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RESUMO: O trabalho em questão atém-se ao potencial da Educação Física como um 

componente essencial da educação de qualidade, oportunizando através da pratica de 

atividades físicas, prevenir condutas de violências que diariamente são vivenciadas no 

espaço escolar. Teve como objetivo geral propiciar ao educando uma tomada de 

consciência e domínio das atitudes e conflitos, buscando na prática de atividades esportivas 

elementos que promovam a paz, o respeito mútuo e solidariedade melhorando a disciplina, 

auto-estima, relacionamento aluno, professor, escola e sociedade, objetivando menos 

violência e melhoria, sucesso e interação na qualidade do processo educacional, garantindo 

o bem estar e o desenvolvimento integral do aluno em seus aspectos: físico, psicológico e 

intelectual. A população do estudo foi composta por todos os alunos do Colégio Estadual 

Professor Francisco Lima da Silva, onde a amostra teve os alunos pertencentes aos 9ª anos 

do ensino fundamental e 1ª anos do ensino médio. A estratégia de ação foi de aprofundar 

conhecimentos sobre esportes, atividades físicas e jogos, visando compreender sua 

importância, aspectos técnicos e pedagógicos no ensino-aprendizagem, na intenção de 

canalizar ações para superar os desgaste interpessoal e emocional de convivência no 

ambiente escolar, delimitando entender a necessidade de regras e o respeito neste espaço 

social. Como resultados obtidos percebeu-se que que a proposta desenvolvida contribuiu 

consideravelmente para o crescimento nos aspectos escolares e pessoal na vida dos 

alunos. O projeto e as ações foram cimentadas por valores humanos como: diálogo, 

cooperação, ética, respeito, valorização. Constatou-se uma significativa mudança de 

comportamento e reflexão a respeito da articulação entre teoria e prática. O projeto foi de 

grande interesse  pois o envolvimento nas realizações das atividades pelos alunos, reflete 

na importância da escola pública, por se tornar um ambiente prazeroso e significativo em 

que eles se identificam e gostam de frequentar.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

 Considerando aprovação para participar do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE) junto a Secretaria de Estado da Educação (SEED), em parceria 

com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, na área de 

Educação Física, onde tinha como intenção abordar nesta capacitação, a questão 

da violência no contexto escolar. Assim  com a aprovação e aceitação por parte do 

professor orientador, desenvolvi ações para estudar e tentar minimizar a indisciplina 

e condutas violentas de uma Instituição de Ensino Pública através de atividades 

esportivas e culturais, empreendendo alternativas metodológicas que tenham como 

objetivo identificar fatores e aspectos sobre a violência escolar, propiciando a 

redução da indisciplina, conflitos e condutas violentas no espaço escolar. 

 O tema é amplo e, hoje, apontado como um dos mais preocupantes nas 

instituições de ensino. Assim, justifica-se o estudo do tema, como tentativa de 

entender como a escola num todo deve contribuir na busca de alternativas e práticas 

educativas para prevenir a violência e tornar a escola um espaço prazeroso, pois, 

práticas educativas de prevenção necessitam estar cimentadas por valores 

humanos, éticos e respeito.  

 
[...] Não há como buscar a compreensão da violência pela 
individualidade ou culpas exclusivas do sistema, mas entende-los na 
dinâmica em que o indivíduo se faz no social e o social se faz na 
interdependência dos indivíduos [...] Nota-se também que, no modelo 
local, a cidadania está a serviço das corporações e o resgate da 
população fica com o resto. (LATERMANN, 2000, P.40). 
 

 

  Luck e Carneiro (1983) e Fernandes (1990), nos colocam que trabalhar com 

este tema é fundamental, pois, a escola, além das várias disciplinas obrigatórias, 

tem por obrigação desenvolver valores, atitudes e interesses, mesmo aqueles que 

são difíceis de serem postos em prática, como igualdade social para todas as 

pessoas, amor, amizade, honestidade, preservação do meio e muitos outros 

possíveis.   

 Neste sentido, de acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

da SEED, devemos discutir e refletir sobre noções de ética e respeito, onde as 

atividades esportivas exercem importante fator de influência e a Educação Física é 

viável como meio de superação nas dificuldades de relacionamento interpessoal e 

constitui-se num relevante meio de socialização e superação diminuindo atos de 

más condutas. 



  Com esse foco, faz-se necessário desenvolver um trabalho afetivo, que inclui 

os relacionamentos interpessoais, reflexivos a respeito da articulação entre teoria e 

prática através das atividades esportivas, culturais e cooperativas que ensinam a 

convivência harmoniosa entre os seres humanos. 

 Assim, o trabalho em questão atém-se ao potencial da Educação Física como 

um componente essencial da educação de qualidade, oferecendo aos educandos 

intervenções que busquem a sua superação e oportunidade de praticar atividades 

físicas para acompanhar, prevenir, inibir as desastrosas condutas de violências que 

diariamente vivenciamos no espaço escolar. 

 

 
[…] tentar apreender seus mecanismos entre dois pontos de 
referência ou dois limites: de um lado, as regras de direito que 
delimitam formalmente o poder, de outro lado, a outra extremidade, o 
outro limite, seriam os efeitos de verdade que esse poder produz, que 
esse poder conduz e que, por sua vez, reconduzem esse poder 
(FOUCAULT, 2002,p.28). 

 

 

 Com embasamento nessa perspectiva e, diante as inúmeras questões, 

dúvidas e questionamentos busca-se respostas: 

I) O que a escola pode fazer para amenizar e melhorar a questão da indisciplina 

e violência escolar? 

 

II) De que forma a educação física contribui para mudar essa realidade? 

 

 Diante desta preocupação, é de suma importância debatermos, 

questionarmos, revermos regras, limites, valores e pensarmos em mudanças, 

atitudes e ações na escola, confrontarmos posicionamentos através do debate, 

diálogo, práticas diárias, para buscarmos superar e enfrentar este desafio.  

 O educador deve e pode desenvolver um vínculo de confiança com alunos e 

assim exercer influência positiva, auto-afirmação, senso crítico, além de servir como 

orientador. Enfim, é árduo o caminho, mas precisamos abraçar esta causa. 

           Para tentarmos conseguir esta finalidade, traçou-se como objetivo principal 

do estudo, propiciar ao educando uma tomada de consciência e domínio das 

atitudes e conflitos, buscando na prática de atividades esportivas elementos que 

promovam a paz, o respeito mútuo e solidariedade melhorando a disciplina, auto-

estima, relacionamento aluno x aluno x professor x escola  x sistema, objetivando 

menos violência e melhoria, sucesso e interação na qualidade do processo 



educacional, garantindo o bem estar e o desenvolvimento integral do aluno em seus 

aspectos: físico, psicológico e intelectual.  

 Para atingirmos este ponto crucial, delineou-se pontos a serem atingidos 

como transmitir o espírito de responsabilidade social, atitudes sadias, respeito mútuo 

promovendo a cidadania, corporativismo, civismo para o seu desenvolvimento 

motor, intelectual, criativo e afetivo-social, bem como aprofundando conhecimentos 

sobre esportes, atividades físicas e jogos, visando compreender sua importância, 

aspectos técnicos e pedagógicos no ensino-aprendizagem, entendendo o 

significado, presença e uso de regras no contexto do esporte quanto à importância 

de regras pré-determinadas, visando à prevenção de condutas violentas, bem como 

enfatizando conhecimentos, valores, responsabilidades e atitudes sadias, 

contextualizando as atividades e saberes a serem desenvolvidos. E utilizando as 

regras esportivas para enfatizar a importância da disciplina, resgatando a cidadania, 

paz e amor pelo esporte. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

  

 

 Geralmente a Educação Física na escola é vista como uma disciplina 

complementar, como se ela fosse menos importante do que Matemática, História ou 

Língua Portuguesa. É preciso compreender que a Educação Física é uma disciplina 

obrigatória do currículo escolar e que apresenta características próprias, conforme é 

colocada pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica da SEED.  

 Soler (2003), nos coloca que o termo Educação Física pressupõe a idéia de 

controle do corpo ou, ainda, de controle do físico. Educar, desde o século XVII, é 

uma ação que está intimamente relacionada à disciplina corporal: a separação 

proposta por Descartes, entre corpo e mente, torna-se base de todo o processo 

educacional ocidental. Fato bastante visível nas salas de aula: o corpo fica sentado 

e parado, sem “atrapalhar” o exercício de raciocínio e de aprendizado feito pela 

mente.  

 Darido (2007),complementa colocando que muitos professores de Educação 

Física pouco se interessam em abranger todo o conteúdo que deve ser trabalhado 

na escola, e costumem apenas trabalhar com esportes coletivos na escola (futsal, 

voleibol, basquetebol e handebol), a Educação Física, enquanto disciplina escolar 

tem o propósito de trabalhar com a cultura corporal que o aluno carrega consigo 

devido à sua vivência, assim como apresentá-lo a diversas manifestações da cultura 

corporal. 



 Neste sentido, a autora acima, nos coloca que em primeiro lugar é preciso 

esclarecer o significado de cultura corporal: trata-se, falando de modo bastante 

simples, de apresentar significado para quaisquer gestos, atitudes, movimentos, 

jogos, danças, esportes e outras manifestações corporais. Nesse sentido, a intenção 

da Educação Física é a de fazer com que os alunos compreendam e valorizem as 

suas manifestações corporais, assim como se empenhem em valorizar e apreender 

manifestações corporais de outras culturas.  

 Durante esse processo de valorizar a própria cultura e outras culturas por 

meio do corpo, outro elemento fundamental da educação está em andamento: o 

rompimento com o preconceito. Isso porque, à medida que o aluno conhece outras 

culturas e reconhece o seu valor, os preconceitos são rompidos. AMARAL (2004).  

 Ainda segundo Amaral (2004) a princípio, a Educação Física, quando inserida 

no currículo escolar, era tida como um momento para a prática da ginástica, com a 

finalidade de deixar o corpo saudável. Após muitas reformas na própria ideia de 

Educação Física, atualmente ela é uma disciplina complexa que deve, ao mesmo 

tempo, trabalhar as suas próprias especificidades e se inter-relacionar com os outros 

componentes curriculares.  

 É nesse sentido que o Ministério da Educação, dispõe em documento oficial, 

segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), todos os conteúdos que 

devem ser trabalhados com os alunos durante o ensino fundamental. Como são 

muitos os conteúdos, eles foram agrupados em três blocos, cada um com a sua 

especificidade, mas com relações entre si: 
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 Figura 01: Conteúdos a serem trabalhados. Fonte: PCNs  

  



           Segundo o documento, essas três partes são relacionadas entre si e podem 

ou não ser trabalhadas em uma mesma aula. 

 O primeiro bloco, “jogos, ginásticas, esportes e lutas”, engloba conhecimentos 

como esportes individuais e coletivos (atletismo, vôlei, basquete, futsal, xadrez, 

natação, entre outros); jogos cooperativos e competitivos (queimada, polícia e 

ladrão, barra-manteiga, amarelinha, etc.); lutas e artes marciais (judô, capoeira, 

caratê, greco-romana, etc.); e ginásticas, como a sueca, a aeróbica, rítmica 

desportiva, artística, entre outras. 

 O segundo bloco abrange atividades relacionadas à expressão corporal, 

refere-se a atividades artísticas e de dança, como elementos de expressão corporal, 

dança de salão, dança livre, dança moderna, entre outras. 

 Já o terceiro bloco propõe ensinar ao aluno conceitos básicos sobre o próprio 

corpo, que se estendem desde a noção estrutural anatômica, até a reflexão sobre 

como as diferentes culturas lidam com esse instrumento. Esse bloco, talvez seja o 

menos trabalhado pelos professores de Educação Física, já que ele 

necessariamente remete a discussões teóricas. Em “conhecimentos sobre o corpo” 

devem ser trabalhados elementos de estrutura do corpo humano (anatomia); 

elementos de funcionamento interno do corpo humano (fisiologia); compreensão do 

processo de movimento do corpo humano (cinesiologia); entendimento sobre a 

construção cultural do corpo humano (antropologia); e as relações sociais que se 

estabelecem a partir desse corpo (sociologia). 

 Se analisarmos uma aula em que o professor trabalha apenas os quatro 

esportes coletivos (voleibol, basquetebol, futsal e handebol), sob a ótica de uma 

Educação Física que visa à reflexão do aluno sobre si e sobre a sociedade em que 

está inserido, logo perceberemos o quão pobre se torna a experiência sobre o corpo 

nessas aulas. Nesse sentido, é fundamental que a compreensão de si, de sua 

cultura e de outras culturas seja ampliada, a fim de efetivar a disciplina de Educação 

Física como um componente curricular educacional. FREIRE (2010).  

 A Educação Física tem uma vantagem educacional que poucas disciplinas 

têm: o poder de adequação do conteúdo ao grupo social em que será trabalhada. 

Esse fato permite uma liberdade de trabalho, bem como uma liberdade de avaliação 

– do grupo e do indivíduo – por parte do professor, que pode ser bastante benéfica 

ao processo geral educacional do aluno. SOLER (2003). 

 Assim, a partir dessa introdução sobre o que a Educação Física deve ensinar, 

é possível vislumbrar que essa disciplina é muito mais complexa do que 

costumamos ver. Diante do leque de possibilidades de conteúdos apresentado, 

torna-se triste a visão (infelizmente ainda comum) de que a Educação Física se 

restringe à prática de esportes coletivos. 



 Leque este de conteúdos que podem ser abordados pelo profissional da área, 

onde poderemos  adequá-los para  a canalização da violência no contexto escolar, 

através da aplicação de regras esportivas e de situações de boa convivência.  

  Camacho (2000). Nos coloca que a violência é um problema social que está 

presente nas ações dentro das escolas, e se manifesta de diversas formas entre 

todos os envolvidos no processo educativo. Isso não deveria acontecer, pois escola 

é lugar de formação da ética e da moral dos sujeitos ali inseridos, sejam eles alunos, 

professores ou demais funcionários.  

 Nesta mesma abordagem, o autor acima, coloca que a violência estampada 

nas ruas das cidades, a violência doméstica, os latrocínios, os contrabandos, os 

crimes de colarinho branco têm levado jovens a perder a credibilidade quanto a uma 

sociedade justa e igualitária, capaz de promover o desenvolvimento social em iguais 

condições para todos, tornando-os violentos, conforme esses modelos sociais.   

 Nas escolas, as relações do dia a dia deveriam traduzir respeito ao próximo, 

através de atitudes que levassem à amizade, harmonia e integração das pessoas, 

visando atingir os objetivos propostos no projeto político pedagógico da instituição. 

 Segundo Oliveira (2009) muito se diz sobre o combate à violência, porém, 

levando ao pé da letra, combater significa guerrear, bombardear, batalhar, o que não 

traz um conceito correto para se revogar a mesma. As próprias instituições públicas 

se utilizam desse conceito errôneo, princípio que deve ser o motivador para a falta 

de engajamento dessas ações. 

 Oliveira (2009) coloca que o caminho mais eficaz para combater a violência 

dura é a integração com a comunidade, que passa a respeitar o papel social da 

escola (ensinar) e a reconhecer que aquele espaço é de todos. Seu ponto de vista é 

reforçado pelas colocações em entrevista  de Ana Maria Leite, pesquisadora da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que coloca que a escola "de 

vítima, ela passa a ser parceira do bairro e das famílias".  A aproximação pode 

começar com o diálogo com os pais. Envolvê-los no acompanhamento da 

aprendizagem, dos êxitos e das dificuldades dos filhos é tarefa dos gestores e ajuda 

a romper o empurra-empurra sobre a responsabilidade pelo sucesso (ou o fracasso) 

escolar.   

 Segundo Soler (2003) outra frente bastante eficaz, segundo os especialistas, 

são atividades esportivas e culturais, que podem ser feitas em parcerias que 

articulem o trabalho extracurricular com a aprendizagem de conteúdos que 

valorizem a história e a cultura locais.  

 Continua o autor acima colocando que o papel dos Diretores de Escola é 

fundamental, pois mais do que disponibilizar o espaço físico para a comunidade, é 

preciso ultrapassar os limites dos muros escolares. Este mesmo pensamento tem 



Lopes (2003) de que o diretor tem de estar presente nas tarefas cotidianas, 

conversar com os grupos e associações comunitárias, procurar parceiros e estimular 

professores e funcionários a fazer o mesmo, contudo, existem limites para essa 

aproximação. Negociar com traficantes e bandidos, por exemplo, não é função dos 

gestores, nesses casos, o melhor é buscar apoio na Secretaria de Educação e nas 

instituições públicas de segurança, além do Conselho Escolar. 

 O autor acima continua suas colocações que o bom convívio com o entorno 

ameniza os atos violentos, mas não resolve diretamente a agressão que a própria 

escola pratica, entre elas o abandono ao aluno ao faltar e um sistema disciplinar e 

de avaliação repressiva leva a evasão escolar e a exclusão, são parte desse 

problema, alem é claro dos problemas de convivência entre os alunos e docentes, 

como ofensas, discriminação, assedio moral e outros. 

 Segundo Freire (2010) manter um clima favorável à Educação apesar do 

entorno violento é uma ação de longo prazo. Cabe à equipe gestora reconhecer a 

existência da violência e buscar a melhor maneira de combatê-la. Uma direção que 

compartilha decisões, uma coordenação pedagógica atuante na formação dos 

professores e uma orientação educacional que atua para resolver os problemas de 

alunos, familiares e professores são o primeiro passo para fechar as portas da 

escola para a violência, mas deixá-las sempre abertas para a aprendizagem e para 

a paz. 

 Se entendermos que a educação é um processo de construção coletiva, 

contínua e permanente de formação do indivíduo, que se dá na relação entre os 

indivíduos e entre estes e a natureza, a escola é, portanto, o local privilegiado dessa 

formação, porque trabalha com o conhecimento, com valores, atitudes e a formação 

de hábitos. BRACHT (1992).  

 Dependendo da concepção e da direção que a escola venha assumir, esta 

poderá ser local de violação de direitos ou de respeito e de busca pela 

materialização dos direitos de todos os cidadãos, ou seja, de construção da 

cidadania. 

 Conforme Bracht (1992), entendemos que um projeto de escola que busque a 

formação da cidadania, precisa ter como objetivos: tratar todos os indivíduos com 

dignidade, com respeito à divergência, valorizando o que cada um tem de bom; fazer 

com que a escola se torne mais atualizada para que os alunos gostem dela; 

trabalhar a problemática da violência e dos direitos humanos, a partir do processo de 

conscientização permanente, relacionando esses conteúdos ao currículo escolar; 

incentivar comportamentos de trocas, de solidariedade e de diálogos.  

 Assim, tendo em vista que podemos auxiliar nesta mudança, sendo agentes e 

agindo de forma correta, poderemos mudar muitas visões a respeito do ambiente 



escolar, onde muitas pessoas, até mesmo professores e servidores que ali 

trabalham, acreditam ser um espaço assustador. 

 

 

 Realmente, muitos hoje em dia, devido aos fatos corriqueiros que ocorrem em 

muitos espaços escolares e divulgados pela mídia, demonstram que a escola 

pública principalmente, vem chamando atenção pelas inúmeras cenas de violência 

contra alunos e professores. Frequentemente vemos nos noticiários manchetes que 

denunciam brigas violentas entre alunos, ameaças a professores, adolescentes 

armados, bebendo e se drogando na porta da sala de aula. Enfim é essa a realidade 

da maioria das escolas públicas brasileiras. (PINO, 2007, p. 798).  

 O Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para 

o Século XXI (2005) reforça que: a família constitui o primeiro lugar de toda e 

qualquer educação e assegura, por isso, a ligação entre o afetivo e o cognitivo, 

assim como a transmissão dos valores e normas.  MOREIRA (2005).  

 Ainda conforme Moreira, à escola não se pode pedir que além de ensinar os 

conteúdos programáticos exigidos pelo Ministério da Educação, tenha também que 

ter a função educativa que compete aos pais. No meio de tudo isto, a verdade é que 

a violência continua a existir e a registrar-se cada vez mais na população jovem.  

 O quê está gerando tanta violência? Rousseau afirmava que os homens não 

nascem naturalmente maus, a sociedade é que os transforma. De fato, nenhum ser 

humano nasce violento, ou criminoso, o seu destino não está traçado após a 

nascença. Os seus comportamentos são fruto do ambiente que são expostos. 

SILVIA (2010). 

 Numa sociedade tecnológica, consumista e competitiva, que valoriza a 

aquisição de bens de qualquer forma, que só dá oportunidades para os que já 

possuem algo, o comportamento desses jovens poderá ser considerado como 

adaptativo. Porém, não adianta tratar um sintoma sem primeiramente investigar a 

sua causa. É muito fácil rotular os atores de violência de desequilibrados, de maus, 

de desestruturados e não fazer nada para alterar estes comportamentos. MOREIRA 

(2005). 

 Todavia, a sociedade tem vindo a sofrer significativas transformações devido 

às exigências atuais, então os pais cedo colocam os filhos em creches ou deixam 

com terceiros. Chegam em casa exaustos, depois de um dia de trabalho, e ainda 

têm os afazeres domésticas ou trazem trabalho para casa. Assim a criança é 

colocada sozinha na frente da TV ou vai brincar sem um adulto que lhe dê atenção. 

A relação familiar centra-se prioritariamente nas necessidades físicas da criança, ou 

seja, na alimentação, na higiene e no descanso. SOLER (2003).  



 Segundo Moreira (2005), desde cedo que as novas tecnologias 

imediatamente as seduzem e permitem a aquisição de novos saberes. O seu 

conhecimento vai progredindo através das informações que recebe do meio onde se 

insere, do meio familiar, dos colegas, da escola, dos meios audiovisuais. Resultado 

disso é que a família vem delegando o papel de educador para a escola, dado que é 

no contexto educativo que as crianças passam a maior parte do dia. Todavia, 

nenhuma outra instituição poderá jamais substituir as condições educativas da 

família, nem parece ser razoável que seja unicamente a escola a ensinar valores tão 

necessários para o normal desenvolvimento da criança tais como: a democracia, as 

regras para a sã convivência, o respeito pelo outro, a solidariedade, a tolerância, o 

esforço pessoal, etc.  

 Segundo Brotto (2001) o esporte pode ajudar, é uma boa saída, pois é barato, 

trás disciplina e pode revelar incríveis esportistas. E fazendo isso esses jovens saem 

das ruas a das perigosas influências do tráfico, diminuindo assim a violência. A 

pessoa aprende regras, aprende que a violência trás consequências negativas; tanto 

para seu time, como ela mesma. Assim aprende a descarregar todas as energias no 

esporte, de uma forma saudável e fica mais controlada. 

 Segundo Silvia (2010) assim como o esporte ajuda a combater a violência, ao 

mesmo tempo muitas pessoas perdem oportunidades por causa do esporte. 

Quantas vezes ouvimos falar de pessoas que largaram a escola para dedicar ao 

futebol. Poucas pessoas conseguem alcançar uma vida profissional enquanto isso 

deixa de se qualificar para qualquer outro emprego. 

 Conforme Garcia (1999) nós, sociedade democrática, somos responsáveis 

pelas consequências educativas das nossas ações. Terá que haver um esforço 

financeiro governamental, não só econômico, mas também ao nível de recursos 

humanos, para que programas de combate à violência e exclusão social sejam 

realmente concretizados e obtenham bons resultados. Não podemos deixar que as 

crianças se transformem em futuros inadaptados ou marginais, só porque não 

tiveram referências positivas na infância e porque as diversas entidades educativas 

se foram “esquecendo” que elas também necessitam de carinho, de afeto, que 

também são seres humanos como todas as outras crianças. Pais, sociedade, 

autoridades governamentais é preciso agir, e rápido, caso contrário o caos total vai 

dominar a Escola Pública Brasileira.  

 A violência no âmbito escolar tem se apresentado como um dos principais 

problemas educacionais no Brasil, a partir dessa problemática a Educação física 

pode ser um objeto de integração entre crianças e adolescentes como forma de 

combate a atitudes de agressividade e preconceito, porém para que isso de fato 



aconteça a disciplina deve ter um contexto direcionado a participação e socialização 

de seus aprendizes. BRITO (2013). 

 Para Oliveira (2009) é preciso enxergar o espaço escolar como um ambiente 

propício para a vivência de relações interpessoais. As questões ligadas à moral e à 

vida em grupo devem ser tratadas como conteúdos de ensino, caso contrário, corre-

se o risco de permitir que as crianças tornem-se adultos autocentrados e 

indisciplinados em qualquer situação, incapazes de dialogar e cooperar, partindo 

sempre para agressão quando algo lhes desagrada.  

 Por ser a violência um problema da sociedade como um todo, particularmente 

quando atingem determinados patamares de intensidade, ela repercute logicamente 

no meio escolar, de várias maneiras e por várias razões. (PINO, 2007, p. 786) 

 A realidade escolar cotidiana mostra que, mesmo com a aplicação e 

formulações preventivas, os problemas de comportamento acabam surgindo. Isso 

não significa o fracasso deste tipo de formulações, mas sim a evidência do 

emaranhado das relações interpessoais no seio de grupos dotados de um destino e 

um propósito comum; sua escolaridade e os processos de ensino-aprendizagem que 

a configuram (GOTZENS, 2003, p.75). 

 De acordo com VERDERI (2002, p. 40), “interpretar e compreender as 

manifestações emocionais e corporais de nossos alunos como um ser participativo 

de uma sociedade, suas atitudes, relações interpessoais; um ser contextualizado, 

que transforma e é transformado pelo seu ambiente, faz parte de nossos princípios 

educacionais”. 

  Muitas metodologias hoje presentes na Educação Física são direcionadas ao 

esporte de competição, contrariando a ideia de participação e cooperação entre 

alunos, deve-se ter cuidado pra que não sejam criadas situações de competitividade, 

agressividade e discriminação, sobretudo em relação aos alunos acima do peso ou 

com dificuldades na execução de movimentos esportivos. ABRAMOVAY (2002).  

 Devemos entender que o movimento que a criança realiza num jogo, tem 

repercussões sobre todas as dimensões do seu comportamento e mais, que esta 

atividade veicula e faz a criança introjetar determinados valores e normas de 

comportamento. Portanto, aquela ideia de que atuando sobre o físico estamos 

automaticamente e magicamente atuando sobre as outras dimensões, precisa ser 

superada para que estas possam ser levadas efetivamente em consideração na 

ação pedagógica, através do estabelecimento de estratégias que objetivem 

conscientemente o desenvolvimento num determinado sentido, destes outros 

aspectos e dimensões do educando (BRACHT, 1992, p. 66). 

 A instituição escolar se apresenta com diversos problemas, são professores 

insatisfeitos com a falta de incentivo à formação, a desvalorização da docência, a 



carga horária pesada, a falta de tempo para estudar e planejar as atividades, e para 

concluir, em meio a tanta adversidade ainda é cada vez maior a presença da 

indisciplina. Assim, como as outras matérias que compõem o currículo escolar, a 

Educação Física também tem problemas de indisciplina. OLIVEIRA (2009). 

 A Educação Física deve ser entendida como componente curricular da 

educação básica integrada à proposta pedagógica da escola, ajustada às faixas e às 

condições da população escolar. Portanto, não deve ser vista de forma isolada, mas 

sim como parte da proposta pedagógica da escola onde está inserida. (KUNG, 

2001). 

 Ainda segundo o autor, historicamente a educação física possui 

características esportivas, vindas principalmente do caráter competitivo e militarista 

dos anos 70, que com a finalidade de propagar o esporte e promover a revelação e 

preparação de atletas de alto nível se resumia em  uma educação física de alto nível 

de competitividade e exclusão. Neste sentido, a educação física vem constituindo-se 

como uma prática pedagógica, de alta competitividade e busca de resultados em 

detrimento da ideia de cooperação, de diversidade e qualidade de saúde e lazer. 

 Conforme Darido (2004), as aulas de educação física devem servir de 

instrumento para que se detectem atos de violência e exclusão na escola. A 

construção coletiva das regras e condutas nas aulas de educação física pode 

garantir o compromisso de cumprimento destas, implicando, caso contrário, em 

sansões educativas. As aulas devem ser direcionadas para o exercício da prática 

social, pautadas em valores como respeito, solidariedade, cooperação. Nesse 

processo devem prevalecer os mesmos direitos para todos, baseando-se no respeito 

e tolerância às diferenças individuais.  

 Ainda segundo Darido, o combate e a prevenção da violência na escola 

podem ser baseados em recomendações nas esferas do lazer (como a abertura das 

escolas nos finais de semana), da interação entre escola, família e comunidade, no 

cuidado do estado físico e da limpeza das escolas bem como a valorização dos 

jovens, respeitando sua autonomia.  

 Segundo Perrenoud (2000) em uma sociedade em crise e que tem vergonha 

de si mesma, a educação é um exercício de equilibrista. Numa educação voltada 

para a cidadania é preciso que se criem situações que facilitem verdadeiras 

aprendizagens, tomadas de consciência, construção de valores e de uma identidade 

moral e cívica. É importante prevenir a violência dentro e fora da escola; lutar contra 

os preconceitos e as discriminações; criar regras de vida comuns referentes à 

disciplina, às sanções e à apreciação da conduta na escola; analisar a relação 

pedagógica, a autoridade e a comunicação em aula; e desenvolver o senso de 

responsabilidade, solidariedade e o sentimento de justiça. 



 Conforme Freire (2010), através de um conjunto de regras e valores a 

educação deve propiciar também a satisfação dos alunos. O processo de 

aprendizagem deve propiciar a felicidade, senão dificilmente acontecerá um 

aprendizado de qualidade.  

 Algumas metodologias podem promover o espírito de integração entre os 

alunos, como “gincanas de solidariedade” que podem estreitar relações e 

sensibilizar para valores humanos. Elaboração de peças teatrais, cujos conteúdos 

envolvam valores éticos visando à reflexão do grupo e a vivência em inversões de 

papéis, para que observem todos os lados da situação. OLIVEIRA (2009).   

 A educação física voltada para a formação da cidadania dos alunos deve ser 

crítica ao modelo que reproduz [...] "a marginalização, os estereótipos, a 

individualidade, a competição discriminatória, a intolerância com as diferenças, 

dentre outros valores que reforçam as desigualdades, o autoritarismo, etc...". 

(RESENDE E SOARES, 1997, p.33). 

 Algumas medidas também podem ser tomadas em relação à aplicabilidade da 

disciplina Educação Física. O primeiro passo é o planejamento de uma aula, ela 

deve conter os mais diversificados movimentos e expressões, para que todos os 

alunos possam participar e se destacar em alguma atividade. Atividades como 

dança, capoeira, jogos lúdicos e cooperativos tendem a trazer um maior equilíbrio e 

interação entre os participantes. FREIRE (2010).  

 Para Brotto (2001), ninguém joga ou vive sozinho, ninguém joga ou vive tão 

bem em oposição e competição contra outros como se jogasse ou vivesse em 

sinergia e cooperação com todos, sendo assim, catalisa-se a necessidade de se 

refletir sobre as atitudes diárias como seres humanos e como profissionais da 

Educação e da Saúde. 

 Segundo Amaral (2004), alguns professores de educação física, ainda atuam 

nas aulas como técnicas, disciplinando seus alunos com metodologias que de forma 

inadequada controlam a participação e impõem uma atitude passiva por parte do 

aluno. O professor passa as instruções e o aluno executa aquilo que lhe foi 

ordenado fazer. A Educação Física é parte da formação do aluno, e as vivências 

corporais devem propiciara ele bases para o desenvolvimento físico e mental. A 

Educação Física não pode de forma alguma priorizar apenas o treino que visa o 

esporte. 

 Um conteúdo ainda pouco empregado nas aulas e que se apresenta com 

eficácia são os chamados jogos cooperativos, que segundo Amaral (2004) tem por 

objetivo despertar e promover a consciência de cooperação entre as pessoas. Desta 

forma, aprende-se a considerar o outro que joga como um parceiro, e não como 

adversário. 



 De acordo com Amaral (2004, p.13): “Os jogos cooperativos apresentam-

se como uma boa estratégia para a superação de conflitos associados ao fenômeno 

bullying. O jogo cooperativo busca aproveitar as condições, capacidades, qualidades 

ou habilidades de cada indivíduo, aplicá-las em um grupo e tentar atingir um objetivo 

comum".  

 As abordagens pedagógicas podem ser entendidas como pressupostos que 

caracterizam uma determinada linha pedagógica adotada pelo professor em sua 

prática, ou seja, são criadas em função dos objetivos, propostas educacionais, 

prática e postura do professor, metodologia, papel do aluno, dentre outros aspectos 

(DARIDO, 2004). 

 Segundo Verderi (2002, p.40), Interpretar e compreender as manifestações 

emocionais e corporais de nossos alunos como um ser participativo de uma 

sociedade, suas atitudes, relações interpessoais; um ser contextualizado, que 

transforma e é transformado pelo seu ambiente, faz parte de nossos princípios 

educacionais.  

 Ainda segundo o autor, o professor de educação física não deve ter uma 

visão alienante do corpo, ele deve buscar formas que transforme a realidade, 

atuando numa perspectiva em que se trabalhe o corpo e a mente em sua totalidade. 

Dessa forma as atividades empregadas podem gerar resultados expressivos na 

convivência e socialização de seus componentes. 

 De acordo com Oliveira (2004), em função da grande aceitação da Educação 

Física no meio escolar e entre os “indisciplinados” ela passou a se tornar uma 

importante ferramenta pedagógica na minimização da indisciplina escolar, pois é 

nesta aula que os alunos têm oportunidade de experimentar diversas atividades, tais 

como brincar, correr, jogar, gritar, conversar, cooperar e aprender a respeitar as 

regras e a “figura de uma autoridade seja a do professor ou de um árbitro. 

 Ainda segundo o autor, a Educação Física em processo de mudança de 

identidade deve deixar de pensar nas estratégias como algo puramente imposto, e 

começar a estudar esses assuntos com um olhar mais crítico que leve os alunos a 

tomarem consciência de seus atos, e que juntos construam regras e as 

compreendam, para que se possam formar cidadãos pensantes. 

 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

Quanto aos processos metodológicos da pesquisa, pode-se caracterizá-la 

como uma pesquisa de campo descritiva exploratória participativa, onde Bisquerra 



(1989) define estudo descritivo aquele que tem por objetivo a descrição dos 

fenômenos. 

 Lakatos e Marconi (1991) comentam que o estudo descritivo exploratório tem 

por objetivo descrever completamente determinado fenômeno e que uma variedade 

de procedimentos de coleta de dados pode ser utilizada, como entrevistas, 

questionários e análise de conteúdo.  

 Para Thomas e Nelson (2002), a pesquisa descritiva é um estudo de status 

que tem o seu valor baseado na premissa de que os problemas podem ser 

resolvidos e as práticas melhoradas por intermédio da observação, análise e 

descrição objetiva e completa do fenômeno.  

 A população para o referido estudo foi composta por todos os alunos do 

Colégio Estadual Professor Francisco Lima da Silva, onde a amostra teve os alunos 

pertencentes aos 9ª anos do ensino fundamental e 1ª anos do ensino médio.  Como 

instrumento foi solicitado da Direção da escola, pareceres referentes ao nível de 

agressividade existentes neste espaço escolar, onde a amostra em evidencia foi 

selecionada exatamente por serem as turmas que demonstravam no momento os 

maiores índices deste maleficio. Assim, pretendia-se ao final do estudo, fazer um 

levantamento junto à equipe pedagógica em relação à diminuição ou não de 

problemas relacionados com a indisciplina e a violência entre os alunos.  

 

4. ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Com todos os procedimentos metodológicos desenvolvidos e turma de alunos 

definida, deu-se inicio as atividades de intervenção, onde pretendia-se aprofundar 

conhecimentos sobre esportes, atividades físicas e jogos, visando compreender sua 

importância, aspectos técnicos e pedagógicos no ensino-aprendizagem, na intenção 

de canalizar ações para superar os desgaste interpessoal e emocional de 

convivência no ambiente escolar, delimitando entender a necessidade de regras e o 

respeito neste espaço social. 

 Assim, partindo do pressuposto, que nossa proposta era desenvolver 

atividades esportivas para resgatar valores, limites, regras, condutas sadias, 

respeito, união, qualidade de vida, para formarmos cidadãos críticos com ética e 

sensibilizar a família e o aluno da importância da Educação Física, proporcionando 

um maior significado ao tema para melhorar a percepção dos malefícios da 

indisciplina e condutas violentas, mostrando e oportunizando um trabalho com 

práticas de cidadania, valores e princípios incorporados em nosso modo de ser, agir 

em benefício da coletividade, confiança, compartilhamento de responsabilidades, 

atitudes e ações concretas e possíveis de realização. 



 Sob esse viés, o plano de ação foi realizado enfocando inicialmente a 

formatação do mesmo, pesquisa e estatística de condutas violentas no âmbito 

escolar, formatação das ações, estimulando ações e práticas esportivas que 

visavam à melhoria da qualidade de ensino e superação da indisciplina e violência 

no espaço escolar, organizando competições e jogos que comportavam regras, 

disciplina e focavam no aspecto do respeito mútuo, criatividade, valores humanos, 

amizade e companheirismo. 

 Desta forma foram desenvolvidas as atividades de intervenção, onde 

obtivemos como resultados gerais, segundo analise das respostas obtidas junto aos 

pareceres, onde os professores nos informam que ocorreu uma grande 

conscientização por parte dos alunos com relação a violência escolar, ocorrendo 

assim uma notável mudança com relação ao comportamento em sala de aula e no 

ambiente escolar, onde segundo os professores as regras aplicadas no esporte e 

adaptadas na convivência social, auxiliaram na redução do bullying e na violência 

escolar, informações estas que se apresentam abaixo, conforme parecer anexo. 

 

 

 Com relação aos resultados de forma geral, no espaço escolar, a equipe da 

Coordenação Pedagógica, coloca que o projeto em si, melhorou o comportamento 

dos alunos durante as aulas e em todos os momentos durante os quais eles se 

relacionam no espaço escolar, principalmente com os professores. Informaram que 

esses hábitos ruins, adquiridos anteriormente, aos poucos estão sendo deixados 

para trás, enquanto hábitos menos prejudiciais e mais produtivos estão sendo 

colocadas em prática. Informações estas que podem ser melhor vivenciadas no 

parecer abaixo.  

 

 



 

 Já a Direção da escola, em seu parecer, informa que o projeto desenvolvido, 

teve o maior êxito e foi de extrema importância para os alunos, onde ressalta que 

ocorreram muitas mudanças, dos mais variados tipos como condutas 

comportamentais e sociais. Que o processo metodológico desenvolvido pelo 

professor foi excelente, com utilizações de tecnologias que auxiliaram no 

entendimento das atividades, criando assim melhores condições para o 

desenvolvimento integral do aluno. Foi colocado também pela Direção, que o projeto 

foi de grande interesse, pois o envolvimento nas realizações das atividades pelos 

alunos reflete a importância da escola pública, por se tornar um ambiente prazeroso 

e significativo em que eles se identificam e gostam de frequentar. Informações estas 

que se encontram no parecer abaixo. 

 

 



 

 Assim, como resultados do desenvolvimento do projeto junto a escola, 

podemos previamente concluir, que o mesmo foi de grande relevância para a escola 

e sociedade envolvida, que os alunos adquiriram uma nova postura social de 

convivência no contexto escolar, se auto corrigindo com relação a atitudes de 

violência e de bullying desenvolvendo atitudes de respeito com os colegas, 

professores e demais membros da escola.  

 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

 Após o desenvolvimento das atividades junto a intervenção na escola e tendo 

em vista os pareceres anexos nos resultados obtidos podemos concluir que o 

espírito de responsabilidade social, atitudes sadias, respeito mútuo promovendo a 

cidadania, corporativismo, civismo para o seu desenvolvimento motor, intelectual, 

criativo e afetivo-social, foi atingido, pois os alunos após o desenvolvimento das 



atividades apresentaram melhoras altamente significativas com relação as condutas 

comportamentais no contexto escolar. 

 Acredita-se também que o aprofundamento dos conhecimentos sobre 

esportes, atividades físicas e jogos, visando compreender sua importância, aspectos 

técnicos e pedagógicos no ensino-aprendizagem, auxiliaram nesta mudança, onde a 

aplicação das regras e suas interpretações adequadas a vida real, auxiliaram na 

conscientização dos alunos para uma vida mais saudável com menos violência. 

Podemos afirmar que a presença e uso de regras no contexto do esporte quanto à 

importância de regras pré-determinadas, visando à prevenção de condutas 

violentas, foram altamente significativas para estas mudanças comportamentais, 

pois os alunos adequaram as regras da realidade esportiva onde estão inseridos, 

para regras de convivência, enfatizando conhecimentos, valores, responsabilidades 

e atitudes sadias, contextualizando as atividades e saberes a serem desenvolvidos.  

  Assim, podemos concluir que o projeto foi altamente significativo e de extrema 

relevância tanto para a escola e comunidade escolar como para o desenvolvimento 

intelectual e social dos alunos. 
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