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Resumo  De um modo geral, a violência é hoje uma das principais 

preocupações da sociedade. Considerando o fenômeno de 

violência/indisciplina escolar, acreditamos que a disciplina de 

Educação Física Escolar, por meio de sua proposta pedagógica, 

poderá possibilitar a efetivação do processo educacional mediante 

práticas educativas. Autores como Correia (2010) e Oliveira (2004) 

discutem a violência nas escolas, direcionando as aulas de 

Educação Física como instrumento de desenvolvimento social e 

integração. O objetivo deste estudo é identificar as ações de 

violência na escola, analisando suas prováveis causas e refletir 

sobre o papel, desta disciplina, e a participação pedagógica deste 

profissional na minimização da violência. Serão realizados 08 

encontros de 04 horas, em forma de Oficinas Pedagógicas, com 

os professores de Educação Física do Colégio Estadual Altair 

Mongruel, no município de Ortigueira. A concepção de 

ensino/aprendizagem, dos docentes, será foco de discussão, 

como também as problematizações com a incidência das 

possibilidades ou não de inovação pedagógica a partir dos 

estudos, discussões e reflexões realizados. Haverá a oportunidade 

da elaboração de uma proposta de trabalho, que contemple ações 

na prevenção a violência escolar. As propostas de trabalho que 

emergirem das oficinas serão desenvolvidas pelos professores 

com seus alunos. 
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APRESENTAÇÃO 

Esta Produção Didático-Pedagógica no formato de Unidade Didática tem a 

finalidade de analisar, discutir e criar estratégias pedagógicas, na disciplina de 

Educação Física, para a prevenção das violências no ambiente escolar. 

A violência é um fenômeno que atinge também a escola, e tem provocado 

discussões acerca do papel da educação. É consenso que a violência escolar é uma 

questão de suma importância e que deve ser analisada e estudada na atualidade, 

tendo em vista suas prováveis consequências. Considerando o fenômeno de 

violência/indisciplina escolar, acreditamos que a disciplina de Educação Física 

Escolar, por meio de sua proposta pedagógica, poderá vir a possibilitar a efetivação 

do processo educacional mediante práticas educativas que possam valorizar o 

reconhecimento das normas do grupo, regras e disciplina. 

Os problemas sociais repercutem no ambiente educacional e somente com a 

participação do coletivo escolar, que envolve os profissionais da educação, alunos, 

pais, comunidade, entidades governamentais será possível amenizar as situações 

de violência que tem se manifestado nas escolas.   

A Educação Física no âmbito escolar é entendida como uma disciplina 

curricular de enriquecimento cultural, fundamental à formação da cidadania dos 

alunos, baseada em um processo de socialização em que estão contemplados 

valores morais, éticos e estéticos, que consubstancia princípios humanistas e 

democráticos.  

Para isto, as estratégias de ação didático-pedagógicas para esta tão 

importante área devem estar voltadas para a superação de práticas injustas e 

discriminatórias.  

A Educação Física Escolar, enquanto componente curricular deve assumir 

também um papel social e transformador, de uma prática educativa comprometida 

com a formação de atitudes e valores para a transformação de sua condição 

enquanto sujeito de relações afetivas, cognitivas e, sobretudo, morais, para poder 

viver sem agredir ou prejudicar o outro.  

A Educação Física, por ser uma disciplina que apresenta em parte do seu 

plano curricular uma maior aproximação física entre os alunos, serve como um bom 

instrumento para aplicar conceitos da ética e da axiologia nas atividades 

desenvolvidas com os alunos. 



Com esta intenção, de contribuir para o desenvolvimento de ações na 

prevenção da violência escolar, esta produção didática tem por objetivos:  

- Construir uma Proposta Pedagógica na Educação Física Escolar, pautada 

na prevenção da Violência Escolar; 

- Discutir com os professores de Educação Física, aspectos centrais sobre 

violência na escola; 

- Identificar, de forma comparativa, os casos de violência na escola, 

ressaltando o papel da Educação Física nessa luta, propondo práticas que 

melhorem as convivências escolares; 

- Trabalhar com os professores de Educação Física as consequências da 

violência escolar no desenvolvimento físico, psíquico e social da criança e do 

adolescente. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Como se trata de um Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, vinculado 

ao PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional, o mesmo será encaminhado 

com a proposta de Oficina Pedagógica1
 que visa oportunizar a inovação da prática 

pedagógica a partir das discussões sobre os documentos oficiais e concepções 

pedagógicas para a Educação Física. 

Após encaminhamento de apresentação do Projeto de Intervenção e pesquisa 

aos Diretores das Escolas e Professores e com a adesão dos participantes, a 

proposta de oficinas terá início no primeiro semestre de 2015. Serão realizados oito 

encontros de quatro horas, cada um deles, totalizando 32 horas de estudo.  

Ainda, no primeiro semestre de 2015, haverá a socialização deste projeto, 

com professores da rede pública de ensino do Paraná, através do GTR – Grupo de 

Trabalho em Rede. 

Finalmente, no segundo semestre de 2015, com a redação do Artigo Final 

PDE será exposto e divulgado os resultados e a conclusão desta pesquisa. 

Esta Produção Didático-Pedagógica é desenvolvida para enfrentar a 

problemática da violência escolar oportunizando aos profissionais da disciplina de 

Educação Física a construção de estratégias pedagógicas e a prática de 

                                                           
1  Oficina Pedagógica: É, nas palavras de Vieira e Volquind (2002, p. 11), “um espaço para 

aprendizagem; um processo ativo de transformação recíproca entre sujeito e objeto; um caminho com 
alternativas, com equilibrações que nos aproximam progressivamente do objeto a conhecer”. 



comportamentos junto com o coletivo escolar para a prevenção da violência na 

escola e na sociedade. 

Durante as Oficinas Pedagógicas, haverá o estudo de textos, de documentos 

oficiais, das Diretrizes Curriculares de Educação Física, da Proposta Pedagógica 

Curricular de Educação Física e apresentações, para um maior conhecimento e 

embasamento teórico do tema do projeto proposto e como recurso para as ações a 

serem aplicadas na escola.   

A metodologia adotada é a pesquisa-ação, por ser uma metodologia de 

caráter participativo, que pode promover condições para ações e mudanças no 

contexto escolar. A pesquisa-ação permite uma melhor harmonia entre a teoria e a 

prática, com resultados que colaboram com as atividades docentes e favorecem as 

transformações de situações dentro da própria escola, capaz de refletir em 

mudanças sociais. 

Assim, esta Produção no formato de Unidade Didática, articulada com o 

Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE é destinada aos professores de Educação Física do Colégio 

Estadual Altair Mongruel, no município de Ortigueira. 

Para identificar as situações de violência que se manifestam no ambiente 

escolar serão entregue questionários aos professores de Educação Física, público 

alvo deste trabalho. 

Tendo em vista que a presente proposta de intervenção pedagógica está 

voltada aos professores de Educação Física da Rede Estadual de Educação do 

Estado do Paraná, na modalidade presencial, o relato do encaminhamento 

metodológico é descrito na seguinte forma:  

 

Apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola (Apêndice 1), 

contendo o resumo, problematização, justificativa, objetivos, fundamentação teórica, 

e estratégias de ação, a serem adotadas para implementação dessa unidade 

didática, tendo em vista evidenciar, a direção, equipe pedagógica, e professores 

participantes, a relevância dessa intervenção.  



Objetivamos expor e sensibilizar a organização escolar da necessidade 

histórica disposta na presença da Educação Física no currículo escolar, 

considerando a sua relevância política e acadêmica na busca da superação do 

modelo hegemônico. 

Apresentação do Cronograma de Ações (Apêndice 2) da implementação da 

intervenção pedagógica para os professores de Educação Física do Colégio 

Estadual Altair Mongruel, Ensino Fundamental, Médio e Normal, convidando para 

participação desse curso de formação continuada, que certificará todos os 

participantes com a carga horária de 32 horas, pela Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, os encontros serão dispostos em formato de oficinas presenciais, sendo 

necessário o preenchimento da Ficha de Inscrição (Apêndice 3). 

  

Aplicação do Questionário de Sondagem (Apêndice 4), tendo em vista 

detectar as informações que cada participante possui acerca do tema, identificar a 

visão que eles possuem sobre a importância da Educação Física no contexto 

escolar e ainda perceber as características da prática pedagógica utilizada pelos 

profissionais desta disciplina. 

Na sequência, após o preenchimento dos questionários, haverá o estudo do 

Artigo (Anexo 1): A Educação para Paz nas Entrelinhas do Pensamento 

Educacional de Paulo Freire, do Professor Nei Alberto Salles Filho 2 , (SALLES 

FILHO, 2008). 

 

 

Para encerrar a OFICINA I, os participantes deverão, em grupos, registrar 

uma reflexão sobre os principais itens, deste primeiro encontro, e socializar com os 

                                                           
2  Coordenador do Núcleo de Estudos e Formação de Professores em Educação para a Paz e 

Convivência (NEP) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG/PR). E-mail: 
prof.neialberto@gmail.com 
 

mailto:prof.neialberto@gmail.com


demais grupos.   

 

OFICINA I – Registro da reflexão em grupo 

Professores: 

 

1.1 Definição:  

 

 

1.2 Consequências:  

 

 

1.3 Causas:  

 

 

 

 

 

Neste encontro serão discutidas as propostas pedagógicas juntamente com a 

presença de professores e o Técnico Pedagógico do NRE Telêmaco Borba, a fim de 

debater dentro da Proposta Pedagógica da Educação Física ações e como a 

Educação Física Escolar contribui para a prevenção da violência.  

Currículo Disciplinar: Pensar currículo é conduzir uma série de reflexões 

acerca dos objetivos que visamos atender para cada etapa de ensino. Quais valores 

devem-se ensinar? Por que dessa opção? Quem pode participar dessas decisões 

que define os caminhos da escolaridade? Para quais alunos se definiu esses 

saberes? Quais interesses estamos atendendo? Com que recursos metodológicos 

atuaremos? Quais materiais utilizaremos? Qual tempo espaço devem ser adotados? 

Quem deve definir o fracasso ou o sucesso escolar? Como avaliar?  

A opção do estado do Paraná visa dar ênfase na escola como lugar de 

socialização do conhecimento, pois esta função busca instrumentalizar os 

estudantes de classes menos favorecidas que tem nela por vezes a única 



oportunidade de acesso ao mundo letrado, conhecimento específico, reflexão 

filosófica e contato com a arte, permeando a sua contextualização estabelecendo 

entre eles as relações interdisciplinares (PARANÁ, 2008). 

 

 

Questões para debate: 

  - O que é importante para pensar em currículo? 

  - Que objetivos o ensino deve perseguir? 

  - O que ensinar, ou que valores, atitudes e conhecimentos? 

  - Por que ensinar o que se ensina, deixando de lado muitas outras coisas? 

  - Todos estes objetivos devem ser para todos os alunos ou só para alguns? 

  - Com que recursos metodológicos, ou com que materiais ensinar? 

 

  

OFICINA II – Questionário aos participantes  

Leitura do texto (Anexo 2): História da Educação Física. 

Professores: 

 

Questões: Posicionamento/Opinião: 

- O que é Educação Física? 

 

 

- O que ela se propõe a ensinar? 

 

 

- A quais interesses dessa forma 

ela está atendendo? 

 

 

- Porque ela possui esse formato?  



 

- Essa disciplina pode atuar na 

formação política? 

 

 

- Ela pode atuar como 

colaboradora da transformação 

social? Como? 

 

 

 

Neste encontro haverá o estudo, do documento oficial, do Ministério da 

Justiça, sobre a Aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente na educação.  

  

Leitura do documento oficial (Anexo 3) que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e dá outras providências.  

 

 

Os participantes deverão, em grupos, registrar suas conclusões sobre os 

principais itens, deste terceiro encontro, e socializar com os demais grupos. 

 

OFICINA III – Registro das conclusões em grupo 

Professores: 

 

3.1 Ato Infracional:  

 

3.2 Medidas Pertinentes  



aos Pais ou Responsáveis:  

 

3.3 Atribuições do 

Conselho Tutelar:  

 

 

 

 

 

Nesta oficina serão apresentados, através de slides (Anexo 4), os temas: 

- Violência Escolar e Proteção da Criança; 

- Atribuição das Escolas e Órgãos de Segurança em relação à criança e o 

adolescente. 

 

Após a apresentação os participantes serão convidados a participar da 

discussão, através de uma mesa redonda, do tema proposto juntamente com os 

membros do Conselho Tutelar do município de Ortigueira. 

 

 

Nesta ação, os participantes terão a oportunidade de elaborar questões e 

esclarecer suas dúvidas, sobre o tema proposto, aproveitando a presença dos 

membros do Conselho Tutelar do município de Ortigueira. 

 

OFICINA IV – Questões sobre os temas: 

Violência Escolar e Proteção da Criança; Atribuição das Escolas e Órgãos de 

Segurança em relação à criança e o adolescente. 

Professores: 



 

Questões: Posicionamento/Opinião: 

1) 

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

4) 

 

 

5) 

 

 

 

 

 

Nesta oficina, os professores irão diagnosticar as causas da violência e com 

que frequência vem ocorrendo esses casos e suas consequências. Relatando suas 

experiências pedagógicas bem como constatando a problemática que ocorre nas 

aulas, apresentando estratégias que amenizem o crescimento dessa violência e 

aferindo os motivos que levam o aluno a prática violenta na escola. 

 

Sensibilização acerca do tema proposto, observação e reflexão do vídeo 

(Anexo 5): Casos de Violências nas Escolas.  

 

 



Cada participante deve expor para o grupo os principais casos de violência 

escolar, que já enfrentou em sua carreira profissional. 

 

OFICINA V – Registro dos casos de violência 

Professor: 

5.1 Causas da Violência: 

 

 

5.2 Casos ocorridos na escola: 

 

 

5.3 Consequências dos atos 

violentos: 

 

 

 

 

 

Neste encontro haverá a análise, reflexão e conclusão das atividades 

desenvolvidas, através de uma mesa redonda, sendo que os professores serão 

provocados a criarem possibilidades de análise e reestruturação da Proposta 

pedagógica. 

 

 

Discussão sobre as DCE – Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, da 

disciplina de Educação Física, apresentação do resultado dos Questionários de 

Sondagem (Apêndice 4), aplicados durante a Oficina I, tendo em vista detectar as 

informações que cada participante possui a cerca do tema, identificar a visão que 

eles possuem sobre a importância da Educação Física no contexto escolar e ainda 

perceber as características da prática pedagógica utilizada pelos profissionais, desta 

disciplina, em vista da Perspectiva da Prevenção às Violências Escolares. 



 

 

A partir das considerações, idealizar um plano de ação docente que 

contemple a Educação Física e seus conteúdos, com práticas pedagógicas capazes 

de consolidar ações que conduzam a emancipação humana.  

 

PLANO DE AÇÃO DOCENTE 

Professor: 

Estabelecimento:  

Município:  

E-mail:  

Nível de Ensino: 

Disciplina:  

Conteúdo Estruturante:  

Turma / Ano: 

Conteúdo Básico:  

Conteúdo Específico: 

Duração:           horas/aula  

Justificativa:  

 

Objetivos: 

 

Materiais:  

 

Encaminhamento Metodológico:  

 

Avaliação: 

 

Referências: 

 

 



As propostas de trabalho, que emergirem nesta oficina, serão aplicadas pelos 

professores, em sala de aula com seus alunos, e os resultados apresentados e 

discutidos no próximo encontro.   

  

 

Neste encontro, haverá a oportunidade da elaboração de uma proposta de 

trabalho (Plano de Trabalho Docente), que contemple conteúdo(s) e 

encaminhamentos metodológicos voltados a ações nas aulas de Educação Física 

para a prevenção da violência escola, onde possuirá um caráter contextualizado o 

que favorece a aprendizagem significativa.  

 

 

Com base nos planos de ação docente, elaborados na oficina anterior, e nas 

DCE – Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, da disciplina de Educação 

Física (Anexo 6), que trazem a teoria e a prática da disciplina, discutir a prática 

pedagógica, privilegiando inovações e ações na metodologia do ensino da Educação 

Física, em relação à violência escolar. 

 

 

Nesta ação, após as apresentações das aulas, elaboradas pelos professores 

na Oficina VI, e com os comentários sobre o envolvimento dos alunos nesta prática, 

os professores farão a incorporação das atividades válidas, para a prevenção da 

violência escolar, no seu PTD – Plano de Trabalho Docente. 

 



               

 

Neste momento, os professores também serão convidados a fazer uma 

reestruturação das atividades, que não tiveram o envolvimento dos alunos, ou que 

não atingiram os objetivos esperados, destacando os motivos da inviabilidade. 

 

 

Neste encontro de encerramento, convidamos o Prof. Ms. Nei Alberto Salles 

Filho, orientador desta Produção, para proferir a Palestra “A Cultura da Paz” e 

apresentar os trabalhos realizados no Núcleo de Educação para a Paz – 

NEP/UEPG. 

 

 

       

 

Incorporação Reestruturação 

Resultados Ações 



Haverá a realização de um evento em forma de seminário, com a presença de 

todos os participantes, professores, diretores, equipe pedagógica e os 

representantes do NRE de Telêmaco Borba, a fim de apresentarem resultados e 

ações, na prevenção de violência escolar e mediação de conflitos.  

 

 

A sequência das Oficinas proporciona a reflexão conjunta, dos profissionais 

de Educação Física, sobre o impacto que essa disciplina escolar pode oferecer na 

perspectiva da prevenção as violências escolares.  

Assim, na Oficina I, o objetivo é ter conhecimento do Projeto de Intervenção 

Pedagógica na Escola, levantar questões sobre a temática através da aplicação do 

Questionário de Sondagem e apresentar a publicação de um estudo na área, no 

formato de artigo, sobre Educação para a Paz. Na Oficina II, com as discussões dos 

documentos, Proposta Pedagógica e Currículo Disciplinar, e a leitura do texto, 

História da Educação Física, o objetivo é refletir sobre a temática e apresentar 

argumentos para as questões elaboradas. Na Oficina III, o objetivo é apresentar, na 

sua íntegra, o Estatuto da Criança e do Adolescente e levantar questionamentos de 

como este documento está sendo interpretado na escola e na comunidade. Na 

Oficina IV, a intenção é de esclarecer as Atribuições das Escolas e dos Órgãos de 

Segurança em relação à criança e ao adolescente e receber as contribuições dos 

membros do Conselho Tutelar do município de Ortigueira. Na Oficina V, é possível 

conhecer os episódios de violência que vem ocorrendo no Colégio Estadual Altair 

Mongruel, bem como as consequências desses atos, devido aos relatos dos 

professores participantes. Na Oficina VI, o objetivo é, baseado nas DCE – Diretrizes 

Curriculares Estaduais de Educação Física (PARANÁ, 2008), adquirir subsídios 

teóricos e metodológicos para a construção de um Plano de Ação Docente que 

contemple atividades/atitudes na prevenção da violência escolar. Na Oficina VII, o 

objetivo é incluir no Plano de Trabalho Docente as atividades que, aplicadas aos 

alunos, surtiram efeitos para reduzir os comportamentos violentos e para a 

prevenção desses atos. Finalmente, na Oficina VIII, com a Palestra “A Cultura da 

Paz” e a apresentação dos trabalhos do Núcleo de Educação para a Paz – 



NEP/UEPG, o objetivo é de demonstrar o desenvolvimento de ações, provenientes 

da comunidade científica, para a prevenção da violência nas escolas e na 

sociedade. 

Portanto, a implementação desta proposta visa o despertar da comunidade 

escolar, que abrange os profissionais da educação, a equipe pedagógica, alunos, 

pais, comunidade e órgãos governamentais, para o enfrentamento dessa 

problemática, a violência escolar, propondo construções de atividades, para aplicar 

com os alunos na disciplina de Educação Física, e sua incorporação na Proposta 

Pedagógica de Educação Física. Sendo assim, configura-se como estratégia 

fundamental para favorecer as mudanças necessárias, na Educação Física Escolar, 

que podem acontecer e refletir na escola e na comunidade, com condutas de reduzir 

os atos caracterizados como violentos ou inadequados ao convívio social.        

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRACHT, V. Educação física e aprendizagem social. Porto Alegre: Magister, 

1992.  

 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

 

BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF, v.134, n 248, p. 27.833-27841, 23 dez. 1996. 

 

CORREIA, M. M. Trabalhando com jogos cooperativos. 4. ed. São Paulo: 

Papirus, 2010. 

 

FRIGOTTO, G. A produtividade da escola improdutiva: um (re) exame das 

relações entre educação e estrutura econômico-social e capitalista. 4. ed. São 

Paulo: Cortez, 1993.  

 

GRUPO GLOBO G1/Educação. Veja vídeos de casos de violências nas escolas 

em todo o Brasil. Disponível em: 



<http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/05/veja-videos-de-casos-de-violencia-

nas-escolas-em-todo-o-brasil.html>. Acesso em: 15 out. 2014. 

 

LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública, a pedagogia crítico-social 

dos conteúdos. 27. ed. São Paulo: Edições Loyola Jesuítas, 1985.  

 

MELLO, R. A. A necessidade histórica da Educação Física na escola: a 

emancipação humana como finalidade. 2009. Tese. Universidade Estadual de 

Maringá.  

 

OLIVEIRA, J. E. C. O papel da disciplina de educação física na minimização da 

indisciplina escolar. 2004. 103 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro 

Universitário Moura Lacerda, Programa de Pós - Graduação em Educação, Ribeirão 

Preto, 2004. 

 

OLIVEIRA, V. M. de (org.). Fundamentos Pedagógicos: Educação Física. Rio de 

Janeiro: Ao Livro Técnico, 1987. 

 

OLIVEIRA, V. M. de. Consenso E Conflito Da Educação Física Brasileira. 

Campinas, SP: Papirus, 1994. Coleção corpo & motricidade.  

 

ORTEGA, R.; DEL REY, R. Estratégias educativas para a prevenção da 

violência. Brasília/DF: UNESCO, UCB (Universidade Católica de Brasília) e 

Observatório de Violências nas Escolas (UCB), 2002. 

 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica: Educação Física. SEED, 2008. Disponível em: 

<http://www.nre.seed.pr.gov.br/cascavel/arquivos/File/edfisica.pdf>. Acesso em: 14 

out. 2014. 

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI 

Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 23 out. 2014. 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/05/veja-videos-de-casos-de-violencia-nas-escolas-em-todo-o-brasil.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/05/veja-videos-de-casos-de-violencia-nas-escolas-em-todo-o-brasil.html
http://www.nre.seed.pr.gov.br/cascavel/arquivos/File/edfisica.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm


 

REVISTA EF. Combate ao bullying nas escolas. Entrevista com Tânia Carvalho 

Netto. CONFEF – Confederação Nacional de Educação Física, 2011. Disponível em: 

<http://www.confef.org.br/extra/revistaef/arquivos/2010/N38_DEZEMBRO/11_pdf>. 

Acesso em: 22 jul. 2014. 

 

SALLES FILHO, N. A. A Educação para Paz nas Entrelinhas do Pensamento 

Educacional de Paulo Freire. Núcleo de Educação para a Paz – NEP/UEPG. Ponta 

Grossa, 2008. Disponível em: < 

http://www.pitangui.uepg.br/nep/artigos/Prof[1].Nei.Livro.PAZ.pdf >. Acesso em: 01 

set. 2014.  

 

SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ministério da Justiça. Rede 

de proteção a Criança e do Adolescente. 2012.  Disponível em: 

<http://ead.senasp.gov.br/default.asp>. Acesso em: 22 jul. 2014. 

 

VIEIRA, E.; VOLQUIND, L. Oficinas de ensino: O quê? Por quê? Como? 4. ed. 

Porto Alegre: Edipucrs, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.confef.org.br/extra/revistaef/arquivos/2010/N38_DEZEMBRO/11_pdf
http://www.pitangui.uepg.br/nep/artigos/Prof%5b1%5d.Nei.Livro.PAZ.pdf
http://ead.senasp.gov.br/default.asp


APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Apresentação: Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola / 

PDE 2014 

  

A EDUCAÇÃO FÍSICA NA PERSPECTIVA DA PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS 

ESCOLARES 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 2 – Cronograma de Ações 

 

2015 

 

OF. 

 

ATIVIDADE 

 

HS 

Mar I - Apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola; 

- Cronograma de Ações da Implementação da Intervenção Pedagógica; 

- Preenchimento da Ficha de Inscrição; 

- Aplicação do Questionário de Sondagem; 

- Estudo do Artigo (Anexo 1) e registro da reflexão em grupo. 

4 

Mar II - Discussão das Propostas Pedagógicas e do Currículo Disciplinar; 

- Leitura do texto: História da Educação Física; 

- Questionário. 

4 

Abr III - Apresentação do documento oficial do Ministério da Justiça; 

- Leitura: Estatuto da Criança e do Adolescente; 
- Registro das concussões em grupo. 

4 

Abr IV - Apresentação, em slides, sobre Violência Escolar e Proteção da Criança; 
Atribuição das Escolas e Órgãos de Segurança em relação à criança e o 
adolescente; 
- Mesa Redonda com a participação dos membros do Conselho Tutelar do 
município de Ortigueira. 

4 

Mai V - Apresentação do vídeo: Casos de Violências nas Escolas; 

- Relatos dos professores das problemáticas ocorridas nas aulas; 

- Registro dos casos de violência: Causas da Violência; Casos ocorridos na 

escola e Consequências dos atos violentos. 

4 

Mai VI - Discussão sobre as DCE – Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, da 

disciplina de Educação Física; 

- Apresentação do resultado dos Questionários de Sondagem; 

- Elaboração de um Plano de Ação Docente. 

4 

Jun VII - Discussão da prática pedagógica; 

- Incorporação e ou reestruturação das atividades do Plano de Ação Docente; 

- Elaboração do PTD - Plano de Trabalho Docente, com atividades para a 

prevenção das violências escolares. 

4 

Jun VIII - Apresentação da palestra “A Cultura da Paz” e dos trabalhos NEP/UEPG; 

- Realização de um evento em forma de seminário, a fim de apresentarem 

resultados e ações, na prevenção de violência escolar e mediação de conflitos. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 3 – Ficha de Inscrição 

  

  



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO – SUED 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE 

PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA 
ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

PROFESSOR PDE: Ivan Jacques Marçal 

ORIENTADOR: Prof. MS Nei Alberto Salles Filho 

ÁREA/ DISCIPLINA: Educação Física 

IES: UEPG – Ponta Grossa/PR 

Carga horária: 32 horas 

PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: A EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

PERSPECTIVA DA PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS ESCOLARES 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Nome:............................................................................................................................. 
 
Colégio de Atuação:....................................................................................................... 
 
Expectativa do curso em formação:............................................................................... 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 

 



Apêndice 4 – Questionário de Sondagem 

 

1- Qual seguimento você participa na comunidade escolar?  

 (   ) professor        (   ) equipe pedagógica        (   ) direção  

 

2- Séries onde atua? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Qual a influência pedagógica que você acredita que a Educação Física possui no 

rendimento escolar dos alunos?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Qual o papel que a Educação Física tem em sua escola?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- Haveria alguma diferença se as aulas de Educação Física fossem retiradas do 

contexto escolar?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- Existe diferença da prática pedagógica das aulas de Educação Física e as demais 

disciplinas no currículo? Quais?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- Qual a sua visão sobre Violência Escolar? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8- De quem é a responsabilidade sobre o comportamento dos alunos na escola? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 9- A disciplina de Educação Física pode auxiliar na prevenção a Violência Escolar? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 



ANEXOS 

 

Anexo 1 – Artigo 

  

A EDUCAÇÃO PARA PAZ NAS ENTRELINHAS DO PENSAMENTO 
EDUCACIONAL DE PAULO FREIRE 

 
Educação para Paz e formação de professores 

 
SALLES FILHO, Nei Alberto. Coordenador do Núcleo de Estudos e Formação de 

Professores em Educação para a Paz e Convivência (NEP) da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG/PR).   

Disponível em: <http://www.pitangui.uepg.br/nep/artigos/Prof[1].Nei.Livro.PAZ.pdf>.  
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Anexo 2 – Texto: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
A Educação Física é uma prática pedagógica que no âmbito escolar, tematiza 
formas de atividades expressivas corporais como: jogo, esporte, dança, 
ginástica, formas estas que configuram uma área de conhecimento que 
podemos chamar de cultura corporal (COLETIVO DE AUTORES, 1993 apud 
MELLO, 2009, p. 24).  
 

Compreende-se por Educação Física a disciplina que estuda a cultura 

corporal, proposta por meio da prática pedagógica de jogos, lutas, ginástica, dança e 

esportes, oriunda dos modos de se relacionar dos homens com outros homens e 

com a natureza ao longo dos tempos.  

Desde os primórdios da educação ela procurou satisfazer as necessidades de 
um modelo hegemônico, sua prática foi estabelecida a partir da busca de um 
modelo estipulado de homem, tendo em vista alcançar resultados previstos 
para cada segmento social. Essa inserção era considerada natural atendendo 
as expectativas pré determinadas de liderança, religiosa, utilitária (de saúde, 
de combate) entre outras tantas, tendo em vista o ordenamento social 
estabelecido previamente (OLIVEIRA, 1987, p. 63).  

 

Na antiguidade encontramos o primeiro modelo que enfatizava os exercícios 

físicos com fins de preparação para a guerra, bem como da estética que iria 

constituir um modelo de homem ideal. Acreditava-se neste período que o corpo era 

o receptáculo da alma, entendendo a formação integral do ser humano onde a 

educação fosse fundamentada na gramática, na ginástica e na música.  

A Educação Física, em seu início, além de valorizada por suas bases 
científicas e de ter suma importância enquanto higienizadora em um 
momento em que a sociedade era produtora de enfermidades, contribuía 
então para a formação do caráter, disciplinando a vontade, pois era 
necessário apaziguar os ânimos, formando o cidadão cada vez mais 
responsável por si e pela manutenção da ordem social. Isto contribuiu 
também com os movimentos de formação dos Estados Nacionais, 
capitaneados pela burguesia (MELLO, 2009, p. 123).  

 

No espaço previsto para a aquisição de determinados valores e 

conhecimentos necessários à manutenção desta nova ordem social surgem 

métodos ginásticos determinados para a aquisição do vigor físico e adestramento. 

Inspirado por esta tendência o Brasil institui a Educação Física como disciplina, que 

era associada às atividades militares, portanto conduzida e orientada pelos próprios 

oficiais do exército apenas para os alunos do gênero masculino.  

Em meio aos anos 80 inicia-se o debate que buscava superar a limitada visão 

que deslocava seu foco da biologia, psicomotricidade e da aptidão física da 

Educação Física. Iniciam inúmeras constatações de que sua função sempre foi 



utilitária e atuou na manutenção das estruturas sociais impostas pelo sistema 

capitalista (BRACHT, 1999, p. 6).  

Começa a busca de uma concepção que contribuísse para a transformação 

social colocando a escola como redentora de todos os problemas sócio econômicos 

vividos pela maioria dos cidadãos brasileiros. Esta corrida acelerou-se na criação e 

implementação de estratégias da Educação e Educação Física que resultassem 

num modelo bem sucedido de cidadão, como esses problemas fossem apenas 

originários da falta de conhecimento, de preparação para a inserção social ou ainda 

da culpa do próprio indivíduo que por sua insuficiência estaria destinado ao fracasso 

(FRIGOTTO, 1993).  

Acredita- se que a minimização da problemática educacional é também dos 

setores econômicos, políticos e sociais de nosso país. A Educação e a Educação 

Física compreendem um dos campos supra estruturais que constituem a forma 

social vivida na atualidade, imposta pelo sistema capitalista.  

A Educação Física se encontra relegada a segundo plano no contexto escolar 

por não possuir uma contribuição direta para a formação do trabalhador atual, ela se 

transformou em uma ferramenta de apoio ao consumo das mercadorias produzidas.  

Para resistir a esta tendência, é necessária a formação política de cada 

professor de Educação Física, tendo em vista ampliar as possibilidades de interação 

com os educandos em outra direção e com outra lógica, possibilitando a apropriação 

e a crítica dos conhecimentos produzidos historicamente pela área, desmistificando 

os valores a esta disciplina atribuídos e inculcados até a atualidade por meio de 

práticas pré-determinadas que não se relacionam com o seu cotidiano.  

A Educação Física na escola tradicional visava superar a qualquer custo a 

ignorância difundindo a instrução e os conhecimentos já acumulados através de 

comandos, objetivos severos, cabia ao aluno apenas a assimilação dos conteúdos 

previamente determinados pelo professor, não alcançou seu ideal de implantação 

que era transformar os súditos em cidadãos, com o tempo se iniciaram as críticas e 

a reestruturação escolar que deu origem a escola nova, no final do século XIX.  

Sua função seria de equalizadora social ao contrário da escola tradicional, 

considerava o eixo principal do educando a partir dele mesmo e das suas 

características individuais, pressupõe a inclusão das considerações psicológicas e 

afetivas e idealizava uma organização curricular considerando as experiências dos 

educandos.  



Conforme Libâneo (1985), em contra partida tornou-se possível a 

flexibilização dos conteúdos e diminuiu a responsabilidade dos professores, estas 

escolas modelos centralizavam as ações de ensino nas expectativas individuais o 

que poderia fortalecer o desenvolvimento cultural de alguns, mas também as 

desigualdades sociais, esta deficiência na formação sistemática leva a reflexão e a 

busca de um outro modelo educacional tendo em vista a superação da 

marginalidade social atribuída exclusivamente a falta de conhecimentos 

historicamente postulados.  

A Educação Física neste contexto assume o papel de descobrir, detectar 

talentos e atua com ênfase na busca da performance, portanto vive o seu auge da 

esportivização, priorizava os aptos e excluía os incapazes onde o centro do ato 

educativo era a organização racional dos conteúdos e o planejamento, sendo alunos 

e professores coadjuvantes no processo educacional. Obedeciam a organização 

sem contestação, sua implantação ocorreu em torno de 1960, em meio a 

reorganização nacional político econômica proposta pelos militares tendo em vista a 

racionalização do modelo capitalista, marcadas com as leis 5.540/68 e 5.692/71, que 

reorganizavam o ensino superior e o ensino de 1º e 2º graus, para manter a ordem 

nacional e satisfazer a demanda do mercado profissional (LIBÂNEO, 1985, p. 32).  

Inicia-se o conflito de tendências, alguns intelectuais da área começam a 

questionar o papel da Educação Física, e a buscar não mais a sua legalidade mas a 

sua legitimidade em meio ao currículo escolar.   

Conforme as Diretrizes Curriculares para A Educação Básica (PARANÁ, 

2008, p. 44-45): 

Considera-se como tendência crítica na educação física a crítico superadora 
baseado nos pressupostos da pedagogia histórico crítica desenvolvida por 
Demerval Saviani, cujo objeto da educação física é a cultura corporal, 
formada por conteúdos tais como: esporte, ginástica, jogos e brincadeiras, 
lutas e a dança. O conhecimento é sistematizado em ciclos e tratado de 
forma historicizada e espiralada, conforme o grau de complexidade; bem 
como a crítico emancipatória que parte de uma concepção de movimento 
denominada de dialógica. Movimento humano é entendido como uma das 
formas de comunicação com o mundo sobre uma visão crítica e 
independentemente do seguimento social a que se pertence.  

 

Tornando-se historicamente necessária como saber sistematizado na escola, 

os interesses objetivados pela educação eram também atribuídos a Educação 

Física, sua prática evolui tal qual a perspectiva educativa prevista pelo currículo 

escolar.  



É preciso buscar estratégias que permeiem uma escola que atenda a 

sistematização, formalização do saber produzido coletivamente ao longo dos tempos 

em conhecimentos científicos e técnicos a serem apropriados pela classe 

trabalhadora enquanto sujeitos de classe. 

 

 

Referência: 

REVISTA EF. Combate ao bullying nas escolas. Entrevista com Tânia Carvalho 

Netto. CONFEF – Confederação Nacional de Educação Física, 2011. Disponível em: 

<http://www.confef.org.br/extra/revistaef/arquivos/2010/N38_DEZEMBRO/11_pdf>. 

Acesso em: 22 jul. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.confef.org.br/extra/revistaef/arquivos/2010/N38_DEZEMBRO/11_pdf


Anexo 3 – Documento Oficial  

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI 

Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 23 out. 2014. 
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Anexo 4 – Apresentação de slides 

 

Compreendendo a Concepção do 

Estatuto da Criança e do Adolescente                      

 

SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ministério da Justiça. Rede 

de proteção a Criança e do Adolescente. 2012.  Disponível em: 

<http://ead.senasp.gov.br/default.asp>. Acesso em: 22 jul. 2014. 
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Anexo 5 – Vídeo 

 

Vídeos sobre Casos de Violências nas Escolas 

 

 

 

GRUPO GLOBO G1/Educação. Veja vídeos de casos de violências nas escolas 

em todo o Brasil. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/05/veja-videos-de-casos-de-violencia-

nas-escolas-em-todo-o-brasil.html>. Acesso em: 15 out. 2014. 
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Anexo 6 – Diretrizes Curriculares da Educação Básica: Educação Física  
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<http://www.nre.seed.pr.gov.br/cascavel/arquivos/File/edfisica.pdf>. Acesso em: 14 

out. 2014. 
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