo menos três 

passos essenciais para sua constituição adequada: 

1. espíríto crítico, através do qual perscruta-se a realidade na posição de 
quem questiona; conhecer, mais que nunca, é questionar; 

2. organização coletiva, porque cidadania individual, ainda que 
imprescindível, não basta; é mister fazer volume, para dar conta de 
grandes causas, como é fundar sociedade mais igualitária; 

3. projeto alternativo, tendo em vista o bem comum, colocado acima dos 
interesses privados e pessoais. 
 



 

 

 

 

Esses passos conduzem a ação de uma cidadania mais consciente 

firmada pelo conhecimento e pela aprendizagem, porque baseia-se em preceitos que  

se aproximam da autonomia humana.  

Formar cidadãos seria, no entanto, formar pessoas que, conscientes de 

seus direitos e deveres na socieadade democrática, adotassem um postura crítica 

ante as desigualdades sociais e tentassem superá-las, compreendessem que 

“realizar-se” também depende da realização de outras pessoas, tivessem 

participação social ativa e entendessem a importância de intervir na condução dos 

negócios públicos (DEMO, 2005, p. 146): 

Cidadania não pode vir depois, em lugar especial ou concessivo, ou apenas 
tolerada e de acréscimo, mas como razão maior de ser. Saber pensar é de 
si, naturalmente, por biologia e cultura, ato de cidadania, porque nele não 
apenas constatamos e afirmamos, mas sobretudo nos fazemos.  

 

Analisando os “passos” da cidadania pode-se perceber que a mesma só 

pode ser constituída em meio a lutas constantes por direitos e pela garantia dos que 

já existem. Então, ficam algumas dúvidas ancoradas em conceitos e explicações 

sobre cidadania. Como a educação pode, efetivamente, contribuir para o exercício 

da cidadania? Como a Educação Física pode ser parte fundamental desse 

processo? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. EDUCAÇÃO E CIDADANIA 

 

 

A educação é, verdadeiramente, um processo global de formação integral 

do aluno. Neste processo são dinamizadas facetas que não podem ser excluídas: 

“[...] a da instrumentalização, pela transmissão de conteúdos, e da formação 

social, pelo exercício de posturas e relacionamentos que sejam expressão de 

liberdade, da autenticidade e da responsabilidade” (GALLO 1999, p. 20) (grifo 

nosso). Partindo dessa idéia, os conteúdos trabalhados são instruções, enquanto as 

posturas determinantes do trabalho individual e coletivo se traduzem no método 

pedagógico utilizado.  

Ao perceber que a formação do cidadão pode acontecer fora dos direitos 

que por lei são obrigatórios, mas, dentro dos  compromissos de cada educador Morin 

(2001) coloca que: 

a EDUCAÇÃO deve contribuir para a auto-formação da pessoa (ensinar a 
assumir a condição humana, ensinar a viver) e ensinar como se tornar 
cidadão. Um cidadão é definido, em uma democracia, por sua solidariedade 
e responsabilidade em relação a sua pátria. O que supõe nele o 
enraizamento de sua identidade nacional (p.65).  
 

A constante cobrança da vida, também presente na escola, sobre a 

necessidade de se obter ascensão social como forma de superar preconceitos e 

ignorância, reflete de maneira diferente na realidade de cada aluno. De tal forma a 

educação, certamente, não faz a diferença, mas ela é a diferença por ser, também, 

“[...] uma forma de intervenção no mundo ” (FREIRE, 1996, p.98). 

De acordo com Morin (2001), a comunidade possui o caráter cultural - por 

seus valores, costumes, normas e crenças - e histórico - pelas transformações e 

provações sofridas ao longo do tempo. Pensando na escola como “comunidade 

escolar” é importante entendê-la como um ambiente que além de possuir objetivos 

educacionais bem definidos é emaranhada da diversidade trazida pelos alunos. 

A partir daí, é necessário promover uma constante avaliação, tanto do 

professor quanto do aluno, no que diz respeito ao que está ao seu redor. Não 

estaria, entretanto, essas duas classes, praticando o “saber pensar”? Ao praticar o 

“pensar” o professor ao mesmo tempo exerce e ensina que é preciso refletir sobre : 

“o que”, “de onde”, “como”, e para que vem”.  

 



 

 

 

 

De acordo com Demo, 

saber pensar pode tornar-se referência substancial da cidadania, à medida 
que conjuga a verve epistemológica com a social; ao mesmo tempo que 
sabe lidar com conhecimento no sentido mais inovador, disruptivo, sabe 
também direcioná-lo para intervenções alternativas que intensificam as 
condições de autonomia histórica (2004a apud DEMO, 2005 p.112). 
 

Para tanto, esse mesmo autor enfatiza que conhecer é questionar e quem 

questiona, compreende e muda. Neste sentido está o verdadeiro intuito implícito no 

movimento do saber pensar, a ação que torna cada indivíduo sujeito capaz de sua 

própria história. Afinal, “quem não sabe pensar acredita no que pensa. Quem sabe 

pensar, questiona o que pensa” (DEMO, 2005, p.136).  

Com intuito de apresentar como a educação e cidadania são tratadas, é 

de suma importância a colocação de alguns documentos que expressam e discutem 

essas duas instâncias.  

A UNESCO apresenta questões importantes para a nova educação do 

século XXI. A proposta organizada em um documento oficial dispõe de discussões 

pertinentes que permeiam a educação como um todo. Objetiva o debate público de 

ideias, estudos e compromissos da Organização no que diz respeito a educação, 

ciência, cultura e comunicação. A instituição defende e luta pela democratização dos 

conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade, almejando que esta 

última alcance padrões aceitáveis de convivência humana e de solidariedade. 

Paralelamente ao desenvolvimento de suas políticas e programas de 

ação, a UNESCO propôs construir e desenvolver uma reflexão mais madura sobre 

como deveria ser alicerçada uma política de educação que entendesse o indivíduo 

em sua diversidade no cotidiano. A partir daí apontar alternativas em direção ao 

exercício pleno da construção da cidadania em diferentes condições e cenários da 

sociedade. 

É por intermédio da educação que reside a esperança de formação de 

mentes verdadeiramente democráticas. A educação deve ter como objetivos 

o pleno desenvolvimento da personalidade humana e o fortalecimento do 

respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Ela deve 

promover a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 

os grupos religiosos e raciais (WERTHEIN; CUNHA, 2000, p. 11). 

 

Entende-se então que fica necessário o planejamento de uma nova 

educação pautada na universalização da cidadania, na valorização do indivíduo e no 

reconhecimento com o outro. Acredita-se que “como a solidariedade é uma forma de 



 

 

 

 

conhecimento que se obtém por via do reconhecimento do outro, o outro só pode ser 

reconhecido como produtor de conhecimento” (SANTOS, 2000 apud BRASIL, 2000, 

p. 12). Tal afirmação significa o respeito sincero aos saberes, inteligência e cultura 

do povo. No entanto é preciso ter disposição para perceber que as transformações 

“buscadas” no processo de cidadania acontecem no fluir cotidiano através de ações 

microscópicas e sem grandes impactos. 

O Governo Brasileiro propõe, então, em 1996 a elaboração de uma lei que 

estabelecesse as diretrizes e bases da Educação Nacional, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB, nº.9394).  

A LDB (BRASIL, 1996) é entendida como um guia de caráter global 

aplicada no sentido de normatizar e direcionar o rumo fundamental que a Educação 

Brasileira deve seguir.  De acordo com a simbologia do nome, essa Lei contém 

diretrizes fundamentais que, teoricamente, deve garantir a organização dos sistemas 

educacionais do país. Ela envolve muitos interesses, interferindo tanto nas 

instituições públicas quanto privadas, abrangendo todos os aspectos da organização 

da Educação nacional, norteando os currículos e seus conteúdos mínimos.  

Segundo esse documento, os princípios e fins da Educação Nacional 

pregam a educação como um  

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho (BRASIL, 1996, Título II, Art. 2º) (grifo nosso). 

 

Como disposições gerais da educação básica a lei argumenta que a 

educação deve assegurar ao educando “o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996, art.22º) 

(grifo nosso). Para atingir tal feito, propõem-se como objetivos: 

I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores; 

IV. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (art. 

32º).  

 



 

 

 

 

Quando da leitura e reflexão sobre o documento, também é nítida a 

importância da formação do educando preparado para as constantes mudanças na 

vida cotidiana. Neste sentido, a cidadania, definitivamente, não estaria imbricada a, 

somente, direitos e deveres, mas conhecimentos suficientes para aprender a criticar, 

superar desafios e auto superar-se, buscar novidades e refletir sobre a sociedade 

como um todo.  

Mas, no entanto, como colocar todo esse discurso na nossa prática 

educativa? Pensando então em direcionar possíveis respostas, a LDB consolida a 

organização curricular de modo a conferir uma maior flexibilidade no trato dos 

componentes curriculares, reafirmando, desse modo, o princípio da base nacional 

comum através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). 

Os PCN’s apresentam como objetivo serem auxílio para os professores 

em seus trabalhos diários visando o domínio, pelos alunos, de conhecimentos 

necessários para o desenvolvimento dos mesmos como cidadãos plenamente 

reconhecidos e conscientes de seu papel em nossa sociedade. Nesse sentido,  

o propósito do Ministério da Educação e do Desporto, ao consolidar os 

Parâmetros, é apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a enfrentar 

o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor 

de seus direitos e deveres (BRASIL, 1997, p. 4). 

 

Esse documento é aberto e flexível, com isso o professor pode adaptá-lo 

de acordo com a realidade de cada região. Dessa forma, os PCN’s foram elaborados 

para guiar o professor, porém, respeitando a característica pedagógica própria e a 

pluralidade cultural brasileira. A intenção é, no entanto, envolver escolas, pais, 

governos e sociedade em um debate educacional amplo e que resulte na 

transformação positiva do sistema educativo brasileiro.  

Os PCN’s deveriam ser utilizados como instrumento útil no apoio às 

discussões pedagógicas na escola, o professor deveria, constantemente, estar 

comprometido com um movimento circular aberto que passa pela elaboração de 

projetos educativos, planejamento das aulas, na reflexão sobre a prática e análise do 

material didático.  

A educação escolar deveria, então, ser uma prática que oferecesse 

condições para os alunos desenvolverem suas capacidades e aprenderem os 

conteúdos necessários para construção de instrumentos de compreensão da 

realidade e participação responsável na vida social. Instrumentos estes que 



 

 

 

 

imprimem base necessária para vivenciar as diferentes formas de inserção sócio-

política-cultural. Fica legado a escola “a necessidade de assumir-se como espaço 

social de construção dos significados éticos necessários e constitutivos de toda e 

qualquer ação de cidadania” (BRASIL, 1997, p. 27). 

Na construção da cidadania a escola, em um mesmo compasso, busca 

valorizar a cultura de sua própria comunidade e ultrapassar seus limites quando 

proporciona aos diferentes grupos sociais o acesso ao saber da cultura brasileira 

nacional e regional e ao patrimônio universal da humanidade. 

A diferença está em cada educador presente nas diversas vias onde se 

encontra a educação. O controle concentrado em focos pouco ativos faz com que a 

educação se cristalize e caminhe linearmente por estradas nuas de conhecimento e 

novidades. Gallo (1999) coloca que 

de nossa criatividade e de nossa ação política e capacidade de influência 

dependerá do delineamento de um processo educativo e de uma sociedade 

em que o controle se exerça de forma mais diluída e também mais intensa, 

dando-nos apenas uma ilusão de autonomia, ou então de uma educação e 

uma sociedade em que a autonomia seja um fato, numa realidade mais 

solidária e mais democrática (p.36-37). 

 

As mudanças ocorridas têm exigido que a educação seja cada vez mais 

dinâmica. Que esteja atenta aos avanços científicos e tecnológicos, que esteja 

aberta a novas metodologias e práticas educativas e, principalmente, que reconheça 

no aluno o cidadão consciente de seu papel na sociedade. Afinal, Educação e 

cidadania caminham juntas, são indissociáveis. Acreditamos que a cidadania na 

educação seja isso: a metodologia do professor para além dos conteúdos, mas 

implementada com novidades, valores e principalmente atitudes. 

Aliando-se a Educação, a Educação Física também propõe teorias e 

metodologias para o ensino das atividades da cultura corporal. Nos propósitos 

presente em tais teorias o discurso da formação do cidadão é marcado fortemente 

por características que justificam o ser humano como ser integral. 

Faz-se pertinente saber a quem interessa que a educação seja voltada 

para a formação do cidadão. Ficam-nos, então, algumas indagações: Será que o 

professor de Educação Física tem conhecimento sobre esses objetivos? Será que o 

professor busca em suas aulas atingi-los? As propostas metodológicas sugeridas 

para a Educação Física escolar visam a construção do cidadão? Qual é o papel 

social da Educação Física no contexto escolar? 



 

 

 

 

5. EDUCAÇÃO FÍSICA E CIDADANIA 

 

 

Uma crise pode ser lançada repentinamente, mas é inquestionável que a 

mesma possui justificativas apoiadas em um processo insatisfatório persistente. 

Medina (1983) destaca três significados para a palavra crise que podem ser 

pensados na Educação Física. Popularmente é definida como uma perturbação que 

altera o curso ordinário das coisas. A sociologia defende como uma situação social 

decorrente da mudança de padrões culturais, e que supera na elaboração de novos 

hábitos por parte do grupo. É a fase de transição em que abaladas as antigas 

tradições, não foram ainda substituídas por novas. Na concepção médico-

psiquiátrico ou psicológica representa além de uma mudança de valores, do conceito 

filosófico do mundo ou da atitude perante a vida, mas também a eleição ou mudança 

na profissão, uma orientação no modo de viver.  

Em meados da década de 1980 a Educação Física entra, então, numa 

crise. Como consequência ocorrem transformações significativas nas pesquisas 

acadêmicas nesse segmento e também na prática pedagógica dos professores do 

componente curricular. Nessa mesma época o Brasil passava por um período de 

transição na vida política e social devido ao surgimento da “Abertura Democrática” e 

com isso alguns aspectos, a influenciaram (DARIDO; RANGEL, 2005, p. 5): 

 Movimentos instituídos de organização civil, que solicitavam a 
participação direta da população nas eleições do Poder Executivo. 
Esses movimentos contavam com um contingente de professores e 
acadêmicos da área de Educação Física; 

 Liberdade na comunidade acadêmica para pesquisar todas as áreas de 
conhecimento científico e filosófico, mesmo aquelas que eram 
relacionadas as tendências que eram opostas ao regime do governo; 

 Encontros e debates entre profissionais a acadêmicos. Esses eventos 
eram promovidos pelas instituições criadas para representar os 
interesses da Educação Física, baseadas, cada uma, em concepções 
diferentes da área. 

 

Essas mudanças não resolveram os problemas da crise da Educação 

Física escolar, mas contribuíram para que os discursos fossem menos voltados para 

o desempenho como objetivo único da Escola. Ou seja, um momento importante 

para rever os objetivos da Educação Física. Afinal, para que serve a Educação 

Física? 



 

 

 

 

Pode-se iniciar essa discussão pelo seguinte desafio: formar para ser 

cidadão.  

Uma aula de qualquer disciplina constitui-se em parte do processo de 
formação do aluno, não pelo discurso que o professor possa fazer, mas pelo 
posicionamento que assume em seu relacionamento com os alunos, pela 
participação que suscita neles, pelas novas posturas que eles são 
chamados a assumir. É claro que esse processo não fica confinado a sala 
de aula; todas as relações que o aluno trava no ambiente escolar – com 
outros alunos, com os funcionários, com o staff  administrativo, enfim, com 
toda a comunidade – são passos na construção de sua personalidade 
(GALLO, 1999 p. 20).  
 

 

O parágrafo 3º do artigo 26º da LDB (Brasil, 1996) coloca a Educação 

Física como componente curricular da Educação Básica que precisa estar integrada 

à proposta pedagógica da escola. A lei determina que essa disciplina deva ser 

ajustada a faixa etária e condições da população escolar e com isso, estabelecer um 

respeito aos limites que permeiam a realidade no sentido de superá-los. É possível, 

então, colocarmos algumas importantes propostas no que diz respeito a busca por 

uma Educação Física cidadã. 

Inicialmente se tem os PCN´s que podem ser considerados uma proposta 

curricular significativa que contribui com as disciplinas escolares. O objetivo dos 

PCN´s é apresentar-se como instrumento que potencialize a qualidade do ensino, 

propiciando condições para que a escola, município e estado possam refletir sobre a 

sua própria proposta.  

A preocupação com o exercício da cidadania, contida nos PCN´s, permite 

considerá-los uma proposta de Educação Física cidadã que centraliza a cultura 

corporal de movimento como prioridade. Os conteúdos e capacidades dessa 

disciplina trabalhada como produtos socioculturais, afirma o direito de todos ao 

acesso e a participação no processo de aprendizagem. Favorece, com isso, a 

modificação do histórico da área, que apontava para um processo de ensino e 

aprendizagem centrado no desempenho físico e técnico, resultando em muitos 

momentos numa seleção entre indivíduos aptos e inaptos para as práticas da cultura 

corporal de movimento (BRASIL, 1998).  

Além disso, direciona uma perspectiva metodológica de ensino e 

aprendizagem que busca o desenvolvimento da autonomia, a cooperação, a 

participação social e a afirmação de valores e princípios democráticos. Com isso, os 

alunos podem compreender que os esportes e as demais atividades corporais não 



 

 

 

 

devem ser privilégio apenas dos esportistas profissionais ou das pessoas em 

condições de pagar por academias e clubes.  

A compreensão da organização institucional da cultura corporal de 

movimento na sociedade é o papel que cada aluno irá desempenhar fora dos muros 

da escola e, a partir daí, exercer a sua capacidade de ler a realidade. Brasil (1998) 

complementa afirmando que pode, ainda, favorecer a formação de uma consciência 

individual e social pautada no bem-estar, em posturas não preconceituosas e não 

discriminatórias e, ainda, no cultivo dos valores coerentes com a ética democrática.   

Portanto, entende-se a Educação Física como uma área de conhecimento 
da cultura corporal de movimento e a Educação Física escolar como uma 
disciplina que introduz e integra o aluno na cultura corporal de movimento, 
formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, 
instrumentalizando-o para usufruir dos jogos, dos esportes, das danças, das 
lutas e das ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e da 
melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 1998, p. 29) (grifo nosso). 

 

Os conhecimentos construídos, a partir dessa lógica, devem possibilitar a 

análise crítica dos valores sociais, como os padrões de beleza e saúde, 

desempenho, competição exacerbada que muitas vezes estão predominantes na 

sociedade.  

Passamos, então, para a proposta crítico-superadora que estabelece 

uma reflexão compreendida como sendo um projeto político-pedagógico. Político, 

pois, direciona propostas de intervenção em determinada direção e pedagógico por 

possibilitar reflexão sobre a ação dos indivíduos na realidade, explicitando suas 

determinações (COLETIVO DE AUTORES , 1992). 

Propõe um ensino sem etapas e com os conteúdos adequados de acordo 

com a contemporaneidade, características sociais e cognitivas do aluno. Com isso o 

professor pode permitir ao aluno o confronto entre senso comum e conhecimento 

científico para que amplie seu acervo de conhecimento. 

Surgiu como uma proposta para romper com o modelo histórico da 

aptidão física e tomou por objeto de estudo a expressão corporal como linguagem. 

Com isso, os elementos constituintes dessa cultura corporal (jogo, esporte, dança, 

luta, ginástica) precisavam ser tratados pedagogicamente como conhecimentos a 

serem sistematizados na escola de forma que os alunos pudessem aprendê-los 

como linguagem corporal produzida historicamente pelo ser humano em seus 

processos de apropriação e transformação do mundo pelo trabalho. 



 

 

 

 

A Educação Física na perspectiva de expressão corporal como linguagem 

coloca o Corpo como um “expressor” dessa linguagem muda, porém, cheia de 

significados, cores, sons, sabores, cheiros, odores, palavras, valores, conhecimento. 

De acordo com o Coletivo de Autores (1992, p.31) “o conhecimento científico ou 

saber escolar é o saber construído enquanto resposta às exigências do seu meio 

cultural informado pelo senso comum”. 

O indivíduo se apropria da cultura corporal dispondo sua intencionalidade 

para o lúdico, artístico, agonístico, estético ou outros, que são representações, 

ideais, conceitos produzidos pela consciência social, ou seja, “significações 

objetivas”. A partir daí, ele desenvolve um “sentido pessoal” que exprime sua 

subjetividade e relaciona as significações objetivas com sua realidade e motivações 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

Dizemos, então, que o aluno consegue atribuir sentido próprio as 

atividades que o professor propõe. O jogo, a capoeira, a ginástica, o esporte, a 

dança são meios para os alunos alcançarem algo pessoal como prazer e auto-estima 

Ao se pensar em uma pedagogia que se preocupe em ensinar 

concomitantemente com a produção de conhecimento, é preciso considerar o 

resgate histórico e a contextualização. A partir daí entender essa proposta como 

sendo 

diagnóstica porque pretende ler os dados da realidade, interpretá-los e emitir 
um juízo de valor. Esse juízo é dependente da perspectiva de quem julga. É 
judicativa porque julga os elementos da sociedade a partir de uma ética que 
representa os interesses de uma determinada classe social. É também 
considerada teleológica, pois busca uma direção, dependendo da 
perspectiva de classe de quem reflete (DARIDO; RANGEL, 2005).  
 

Percebe-se, no entanto, a importância de entender que toda 

transformação para ser efetiva e obter resultados significativos não pode ser 

imposta, mas criada de dentro prafora em uma constante construção.  

Ao se tratar da proposta crítico-emancipatória pode-se dizer que esta 

oportuniza a auto-reflexão aos alunos por representar um processo inconcluso e de 

constante busca pela construção de uma cidadania emancipada. 

Deve ser necessariamente, acompanhada de uma didática comunicativa, 
pois ela deverá fundamentar a função do esclarecimento e da prevalência 
racional de todo agir educacional [...] O aluno enquanto sujeito do processo 
de ensino deve ser capacitado para sua participação na vida social, cultural 
e esportiva, o que significa a aquisição de uma capacidade de ação 
funcional, mas também de reconhecer e problematizar sentidos e 
significados nesta vida, através da reflexão crítica [...] (KUNZ, 1994, p. 29).  

 



 

 

 

 

O autor coloca esse esclarecimento como um processo de libertação do 

jovem no que diz respeito a limites impostos pelo uso da criticidade em suas ações 

sociais, culturais e esportivas. 

Seguindo a idéia de Kunz (2004), do ponto de vista didático, o professor 

confronta, num primeiro momento, o aluno com a realidade do ensino. Essa 

confrontação expressa uma forma de questionamento e desprendimento das 

imposições do sistema social. O aluno passa a perceber o que está sendo oferecido 

a ele fora da escola como possibilidades. Esse mesmo sentido é observado na 

contextualização dos temas da cultura corporal que constituem os conteúdos para a 

proposta em questão. 

A proposta crítico-emancipatória sugere o ensino dos conteúdos por meio 

de uma sequencia de estratégias, denominada “transcendência de limites”. Estas 

estratégias possuem as seguintes etapas explicadas por Darido & Rangel (2005): 

encenação, problematização, ampliação e reconstrução coletiva do conhecimento. 

A encenação valoriza a capacidade dos alunos serem “inventores” e 

“descobridores” de novas estratégias a partir da exploração e manipulação das 

possibilidades dos recursos didáticos. Essa etapa pode possibilitar vivências no 

âmbito social e emocional enfatizando aspectos sociais e políticos das 

manifestações culturais. 

Essas situações colocadas pela etapa de encenação serão confrontadas 

e discutidas na problematização. Esse processo deve ocorrer de maneira consciente 

por meio de linguagem e ação não para apontar apenas contradições e conflitos da 

realidade, mas para oferecer direcionamentos e consensos. 

A ampliação permite atentar para dificuldades verificadas nas ações e 

também apresentar subsídios que ampliem a visão dos temas vivenciados. Por fim, a 

reconstrução coletiva do conhecimento surge para, a partir de discussões das etapas 

anteriores e análises, resignificar os conteúdos. Objetiva a emancipação, autonomia 

e transcendência dos alunos ante os conteúdos trabalhados.  

No sentido dessa proposta as estratégias didáticas devem fazer parte de 

todo processo pedagógico resultando na avaliação individual do envolvimento 

objetivo e subjetivo do aluno. 

As propostas apresentadas são construções teóricas que repensam a 

Educação Física na escola, são como guias, direcionamentos, referências para a 



 

 

 

 

melhoria do ensino. No entanto, o que fazer a cada aula não está exposto nas 

propostas. As propostas só apresentam sentido e significado se manterem um 

diálogo com o conjunto de concepções que a escola propõe e oferece para o 

desenvolvimento do aluno. 

Quando o aluno aprende a argumentar, ou seja, questionar, fundamentar, 
pensar, ouvir os outros com atenção, contra-argumentar civilizadamente, 
comportar-se no grupo como parceiro, convencer sem vencer, não está 
apenas fazendo conhecimento, está principalmente exercitando a cidadania 
de mais alto nível, aquela que se sustenta na maior habilidade humana 
disponível do saber pensar (DEMO, 2005, p. 152).  
 

Destacamos aqui o aluno como sujeito histórico e cultural de sua ação, 

pois, é capaz de se movimentar intencionalmente e ser expressivo, estabelecendo, 

assim, um diálogo subjetivo com o mundo. Esse movimento próprio permeado de 

sentidos e significados exprimem anseios, necessidades, dificuldades, tristezas, 

alegrias, etc, que vão sendo social e historicamente reconstruídos. 

A cultura corporal de movimento é, no entanto, um registro identitário de 

cada indivíduo, grupo ou comunidade. As manifestações dessa cultura, quando 

presentes na escola, representam os saberes dos alunos de maneira dinâmica, 

multifacetada e sensível. Então, se colocarmos a Educação Física como parte da 

escola e reconhecermos a primeira como uma entidade/disciplina é certo que sua 

presença no universo escolar será preservada com a pedagogização dos conteúdos 

presentes na cultura corporal. 

O professor precisa mostrar para seus alunos que os conteúdos 

ensinados nas aulas de Educação Física não estão isolados, mas se relacionam de 

alguma forma com tudo que ele aprende na escola. O professor que se percebe 

educador sabe que antes de ministrar uma aula de Educação Física ele irá ministrar 

uma aula, assim, pode usufruir das propostas que possui como apoio para reinventar 

novas formas de trabalhar a Educação Física na escola.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Quando pensamos na Educação Física escolar entendemos que essa 

disciplina deva ser vista como opção para se construir uma base sólida que contribua 

para a formação do aluno cidadão capaz de lidar com o conhecimento e as 

possibilidades de maneira disruptiva, pois, vivemos em um mundo altamente 

exigente no que diz respeito a novidades.  

Lacerda (informação verbal2), quando falava sobre a docência indagou 

que é necessário o “conhecimento teórico para compreender a prática e precisa-se 

da prática para que o conhecimento teórico se transforme em conhecimento.” Morin 

(2001) quando ensina que teoria não é conhecimento, mas, permite o conhecimento, 

propõe que a teoria deve ser utilizada na provocação do pensamento, para que seja 

inventado algo a partir dela.  

Dessa forma quando assumimos a posição de educadores temos que 

abusar dos instrumentos oferecidos para criar nossa própria proposta. Temos a 

autonomia e a liberdade de modificar o que está pronto, de criar, de acrescentar, de 

sempre querer além do que está descrito. E por que, muitas vezes, não o fazemos?  

A Educação Física escolar deve ser tratada de maneira diferente, deve ser 

cuidadosamente pensada, repensada e transformada a cada momento. Não se 

utiliza a mesma base em todas as construções, consequentemente, não se utiliza os 

mesmos materiais. Cada construção necessita de uma base diferente, novos 

materiais. A Educação Física escolar pode e deve ser base para suporte das 

construções e reconstruções provocadas pelo aluno em contato com o mundo. 

  Assim, as multifacetas da Educação Física podem ser exploradas pelo 

aluno cidadão que a partir daí tem a possibilidade de fazer suas escolhas de maneira 

consciente. Afinal, o que queremos é, como resultado de um trabalho cuidadoso e a 

longo prazo, contribuir para formar “melhores” esportistas, dançarinos(as), 

lutadores(as), ginastas, educadores físicos, enfim, cidadãos íntegros.  

                                                             

2
 Informação fornecida pela Profa. Dra. Mitsi Pinheiros Leite de Lacerda no Seminário de Pesquisa e 

Prática Pedagógica da UFVJM, Diamantina, março de 2010. 



 

 

 

 

A importância da Educação Física escolar não se ancora apenas em 

construir um corpo saudável, um corpo ativo, mas antes disso um corpo que pensa e 

sente seus movimentos. O que se ensina nas aulas são ferramentas que o aluno 

deve usar para ter acesso ao que lhe é oferecido fora da escola e com isso aprender 

a ser um Corpo que, também, relaciona-se com o mundo e com os outros. 

[...] a pequena ação transformadora no espaço em que somos autônomos 
pode ter uma repercussão e um resultado maior do que o que imaginamos 
[...]” (GALLO, 1999, p. 39). 
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