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RESUMO: Este estudo tem como problema verificar como se dá a relação de um 
Colégio Militar com o conteúdo Dança nas aulas de Educação Física, na cidade de 
Aracaju, tendo como objetivo principal analisar a relação da escola privada com a 
dança. Para alcançar o objetivo foi feita uma revisão bibliográfica sobre o papel da 
escola e da Educação Física na educação dos adolescentes. Observamos nas falas 
dos entrevistados o preconceito com relação ao conteúdo dança e a ênfase no 
conteúdo esporte, a não participação de todos os alunos nas aulas, a não 
oportunização aos alunos de conhecer outros conteúdos da Educação Física. 
Percebemos que, apesar das dificuldades e preconceitos, é possível trabalhar no 
interior da escola privada a dança nas aulas de Educação Física. 

Palavras-Chave: Educação – Educação Física – Dança. 

RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo verificar como se establece la relación 
en un Colégio Militar con el contenido de Danza en las clases de Educación Física, 
en la ciudad de Aracaju, teniendo como objetivo principal analisar la relación de la 
escuela privada con la danza. Para alcanzar este objetivo fué realizada una revisión 
bibliográfica sobre el papel de la escuela y de la Educação Física en la educación de 
los adolescentes. Observamos en las respuestas de los entrevistados el 
preconcepto con relación al contenido de Danza y al énfasis en el contenido de 
deporte, la no participación de todos los alunos en las clases y la falta de 
oportunidad a los alumnos de conocer otros contenidos de la Educación Física. 
Percebimos que, a pesar de las dificultades y preconceptos es posible trabajar, en el  
interior de la escuela privada, la danza en las clases de Educación Física. 

Palabras-Clave: Educación – Educación Física – Danza. 
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O presente estudo está inserido na área de conhecimento da Educação 

Física, que tem como objeto de estudo a cultura corporal do movimento. 

O interesse pela dança fez parte de todo o nosso processo de formação 

acadêmica, no curso de Licenciatura em Educação Física, na Universidade Federal 

de Sergipe. O fenômeno a ser estudado será à dança como conteúdo escolar dentro 

da Educação Física.  

A relevância da construção desse estudo reside na possibilidade de uma 

leitura da realidade escolar, através de uma análise e interpretação de dados 

encontrados, a luz de um referencial crítico-emancipatório, que busca atender 

exigências educacionais, vinculadas às implicações políticas e sociais, presentes no 

ato pedagógico. 

 A Instituição que viabilizou essa experiência ímpar foi o Colégio Militar de 

Sergipe, no município de Aracaju, sendo este, um colégio da rede particular de 

ensino, onde os filhos de militares têm um desconto especial. A área disponível para 

as práticas de Educação Física, consiste em uma quadra poli-esportiva dentro do 

colégio. 

Segundo os PCNs, é surpreendente um país que vive a capoeira, o samba, o 

frevo, o baião entre outras manifestações, é incrível a Educação Física ter 

desconsiderado, durante muito tempo, essas produções da cultura popular como 

objeto de ensino e aprendizagem. A variedade cultural que caracteriza o país tem na 

dança uma de suas expressões mais significativas, constituindo um amplo leque de 

possibilidades de aprendizagem. Com isso, nasceu em nós a seguinte indagação: 

“Como se dá a relação de um Colégio Militar com o conteúdo Dança nas aulas de 

Educação Física, na cidade de Aracaju?”. 

O estudo teve como objetivo principal analisar a relação da escola privada 

com a dança, principalmente no âmbito de um colégio militar, na cidade de Aracaju. 

Dança esta desvinculada dos ritmos e movimentos pré-estabelecidos pelas práticas 

sociais, pelas danças espetacularizadas. Não é nossa intenção evidentemente de 

desprezar tais práticas no contexto escolar, mas, sim, de ressignificá-las. 

Nosso trabalho partiu da hipótese de que a dança na escola pode ser um 

elemento autônomo e passível de reconstrução no que diz respeito à cultura 
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corporal do movimento. Indo para além da repetição mecânica dos movimentos, 

para além das danças estabelecidas, padronizadas, institucionalizadas. 

Nossa revisão da literatura partiu do ponto de que ao estudarmos o fenômeno 

dança na escola faz-se necessário, em primeira instância, temos um entendimento 

sobre o papel da escola e da Educação Física. Na busca de conceitos sobre escola 

destacaremos as opiniões de autores como Frigotto, Saviani, Libâneo, Coletivo de 

Autores. Esses formulam seus conceitos com base no Materialismo Histórico-

dialético. Acreditamos ser esse um dos melhores caminhos para se explicar o 

fenômeno. 

Papel da escola 

No Ocidente, a principal forma de educação é a escola, de modo que é 

impossível pensarmos em educação sem ela. Por isso, SAVIANI (1995: 18 -19) diz 

que a escola deve existir para oportunizar as camadas populares a “aquisição dos 

instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o 

próprio acesso aos rudimentos desse saber [...] a escola é uma instituição cujo papel 

consiste na socialização do saber sistematizado”. Dessa forma “ela necessita 

organizar processos, descobrir formas adequadas a essa finalidade” (Op. Cit, 1995: 

89). E afirma ainda que uma pedagogia articulada com os interesses populares 

empenhara-se em desenvolver métodos se ensinos eficazes que levarão em 

consideração os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o 

desenvolvimento psicológico, mas sem perder de vista a sistematização lógica dos 

conhecimentos, sua ordenação e graduação para efeito do processo de 

transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos.  

Podemos ver semelhanças entre Libâneo e Saviani. Quando Libâneo (1994, 

p. 33), diz que a escola possibilita aos “alunos o domínio dos conhecimentos 

culturais e científicos, a educação escolar socializa o saber sistematizado e 

desenvolve capacidades cognitivas e operativas para a atuação no trabalho e nas 

lutas sociais pela conquista dos direitos de cidadania”. 

E para o Coletivo de Autores (1992), a escola não desenvolve o 

conhecimento científico. Ela se apropria dele, dando-lhe um tratamento 

metodológico de modo a facilitar a apreensão pelo aluno. O que a escola desenvolve 
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é a reflexão do aluno sobre esse conhecimento, sua capacidade intelectual. Por 

isso, não basta apenas o saber sistematizado. É fundamental que se criem às 

condições de sua transmissão e assimilação. Significa dosar e sequenciar esse 

saber de modo que o aluno passe a dominá-lo.  

Em resumo, a escola deve desempenhar seu papel na análise, reflexão e 

reestruturação de conhecimentos. Porque ela tem a função primordial de garantir o 

processo de sistematização, transmissão e assimilação de conhecimentos 

produzidos pela humanidade (técnico, científico, estético, artístico e cultural). Não 

devemos pensar que a função da escola é de reprodução, produção, legitimação do 

conhecimento e/ou meio de transmitir os conhecimentos eleitos pela classe 

dominante pautados nas suas concepções de “verdades” como forma de manter as 

estruturas de classes (apesar de isso ser o que mais vemos hoje). É preciso 

perspectivar um presente e um futuro melhor, transformador e não mantenedor do 

que está posto. 

O melhor de tudo é poder ver que os estudiosos educacionais estão 

preocupados em melhorar a educação brasileira, em fazer com que o real 

(desejado) papel da escola seja executado.  Nas ultimas décadas pudemos observar 

um aumento significativo de estudos, de eventos científicos na área educacional. Por 

outro lado, não foi possível observar um impacto mais significativo desses 

conhecimentos produzidos na melhoria da prática profissional. Vemos que o poder 

dos interessados em manter o que está posto é forte, mas não impede de 

procurarmos uma transformação. Com esses breves comentários, entraremos no 

próximo subitem das tendências pedagógicas, no que está sendo estudado e 

produzido para termos uma educação de qualidade. 

Papel da Educação Física 

O papel da Educação Física está pautado no da escola, ou seja, sistematizar, 

assimilar e transmitir os conhecimentos produzidos pela humanidade. Sendo assim 

a Educação Física escolar deverá criar situações de ensino e aprendizagem que 

garantam a transmissão dos conteúdos clássicos que, segundo Soares (1999: 2) 

são “entendidos como aqueles que não perdem sua atualidade para participação, 

compreensão e interpretação do mundo universal e particular do trabalho e da 

prática social intencional”. Podem-se considerar como conteúdos clássicos da 
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Educação Física: os jogos, as brincadeiras, os esportes, as danças, as ginásticas e 

as lutas, que devem ser democratizados na escola permitindo o acesso de todos 

sem distinção de gênero, ideologia, etnia, credo, raça etc; e que ampliem as 

capacidades humanas para que possam intervir na sociedade sabedora dos seus 

direitos e deveres. 

Partindo-se do exposto, elege-se como função social da Educação Física a 

transmissão assimilação de conhecimentos/habilidades produzidos pela humanidade 

considerados como patrimônio cultural. 

Nosso estudo se pautou na tendência pedagógica Crítico-Emancipatória, que 

se fundamenta a partir de uma ação comunicativa que cria o problema, visando a 

uma interação responsável, participativa e produtiva. Suas categorias de ação são: 

trabalho, interação e linguagem. Seu objeto de estudo é o movimento humano – o 

esporte e suas transformações sociais, refuncionalizando o movimento, libertando-o 

de estruturas coercitivas. A aula deve percorrer o seguinte caminho para sua 

realização: 1) arranjo material; 2) transcendência de limites pela experimentação; 3) 

transcendência de limites pela aprendizagem; 4) transcendência de limites a partir 

de momentos de criação. Privilegia a avaliação do processo ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, o ensino escolar necessita se basear numa concepção crítica, 

pois é pelo questionamento crítico que se chega a compreender a estrutura 

autoritária dos processos institucionalizados da sociedade e que formam as falsas 

convicções, interesses e desejos. 

Por isso, Kunz (1994, p. 116), diz que: 

“Tarefa da Educação crítica é desenvolver as condições para que as 
estruturas autoritárias e a imposição de uma ´comunicação 
distorcida` possam ser suspensas e encaminhadas no sentido de 
uma emancipação que corresponda a realidade. Isto significa que o 
professor devera promover o ´agir comunicativo` entre seus alunos, 
possibilitado pelo uso da Linguagem, para expressar entendimento 
do mundo social, subjetivo e objetivo, da interação para que todos 
possam participar em todas as instancias de decisão, na formulação 
de interesses e preferências e agir de acordo com as situações e 
condições do grupo em que está inserido e do trabalho no esforço 
de conhecer, desenvolver e aprimorar-se de cultura”. 
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Triviños (1987), percebe que muitas informações sobre a vida das pessoas 

(povos) não podem ser quantificadas e precisam ser interpretadas de forma mais 

ampla que circunscrita ao simples dado objetivo. 

Como o nosso fenômeno, dança na escola, é de natureza educacional 

(social), a abordagem que melhor se adequa ao entendimento desse tipo de 

fenômeno é a qualitativa. Porquanto, temos um mundo cultural que precisa ser 

conhecido e que temos interesse em conhecer. Nesse tipo de pesquisa o 

investigador não fica fora da realidade que estuda, bem diferente das dimensões e 

características de um laboratório. A sua ação é disciplinada, orientada por princípios 

e estratégias gerais.  

O estudo que nos valeremos foi de natureza descritiva, que para Richardson 

(1999, p. 71) o estudo “propõem-se investigar o ‘que é’, ou seja, a descobrir as 

características de um fenômeno como tal, tirar dele os significados que têm para as 

pessoas que pertencem à realidade estudada”. E ainda, segundo Issac apud 

Gressler (1988, p. 28), ele é “um tipo de pesquisa usado para descrever fenômenos 

existentes, situações presentes e eventos, identificar problemas e justificar 

condições, comparar e avaliar o que os outros estão desenvolvendo em situações e 

problemas similares”. E ainda, de acordo com Oliveira (1997), a pesquisa descritiva 

procura abranger aspectos gerais e amplos de um contexto social, possibilitando o 

desenvolvimento de um nível de análise em que se permiti identificar as diferentes 

formas dos fenômenos, sua ordenação e classificação. É um tipo de estudo que 

permiti ao pesquisador obter uma melhor compreensão do comportamento de 

diversos fatores e elementos que influenciam determinado fenômeno dando margem 

à explicação das relações de causa e efeito. 

A realização do nosso estudo se deu no Colégio Militar de Sergipe (colégio da 

rede particular de ensino). Com a turma da oitava série do Ensino Fundamental, que 

tem como professor responsável o Senhor Nascimento (nome fictício).  

O colégio possui materiais poli - esportivos, uma piscina semi-olímpica, sala 

de leitura, com DVD e vídeo cassete, laboratório de informática. Percebemos que o 

referido colégio tem uma boa infra-estrutura e condições materiais. 
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Constatamos que o espaço físico (quadra poli - esportiva com 

arquibancadas), onde as aulas práticas são realizadas, é um ambiente aberto 

apropriado para a prática da dança, pois é espaçoso, ventilado. Concordamos que 

seria melhor se houvesse uma sala própria para se trabalhar com a dança, a 

ginástica rítmica etc, com espelhos, para que os alunos se observassem, e fosse 

mais reservada, para que os alunos não ficassem tão inibidos na hora de executar 

os movimentos dançantes. 

O nosso grande obstáculo foi fazer com que todos os alunos participassem 

das aulas. 

No que diz respeito a procedimentos metodológicos, as pesquisas qualitativas 

exploram particularmente as técnicas de entrevistas e observação devido à 

propriedade com que esses instrumentos penetram na complexidade de um 

problema. 

Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados os empregados em 

pesquisas educacionais, como: questionário e entrevista semi-estruturada, 

observação “livre”, e relatórios das aulas ministradas.  

O primeiro instrumento, o questionário, foi aplicado ao professor efetivo da 

disciplina e colaborador do nosso estudo e aos alunos. Conforme Gressler (1989, 

p.72), “o questionário é constituído por uma série de perguntas organizadas com o 

objetivo de levantar dados para uma pesquisa”. Gil (1991, p.90), afirma que o 

questionário “é um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo 

pesquisador e constitui o meio mais rápido e barato de garantir o anonimato do 

entrevistado”. Esse instrumento foi aplicado também com os alunos para verificar o 

aprendizado da docência. A entrevista semi-estruturada foi aplicada ao coordenador 

pedagógico do colégio e serviu para enriquecer o nosso estudo qualitativo. O 

terceiro instrumento referido, a observação “livre”, irá além das intervenções onde 

atuaremos como professora, observaremos também um “fenômeno social” dentro de 

uma dada realidade, assim procuramos captar contradições, dinamismo e relações 

entre os mesmos (TRIVIÑOS, 1987). 

A seguir apresentaremos e analisaremos os dados da pesquisa. 
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As visitas à instituição escolar foram no Colégio Militar de Sergipe, localizado 

no município de Aracaju, junto à turma da oitava série do Ensino Fundamental. 

Durante as intervenções constatamos que na aula de expressão corporal os 

alunos demonstraram um grande interesse e teve uma maior participação, fato este 

decorrente da não necessidade de dançar explicitamente. Já que nas outras aulas, 

onde os alunos tinham que dançar, havia um preconceito por parte dos meninos, 

com relação a eles dançarem. 

A partir da avaliação das intervenções, constatamos que, mesmo com as 

dificuldades dos alunos se permitirem dançar, experimentarem coisas novas, o 

objetivo expresso no plano de unidade foi alcançado, por meio da abordagem crítico-

emancipatória. Onde as suas categorias de ação – trabalho, interação e linguagem – 

passaram a fazer parte da realidade da turma de maneira substancial.  

Nas aulas ministradas era sempre pedido pelos alunos a bola para jogarem. 

Percebemos que a presença do esporte nessa instituição era muito forte e que esta 

presença estava fazendo desaparecer as culturas tradicionais do movimento, como: 

as brincadeiras, os jogos, as danças. 

Iremos analisar os questionários destinados aos alunos, fazendo as devidas 

observações em cada questão: 

Como relação à pergunta “O que vocês entendem a respeito da Ed. Física?”. 

Os alunos revelaram respostas com entendimento voltado para a perspectiva da 

aptidão física e saúde, do divertimento, da pratica do esporte principalmente. É 

sabido que, a Educação Física (e conseqüentemente seus professores) vem 

colecionando criticas a sua atuação na escola, juntamente por seu caráter 

recreativo, descompromissado, ou sua redução à prática esportiva. Pode-se dizer 

que esta imagem pode estar associada à falta de credibilidade que a sociedade 

imprimiu a esses profissionais, uma vez que, o caráter cientifico não era evidenciado 

na relação acadêmica e profissional, que perpassa por um formação aquém e/ou de 

conteúdos socialmente irrelevantes. Por isso as alunas de Educação Física têm a 

difícil missão de superar a perspectiva de simples hora de lazer ou mera prática 

esportiva, constituindo-se como um trabalho que tematiza a cultura corporal. 
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As perguntas “O que vocês gostariam de fazer nas aulas de Ed. Física?”, “O 

que vocês acham que falta nas aulas de Ed. Física?” e “O que vocês acham que o 

professor (a) poderia fazer para tornar as aulas mais interessantes e mais 

participativas?”. As três perguntas citadas a cima se assemelham no critério de 

analise. As respostas revelam que os alunos gostariam, acham que falta e que o 

professor poderia fazer mais aulas de praticas esportivas. Dessa forma, evidencia-se 

o poder atrativo do esporte e mascarra o seu caráter competitivo e individualista, no 

qual se selecionam os alunos mais aptos e ignoram-se os demais. KUNZ (1994) diz 

que não é para desprezar a pratica dos esportes na escola, mas, sim, ressignificá-lo, 

dá um caráter pedagógico. Lembrando sempre de trabalhar com os alunos outros 

conteúdos da cultura corporal de movimento, como os jogos, as danças, as lutas, as 

ginásticas. 

Na pergunta “Como vocês são avaliados nas aulas de Ed. Física?”. A 

avaliação realizada pelo professor contempla elementos como a aplicação de provas 

teóricas e a participação nas aulas. As respostas não ficam claras se a avaliação 

serve para rotular os alunos. Mas sabemos que ao longo do tempo a avaliação servir 

e serve para punir, classificar ou selecionar os alunos. KUNZ (1994) defende a 

concepção de uma avaliação processual, onde, desde o inicio do período letivo, os 

alunos precisam ser informados por quê, como, quando e de que modo estarão 

sendo avaliados, abrindo-se espaço para que participem, oferecendo sugestões.  

A pergunta “Como vocês acham que deve ser a avaliação de Ed. Física?”. As 

respostas apontam para a aceitação da avaliação realizada pelo professor da 

disciplina, alguns alunos deram sugestões e outros gostariam que fossem avaliados 

só nas aulas práticas. Não percebemos que as sugestões são aceitas, o que deixa 

explicito a negação do diálogo crítico entre os envolvidos no processo educativo – 

professores, alunos e escola. Concordando com os PCN`s que diz que a avaliação 

deve contribuir para o autoconhecimento e para a análise das etapas já vencidas, no 

sentido de alcançar objetivos previamente traçados.  

Em outra pergunta “O que vocês acham do horário ofertado para a disciplina 

de Ed. Física?”. Quase todos os alunos dizem gostar do horário, uns querem mais 

aulas. Pois as aulas dessa turma, em particular, são só uma vez por semana. Os 

dados mostram que a instituição está de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação (LDB), que estabelece as aulas de Educação Física no mesmo turno que 

as outras disciplinas dos alunos. 

E na última pergunta “Qual o evento escolar que vocês mais gostam? Todos 

participam?” Os dados apontam para a preferência de eventos festivos, como os 

jogos internos. De acordo com BRACHT (2001), o esporte demonstra possuir uma 

força mobilizadora que possivelmente interliga-se a sua capacidade de liberação de 

tensão e da representação simbólica dos indivíduos envolvidos com uma realidade 

almejada. E é nesse universo construído internamente e externamente, que a 

Educação Física incorpora a legitimação transposta do esporte, e dá vida aos seus 

traços, pseudo-educativos e acentuadores das divisões sociais. 

A elaboração dos planos de aulas de acordo com a estrutura planejada foi 

facilitada desde o inicio das intervenções, pois o professor colaborador deixou-nos a 

vontade para trabalharmos o que quiséssemos, para termos os nossos próprios 

objetivos. 

Após a visita ao colégio, onde tivemos o primeiro contato com os alunos, o 

primeiro plano de aula foi modificado ao percebemos o preconceito com relação à 

dança por parte de alguns alunos. Resolvemos, então, utilizar como material didático 

um filme, com o título “Dança comigo?”, e abrirmos uma discussão sobre o tema 

para desmistificar esse preconceito. Daí em diante os planos de aulas aconteceram 

somente algumas pequenas modificações. 

Os sujeitos de nossa intervenção são adolescentes com faixa etária entre 

treze e quinze anos, composto por meninos e meninas. Sujeitos estes que pediram o 

futebol como a atividade eleita pelos meninos e o vôlei pelas meninas. Deixamos 

claro que não fomos contra estas atividades, mas que gostaríamos de trazer uma 

novidade para eles. Informamos que seria a dança e a aceitação não foi unânime. 

Diante disso, nos veio logo o questionamento: como trabalhar outra atividade, como 

a dança, que não seja as práticas esportivas? 

Podemos perceber que os alunos tiveram muita dificuldade de aceitar o 

conteúdo dança proposto por nós, houve uma melhor aceitação por parte das 

meninas, apesar de ter sempre um grupo de mais ou menos cinco que não 

participaram de quase nada, participaram somente da exibição do filme. Quando 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 11

conversamos com o professor sobre esse grupo de meninas, ele nos informou que 

não conhecia nem a voz delas, por serem tão caladas e não participarem de nada. 

Houve um aluno que desde o começo deixou claro que não achava a dança 

uma coisa para homens, participava no começo das aulas, mas logo saia, ia para a 

cantina ou ficava sentado nas arquibancadas. Quanto a isso, procuramos 

compreendê-lo pela ótica cultural, onde ainda predomina a distinção entre atividades 

e condutas específicas para homens e mulheres. Tiveram também alunos que não 

se achavam capazes de dançar, uns simplesmente não se permitiram e não 

participaram das aulas; e outros aceitaram o desafio e se envolveram nas aulas. 

Costumamos dizer que aqueles que participaram se permitiram experimentar coisas 

novas, apesar de sabermos que adolescente aceita a mudança, algo novo quando o 

grupo o qual ele está inserido também aceita essa novidade. Pois o adolescente fica 

cativo no grupo que o aprova. 

A seguir abordamos a analise dos resultados das intervenções. 

A nossa grande dificuldade foi fazer com que todos participassem das aulas, 

como já fora dito, isso não é percebido somente em nossa intervenção, os 

questionários dos alunos e a fala do professor constatam isso. Outro obstáculo foi 

trabalhar com o conteúdo dança nas aulas de Educação Física, onde logo de inicio o 

coordenador pedagógico tentou nos convencer de trabalhar outro tema, assim como 

a atitude de alguns alunos quando informamos o que ministraríamos nas aulas. Mas 

resolvemos aceitar o desafio, pois estamos conscientes que a prática pedagógica é 

uma jornada de desafios infindáveis. E isto é o que os fascina, a possibilidade de 

dimensionar e redimensionar nossa ação pedagógica cotidiana. 

Faremos, a partir daqui, uma análise de cada uma das aulas em separado. 

Na primeira e segunda aula, aconteceu a exibição e discussão do filme. Na 

discussão se falou sobre cada personagem, por que cada um dançava? O 

preconceito que cada um sofreu, principalmente, os homens, etc. Foi uma discussão 

muito produtiva que levou os alunos a pensarem, a verem a realidade de forma 

diferente, a criticarem o que está posto, como “o homem não pode dançar”. 

Executou-se uma dinâmica de conhecimento, onde os adolescentes foram 

desafiados a se comunicar através de gestos e fala. Nas atividades que envolveram 
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as danças atuais em si, houve a participação de pouco mais da metade da turma, 

muitos ficaram sentados nas arquibancadas. Apesar das atividades serem possíveis 

de execução por todos, pois foi pedido que os alunos dançassem da forma que o 

corpo possibilitava e não enfatizando a técnica, o gesto motor perfeito. Quando 

alguns alunos perceberam isso vieram participar da aula. Podemos, então, ver 

nessa aula as categorias de ação da nossa abordagem, onde os alunos puderam 

executar, se relacionar com o grupo e se comunicar. 

  No início da terceira aula, os alunos não se motivaram para executar as 

atividades. Foi parada a aula para uma conversa franca e a partir daí tivemos uma 

maior participação dos alunos. Parece-nos que eles estavam precisando de um 

esclarecimento sobre os objetivos da aula naquele dia. E o fato de não ter que 

dançar, mas, sim, de se expressar também atraiu os alunos. Nesta situação de 

ensino pudemos ver também o trabalho, a interação e a linguagem fazendo parte 

das atividades didático-pedagógicas de uma situação concreta de ensino. Foram 

criadas situações problemas para que os alunos experimentassem, de forma 

individual e coletiva, as suas possibilidades, sem utilização de alguma técnica 

especifica ou de alguma exigência especial. Eles interagiram uns com os outros, 

deram sugestões de atividades, foram constantemente desafiados a dialogar.  

Na quarta e ultima aula, os conteúdos a serem ministrados eram o folclore e 

jogos rítmicos. Percebemos uma grande resistência e desmotivação por parte dos 

alunos, e aula não fluía. O que nos pareceu foi que as danças folclóricas eram algo 

que eles nunca viram, e sabemos que o novo provoca estranheza, a possibilidade 

do fracasso, do “mico” fez com que os alunos ficassem sentados observando e rindo 

daqueles que se permitiu experimentar o “novo”, o diferente. Apesar da pouca 

participação dos alunos nas atividades que envolviam as representações culturais, 

pudemos ver que as categorias de ação estavam presentes. Havia um constante 

dialogo entre os envolvidos na situação de ensino, com perguntas e respostas 

coletivas e individuais; os envolvidos na situação de ensino auxiliaram uns aos 

outros mutuamente para superar barreiras do medo, da insegurança e da falta de 

alguma habilidade para a atividade pretendida; houve também um esforço de 

conhecer, desenvolver e aprimora o que estava senso trabalhado. No jogo rítmico 

popular correu a maior participação dos alunos quando foi dito que não precisariam 

dançar, no jogo houve fazer, o relacionar e o comunicar entre os envolvidos. 
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Espera-se com as aulas ministradas que, por meio da Educação Física, os 

alunos tenham aprendido a reconhecer, na convivência e nas práticas pacíficas, 

maneiras eficazes de crescimento coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma 

postura democrática sobre diferentes pontos de vista postos em debate. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo constatou que: 

A escola privada privilegia a incorporação de metodologias de ensino 

reprodutivistas, de tendências liberais, que tornam difíceis a introdução de 

abordagens que visam à superação da alienação através da compreensão crítica da 

realidade social. 

A identificação da Educação Física na escola privada com o esporte está 

materializada na supervalorização do mesmo. KUNZ (1991), chama a atenção para 

o “adestramento do movimento”, que vem ocorrendo nas escolas a partir dos 

esportes nos moldes da competição, espetacularização, auto-rendimento, 

concorrência, sem considerar a cultura do movimento existente em cada região, 

estado ou país. Dessa forma, não se oportuniza aos alunos novos caminhos, sem 

modelos pré-fixados para o funcionamento da Educação Física, não se oportuniza 

as culturas tradicionais do movimento, como: as danças, as brincadeiras, os jogos, 

as lutas. E quando alguém resolve trabalhar com esses conteúdos provoca 

estranheza, desmotivação etc, nos alunos; como aconteceu conosco. 

Por isso, a transformação que se almeja deve começar pela tomada de 

consciência da classe dos professores, no sentido de não mais conceberem a 

Educação Física como uma atividade meramente prática, sem potencial de ação 

transformadora. Os professores de Educação Física devem ter clareza quanto à 

importância do seu papel de formador de opinião. O mesmo deve participar, indagar, 

reclamar, apoiar etc., as deliberações acerca do projeto político-pedagógico da 

escola. É imprescindível que o professor de Educação Física comece a ganhar 

respeito e respaldo perante a comunidade. Respeito esse que deve ser proveniente 

do conhecimento e principalmente das ações, já nos diz FREIRE (1996), que ensinar 

exige a corporeificação das palavras pelo exemplo, ou seja, pensar certo e fazer 
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certo. Nada adiantaria falar em transformação social ou se considerar progressista e 

continuar a servir de animador, marcador de quadrilhas, organizador de gincanas. 

Queríamos ver uma educação de corpo inteiro ao invés de uma educação 

parcial. Uma educação que não visasse à preparação de um par de braços para o 

competitivo mercado de trabalho, mas sim uma educação que preparasse o 

educando com uma consciência critica capaz de solucionar impasses, propor 

caminhos alternativos e mesmo rebelar-se se for o caso. Uma educação para a vida 

e não somente para o mercado de trabalho. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

BRACHT, V. Esporte na escola. Vitória: UFES, Centro de Educação Física e 

Desporto, 2001. 

CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física no Brasil: a história que não se conta. 

Campinas: Papirus, 1998. 

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. São 

Paulo: Cortez, 1992. 

FREIRE, João Batista. Educação de Corpo Inteiro: teoria e prática da Educação 

Física. São Paulo: Scipione, 1994. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. 

FRIGOTTO, G. A Produtividade da Escola Improdutiva: Um (re) Exame das 

Relações entre Educação e Estrutura Econômico-social Capitalista. 3ª ed. São 

Paulo: Cortez, 1989. 

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991, 3ª ed. 

GRESSLER, L. A. Pesquisa Educacional: importância, modelos, validade, 

variáveis, hipóteses, amostragem, instrumentos. São Paulo: Atlas, 1989. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 15

GRIFI, Giampiero. História da Educação Física e do Esporte. Porto Alegre. D. C. 

Luzzatto, 1994 

KUNZ, Elenor. Educação Física: ensino e mudanças. Ijuí: UNIJUÌ Ed., 1991. 

__________. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: Ed. UINIJUÌ, 

1994.   

LIBÃNEO, José Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-

social dos conteúdos. São Paulo: Loyola, 2001.  

__________. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

RICHARDISON, R. J. Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1999. 

SAVIANI, D. Pedagogia Histórico-crítica: primeiras aproximações. 5ª ed. 

Campinas-SP: Autores Associados, 1995.  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Educação Física. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

__________. Escola e Democracia. 32ª ed. Campinas-SP: Autores Associados, 

1999. 

SOARES, Carmen Lúcia. Imagens da Educação no Corpo: estudo a partir da 

ginástica francesa no século XIX. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 1998. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 


