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Resumo: 

Este artigo trata de lógicas e processos de fabricação da violência em aulas de Educação 
Física. Utiliza diários de campo e entrevistas realizadas durante o estagio supervisionado em 
Educação Física escolar, disciplina da sexta fase de um curso de licenciatura, com vistas a 
refletir sobre o sentido da violência nas aulas de Educação Física. Verificamos que a 
violência escolar mantém intima relação com o que está além dos muros da escola. Trata-se 
de um fenômeno inerente às relações sociais e se expressa de diferentes formas. Na escola, 
identificamos três formas deste fenômeno se expressar, e ao mesmo tempo, apontamos para a 
necessidade de se manter aberto os canais do diálogo com os escolares, demarcando limites 
por dentro das situações evidenciadas. Limites que encontrem respaldo no trabalho do aluno 
e na sua apropriação dos saberes escolares. 

Palavras chaves: Educação Física, Prática de Ensino, Violência escolar,   

 

Résumé:  

Cet article étude des logiques et processus de fabrication de la violence dans les classes 
d’éducation physique. On utilise des cahiers du terrain et des entretiens réalisés pendant les 
stages scolaires, de la discipline du sixième semestre d’un cours de licence en éducation 
physique, et qui mettre en évidence le sens de la violence dans la classe d’éducation 
physique. On vérifie que la violence scolaire est lieu à ce qui se passe hors des murs de 
l’école. Il s’agit d’un phénomène inhérent aux rapports sociales et s’expresse par différents 
façons. Dans l’école, on constate trois formes de ce phénomène apparaître, aussi qu’on 
montre le besoin de maintenir ouvert les canaux du dialogue avec les scolaires, en relevant les 
limites par dedans des situations trouvées. Ces limites sont lieus au travail d’élève et dans 
s’appropriation des savoirs scolaires.  

Mots clés : Education physique, Pratique d’enseignement, Violence scolaire. 
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leitura e sugestões. Agradecemos ao professor Claudio Saldanha Valdez pela colaboração na pesquisa e estágio. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 

2 

 

1. O clima do estágio em Educação Física e questões que emergem da prática 

O curso de licenciatura em Educação Física, no qual se inscreve esta experiência de 

estágio, oferece poucas oportunidades de contato efetivo com a escola, local privilegiado para 

atuação profissional de seus egressos. É somente no sexto semestre que a disciplina Estágio 

Supervisionado em Educação Física Escolar I busca uma inserção à escola (mais 

especificadamente a escola pública), tendo como foco o trabalho pedagógico. FREITAS 

(1995) Neste momento, ao aluno estagiário, é exigido atividades de análise de conjuntura, 

observação, intervenção e reflexão pedagógica. Essa disciplina2 é, de fato, o primeiro grande 

contato com a escola. Ela objetiva:  

Viabilizar processos de re-conhecimento do Estagiário na função de 
Professor de Educação Física, mediador de processos de ensino e 
aprendizagem das práticas corporais e os alunos, através de uma inserção 
teórico-prática na totalidade do trabalho escolar e considerando a formação 
técnica, científica e cultural desenvolvida ao longo do curso de Licenciatura. 

PINTO (PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA, 2009) 
A partir desses objetivos, com uma carga de ensino maior3 e uma metodologia de 

trabalho que priorizou “estar em campo o máximo possível”4, pudemos adentrar ao 

antropológico escolar e viver grande parte de seu cotidiano, conhecendo e experimentado 

suas dificuldades, contradições, carências e o movimento concreto dos seus professores. De 

maneira coletiva, procuramos refletir, compreender e perspectivar a superação dos problemas 

relacionados ao trabalho pedagógico.5 

Destaca-se que a disciplina não se configurou numa simples substituição das funções do 

professor da escola, muito pelo contrário, pois os estagiários foram acompanhados de perto 

pelos supervisores da universidade e da Escola, assim como pelo monitor da disciplina. Esse 

acompanhamento se expressou pelo apoio em todos os momentos do estágio, mas, sobretudo, 

pela mediação à reflexão sobre a atividade docente. Esta condição privilegiada garantiu certo 

conforto ao estagiário, que diferente do professor pode atuar em duplas, possui apoio, 

orientação e avaliação sistemática no seu planejamento, ministra um número reduzido de 

aulas, o que garante condições diferenciadas de atuação. 

                                                 
2 Disciplina com carga horária de 252 horas/aula, distribuídos em 14 créditos semanais. 
3 A esse respeito, cabe citar que as demais disciplinas possuíam apenas quatro créditos semanais, e não quatorze, 
como a disciplina Estágio Supervisionado em Educação Física I.  
4 A quase totalidade da carga de ensino da disciplina foi ministrada dentro da instituição escolar, nas salas de 
aula, experimentando o clima escolar e as atmosferas que se formavam diariamente na relação entre alunos, 
professores, funcionários e família.  
5 Procuramos explorar os encontros pedagógicos e políticos da escola, os “pontos de encontro de estágio” e as 
conversas informais, para promover reflexões no coletivo, ou seja, nossa turma de estágio, composta por sete 
alunos, uma monitora e um professor, e os professores da escola, principalmente o de Educação Física. 
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O campo de estágio, uma escola estadual localizada na periferia da cidade, despertou nos 

estagiários, inicialmente, certo temor e curiosidade. No imaginário social
6 destes 

predominava o preconceito e a fabricação do medo para com os que vivem na periferia do 

usufruto dos bens culturais e econômicos. Conforme Bassani et all (2010, s/p) a escola 

pública e seus professores possuem uma imagem negativa na sociedade brasileira: “A nossa 

insegurança não está apenas relacionada às fragilidades da formação inicial, está relacionada, 

sobretudo, a uma imagem negativa que a escola, especialmente a escola pública, e o 

professor, incluindo o de Educação Física, possuem em nossa sociedade.” Mas, também pelas 

difíceis condições de trabalho, permeadas de contradições, como nos lembra Charlot (2008, p. 21): 

De forma mais ampla, o professor trabalha emaranhado em tensões e 
contradições econômicas, sociais e culturais da sociedade contemporânea. 
[...] Existem tensões inerentes ao próprio ato de educar e ensinar. Quando 
são mal geridas, essas tensões viram contradições, sofridas pelos docentes e 
pelos alunos. 

 Identificamos também, que esta insegurança possui estreita relação a certo sentimento de 

incompletude numa formação que se preocupa em fazer aprender práticas corporais na escola, 

acompanhado de um questionamento que não cessa. Por que, em nossa formação, somos 

mantidos tanto tempo distantes da escola quando deveria ser o contrário? Por que nos 

ensinam tão pouco sobre o ensinar e o aprender práticas corporais quando deveríamos estar 

enriquecendo nosso repertório com vistas a democratizar as práticas corporais, seu 

conhecimento e cultura? 

Se não possuímos uma resposta imediata, pensamos, pelo menos, que este sentimento de 

insegurança e despreparo na formação inicial, poderia ser amenizado com o contato efetivo e 

pedagógico com a escola desde a primeira fase do curso. Neste ponto vale lembrar que as 

Práticas Pedagógicas como Componentes Curriculares (PPCC)7 devem transcender as 

experiências de ensino distantes das escolas e dos componentes que as cercam.8 Quanto mais 

cedo iniciarmos esta incursão à nova escola pública9, menos dramática será a inserção na 

                                                 
6 Cf. BACZKO (1984, p. 54), trata-se de um conjunto de relações imagéticas que agem no âmbito da memória 
afetivo-social de uma cultura, como substrato ideológico mantido pela comunidade. 
7 A maioria das disciplinas do currículo de Educação Física é contemplada com esse recurso, o qual destina um 
percentual de aulas semestrais, para que se efetue o contato dos alunos com as escolas e suas práticas. 
8 Ao longo do semestre, durante nossas reuniões denominadas ponto de encontro, fomos percebendo que o 
sucesso escolar é, primeiramente, relacionado ao conhecimento da comunidade escolar, famílias, profissionais, 
alunos e todo o clima formado pelas relações sociológicas e sociais, por onde começamos a desvelar os 
processos de fabricação das dificuldades e fracassos, como dos avanços e sucessos nas experiências escolares. 
Este é o ponto de partida para um trabalho pedagógico que considere as condições sócio-históricos dos sujeitos 
dos processos de aprendizagem.  
9 Permitimos-nos assim chamá-la, pois somente nos últimos dez anos tivemos no Brasil a massificação da escola 
pública no ensino fundamental. Hoje, segundo dados do INEP (INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA, 2007), temos 
garantindo a escolaridade da quase totalidade da população em idade que a essa corresponde. Esse quadro novo 
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realidade profissional e mais preparados estaremos para enfrentar as contradições inerentes a 

esta profissão.  

Este artigo reflete um momento particular desta formação: a nossa experiência de estágio 

supervisionado em Educação Física escolar, no segundo semestre de 2009, em três turmas 

dos anos iniciais de uma escola pública da periferia de Florianópolis. Além de relatar 

aspectos da nossa experiência, buscamos analisar diários de campo (DC) e conversas 

informais com pais, professores e alunos, e refletir sobre o sentido da violência nas aulas de 

Educação Física. Consideramos, em primeiro lugar, que é preciso evitar uma condenação 

moral e política da violência em substituição à sua analise preliminar. Para isso, este artigo 

problematiza a questão da violência a partir de estudos anteriores e aponta para possibilidades 

de análise. Em segundo lugar, vimos a necessidade de demarcar as situações estudas como 

transgressões ou delitos, sem dramatizar estas situações, pois nos perguntamos se é a 

violência na Educação Física o que realmente nos impede de trabalhar. Visto ainda, que nos 

episódios escolhidos, experimentamos possibilidades de relação com alunos e que nos 

permitem pensar em processos de desconstrução da violência nas aulas de Educação Física. 

2. Lógicas e processos de fabricação da violência escolar e em seu entorno 

A violência é um fenômeno complexo e que na mídia televisiva, no meio político ou no 

senso comum costuma estar relacionado principalmente às classes empobrecidas e, 

conseqüentemente, às escolas públicas. Neste contexto, procura-se pacificar pelo controle e 

pela força a escola e outros ambientes onde circulam os mais pobres, antes de se tentar 

analisar e compreender o que realmente acontece. Estudos científicos mostraram ao longo de 

décadas que a raiz da violência está nas contradições sociais que expropria, exclui e mantêm 

sobre certos mecanismos de controle os que têm pouco para manter uma estrutura societal 

repleta de desigualdades.10 Assim, a violência encontra-se nas relações sociais e humanas 

independente das condições econômicas, sociais ou culturais dos sujeitos ou grupos e 

participa de grande parte de suas escolhas e ações, sempre que o diálogo é substituído pela 

força econômica, física, bélica etc, que se impõe ao outro de modo arbitrário. 

É a partir dos anos 1980 que a questão da violência ganha força no debate público 

brasileiro. Segundo Sposito (2001, p. 90) “é preciso reconhecer que a elevação da violência à 

condição de problema nacional no debate público decorre também de sua disseminação e 

                                                                                                                                                         
exige das instituições um novo desafio: escolarizar um percentual novo de alunos que há dez anos não estaria 
presente. Ver Ireland (2007). 
10 Referimo-nos aqui aos estudos de Marx e Engels do final do século XIX e de outros, que tomaram este como 
referência para estudar a luta de classes e os fenômenos que desdobram desta em sociedades subseqüentes, como 
aqueles realizados pela Escola de Frankfurt.   
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diversificação no âmbito da sociedade civil.” Esses estudos se dirigiam às depredações 

escolares, principalmente nas periferias das grandes cidades, enquanto se dava pouca atenção 

às relações humanas na escola. Como conseqüência, tivemos a intensificação do policiamento 

no entorno escolar. Se as depredações tiveram um pequeno refluxo, aumentaram os casos de 

violência física entre os alunos, pais e professores.  

Nos anos 1990, a UNESCO11 iniciou uma pesquisa sobre as condutas de jovens em 

ambientes escolares. Essas seguem sendo realizados a margem do estado e de forma bastante 

tímida, como comenta Sposito (2001) sobre a pesquisa de Wanderley Codo em 1998, a única 

em caráter nacional. Nesse estudo, os tipos de violência mais freqüente são: “as depredações, 

furtos ou roubos que atingem o patrimônio, as agressões físicas entre os alunos e as agressões 

de alunos contra os professores.” (SPOSITO, 2001, apud CODO, 1999). Numa década 

marcada pelo crescimento da violência, especialmente a criminalidade e o tráfico nas grandes 

cidades, temos a formação de um clima que reflete diretamente no ambiente escolar:  

A escola sendo uma instituição social, produz e reproduz relações pautadas 
em violências. Esta sociedade de classes não conhece outro modo de 
resolver suas contradições fundamentais sem o emprego das violências, elas 
se tornam institucionalizadas, ou “modos de vida”. (VAGNER, 2004, p. 
176) 

A violência escolar mantém intima relação com o que está além dos muros da escola, 

como registra também Njaine & Minayo (2003, apud CARDIA, 1997, p. 124): “a violência 

vivida e testemunhada fora da escola tem impacto direto e indireto sobre a vida escolar: Afeta 

o desempenho dos estudantes, as relações entre os alunos e dos alunos com os professores e 

contribui para ampliar a violência social.” Mas, os modos de se expressar dessa violência 

adquirem diferentes contornos. São xingamentos, ameaças, atitudes opressoras e 

intimidadoras e também pelo ato/ação deliberada da agressão física, esta última podendo 

partir de um empurrão a um espancamento com graves conseqüências. Existe também a 

violência psicológica, exercida pelo poder das palavras que negam, oprimem ou destroem 

psicologicamente o outro (imposição do medo, terror, anulação...). Nas duas expressões, 

temos a ausência do diálogo, da negociação ou da argumentação como formas de 

entendimento.  

 Na escola, o que denominam de violência pode esconder fenômenos heterogêneos 

como a dramatização e a produção de um discurso patologizante e criminalizante para 

                                                 
11 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Foi fundada em 16 de novembro de 
1945 para acompanhar o desenvolvimento mundial e para buscar soluções para os problemas que desafiam 
nossas sociedades. Promove a cooperação internacional entre seus 193 Estados Membros e seis Membros 
Associados nas áreas de educação, ciências, cultura e comunicação.  
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situações que são freqüentes e muitas vezes banais. Nossa experiência de estágio é exemplar 

neste sentido quando coloca frente a frente culturas tão diferentes. Os estagiários, oriundos em 

grande parte de uma classe média, acabam fazendo uma leitura do que é violência diferente 

das crianças e jovens desta escola. Um insulto, que provavelmente seria considerado como 

uma violência por grande parte dos professores e estagiários, se perguntado aos alunos, muda 

de sentido (ROCHEX, 2003, p. 15). O contrário também parece ser verdadeiro, quando 

constatamos a pedagogia da ameaça e da intimidação utilizada por alguns professores, como 

estratégia pedagógica, na maioria dos casos é considerada pelos alunos como uma violência e 

sem que os professores se atentem para isso. Essas estratégias se inscrevem como modos de 

violência que contribuem para a permanência das desigualdades escolares. Com por exemplo, 

a interdição da ida ao banheiro, recreio, beber água, Educação Física. Ou ainda, quando se 

compara os alunos não reconhecendo os avanços daqueles em dificuldade. 

Entre esses dois extremos, dos que preconizam uma dramatização excessiva da violência 

escolar e dos que se encontram no registro da denegação, é que vamos construir nossas 

reflexões. Para Abramovay (2004), em muitos casos a violência é encarada na escola como 

uma forma habitual de tratar o outro e de ser tratado, e não como algo propriamente 

agressivo. Assim, o fenômeno passa a ser comum, banal, institucionalizado, sendo 

compreendido concomitantemente como inconcebível e condenável. O que gera um 

paradoxo, pois ao mesmo tempo em que da violência resulta indignação, contrariamente, 

resulta também a indiferença. 

Estes fenômenos são, em grande parte, fabricados por discursos que entendem a infância 

e a juventude de forma abstrata, idílica e ingênua, isenta de contradições próprias de uma 

sociedade também contraditória. Trata-se também de uma visão simplista, mitifica e 

dicotômica de escola, que a entende ou como emancipadora ou como alienante, e que busca 

causas e produz crenças ao invés de investir na verificação e produção de inteligibilidade 

sobre um fenômeno tão complexo.  

Para entender melhor a violência, não podemos desconsiderar o funcionamento da 

instituição escolar e os complexos processos de socialização da criança, jovens e suas 

famílias. Considerando, ao mesmo tempo, que a escola não é a única responsável pelo que 

acontece no seu interior. Portanto, é tão equivocado o discurso que a coloca como redentora e 

responsável pela solução de problemas sociais, quanto o que a coloca como impotente e que 

nada pode fazer com relação às desigualdades sociais. 

Isto posto, nos apoiamos numa reflexão de Rochex (2003, p. 16-17) para definir três 

lógicas que nos ajudam a pensar sobre os seus processos de construção.  
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A violência na escola trata da penetração de processos de violência em ambientes 

escolares. Relacionada à fenômenos sociais complexos como o desemprego, precariedade 

social, o tráfico de drogas, as violências domésticas, estas violências adentram as escolas, 

principalmente nas comunidades empobrecidas, vítimas mais agudas da crise econômica. 

Crise esta que a cada novo ciclo tem enfraquecido o valor do trabalho e da idéia que este é 

uma importante atividade social partilhada de socialização e autoconstrução de crianças e 

jovens das famílias destas comunidades. 

Uma segunda lógica, a da violência da escola, pode ser entendida pela redução da 

criança e jovem a aluno, os ignorando como pessoa. Como aluno, as crianças perdem sua 

referência comunitária, familiar, pessoal. Sem história, sem contexto sócio-historico, elas são 

alvos de rótulos e estigmas, não sem conseqüências para sua formação: agressivo, deficiente, 

burro, idiota, violento... Todo um processo de corrosão das famílias e da figura adulta em 

comunidades empobrecidas corrobora para que a criança assuma outras responsabilidades, 

funções que antes eram do encargo dos adultos e que a escola costuma desconsiderar em suas 

estratégias pedagógicas: como cuidar dos irmãos menores, da casa e do seu sustento etc.  

Uma terceira lógica, a da violência para com a escola resulta do ressentimento das 

crianças, jovens e suas famílias para com a escola e o seu funcionamento. É comum encontrar 

entre os jovens de periferia uma identidade comunitária e coletiva de periferia. Essas crianças 

e jovens costumam representar os de fora como invasores: a polícia, o político, o médico, por 

vezes, o professor. Trata-se também de uma cultura juvenil e de contrariedade a tudo o que é 

institucional, resultado da ausência histórica do estado e de políticas de combate às 

desigualdades sociais. Quando a escola encontra dificuldade no diálogo com a comunidade 

esta resistência e repúdio costuma aumentar, com o afrontamento aos professores e a 

depredação dos espaços públicos. 

A delinqüência infanto-juvenil é o desdobramento de uma cultura juvenil que começa 

com pequenos delitos e vai se ampliando. Alguns casos são possíveis de antecipá-los nos 

primeiros anos de escolaridade. Para isso, escola, comunidade e outras instituições públicas 

ou sociais, de atendimento a infância – como postos de saúde, conselho tutelar, projetos 

sociais, ONGs etc – precisam se encontrar em processos de intervenção coletiva e 

comprometida e com o estudo sistemático destas situações. Entretanto, é preciso estar atento 

ao que dizem Gomes e Fonseca (2005): O que está em jogo é também a nossa capacidade de 

suportar e gerar situações conflituosas, sem esmagar os alunos sob o peso da violência 

institucional.  
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A violência é hoje um dos problemas mais importantes nos estabelecimentos e 

comunidades. De acordo com Charlot (2002), os jovens envolvidos nos fatos de violência são 

cada vez mais jovens.12 Contudo, nem todas as escolas e comunidades são afetadas da mesma 

maneira. Cada escola precisa encontrar sua margem de trabalho, orientados na investigação da 

atividade do aluno e do seu funcionamento institucional e pedagógico. O estudo dessa 

problemática é justificável, para que nossa resposta não seja novamente a violência.  

3. Sobre o campo de estágio e Educação Física na escola 

Este campo de estágio atende uma parcela da população que habita o Maciço do Morro 

da Cruz.
13
 Essa população, predominantemente afro-descendente, passou a habitar o local no 

final do século XIX, depois que passou a ser “empurrada” do centro da cidade. Isso, pois a 

partir dos anos 1980 a capital do estado viu sua população crescer de forma acelerada e a 

cidade se modernizar, ao mesmo tempo em que ampliou os bolsões de miséria. A região 

central sofreu um processo de “branqueamento”, obrigando os afro-descendentes a ocuparem 

a periferia, os morros e terrenos mais acidentados e mais pobres, carentes de toda infra-

estrutura, conforme segue. 

[...] Deslocaram-se as populações de baixa renda, entre elas uma maioria 
negra, para os bairros mais carentes, principalmente os morros. A 
transferência dessas populações se processou com base num discurso 
eugênico, que visava promover a higienização e a medicamentação dos 
espaços, construindo assim uma cidade pretensiosamente “civilizada” no 
lugar da cidade “infecta” MARIA (2002, p. 147) 

Nas últimas décadas, um novo movimento promoveu a ocupação de parte destes mesmos 

morros, agora por famílias provenientes do oeste catarinense, em conseqüência do êxodo 

rural. Neste período, a capital/ilha viu sua população crescer de forma acelerada, mesclando 

modernidade e bolsões de miséria ainda maiores.14 Neste contexto se inscreve esta escola de 

ensino fundamental, que atende 285 alunos em dois turnos. Trata-se de uma escola que atende 

crianças oriundas do campo, mas é ainda a de maior percentual de afro-descendentes no 

município, os quais se constituem como vítimas históricas destas políticas de branqueamento 

que limitaram o acesso à bens econômicos e sócio-culturais da cidade. MARIA (2002, p. 152) 

                                                 
12 Em estudo, professoras da Educação Infantil dizem que elas também se defrontam com fenômenos de 
violência com crianças de quatro anos. (GOMES e FONSECA, 2005).  
13 Conjunto de morros situados no “coração” da ilha de Santa Catarina, no centro de Florianópolis. 
14 Cf. Dantas (2007), dados da Secretaria Municipal de Habitação e o IPUF (Instituto de Planejamento Urbano de 
Florianópolis), indicam que no Maciço do Morro da Cruz existem 6,6 mil residências em "áreas geográficas de 
risco, envolvendo 25.940 pessoas". Além dos riscos de desabamento e precárias condições de higiene, crianças e  
jovens convivem, diariamente, com a violência financiada pelo narcotráfico.  
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A escola em questão possui um dos IDEB15 mais baixos do município. A situação escolar 

é marcada pelo fato de que apenas seis professores, dos vinte e seis, são efetivos. A situação 

dos professores temporários é precária, eles permanecem no estabelecimento apenas por um 

ano. Mas, com freqüência, evadem antes disso por falta de condições ou por oportunidades 

mais interessantes. Os baixos salários e a falta de condições de trabalho contribuem para uma 

rotatividade intensa, causando desconforto aos demais professores e prejudicando iniciativas 

de projeto escolar coletivo. No quadro efetivo, temos um diretor, uma secretária, um assessor 

pedagógico e administrativo (que acumula inúmeras funções), dois professores dos anos 

iniciais e um professor de Educação Física.  

A escola realiza diversos projetos, resultado da iniciativa de seus professores e do 

financiamento do Governo Federal, visto que a escola sofre as conseqüências do abandono do 

Poder Público estadual. Nenhum deles é diretamente relacionado ao combate a violência, mas 

possuem interfaces que buscam apaziguar o fenômeno. O projeto Escola Aberta funciona aos 

sábados e domingos, fazendo da escola um espaço de lazer e um dos poucos espaços 

comunitários onde os jovens podem praticar esportes livremente. Após o encerramento das 

atividades diárias, o ginásio é ocupado imediatamente para a prática do futsal. Entretanto, esta 

atividade é pouco regulada pela administração e com freqüência encontramos estes espaços, 

no dia seguinte, depredados e sujos para a realização das aulas de Educação Física. O Projeto 

de Saúde Escolar (PSE) procura articular as ações da escola e do posto de saúde no 

atendimento da população infanto-juvenil, buscando realizar um diagnóstico da saúde da 

criança. Mas, após diagnosticado alguns casos, agentes de saúde e professores encontram 

dificuldades para articular suas ações, pois muitas situações resultam de graves problemas 

sociais que não encontram respostas na escola ou nos postos de saúde. Por fim, o Projeto Mais 

Educação, visa a formação integral, oferecendo linguagens diversas como a internet, esporte, 

arte e cultura, no contra turno escolar. Entretanto, constatamos que esses projetos acabam 

concorrendo entre si, ou ainda, com as próprias atividades escolares, perdendo seu sentido 

integrado, gerando duplicidade e inflação de atividades, em detrimento do letramento e da 

transmissão dos saberes escolares, como consta no seu Projeto Político Pedagógico.  

Em vigor desde 2007, o PPP é pouco recorrente entre os professores, pois lhes falta 

tempo para planejar as aulas, face aos freqüentes problemas disciplinares e de aprendizagem 

                                                 
15 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2007. Remete à tentativa de reunir num só indicador dois 
conceitos que dizem respeito à qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. 
Calcula-se o indicador a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e de médias de 
desempenho nas avaliações do INEP, denominadas Saeb – quando para as unidades da federação e para o país - 
e Prova Brasil – quando para os municípios - (INEP, 2010).  
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de seus alunos etc. Um dos grandes desafios que a escola se coloca, sobretudo em suas 

reuniões pedagógicas, é a maior proximidade com as famílias, comunidade e seus interesses.  

Recursos materiais têm sido repassados com freqüência pelo governo federal. Porém, na 

maior parte das vezes, a ordem de prioridade para o envio destes não é compatível com as 

necessidades da escola. Já os espaços físicos apresentam sérios problemas, desde a sujeira e 

precária manutenção pela falta de funcionários, que colocam em risco a vida de professores e 

alunos. São exemplares os equipamentos esportivos mal projetados ou produzidos com 

material de qualidade duvidosa e que permanecem sendo utilizados de forma precária. 

Este clima de abandono interfere nas aulas de Educação Física, pois quando chove as 

goteiras inundam o ginásio e obrigam que estas aconteçam em espaços menores e também 

inadequados. Essa é uma das variáveis importantes no que Bracht (2009) denomina de 

desinvestimento pedagógico, o qual leva a imputar uma culpa aos professores, na falta de 

pesquisas que mostrem a fabricação deste fenômeno a partir de um conjunto de ocorrências.  

Ainda assim, temos que a Educação Física é uma das disciplinas mais comemoradas 

pelos alunos, o que tem relação com sentido gratuito que a mesma adquire em escolas 

públicas presente na maioria dos discursos e práticas de alunos e professores.16 Enquanto 

gratuidade da Educação Física entendemos também seu caráter compensatório. Ou seja: um 

momento para descansar, nada mais do que o “recreio ampliado”. O que indica que os alunos 

podem não gostar das aulas em si, mas apenas de sair de sala (VAZ et all, 2002). Uma 

pergunta que sempre volta é sobre a legitimação da Educação Física enquanto disciplina 

curricular obrigatória, prevista em diretrizes curriculares nacionais (PCNs) e estaduais, e que 

deveria garantir transmissão e apropriação de práticas corporais concebidas como 

conhecimento. A negligência no ensino dos saberes como a condescendência para com um 

sentido gratuito da Educação Física, não seria em si um dos modos da violência se expressar 

nos ambientes escolares? 

4. O ensino da Educação Física: questões que emergem da prática.   

Nosso estudo se utiliza de exemplos de situações ocorridas durante o estágio 

supervisionado em Educação Física, realizado com três turmas dos anos iniciais, todos na 

faixa dos 6 aos 9 anos. Trabalhamos com as denominadas turmas 11, 12, 21, com 20, 19 e 21 

alunos, respectivamente. Todavia, o número de alunos que freqüentava as aulas oscilou muito 

                                                 
16 Cf. PINTO (2010) o sentido gratuito da Educação Física é predominante nos discursos dos alunos das escolas 
públicas de Florianópolis. Ele está relacionado com a representação de uma disciplina que não exige a escrita, a 
leitura e nem mesmo a reflexão sobre seus conteúdos. Trata-se de uma disciplina onde se pode fazer “o que se 
quer”, com os colegas que gosta e num espaço com pouca ou nenhuma exigência. Inclusive, é permitido não 
fazê-la com condescendência do professor.  
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durante o semestre em função das mudanças climáticas, mas também da evasão ou 

transferências.  

Nas primeiras observações de aulas verificamos um esforço do professor para manter os 

alunos nas atividades propostas (brincadeiras diversas) e forte insistência dos meninos para 

jogar futebol e das meninas para pular corda, induzindo-nos a pensar que esse modelo fizesse 

parte da cultura escolar e tivesse sido interrompido pela presença do estágio.  

Observamos que em suas aulas o professor encontrou muita dificuldade para mediar 

relações de conflito entre alunos, que se agrediam com freqüência de forma física e verbal. 

Para os alunos este modo de relacionar-se parecia habitual. Eles usavam insultos, ameaças e 

pequenas agressões físicas para se impor frente a um colega ou resistir as suas investidas. Este 

modo de relacionar-se dificilmente tinha como conseqüência uma agressão mais grave. Em 

algumas situações, e de forma aleatória, o professor intervinha para ameaçar, repreender ou 

dar um castigo ao agressor. Como por exemplo, deixá-lo de fora da atividade, sentado na 

arquibancada. Percebemos que estas relações constituem uma cultura da ameaça e da 

intimidação como estratégia para fazer valer interesses pessoais no ambiente escolar, tanto por 

parte dos alunos como dos professores.  

Quando da realização de práticas esportivas também percebemos este clima de tensão e 

disputa, que se expressavam pela agressividade e o descontentamento para com os colegas 

(sejam da sua equipe como da adversária) toda vez que sua equipe sofria um revés. Estas 

situações, vistas de outra perspectiva, poderiam se inscrever num movimento de promoção 

permanente da reflexão sobre as práticas corporais17, da promoção do conhecimento de si e 

de seus limites físicos, psíquicos e sociais, elevando a formação no sentido de outra 

inteligibilidade, que permita também o conhecimento da função social destas práticas na 

realização dos projetos e desejos individuais e coletivos. O episódio a seguir apresenta uma 

das atmosferas de aula e nos ajuda a situar nossas reflexões: 

Ao fazer uma roda, para que a atividade pudesse ter início, a estagiária 2 dá 

uma das mãos para a aluna M. e a outra para o aluno B. Ao ver a estagiária 

2 dando a mão para B., M. olha para B. com uma expressão de desgosto no 

rosto e fala para a estagiária 2: - Ui professora, você vai dar a mão para 

esse ‘perebento’? A estagiária olha para o aluno, e em seguida para M. e 

responde: “Não vejo porque não, somos todos iguais aqui M.”. Nesse 

instante, a estagiária precisa sair da roda e fala para M.: “M., dá tua mão 

para o B.”. A menina recolhe a mão e diz: “Não professora, ele é de outra 

raça” (DC, 26/08 e 04/09/2009).  

                                                 
17 Ver PINTO & VAZ (2009) que tratam dos diferentes processos de apropriação das práticas corporais, 
especificamente, sobre o desenvolvimento de processos de secondarização nas aulas de Educação Física.    
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 A aluna M pode ser considerada uma afro-descendente, enquanto o aluno B, filho de 

agricultores, oriundos do oeste, é branco e de olhos azuis. Temos o registro de um 

preconceito “às avessas”, resultante do choque cultural que reúne num mesmo bolsão de 

miséria famílias com diferentes trajetórias sócio-culturais. Dentro da escola encontra-se 

confrontadas as diferenças entre comunidade, família, escola e os saberes próprios de cada 

grupo. Conforme Rochex (1995) é preciso considerá-las de forma a dialética e trazer a 

reflexão e o diálogo para o centro do debate escolar, priorizando uma formação intelectual de 

qualidade, mas também de um sujeito conseqüente e responsável por suas ações.  

Para Charlot “a violência será bem mais provável, na medida em que a palavra se tornar 

impossível” (2002, p. 437). Todavia, este recurso da “palavra” para com os alunos, nem 

sempre nos é possível, o que exige um esforço do professor no sentido do conhecimento dos 

percursos singulares, da persistência e da criatividade.  

Quando a aula já se dava por encerrada, aconteceu uma briga mais ríspida 
entre os alunos W. e R. O estagiário 2 intercedeu no mesmo instante e 
cessou a briga. Nisso, o aluno W. retira-se do ginásio, de modo que o 
estagiário 2 procura apenas o aluno R. para conversar sobre o ocorrido. 
Contudo, esse também lhe dá as costas. (DC, 18/09/2009)  

Muitas vezes é preciso considerar que a palavra é difícil para a criança, pela falta da 

cultura da mesma, mas também por toda uma atmosfera que o professor desconhece. Casos de 

abusos e violências domésticas e comunitárias, mais freqüentes do que imaginamos, 

colaboram para que as crianças, com medo de represálias maiores, se calem. Isso exige da 

escola e seus professores um empenho em compreender o clima antropológico como o 

sociológico familiar de cada criança, seus valores e preconceitos, sua relação com a 

escolaridade e com o aprender.  

Em nossas aulas procuramos registrar e refletir as situações/ações violentas independentes 

dos espaços onde ocorriam, com foco principal nas aulas de Educação Física. As situações mais 

freqüentes foram de violência verbal, como os insultos e ameaças, e a agressão física, 

caracterizada aqui por tapas, chutes, socos e empurrões desferidos pelos alunos, uns contra os 

outros. Conforme relatamos em diário de campo: “[...] insultos e ameaças como “filho da puta, 

vou te matar” foram freqüentes durante esta aula.” (DC, 04/09/2009).  

Essas situações, apesar de mais presentes entre meninos, também ocorreram entre as 

meninas. Conforme Njaine & Minayo (2003, p. 125): “Ainda que uma proporção muito 

menor, a linguagem da violência entre as meninas como forma de comunicação, surge de 

modo tão cruel quanto no universo masculino”. Uma situação real de aula pode ser tomada 

como exemplo: “Durante a formação de uma roda cantada, a aluna J. acertou um tapa no rosto 

do aluno E. e em seguida se auto excluiu da atividade” (DC, 15/10/2009). 
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Nossa atitude frente às situações relatadas priorizaram o diálogo seguido de uma 

conseqüência combinada com os alunos, para que os mesmos refletissem sobre sua 

responsabilidades dentro da escola e as conseqüências de cada ação. Dentre essas 

conseqüências, por vezes, utilizamos a mesma estratégia adotada pelo professor: afastar o 

aluno da atividade para em seguida conversar com o mesmo.  

 [...] a atividade estava sendo realizada com muito sucesso, porém, uma briga 
entre os alunos K., J. e V. acabou tumultuando o ambiente. Foi necessária a 
intervenção do estagiário e também do professor de estágio. Depois do 
ocorrido, o aluno K.,  causador da briga, foi levado até a sala do coordenador 
pedagógico da escola, para uma conversa. (DC, 10/09/2009) 
[...] na terceira atividade da aula, denominada “A canoa virou”, o aluno K. 
precisou ser retirado da brincadeira, pois agrediu o colega V. O estagiário 
fez com que K. reconhecesse o excesso e pedisse desculpas ao colega, bem 
como tentou deixar claro para os demais alunos que K. havia pedido 
desculpas. (DC, 23/09/2009) 

A decisão dos professores de retirar os alunos que provocavam situações violentas 

também foi averiguada em estudo como o de Gomes e Fonseca (2005). Segundo os autores, é 

comum as professoras tirarem os alunos da sala e os mandarem para a secretaria. Entretanto, 

quando ocorre apenas a retirada dos alunos da atividade, como um castigo, esta ação se 

constitui num limite por fora, onde o aluno não vê as conseqüências de seus atos implicadas a 

ação do professor. Ele não reflete sobre as conseqüências de sua ação e se atitude do professor 

for insignificante, cria-se um sentimento inconseqüência nas relações. 

A promoção de diálogos problematizadores das práticas violentas, transgressoras e agressivas 

pode não resolver de imediato os problemas, mas inicia um processo no qual a criança vai se 

sentindo responsável por suas ações, verificando as conseqüências, passando a obter limites por 

dentro. Ou seja, quando o aluno compreende que na escola o professor e o aluno possuem um 

lugar, a partir dos quais vão construindo trajetórias de sucesso ou fracasso nas relações com os 

outros, com os saberes, com a vida. Muitas vezes, enquanto estagiários, pouco sabíamos como 

proceder nessas conversas.  Em princípio tentávamos entender o que de fato havia acontecido, 

ouvir o que o(s) aluno(s) tinha a dizer e falar sobre alternativas a serem adotadas que não fossem 

violentas (como por exemplo, procurar o professor quando um aluno o ofender). 

5. Notas finais: 

O estágio supervisionado proporcionou, em nosso caso, a oportunidade de se 

experimentar e produzir ferramentas didático-pedagógicas importantes à formação 

profissional. As situações de aula nos deram a dimensão da inópia de aprofundamento nas 

bases teóricas relacionadas à Educação Física e ao contexto escolar, bem como nos 

permitiram ver envoltório docente, com seus dilemas e contradições, que nos levaram muitas 

vezes a rumos sem respostas. Todavia, nos mostraram a importância da relação teoria e 
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prática, valorizando tanto o saber inscrito nas ações cotidianas quanto nas pesquisas relatadas 

em livros e artigos, estudadas durante o semestre. 

Este estudo exploratório mostra a importância de se conhecer ao máximo o contexto de 

intervenção e desde as primeiras fases do nosso curso, para que possamos nos apropriar das 

ferramentas de observação, incorporando uma atitude investigativa, que nos instigue e nos 

ensine a trocar a crença pela verificação.  

A Escola possui carências efetivas de instrumentos que lhe permita compreender o 

antropológico e o sociológico que se encontram na base das situações de transgressão e 

violência singulares e coletivas. Destacamos ainda, o fato de nos sentirmos pouco preparados 

para o dialogo com os mais jovens, principalmente aqueles que vivem outra condição sócio-

econômica e cultural. Assim, o que podia nos parecer a princípio, singelo em demasia, 

revelou-se como uma tarefa delicada, visto que nem sempre estagiários e professores 

sabíamos como conduzir essas conversas.  

Este artigo não se apresenta como um caderno de receitas, mas lança desafios como o 

estudo permanente das situações e formas de abordagem à violência escolar. Por exemplo, o 

esclarecimento dos mal-entendidos entre aquilo que os alunos acham que a escola espera 

deles e o que a escola realmente lhes exige. A escola tem como função diagnosticar e criar as 

condições para que este aluno, que se encontra em dificuldade, construa seus próprios meios 

para superá-la. Os alunos têm o direito de se apropriar de uma postura de questionamento, 

curiosidade, inquietude, principalmente os menos familiarizados com a cultura escolar. Pois, a 

não aprendizagem dos conhecimentos é a maior das violências escolares. Segundo Rochex 

(2003, p. 21) para avançar é preciso atividades como provar (gosto e não gosto), tentar (posso 

ou não posso), aprender (sei e não sei). Neste sentido, aprender é se por em risco, se 

empenhar, se desestabilizar e desistir da onipotência que desconsidera o trabalho. Na escola, 

os alunos mais inseguros, mais desestabilizados do ponto de vista da sua identidade por 

processos sociais, desestabilizados em seu projeto de ser, na sua relação com o futuro, são os 

mais resistentes à socialização escolar. Para Charlot (2002), o problema não é fazermos 

desaparecer da escola a agressividade e o conflito, mas cuidarmos para regularmos os mesmos 

através da não violência. Isso, pois a violência resulta de relações de poder que permitem a 

acumulação de capital a partir da exploração e desvalorização do trabalho. Se aos mais pobres 

só lhes resta sua força de trabalho, o combate a violência exige que reabilitemos o trabalho 

como dimensão antropológica da constituição do sujeito e da sociedade.  
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