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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo  analisar a Educação Física: O 
corpo em movimento no processo de redemocratização Escola-Comunidade, 
que  a partir da promulgação da Lei de Diretrizes  de Base (LDB – Lei n.º 
9394/96), no seu artigo 14, estabelece novos rumos para a administração 
escolar, visando a gestão democrática que abra os portões da escola para a 
comunidade, de forma que os sujeitos, através do esporte (Cultura Corporal do 
Movimento),venham a interagir na construção do projeto político pedagógico de 
sua escola. Trata-se de um estudo de natureza, qualitativa, descritiva, que 
analisa a legitimidade da Educação Física na escola e sua possibilidade de 
relação escola/ comunidade. 
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ABSTRACT: 
Educación Física: El cuerpo en movimiento en el proceso de redemocratización 
escuela/comunidad 
 
Resumen: El presente artículo tiene como objetivo analizar la Educación Física: 
el cuerpo en movimiento en el proceso de redemocratización Escuela/ 
Comunidad, que a partir de la promulgación de la Ley de Directrices de Base 
(LDB – Ley n.º 9394/96), establece en su artículo 14, nuevos rumbos para la 
administración escolar, destinada a la gestión democrática que abra las puertas 
de la escuela a la comunidad de manera que sus integrantes, a través del 
deporte (Cultura Corporal del movimiento) interactúen en la construcción del 
proyecto político pedagógico de su escuela. Se trata de un estudio de 
naturaleza cualitativa- descriptiva, que analiza la legitimidad de la Educación 
Física en la escuela y la posibilidad de relación  escuela / comunidad. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A educação de um povo é fundamental para a autonomia e para a 

promoção da vida em qualquer sociedade.  Segundo Durkheim (1979), a 

educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que 

não se encontram ainda preparadas para a vida social; tem por objetivo 

suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais, 

e morais reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio 

espacial a que a criança, particularmente, se destina. 

  

Conforme Dantas (2009), a escola, por ser um ambiente social, tem 

como função ensinar, reproduzir e transformar o conhecimento de forma 

sistematizada e organizada da cultura corporal do movimento (PCN, 1998) e o 

esporte consiste em uma das várias possibilidades de direcionamento da 

Educação Física. 

 

Este artigo tem como objetivo analisar a questão do corpo em 

movimento na escola, assim como fora deste espaço de intervenção, e as 

possibilidades de transformações da escola e comunidade através das práticas 

pedagógicas da Cultura Corporal do Movimento. Foi sistematizado tendo como 

perspectiva uma sociedade e uma escola democráticas, participativas, 

fraternas, felizes e seres humanos sujeitos reflexivos de sua história. Nesta 

perspectiva, a escola e o sistema educacional como um todo exercem sua 

especificidade, reinventando a escola com fins democráticos e aproximando, as 

relações com a comunidade.  

 

Quais as possibilidades de transformação social da escola e 

comunidade através das práticas pedagógicas da Cultura Corporal do 

Movimento? Como a escola e a Educação Física estabelecerão uma interação 

com a comunidade?  
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Este estudo consiste em de uma pesquisa descritiva qualitativa que 

tem como base metodológica uma pesquisa bibliográfica e de campo cujo 

objetivo será reunir elementos teóricos da Cultura Corporal do Movimento 

conteúdo da Educação Física. 

 

Para produção do artigo se fez necessário pesquisar na internet e 

biblioteca. Esta pesquisa foi posta em prática levando em consideração as 

práxis pedagógicas do Projeto Escola Aberta no colégio Estadual Ministro 

Petrônio Portela, localizado no Conjunto Augusto Franco, em Aracaju, Estado 

de Sergipe  

 

Este artigo justifica-se pela necessidade de apresentar as 

possibilidades de aproximar a escola à comunidade, de forma que os sujeitos 

venham a interagir democraticamente na construção do projeto político 

pedagógico.  

 

A sua relevância será de grande importância, para os discentes, escola 

e comunidade, onde estudar a relação escola/comunidade aproxima os sujeitos 

na participação e intervenção social. 

 

A metodologia deste estudo caracteriza-se como uma pesquisa 

descritiva com enfoque qualitativo. A mostra deste estudo foi composta por 50 

discentes de ambos os sexos do colégio Estadual Ministro Petrônio Portela, 

localizado no Conjunto Augusto Franco, em Aracaju, Estado de Sergipe, dos 

quais são: 23 alunos do ensino fundamental com idades entre 11 a 17 anos; 

27, alunos do ensino médio com idades entre 15 a 18 anos; uma coordenadora 

da escola e três pessoas da comunidade. 

 

Para BOGDAN e BIKLEN (1994, p.134), “uma entrevista consiste numa 

conversa intencional, geralmente entre duas pessoas, embora por vezes possa 

envolver mais pessoas, com o objetivo de colher informação sobre a outra”.  

 

Um dos instrumentos utilizados para a coleta de dados foi um 

diagnóstico da realidade da Educação Física e da escola conforme a visão dos 
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alunos, comunidade e do Projeto Escola Aberta frente, à legitimidade da 

Educação Física na escola. Foi aplicado também um questionário 

semiestruturado aos alunos com perguntas abertas e fechadas, além de uma 

entrevista com perguntas abertas à secretária da escola, a alguns elementos 

comunitários e a uma coordenadora do Projeto Escola Aberta. 

 

Os dados foram analisados a partir do confronto entre as respostas 

obtidas através do questionário e entrevistados e a  observação das 

bibliografias pesquisadas.  

 

2 A ESCOLA E A GESTÃO DEMOCRÁTICA NO PROCESSO DE 

REDEMOCRATIZAÇÃO: ESCOLA/COMUNIDADE 

 

O início do século XXI está marcado por mudanças estruturais na 

organização social, política e econômica no mundo e no nosso país. O 

processo de redemocratização iniciado no Brasil em meados da década de 

1980, foi marcado por movimentos sociais que ganharam representatividade, e 

a escola foi atingida por uma onda de desejos e de necessidades de 

participação  da comunidade, baseados numa perspectiva de direitos sociais 

coletivos e da cidadania coletiva. 

 

A escola, por sua vez, é um espaço de exercício do direito de 

cidadania. Sua função é formar os sujeitos, promover a socialização do saber, 

que, para Charlot (2001), “é o conhecimento que produz sentido no mundo, na 

vida e nos outros.” Assegura, assim, o acesso e apropriação do conhecimento 

sistematizado e organizado, mediante a instauração de um  ambiente propício  

às aprendizagens significativas e às práticas de convivência democrática.  

 

A Educação Física, considerando o exposto na LDB 9394/96, como 

parte integrante do processo educacional, tem como objetivo socializar seus 

conhecimentos abordados na perspectiva sócio-histórico-cultural, 

proporcionando ao aluno a sua apreensão e reconstrução, com vistas à 

aquisição da autonomia (Portaria, n.º 5130/2007) e sua articulação com o 
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projeto político pedagógico da escola e comprometida com uma transformação 

social que ultrapasse os limites dela, ou seja, que a comunidade tenha uma 

participação efetiva nas suas decisões.  

 

E assim, para satisfazer a sociedade no modelo capitalista industrial do 

século XXI, criam-se novas condições para atender às exigências dos novos 

sujeitos globalizados, surgindo uma administração participativa e 

descentralizadora: A Gestão Escolar Democrática, conforme a LDB (1996) em 

seu artigo 14, – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas 

peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - Participação dos 

Profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II – 

Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes.  

 

Segundo o físico e educador MENEZES, (2007, p.90) em entrevista:  

 

Hoje, grande parte dos educadores entende que a mais importante 
função da escola é desenvolver o desejo de aprender, promover o 
intercâmbio entre as disciplinas e os valores das comunidades, que 
dão contexto aos conteúdos de aprendizagem e criam um espaço em 
que os jovens são protagonistas do diálogo intercultural e que a 
escola no seu dia - a - dia envolva áreas como aprendizagem, espaço 
e equipe; seu gestor deve estar de olhos abertos para o mundo à sua 
volta, e  ainda colocar a escola à disposição da comunidade,  
 

A comunidade surgiu com o sentido oposto da sociedade sociável do 

século XVIII na qual as pessoas compartilhavam os disfarces e as máscaras 

abrindo suas personalidades aos outros. O termo comunidade, segundo 

Sennett (1988), tem sido muito difundido, sobretudo porque traduz uma 

tendência mundial: o estabelecimento de relações num lugar comum, a 

entrada, a troca e as interações simbólicas-subjetivas, que permitem ao sujeito 

construir-se como tal no campo da multiplicidade de referências comuns para 

sobrevivência, formando uma teia em processo constante de retroalimentação 

com suas partes constituintes.  
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Na comunidade os vínculos são duradouros, afetivos, fortes, 
profundos embasados numa perspectiva moralista [...] o homem é 
definido por fazer parte de uma sociedade, pelo conjunto das 
relações que ele tem com as pessoas, relação de caráter, nome e 
afinidade e não de forma jurídica (sociedade) (PEREIRA, 2009, p.30). 
 

O Conselho Escolar, por sua vez, é constituído pelos diversos 

membros da comunidade, tem caráter deliberativo e papel decisivo sobre os 

rumos da escola e é um canal potencial de participação e instrumento eficiente 

na gestão de caráter democrático. Esse instrumento segundo Pereira (2009 

p.82), [...] “constitui um novo modelo que alicerça a nova estratégia de diálogo 

constante e ainda intensifica a construção de mecanismo de participação 

popular na composição do Estado e funcionamento das suas instituições”. 

 

Diante do exposto, procura-se identificar a pertinência entre os dados 

bibliográficos e o discurso dos sujeitos entrevistados pela pesquisa de campo e 

se os elementos da cultura corporal do movimento, através de suas práxis 

pedagógicas num espaço escolar, e com a parceria do Projeto Escola Aberta, 

vêm realmente possibilitar a participação da comunidade, na construção de 

uma sociedade mais igualitária, uma escola com acessibilidade para exercer 

uma cidadania emancipatória. 

 

ENTREVISTANDO O CAMPO: 

 

7 - Como você vê a educação física na escola e fora da escola? 

 

Tabela 1 (Na escola)  
Boa (5) =10% 
Como prática de esporte (4) =8% 
Diferente (4) = 8% 
Disciplina (3) =6% 
A mesma coisa (3) =6% 
Matéria Educativa (2)=2% 
Como uma  prática (2) =4% 
Como obrigação (2)=4% 
Interagindo com o esporte (2) =4% 
Lazer e saúde  (2) =4% 
Normal  ( 2 ) = 4% 
Como exercício (2)=4%  
Ruim (1) =2% 
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Saudável e feliz (1) =2% 
Como atividade para viver melhor  (1)= 2% 
Ela é muito importante (1)= 1 % 
Interessante (1) = 2% 
Atividade qualquer (1) = 2% 
Estimulante para o corpo (1) = 2% 
Diversão (1) = 2% 
Dinâmica  (1) = 2% 
 

 

Conforme a tabela 1, a Educação Física vem justificando sua presença 

no Colégio Petrônio Portela, como parte integrante do processo educacional, 

alcançando seu objetivo socializador dos conhecimentos da Educação Física 

abordados na perspectiva sócio-histórico-cultural, proporcionando ao aluno a 

sua apreensão e reconstrução, com vistas à aquisição da autonomia. E através 

do esporte (Cultura corporal do movimento), ela mediatiza a educação, reúne 

pessoas, forma grupo, cria modalidades e é uma organização de presenças 

caracterizadas enquanto construção simbólica. 

 

Tabela 2 (Fora da escola) 

 

Diversão (5) = 10% 
Como esporte (3)  = 6% 
Boa (1) = 2% 
Distração (1) = 2% 
 
 
8-  A escola serve para quê? 
 
 
Estudar ( 9 ) = 18% 
Para ensinar, ler, escrever, educar, etc.  ( 8) =16% 
Aprender os conteúdos e enfrentar a vida ( 5 ) = 10% 
Aprender para ter oportunidades (4) = 8% 
 Aumentar o conhecimento (3) =6% 
 Para nossa aprendizagem como ser humano ( 2) = 4 
Para ajudar- nos a aprender  como é o mundo, hoje! (2) =4% 
Serve pra você ter uma vida melhor, através dos estudos (2) = 4% 
Para ensinar como lidar com o mundo e com todos (1) =2% 
Para tornar o aluno uma pessoa melhor (1)= 2% 
Para estudar e participar dos jogos (1) = 2% 
Para aprimorar os conhecimentos aprendidos em casa (1) =2% 
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Para ajudar no cotidiano, melhorar o futuro (1) =2% 
Estudar é o bem para todos (1) = 2% 
Para ser segundo os pais, ou seja, cumprir o papel de pai e mãe, ao mesmo 
tempo nos educando (1)= 2% 
Para  estudar e no futuro ter um trabalho digno (1) =2% 
Bons professores (1) = 2% 
Crescimento pessoal e profissional (1) =2% 
 

 

Na visão dos alunos, a escola é o ambiente social, que tem como 

função educar e formar sujeitos emancipados e onde esses discentes possam 

viver criticamente, construindo, reconstruindo, interferindo, transformando e 

participando efetivamente, dando um sentindo e significado a si e ao outro, a 

depender da necessidade por vir, como por exemplo, sistematizar 

conhecimentos, estabelecer relações integracionistas e formar sujeitos para o 

mundo contemporâneo. 

 

ENTREVISTANDO A COMUNIDADE 
 

      

1- Qual a construção efetiva do Conselho Escolar para a construção da gestão 

da escola? 

 

Auxiliar na implantação das metas, planejadas para o 
desenvolvimento da gestão escolar, com participação ativa e poder 
de decisão para solucionar os problemas internos da escola; 
participação na construção do Projeto Político Pedagógico; interferir 
nas decisões e vistoria total nas ações escolares, desde a merenda 
escolar até a política educacional (comunidade Aracaju, 2 de 
fevereiro de 2010). 
 

 

2 – Há interesse da comunidade nos momentos de discussão durante a 

reunião?”O interesse da comunidade depende do gestor. Este geralmente não 

se preocupa em transmitir, dar conhecimento da legislação e normas. 

Geralmente, a comunidade é leiga no que diz respeito à legislação” 

(comunidade, Aracaju, 2 de fevereiro. de 2010).  
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3 – Como acontece essa interação escola/comunidade? “Através de reunião, 

palestra ou seminário. É dever do diretor apresentar o cronograma anual de 

toda atividade desenvolvida na escola ao Conselho Escolar de forma efetiva. 

Aí, é onde acontece o discurso democrático”. (comunidade Aracaju, 02 de 

fev.2010). 

 

 

Projeto Escola Aberta (Coordenadora): 
 

 

A Escola Aberta colabora com a gestão democrática? Quando a comunidade é 

ouvida ? 

 

Antes de as oficinas serem implantadas, seja através do aluno ou 
pais dos alunos, a comunidade é convidada para a construção das 
oficinas visando atender os anseios da comunidade, buscando 
sempre a realidade local. O Programa Escola Aberta abrange áreas 
pedagógicas com reforço escolar; cultural com a dança, artesanato, 
pinturas, etc.; esportivo com o futsal, handebol, lutas, isso quando  
gestão é democrática, quando não, o gestor impõe sua temática. O 
recurso do Projeto vem do FNDE,( Fundo de Desenvolvimento da 
Escola), direto  para a escola sendo gerenciado pelo Comitê 
Comunitário que representa os interesses da comunidade (Aracaju, 3 
de fevereiro de 2010). 

 

Como a comunidade vê a educação física? 

 

Sujeito 1 - A Educação Física não é igual às outras disciplinas, pois 

cada uma tem sua especificidade, porém pode-se admitir interdisciplinaridade. 

Segundo um aluno do 6º ano, 5ª série do ensino fundamental, com 10 anos de 

idade: 

 

Não é igual porque com a educação física fazemos exercícios que 
exercitam o nosso corpo, não se comparando a nenhuma outra 
disciplina. A avaliação é através do comportamento dos alunos. Na 
aula jogamos queimado para exercitar as pernas e os braços enquanto 
corremos, pois o professor diz que exercícios são bons para a saúde.  
 

 

Segundo o sujeito 2 da Comunidade:  
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Era desvalorizada e desclassificada. As pessoas não respeitam o 
professor de educação física de um modo geral. Nos anos 1990 via a 
educação física  descomprometida com a sociedade. A escola não 
pensava na comunidade; só pensava no planejamento escolar, 
preocupada com a formação do professor, como por exemplo: o 
professor usava sua monografia como conteúdo da aula, que não tinha 
nada a ver com a realidade da comunidade. Seu plano de aula era 
baseado somente naquilo que aprendeu durante sua formação, que 
dominava, sem relacionar com o contexto da necessidade da realidade 
local.  

 

Esta afirmação  segundo Fernando José de Almeida (Revista Nova, 

agosto, 2009 p. 104, quer dizer que “a graduação não garante a ninguém a 

competência plena para exercício imediato da sua função; ela é construída pela 

sua obra e não pelo seu diploma”. 

 

Na opinião do  sujeito 3 da Comunidade, a Educação Física é: 

 
Necessária para a saúde da sociedade. Ela atinge todas as 
modalidades do esporte, toda atividade mental e espiritual, serve de 
orientação para a prática desportiva; não é uma disciplina como as 
outras porque é uma atividade para tirar a ociosidade do aluno, não 
tinha avaliação, só respondia presença, mas eu gostava. Foi  aí  onde 
descobri o esporte com que me identifiquei, aprendi a viver em grupo, a 
ganhar e a perder; superar as dificuldades e saber que nem sempre o 
maior é o melhor; passei a me ver como os demais e quando fui servir 
ao Exército acreditei na vitória. 

 

 

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

E assim, respondendo: Como a escola ajudou a melhorar a 

comunidade? Dialogando com ela seus problemas e suas necessidades; 

ocupando os jovens com práticas pedagógicas sistêmicas e saudáveis e uma 

escola aberta para todos. 

 

Como acontece essa transformação? Através de conteúdos 

sistematizados, organizados das disciplinas curriculares e do esporte que 

refletem as experiências básicas para a comunidade: defender as igualdades 

de direitos e lei para todos, vivenciando disputas sadias, amigáveis e coletivas.  
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Observou-se que a questão do corpo e da corporeidade envolve 

diferentes perspectivas e referências teóricas. Algumas delas permitem-nos 

entender o corpo como uma realidade não apenas biológica, mas também 

como uma construção sociocultural histórica, o qual, ao movimentar-se no 

espaço e no tempo vivido, começa a construir sua identidade, nas relações 

com os outros, com os objetos e consigo mesmo.  

             

Diante do exposto, vê-se a educação como meio e o fim para o 

desenvolvimento humano, de maneira formal ou informal.  A escola é o espaço 

de intervenção onde o indivíduo se educa, aprende e desenvolve, seu senso 

crítico para exercer sua cidadania. E a Educação Física, por sua vez, muito tem 

contribuído para a formação do sujeito através da Cultura Corporal do 

Movimento de forma sistematizada e organizada (Projeto Escola Aberta), além 

de ter conseguido transformar e aproximar a comunidade. Todavia, ainda se 

percebe que esse processo de relação e aproximação se encontra em um 

estágio inicial. Observou-se que as escolas abrem suas portas (estrutura 

física), mas as relações entre as partes precisam ser trabalhadas 

culturalmente.  
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