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Resumo 
Esse artigo científico, desdobrado do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE da 
Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado do Paraná tem o objetivo geral de 
analisar as relações entre a Educação Física e o cinema por meio da utilização dos filmes 
como material didático para intervenção pedagógica nas aulas de educação física escolar. 
Para isso, exibimos o filme Billy Elliot, de Stephen Daldry, numa turma de 38 alunos da 5ª 
série do ensino fundamental do Colégio Estadual Adaile Maria Leite em Maringá-PR. A 
metodologia, sustentada pelo materialismo histórico e dialético e, portanto, com autores 
marxistas, buscou, inicialmente, apresentar os dados informativos do filme para, em 
seguida, inserir algumas questões aos alunos, elencadas, inicialmente, de acordo com 
categorias teóricas pré estabelecidas, tais como Trabalho, Corpo e Tempo livre. Após a 
exibição, houve a discussão dos temas e análise do filme com os alunos, de acordo com o 
referencial teórico-metodológico, permitindo, então, a aproximação com os elementos 
articuladores dos conteúdos estruturantes para a educação básica. Constatamos que o 
entendimento das categorias teóricas sugeridas, ampliou-se, à medida que outras questões 
apontadas no filme foram apresentadas tais como Preconceito e Família. Apesar do filme 
tratar, grosso modo, do mundo da dança, a interpretação das categorias em foco, como 
Trabalho, Corpo e Tempo livre foram centrais para o avanço da compreensão da amplitude 
da Educação Física na escola e, por sua vez, da possibilidade real da utilização desse 
recurso nas referidas aulas. 
 
Palavras-chave:  Educação Física. Cinema. Intervenção pedagógica. Trabalho. 
 
 
Abstract  
This scientific article, unfolded of the Program of Educational Development - PDE of the State 
Secretary of the Education of the Government of the State of the Paraná has the general objective to 
analyze the relationships between physical education and cinema by films as material didactic for 
pedagogical intervention in the lessons of pertaining to school physical education. For this, we show 
the Stephen Daldry’s film, called Billy Elliot, in a group of 38 pupils of 5ª series of the basic education 
of the State College Adaile Maria Leite in Maringa city. The methodology, supported for dialetic and 
materialism historical, therefore, with Marxists authors, searched, initially, to present the informative 
data of the film for, after that, inserting some questions to the pupils, choice, initially, in accordance 
with established theoretical categories daily pay, such as Work, Body and Free time. After the 
exhibition, had the quarrel and analysis of the film and the subjects with the pupils, in accordance with 
the base theoretician-methodology, allowing, then, the approach with the articulators elements of the 
contents for the basic education. We evidence that the agreement of the suggested theoretical 
categories, was extended, to the measure that the questions brought in the film had been presented, 
such as Preconception and Family. Although the film to treat, thick way, of the world of the dance, the 
interpretation of the categories in focus, as Work, Body and free Time had been central offices for the 
advance of the understanding of the amplitude of the Physical Education in the school and, in turn, of 
the real possibility of the use of this resource in the lessons of physical education. 
 
Key-words: Physical education. Cinema. Educational intervention. Work. 
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Introdução 

 

A Educação Física, segundo Castellani Filho (1997), é uma disciplina 

pedagógica, responsável pela apreensão (no sentido da constatação, da 

demonstração, da compreensão e da explicação) de uma dimensão da realidade 

social, na qual o aluno está inserido, que denominamos cultura corporal. 

Ainda, segundo o autor, há a necessidade de integrá-la a um determinado 

processo pedagógico de um determinado projeto educacional, orientados por 

parâmetros histórico-sociais, de modo a modificá-la, tornando-a qualitativamente 

distinta da existente e, assim, buscar alternativas metodológicas para a formação 

continuada ou capacitação docente dos professores, como questão estratégica para 

interferir, na qualidade pedagógica em Educação Física (Bracht et al., 2003). 

Nesse sentido, a educação física escolar precisa ajudar a formar corpos que 

questionam, que não se conformam e que se transformam crítica e criativamente na 

subjetividade e no coletivo social. 

A partir destas considerações apresentamos nossas compreensões acerca 

do cinema inserido na educação física, não como mero recurso didático na sala de 

aula, mas como processo dialético que busca provocar nos alunos, reflexões 

pedagógicas sobre as questões de âmbito social, expressas, efetivamente, no que 

se pode visualizar no filme. 

Para alcançar esse processo, há a necessidade/possibilidade dos alunos 

reconhecerem-se como sujeitos dominados e conformados nos corpos que brincam, 

se movem, resistem, lutam e se transformam. 

Este trabalho se torna desafiador na medida em que se propõe a buscar no 

cinema, enquanto arte revolucionária, a interpretação necessária para a 

transformação. Rubinato (2007)1 considera cinema revolucionário aquele que 

desencadeia no público a formação da consciência revolucionária, num processo 

que exige uma participação ativa daquele que o contempla, que é chamado a refletir 

sobre o conteúdo expresso na tela de maneira transformadora e libertária. 

Diante da lacuna, no âmbito da Rede Estadual de Ensino do Paraná, de 

projetos que articulem a educação física com as categorias trabalho e cinema, na 

perspectiva teórico-metodológica proposta neste estudo, é que apresento este Plano 

                                                
1 RUBINATO, Alfredo. Notas para uma definição de cinema revolucionário. Disponível em:  
http//www.geocites.com/contratempo/notasparaumadefinicao.html. Acesso em: 15 mai. 2007. 
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de Trabalho do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da SEED/PR, 

pressupondo como necessário superar o entendimento das formas alienantes 

impostas pelo mundo do trabalho nos sujeitos trabalhadores, uma vez que os 

aspectos econômicos determinam a vida dos mesmos e, também, as formas de 

compreender sua corporeidade. 

O Livro Didático Público – Educação Física/Ensino Médio (SEED, 2006)2 

representa um marco histórico nessa disciplina e apresenta algumas das produções 

do conhecimento, oriundas dos professores da rede pública de ensino do Estado do 

Paraná, denominados ‘Folhas’3. Tais estudos trazem significativas reflexões e 

conceitos que contribuem no propósito deste estudo por meio de sugestão de filmes, 

conceitos e entendimentos de categorias teóricas não somente na Educação Física, 

mas nas demais áreas do conhecimento. Há, também, os Objetos de Aprendizagem 

Colaborativa (OAC)4, porém, nas pesquisas realizadas e publicadas nesse espaço, 

não encontrei estudos correlatos. 

Em relação à produção científica no Brasil, algumas propostas e pesquisas5 

se aproximaram da temática dessa pesquisa, ao articularem trabalho e educação, 

cinema e educação, trabalho e cinema, mundo do trabalho e educação física. 

Porém, não aproximaram das categorias teóricas desse estudo, que propõe a 

análise das relações entre cinema e educação física no âmbito pedagógico, 

buscando articular às questões trazidas do mundo do trabalho. 

Ao buscar compreender o processo de produzir conhecimento científico, 

Quivy e Campenhoudt (1998, p.32) sugerem que uma investigação seja iniciada na 

forma de uma pergunta de partida, “através da qual o investigador tenta exprimir o 

mais exatamente possível o que procura saber, elucidar, compreender melhor”.  

                                                
2 Disponível em: http://www.diadiaeducacao.pr.gov.br. Acesso: 12 dez. 2008. 
3 Disponível em: http://www.diadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/projetofolhas/index.php. Acesso: 
12 dez. 2008. 
4 Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/apc/frm_buscaAPC_ensino.php. 
Acesso: 12 dez. 2008. 
5 ALVES, Giovanni. Trabalho e cinema: o mundo do trabalho através do cinema. Londrina: Praxis, 
2006; CABRERA, Júlio. O Cinema Pensa – uma introdução à filosofia através dos filmes. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2006; DUARTE, Rosália. Cinema e Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002; 
MELO, Victor Andrade de. Esporte e Cinema: Diálogos – as primeiras imagens brasileiras. Revista 
Brasileira de Ciências do Esporte. Campinas, v. 26, n. 2, p. 21-37, jan. 2005; OLIVEIRA, Márcio R. 
Ribas; PIRES, Giovani de Lorenzi. O Primeiro Olhar: experiência com imagens na educação física 
escolar. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Campinas, v. 26, n. 2, p. 117-133, jan. 2005; 
PINTO, Fábio Machado. PEREIRA, Lana Gomes. A experiência de ver filmes na formação inicial de 
professores de Educação Física. Revista Pensar a prática, vol.8, nº1, pp.101-15. Jan/jul. 2005. 
Disponível em: http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/viewArticle/107/2276. Acesso em: 12 
dez. 2008; SILVA, Roseli Pereira. Cinema e Educação. São Paulo: Cortez, 2007.  
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Assim, o problema central desse estudo foi:  

Quais as possíveis relações entre o cinema e as aul as de educação 

física na escola?  

A partir dessa questão central, outras surgiram, tais como:  

O cinema, como recurso didático a ser utilizado nas aulas de Educação 

Física na escola, estimula ações reflexivas sobre a s práticas sociais dos 

alunos/sujeitos?  

E, as exigências do mundo do trabalho têm determinado  

historicamente a cultura corporal na escola?  

Essas questões foram suscitadas a partir dos relatos de alunos 

trabalhadores6 da escola básica pública, local de atuação profissional nos últimos 

vinte anos que, muitas vezes, apontam as experiências de vidas com o trabalho 

voltado a sobrevivência. Essa problemática tem, então, provocado inquietações e 

desconforto no cotidiano das aulas de educação física e, assim, tenho observado e 

vivenciado os modos de alienação humana, excludentes e exploratórias, impostas 

aos alunos pela necessidade de inserção no mundo do trabalho. 

Outro elemento que estimulou tais questões, foi a implementação das 

Diretrizes Curriculares Estaduais (Paraná, 2006), que estabeleceu, para esta área 

do conhecimento, ”a relação do corpo com o mundo do trabalho”, como um dos 

elementos articuladores que integram e interligam as práticas corporais para maior 

aprofundamento e diálogo com as diferentes expressões do corpo. Nas Diretrizes 

curriculares Estaduais do Paraná (2008) este elemento articulador é denominado 

“cultura corporal e mundo do trabalho”.  

Assim, para avançarmos no objeto central do estudo, elegemos o filme ‘Billy 

Elliot’ como proposta de análise, cuja perspectiva, direciona-se em refletir o corpo 

diante das formas de perpetuar a dominação pela lógica do trabalho na atual 

sociedade. 

Este estudo, ainda, objetivou identificar, analisar e compreender como os 

processos históricos determinantes do trabalho alienado e as marcas impostas pelo 

mundo do trabalho ao corpo do trabalhador reverberam na prática pedagógica da 

educação física escolar. 

                                                
6 Dentre os relatos dos alunos trabalhadores, de idades e séries variadas, do período diurno e noturno 
estão: aluna-esteira; aluno-jogador de futebol; aluna-dona de petshop; aluno-officeboy; aluna-8 anos 
no trabalho doméstico (lava, limpa e cozinha para a família); aluna/mãe-segurança; aluno-artesão; 
aluno-açougueiro; aluna-fotógrafa e tantos outros inseridos no mundo do trabalho. 
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O Filme 7 

A obra fílmica Billy Elliot, de Stephen Daldry (2000), contempla a dança e a 

música, mas não se trata só disso. O cenário do filme é o nordeste da Inglaterra, nos 

anos 80, cuja narrativa é de Billy, um menino, órfão de mãe, que quer dançar balé 

ao invés de lutar boxe, como todos os homens de sua família ou como os meninos 

de sua comunidade.  

O filme permite, ainda, análises teóricas sobre: gênero e sexualidade, 

preconceito e estigmas, auto-superação, solidariedade e relações diretas com o 

mundo do trabalho. Para provocar a análise temática do filme, buscamos observar 

os seguintes aspectos:  

-A compreensão de trabalho que o filme apresenta; 

-O conceito de corpo que os personagens trazem;  

-Os aspectos econômicos, políticos, culturais, histórico-sociais do filme que 

permitiram entender o processo de superação dos homens e as relações com o 

trabalho;  

-O corpo do trabalhador e a relação com a cultura corporal da educação 

física. 

Embora já se tenha utilizado filmes como recurso didático, consideramos 

necessário e oportuno o aprofundamento teórico-metodológico, sobre a temática 

proposta, para que a educação física amplie espaços de discussão e reflexão de 

formas alternativas de ressignificar o corpo. 

Assim, gostaria de ressaltar a significativa contribuição dos estudos, 

desenvolvidos a partir do PDE, dos demais professores de educação física da rede 

estadual de ensino do estado do Paraná e, também, do crescente número de 

práticas pedagógicas progressistas e críticas já existentes no âmbito da educação 

física8, fundamentadas basicamente na Pedagogia Crítico-Superadora (Coletivo de 

Autores, 1993) e Pedagogia Crítico-Emancipatória (Kunz, 1994).  

A busca de uma base teórico-metodológica relacionada com as inquietações 

que encontro no cotidiano escolar e com a possibilidade de contribuir na reflexão 

crítica dos educandos motivou a estabelecer análises que contribuam no 

                                                
7 Uma sinopse do filme Billy Elliot está disponível em: <http://www.telacritica.org/letraB.htm#billy> 
Acesso em: 07 fev. 2008. 
8 Presentes nas comunicações orais e escritas dos eventos científicos da área de educação e 
educação física e em Bracht et. al. (2003). 
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entendimento dos significados produzidos pelo mundo do trabalho por meio da 

utilização dos filmes como recurso didático nas aulas de educação física. 

Os fundamentos teórico-metodológicos sustentam-se na perspectiva “da 

reflexão crítica e dialética” como propõe Bruyne (1991, p.55). Para o autor, a crítica 

só é possível por oposição a objetos constituídos. Neste estudo, entendemos a 

dialética como método que explica a realidade social contraditória para além das 

aparências e o cinema como arte de ver, na aparência, o que existe na realidade. 

Para Minayo et al. (1994, p.25) o fenômeno ou processo social tem que ser 

entendido nas suas determinações e transformações dadas pelos sujeitos. A 

dialética “busca encontrar, na parte, a compreensão e a relação com o todo; e a 

interioridade e a exterioridade como constitutivas dos fenômenos”. 

Assim, o referencial teórico sustenta-se no materialismo histórico e dialético 

como uma das possibilidades de interpretação da realidade social e do contexto 

escolar. Ainda, para o Coletivo de Autores (1993), um currículo comprometido com 

os interesses das camadas populares necessita desenvolver uma lógica dialética 

sobre a realidade. Os contrários à lógica formal de construção e apropriação do 

conhecimento, afirmam que “...a perspectiva dialética favorece a formação do sujeito 

histórico à medida que lhe permite construir, por aproximações sucessivas novas e 

diferentes referências sobre o real no seu pensamento” (p. 34). 

O método materialista histórico e dialético caracteriza-se pelo movimento do 

pensamento através da materialidade histórica da vida dos homens em sociedade. 

Buscando a superação de modelos positivistas na Educação Física, as Diretrizes 

Educacionais do Paraná (2007, p. 10) propõe “como fundamento geral o 

materialismo histórico-dialético, cujos princípios apresentam uma profunda reflexão 

e crítica a respeito das estruturas sociais e suas desigualdades, inerentes ao 

funcionamento da sociedade”. 

O campo de pesquisa ou de intervenção pedagógica iniciou-se antes mesmo 

do contato direto com os sujeitos sociais. A problemática social, trazida nas relações 

humanas, já se pronuncia como espaço/lócus concreto para suscitar reflexões e 

transformações sociais. A escola, nesses meandros, situa-se como espaço 

potencializado para apontar as mazelas sociais produzidas pelo capital. 

Assim, os sujeitos participantes dessa implementação, referente ao Projeto do 

Professor PDE na Escola, foi constituído por trinta e oito alunos e alunas da 5ª série, 

turma C, do Colégio Estadual Adaile Maria Leite, localizada no município de 
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Maringá, Estado do Paraná. Trata-se de crianças e adolescentes de dez a quatorze 

anos de idade, residentes na periferia da cidade, filhas e filhos de trabalhadores e 

trabalhadoras, residindo ou não com os pais biológicos. A grande maioria já, 

precocemente inserida, diretamente ou indiretamente, no mundo do trabalho, no 

qual, predomina-se o trabalho doméstico e trabalho infanto-juvenil assalariado. 

Portanto, o campo de investigação dessa pesquisa descritiva, de cunho 

qualitativo, foi retratado na sala de aula, por meio da análise de um filme que se 

aproximou do objeto central do estudo. A pesquisa qualitativa para Minayo (1994) 

responde a questões muito particulares e não pode ser quantificado: 

Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 
que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (p. 
21-2). 

A técnica da coleta de dados utilizada foi a observação sistemática, através 

de fichas de observação e a forma de abordagem ocorreu nas aulas de educação 

física, durante os meses de junho e julho do ano letivo de 2008. 

A seguir, buscarei apresentar as discussões teórico-metodológicas a partir do 

referencial proposto, centralizadas pelas categorias teóricas principais, tais como 

Trabalho, Cinema e Corpo e, também, pelas sub-categorias teóricas, surgidas 

durante o processo de análise e discussão, tais como educação, escola, família e 

preconceito. 

 

Fundamentos teórico-metodológicos (A teoria da prát ica e a prática da teoria) 

 

Todos os sujeitos que tem suas vidas determinados pelo mundo do trabalho 

devem ter direito ao acesso e a permanência na escola pública, de superar o senso 

comum e a oportunidade de compreender todas as contradições que constituem e 

determinam o mundo natural, social, cultural e histórico em que vivem bem como o 

mundo da subjetividade-individualidade que constitui cada uma das pessoas. Nesse 

sentido, a meta do Ensino no Estado do Paraná têm sido: 

[...] estabelecer relações, em diferentes níveis, dominando termos, 
convenções, o significado de tendências, a utilização de critérios, o 
uso de princípios de generalizações, a prática de análise em 
quaisquer momentos de aprendizagem, em quaisquer disciplinas, ao 
longo das séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 
(PARANÁ, 2007, p. 16). 
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Saviani (1995) aponta a escola básica como uma instituição cujo papel 

consiste na socialização do saber sistematizado, sendo que sua existência se 

justifica ao propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitem o acesso ao 

conhecimento científico e historicamente elaborado, porém, os saberes transmitidos 

na escola são hegemônicos e oriundos da classe dominante. 

Para o autor, o trabalho educativo: 

[...] é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 
singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 
pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, 
de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser 
assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se 
tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta 
das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. (p. 17). 

 
Sabe-se que a universalização da educação básica, embora com 

significativos avanços, ainda não é uma realidade no Brasil. Para entender a escola, 

é necessário entender a sociedade que a produziu, pois a educação não se 

configura como um mundo a parte. Ela se encontra numa sociedade contraditória, 

pois a realidade nos aponta um mundo cada vez mais desumano, seletivo, 

competitivo e excludente que, por sua vez, acirra o conflito entre o interesse 

individual e a consciência coletiva.  

Os momentos de crise econômica refletidos no trabalho, na política e no 

campo ético e educacional evidenciam o esforço da classe dominante para a 

reorganização do capital. A educação, nesse contexto, passa a ser questionada, 

suscitando reflexões sobre a escola e os conteúdos curriculares. Esse movimento 

faz repensar as teorias pedagógicas e, também produz reformas educacionais, mas 

estas, na maioria das vezes, estão atreladas ou subordinadas aos ideários 

econômicos. 

A escola na atual sociedade tem sido insistentemente chamada para servir a 

esses ideais.  Saviani (2002) ao apresentar as teorias não-críticas e crítico-

reprodutivistas da educação, analisa que a escola tem evidenciado cada vez mais 

seu papel discriminador, repressivo e reprodutor de uma sociedade de classes. 

Afirma que a escola constitui um mecanismo construído pela burguesia para garantir 

e perpetuar seus interesses e que marginaliza a classe trabalhadora. 

A teoria de Althusser (1985), apontando a escola como um dos Aparelhos 

Ideológicos do Estado dominante, expressa o modo de produção e reprodução 
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capitalista. Para isso, a escola se encarrega de inculcar nas crianças de todas as 

classes sociais, durante anos, saberes contidos da ideologia dominante. 

Nesse sentido, surgem metodologias educacionais que descaracterizam o 

papel do professor e desvalorizam o saber científico, relações autoritárias presentes 

na sala de aula, repetência e evasão geradas por avaliações classificatórias e 

excludentes, que indicam as facetas da escola dominante, cuja adaptação, culpa 

pelo fracasso e conformismo dos sujeitos sociais, perpetua-se numa sociedade sem 

possibilidades de mudanças estruturais. 

Nessa perspectiva, na década de 90 surgem as soluções neoliberais para a 

educação: mercantilização da educação pública9 por meio da terceirização e 

privatizações; implantação do mérito da qualidade total, com premiação às escolas 

bem sucedidas; avaliação do sistema sob concepções tecnocráticas; e uma suposta 

autonomia: financeira, administrativa e pedagógica às escolas.  

Ao entender a educação como um fenômeno próprio dos seres humanos, 

Saviani (1995) escreve sobre a natureza da educação, relacionando-a a natureza do 

trabalho. Entretanto, a educação tem sido utilizada e manipulada pelos aparelhos 

ideológicos do Estado, sob a forma de manter os sujeitos preparados para se 

conformar diante do mundo do trabalho. 

O cotidiano da escola, hoje, é marcado por profundas mudanças no âmbito 

das tecnologias, das relações econômicas, sociais, políticas e culturais. A falta de 

emprego e o desemprego têm gerado preocupações de toda ordem para 

sobrevivência das famílias.  

A partir dessas reflexões questiona-se o papel da escola perante a 

esperança de uma vida melhor, cuja educação, apresenta-se na legislação, 

intenções de cumprir seus objetivos na sociedade. 

 A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (LDBEN – 
9394/96 art. 2º). 

                                                
9 Como exemplo, podemos citar a experiência da privatização de escolas da Rede Municipal de 
Ensino de Maringá (1990 a 1992), no Estado do Paraná, cujas escolas foram entregues às empresas 
privadas que recebiam toda infra-estrutura e mais um custo por aluno atendido. MARINGÁ. Prefeitura 
Municipal de Maringá. Escola cooperativa – ensino público e gratuito com microgestão privada. 
Editora MRM Ltda, 1992. 
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Os grandes objetivos que determinam a existência da Educação Básica no 

Estado do Paraná (2007, p. 16) tem sido “de promover a leitura, a escrita, a 

interpretação e a inserção crítica do jovem no mundo do trabalho”. 

Indaga-se: preparar para qual trabalho? Ou para qual mundo? 

O mundo atual tem sido marcado por profundas mudanças, decorrentes dos 

processos de reestruturação capitalista, da internacionalização e globalização da 

economia, privilegiando as relações de mercado como reguladores da vida social. 

Para Forrester (1997) uma quantidade importante de seres humanos já não 

é mais necessária ao pequeno número que molda a economia e detém o poder, não 

pelo fato inelutável da morte, mas pelo fato de que, enquanto vivos, sua presença 

não corresponde mais a lógica dominante, uma vez que já não dá lucro, mas, ao 

contrário, revela-se demasiado dispendiosa.  

Diante deste “horror econômico” a referida autora ainda escreve: 

Se já não há muito lugar e se esse pouco se vai encolhendo pelo fato 
de o trabalho estar desaparecendo – trabalho sobre o qual a 
sociedade ainda se baseia e do qual ainda depende a sobrevivência 
dos viventes –, esse desaparecimento não incomoda em nada os 
verdadeiros poderes, os da economia de mercado. Mas a miséria 
causada por esse desaparecimento também não é seu objetivo. Eles 
a consideram, antes, um inconveniente colocado em seu caminho e 
do qual podem tirar partido – sabemos que a miséria beneficia 
geralmente o lucro. O que lhes importa e que deixa na sombra todos 
os outros fenômenos são as massas monetárias, os jogos financeiros 
– as especulações, as transações inéditas, os fluxos impalpáveis, 
aquela realidade virtual, hoje mais influente que qualquer outra. 
(FORRESTER, 1997, p.28). 

Nos nossos dias o que tem prevalecido, ainda, é um tipo de trabalho que 

violenta a espécie humana.  Mesmo, assim, o trabalho continua sendo central na 

vida das pessoas. 

Para Frigotto (2002) o que está em crise não é o trabalho, mas a forma 

capitalista de trabalho assalariado. Para o autor: 

O desemprego é um problema sociopolítico fundamental do século 
XX. As políticas neoliberais têm como fulcro a desestabilização dos 
trabalhadores estáveis e a instalação do trabalho precário e, mais 
perversamente, a ampliação do número de desempregados, 
desnecessários à produção. (p.22). 

A divisão social do trabalho, característica das sociedades capitalistas, ao 

separar os homens em ‘possuidores de propriedade’ e os ‘trabalhadores sem 

propriedade’ produziu uma grande massa de trabalhadores explorados em todos os 
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sentidos e aspectos da vida. O processo de alienação do trabalho10 tratado por Marx 

(2005) acontece em relação a três aspectos: alienação da coisa (do produto do 

trabalho), auto-alienação e alienação do homem. 

Portanto, a preocupação da escola com o trabalho deve ocorrer de forma 

crítica, na qual os alunos sejam instrumentalizados intelectualmente para a 

superação da atual organização social. 

A essência da alienação é, para Marx, a alienação do trabalho, onde o 

produto da atividade humana e o próprio sujeito trabalhador, são estranhos e 

antagônicos entre si. A forma de organização social capitalista dos meios de 

produção transforma o ser humano neste homem que explora e aliena outros 

homens, que transforma tudo e a todos em mercadoria.   

A escola, nesse sentido, se apresenta como reprodutora dos valores 

dominantes e, portanto, deve ser rompida, a partir da existência concreta de uma 

classe dominada. Para tal, as áreas do conhecimento, nas quais, insere-se a 

educação física, tem o papel de confrontar a ideologia mantida nos saberes formais, 

denunciando e desvelando a condição humana vivida na atualidade por meio da 

existência do trabalho alienado. 

Nesse contexto o corpo é entendido em sua totalidade, ou seja, “o ser 

humano é o seu corpo, que sente, pensa e age”. (Paraná. 2008, p. 14).  

Para Soares (2004, p. 109) o corpo é a primeira forma de visibilidade 

humana, pode revelar a história da sociedade a que pertence. 

Sua materialidade concentra e expõe códigos, práticas, instrumentos, 
repressões e liberdades. É sempre submetido a normas que o 
transformam, assim, em texto a ser lido, em quadro vivo que revela 
regras e costumes engendrados por uma ordem social [...]. [...] 
Talvez o corpo, por ser esta tela tão frágil onde a sociedade se 
projeta, possa ser o ponto de partida, hoje, para pensar o humano, 
para preservar o humano, este humano factível, inusitado, que 
guarda sempre uma réstia de mistério e, assim, romper com a 

                                                
10 “Em primeiro lugar, o trabalho é exterior ao trabalhador, ou seja, não pertence à sua característica; 
portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si mesmo, não se sente bem, mas, infeliz, não 
desenvolve livremente as energias físicas e mentais, mas esgota-se fisicamente e arruina o espírito. 
Por conseguinte, o trabalhador só se sente em si fora do trabalho, enquanto no trabalho se sente fora 
de si. Assim, o seu trabalho não é voluntário, mas imposto, é trabalho forçado. Não constitui a 
satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio de satisfazer outras necessidades. O trabalho 
externo, o trabalho em que o homem se aliena, é um trabalho de sacrifício de si mesmo, de martírio. 
O seu caráter estranho resulta visivelmente do fato de que ele não é o seu trabalho, mas o de outro, 
no fato de que não lhe pertence, de que no trabalho ele não pertence a si mesmo, mas a outro. Assim 
como na religião a atividade espontânea da fantasia humana, do cérebro e do coração humanos, 
reage independentemente como uma atividade estranha, divina ou diabólica, sobre o indivíduo, da 
mesma maneira a atividade do trabalhador não é a sua atividade espontânea. Pertence a outro e é a 
perda de si mesmo” (MARX, 2005, p.114) 
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autoalienação que faz com que a humanidade viva a sua própria 
destruição como um prazer estético [...] (p. 128-9). 
 

Inserindo-se nessas reflexões, Cabrera (2006, p. 261) analisa a filosofia 

através dos filmes e descreve que “do ponto de vista marxista, o cinema poderia ser 

visto como um tipo de linguagem essencialmente revolucionária ou pelo menos 

transgressora, subversiva, hipercrítica”. Para tanto sugere a análise de filmes que 

propõem à denúncia política e a transformação da sociedade. O autor aponta, por 

outro lado, que: 

[...] o cinema tem sido visto muitas vezes como lugar privilegiado da 
alienação, de entretenimento frívolo, não-transcendente e de 
comércio lucrativo, além de uma forma de embrutecimento dos 
sentidos por meio da rápida sucessão de imagens, um mero 
‘espetáculo para as massas’ (p.263). 

 É preciso, se indignar como Paulo Freire, que considera imoral que 

interesses do mercado se sobreponham aos interesses radicalmente humanos. E, 

reafirma que: 

Continuo bem aberto à advertência de Marx, a da necessária 
radicalidade que me faz sempre desperto a tudo o que diz respeito à 
defesa dos interesses humanos. Interesses superiores aos de puros 
grupos ou de classes de gente (FREIRE, 2003, p.100). 

Ainda, para o autor, não é possível nem aceitável a posição ingênua de 

quem estuda. Para ele, ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os 

outros de forma neutra.  

De acordo com minha vivência e experiência profissional, tais inquietações 

partem de relatos de alunos-sujeitos trabalhadores, das dificuldades da formação 

inicial e continuada, dos alunos que não querem ou não conseguem aprender, dos 

conteúdos que não quero e não consigo ensinar efetivamente, da presença de 

relações da lógica do mercado no interior da escola, da desvalorização do professor, 

da extensa carga horária de trabalho, do elevado número de alunos em sala de aula, 

das precárias instalações e materiais pedagógicos, das dificuldades para 

implementar pesquisa qualitativa nas aulas, relações desumanizadas entre os 

sujeitos da comunidade escolar, e ainda, a falta de crença e busca de desejos que 

dignifiquem o coletivo humano. 

Assim, inquietações desta natureza tem se apresentado em minha vida 

distante e no dia a dia do labor que provocaram a necessidade de abordar a 

temática do mundo do trabalho e a possibilidade, por meio desse plano de trabalho, 
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de situar-me perante as relações impostas pelo modo de produção capitalista na 

sociedade atual.  

Portanto, diante das mazelas apontadas e da indignação posta, está a 

necessidade de sairmos do plano da resistência regressiva e inserirmos a 

possibilidade de construção de um espaço educacional que se concretize numa 

efetiva alternativa democrática, contrapondo-se as diferentes formas de exclusão 

social. 

Nesse sentido, deve se ficar bem atento ao que Adorno e Horkheimer (1985) 

afirmam sobre o mecanismo de controle engendrado pela indústria cultural em favor 

dos dominantes: 

Os consumidores são os trabalhadores e os empregados, os 
lavradores e os pequenos burgueses. A produção capitalista os 
mantém tão bem presos em corpo e alma que eles sucumbem sem 
resistência ao que lhes é oferecido (p.125). 

O cinema e o rádio, para Adorno e Horkheimer (1985) não precisam mais se 

apresentar como arte para ter o poder do monopólio, pois quanto mais se apresenta 

ao público mais se fortalece enquanto parte da indústria cultural. A respeito da 

dominação pela padronização dada pela racionalidade técnica escrevem: 

O fato de que milhões de pessoas participam dessa indústria imporia 
métodos de reprodução que, por sua vez, tornam inevitável a 
disseminação de bens padronizados para satisfação de 
necessidades iguais. [...] Os padrões teriam resultado 
originariamente das necessidades dos consumidores: eis por que 
são aceitos sem resistência (p. 114). 

A educação e o cinema, para Duarte (2002), são formas de socialização dos 

indivíduos e instâncias culturais que produzem saberes, identidades, visões de 

mundo, subjetividades. Ainda, segundo a autora, o cinema é compreendido 

enquanto prática social, pois o significado cultural de um filme depende do contexto 

em que é visto ou produzido. Nesse sentido, os filmes trazem uma série de 

convenções, de representações – de masculinidade, de feminilidade, de infância, de 

etnia, de misticismo etc. – e de padrões sociais, de forma que façam sentido para o 

público.  

O cinema pode ajudar na reflexão de valores e normas sociais estabelecidas 

na sociedade, e contribuir com a minimização de atitudes discriminatórias e 

preconceituosas. 

Para Napolitano (2005, 11-2) o trabalho com o cinema em sala de aula 

consiste em: 
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[...] ajudar a escola a reencontrar a cultura ao mesmo tempo 
cotidiana e elevada, pois o cinema é o campo no qual a estética, o 
lazer, a ideologia e os valores sociais mais amplos são sintetizados 
numa mesma obra de arte. 

   
Assim, diante do exposto e, na tentativa de articular cinema e educação, me 

identifico com o entendimento de Frigotto (2002, p.24), “que os processos 

educacionais, escolares ou não, constituem-se em práticas sociais mediadoras e 

formadoras da sociedade em que vivemos”. O processo educativo, não sendo 

neutro, pode reforçar alienação e exclusão para muitas pessoas ou possibilidade 

para uma radical transformação de suas vidas.  

Ao contrapor a idéia de que os processos educacionais tem o mercado e o 

capital como referência de padrões, o autor afirma que: 

[...] a história vem mostrando que eles podem constituir-se em 
instrumento de crítica em relação a essas relações sociais e, 
também, promotores de uma nova sociedade que afirme o ser 
humano como medida de todas as coisas e os bens do mundo como 
bens de uso de todos os seres humanos (p. 24). 

Nesse contexto, está o trabalho fundamental de todo professor da escola 

básica pública que é: 

[...] ao mesmo tempo, de nos capacitarmos para ajudar os 
educandos a ler criticamente a realidade embrutecedora e mutiladora 
de vidas sob a sociedade capitalista e lutar por mudanças que não se 
constituam em reforço a essa sociedade, como as políticas 
compensatórias ou de filantropia no âmbito social, econômico e 
educacional, e sim que apontem para novas relações sociais ou 
relações efetivamente socialistas. Distinguir umas de outras é tarefa 
ético-política imprescindível (p. 24-5). 

A educação escolar, como direito constitucional de cada uma das crianças e 

jovens, pautada na construção/pesquisa e transmissão/assimilação do 

conhecimento sistematizado busca possibilitar a inserção crítica e esclarecida no 

mundo do trabalho e para o exercício da cidadania. 

Sabe-se que a educação acontece em várias instâncias, assim, a escola não 

é a única a deter o conhecimento. O saber chega aos nossos alunos através da 

família, dos meios de comunicação, dos grupos religiosos, no local de trabalho, com 

o grupo de amigos e nas ruas.  

Para Libâneo (2001) aí está a tarefa da escola e o papel insubstituível do 

professor. A escola de hoje, para ele, não pode limitar-se a passar informação sobre 

as matérias, a transmitir o conhecimento do livro didático. Concebe a escola como 
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um espaço de síntese, de análise e crítica das informações que chegam das mídias, 

multimídias e formas diversas de intervenção educativa urbana: 

O valor da aprendizagem escolar, com a ajuda pedagógica do 
professor, está justamente na sua capacidade de introduzir os alunos 
nos significados da cultura e da ciência por meio de mediações 
cognitivas e interacionais. A escola fará, assim, a síntese entre a 
cultura formal e a cultura experienciada (p. 41). 

Inserida nesse ambiente, encontram-se as disciplinas escolares com seus 

currículos, conteúdos de ensino e contribuições para formação humana e, nessa 

relação, situa-se a possibilidade de tratar o cinema, por meio de filmes, como 

recurso didático para as aulas de educação física, nas discussões e apresentação 

dos conteúdos pertinentes à compreensão da corporeidade do sujeito social. 

 

A metodologia da abordagem no campo de intervenção:  O filme ‘ Billy Elliot’ 
nas aulas de educação física 

 

A opção pelo filme Billy Elliot se deu pelo fato de que o mesmo foi trabalhado 

no processo de reestruturação das diretrizes curriculares para a educação física no 

Estado do Paraná iniciado em 2004 e, portanto, deixou algumas inquietações. O 

filme, além de abordar o mundo do trabalho e a dança balé como um dos elementos 

articuladores dos conteúdos específicos da educação física, apresentou-se como 

facilitador no trato das questões de gênero, corpo e preconceito e, finalmente, retrata 

parte do mundo do trabalho, representado pela greve de mineiros (que ocorreu na 

vida real e durou quase um ano). Enfim, trata-se de um drama que atrai pela razão e 

emoção presentes nas categorias abordadas. 

A implementação foi constituída por cinco fases, às quais foram 

denominadas de preparação, pré-análise, apresentação, debate e finalização. 

O primeiro momento da implementação foi constituído da preparação  dos 

alunos para a atividade de assistir o filme, subdivididos em dois momentos. 

Inicialmente, foi feito um levantamento prévio dos conhecimentos dos alunos 

relacionados ao objeto de estudo desta pesquisa, ou seja, da relação entre cinema, 

trabalho e educação física. Em seguida, num segundo momento, foram então, 

encaminhados alguns questionamentos e conhecimentos abordados em outros 
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filmes, tais como Tempos modernos11 e Crianças invisíveis12, por intermédio da 

discussão de textos, músicas, fotos e imagens dos trechos desses dois filmes. 

Nessa fase da preparação, algumas questões foram feitas aos alunos, sobre 

o conhecimento dos mesmos sobre os gêneros cinematográficos e constatou-se que 

a preferência recaiu com maior incidência na comédia, ficando o suspense, aventura 

policial, filmes de guerra, drama romântico, musical e animação como secundários. 

Porém, numa análise inicial sobre os filmes assistidos pelos alunos, nas 

quatro séries iniciais do ensino fundamental da Educação Básica, se constata que 

estão fortemente voltados para o cinema de mercado, com ênfase nos filmes de 

animação, aventura com personagens de super-heróis e suspense. Um aspecto que 

considero relevante neste levantamento inicial foi à ausência de citações de filmes 

nacionais, documentários e curtas. Portanto, os hábitos de consumo cinematográfico 

dos alunos em questão, recaem, numa ordem decrescente, na TV aberta, locadoras, 

salas de cinema, downloads de filmes pelo computador e TV fechada (a cabo). 

Nesse âmbito, constatei que a presença de filmes na escola como recurso 

pedagógico, se apresenta, fortemente, como ferramenta para ocupar o tempo dos 

alunos, apenas para aliviar o trabalho do educador ou até na sua ausência, 

principalmente quando executada nas semanas que precedem os recessos e finais 

de períodos letivos. Nesse sentido, Saviani (1995), afirma que é necessário ficar 

atento as datas comemorativas, tais como, semana santa, dia das mães, festas 

juninas, folclore, jogos da primavera, semana da criança dentre outras, que devem 

ser secundárias e, não, essenciais a escola. Nesse contexto, a utilização dos filmes, 

por exemplo, no molde citado, se sustenta na substituição do curricular pelo 

extracurricular. As atividades secundárias são extracurriculares “[...] e só tem sentido 

na medida em que possam enriquecer as atividades curriculares, isto é, aquelas 

próprias da escola, não devendo em hipótese alguma prejudicá-las ou substituí-las” 

(p. 21). 

Após o segundo momento da preparação dos alunos, foram apresentadas 

outras questões13, agora pertinentes ao filme Billy Elliot, antes da exibição do filme. 

                                                
11 TEMPOS MODERNOS. Charles Chaplin (dir.). EUA: Continental, 1936. 1 filme (87 min.), son., P&B 
[Título original: The Modern Times]. Leg. português. 
12 CRIANÇAS INVISÍVEIS. Mehdi charef (dir.). Itália: Rai Cinemafiction / MK Film Productions S.r.l., 
2005. 1 filme (116 min.), son., color  [Título original: All the Invisible Children]. Leg. português. 
13 As questões foram: Como o corpo se manifesta no filme? Como o trabalho se apresenta no filme? 
Como a família aparece no filme (quais são e como é a estrutura familiar)? Você consegue identificar 
no filme algum tipo de preconceito? Qual ou quais? Como, no filme, se ocupa o tempo livre da 
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As informações a respeito do filme Billy Elliot, de Stephen Daldry (2000), 

transmitidas aos alunos, consistiram dos seguintes itens: ficha técnica, elenco, 

imagens, curiosidades, contexto histórico e leitura da sinopse do filme. 

Durante o processo de pré-análise , anterior à exibição do filme, foi entregue 

uma folha em branco aos alunos, com questões norteadoras, para o registro de 

anotações sobre as principais categorias elegidas para este estudo – Trabalho, 

Corpo e Tempo livre – sendo que outras subcategorias como família e preconceito 

foram, também, apresentadas.  

Após, houve a apresentação  do filme14, priorizando situar os alunos como 

se estivessem num cinema real. As anotações dos alunos, na folha em branco, 

foram recolhidas ao término do filme. 

Na semana seguinte, foi realizado o debate , com a presença da Professora 

PDE, do Professor Orientador da UEM e de uma representante da Equipe 

Pedagógica da Escola no salão nobre da escola, por facilitar a organização dos 

alunos em círculo, possibilitando uma integração maior entre os participantes. 

Nas aulas seguintes, já inserido na fase final , foi proposto um trabalho em 

grupo, de expressão corporal com dramatização de cena ou temática abordada no 

filme, apresentados nas aulas de Educação Física. Os grupos dramatizaram cenas 

de Billy dançando (na rua, em casa, no boxe, na aula de balé, para o pai) e o 

trabalho de mineiros, grevistas mineiros e policiais.  

Ainda nessa fase, foi elaborado um painel coletivo utilizando o material 

trabalhado com os alunos, relato com foto dos alunos nas atividades realizadas e 

reportagens de jornais sobre a exploração do trabalho assalariado infanto-juvenil, 

concluindo a implementação da proposta. 

 

A interpretação das categorias teóricas Trabalho, C orpo e Tempo livre por 
intermédio do filme Billy Elliot 

 

Tratar tais categorias com alunos do ensino fundamental não é tarefa fácil. A 

limitação intelectual, social e política trazida desde o âmbito familiar, propicia 

                                                                                                                                                   
infância e do adulto? Tais questões serviram como roteiro de análise e serão analisadas 
posteriormente. 
14 Para ver o filme, as aulas de Educação Física foram organizadas para que houvessem três aulas 
geminadas, mediante a troca de horários com outros professores. Foi produzido um bilhete de cinema 
estilizado para a sessão e a sala foi organizada na forma semelhante às cadeiras de cinema (formato 
semi-circular com um corredor central). O ambiente foi escurecido, sendo oferecido pipoca doce 
industrializada e água para todos. 
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algumas dificuldades no trato com o conhecimento sistematizado que, somente por 

meio de inúmeras tentativas é que podemos avançar as compreensões sobre as 

categorias escolhidas. Para tanto, na implementação dessa proposta, numa turma 

de quinta série, algumas questões e provocações iniciais foram dadas no processo 

de escolarização dos alunos.  

O entendimento de Trabalho, para Saviani (2005), é responsável pelo 

processo de produção da existência humana e, implica, primeiramente, “na garantia 

da sua subsistência material com a conseqüente produção, em escalas cada vez 

mais amplas e complexas, de bens materiais; tal processo nós podemos traduzir na 

rubrica ‘trabalho material’ (p. 12). Nesse sentido, o homem só produz sua existência 

com base na produção material da sua vida e, esta, se dá pela mediação entre 

natureza e homem, ação denominada de trabalho. 

Entretanto, o trabalho ontológico, apresenta no plano social, modificações 

orgânicas que culminaram e culminam, conforme Antunes (1995), na alteração da 

categoria central da humanidade, num trabalho alienado mantido pelo trabalho 

assalariado (MARX, 1985 e LESSA, 2007). 

A realidade social posta para os alunos do ensino fundamental do Colégio 

Estadual Adaile Maria Leite, não se faz diferente, e apresenta a compreensão 

ontológica de trabalho e, ao mesmo tempo, do trabalho concebido na sociedade 

capitalista. De acordo com os alunos, antes do filme, o entendimento de trabalho foi 

trazido como necessário à sobrevivência e, também, como profissão para ganhar 

dinheiro, ou ainda, o local onde se vive o dia-a-dia. 

Durante a discussão da categoria Trabalho, no filme, os alunos apontaram 

algumas questões do trabalho explorado, a falta de condições ‘normais/saudáveis’ 

de trabalho, como algo mal (trabalho dos mineiros), a busca dos direitos trabalhistas, 

a ocupação do tempo pelo trabalho, na infância, pelas ocupações informais, 

subemprego, emprego precário ou, ainda, pelo estudo/escola. 

O entendimento de trabalho, trazido e apontado no filme, suscitaram temas 

polêmicos presentes na realidade social das crianças brasileiras, muitas vezes, 

submetidas a reforçar o apoio necessário na família, ocasionado pelo trabalho 

precário dos pais e mães que, massacrados por jornadas duplas ou triplas de 

trabalho, praticamente obrigam os filhos mais velhos a desempenharem funções 

domésticas para garantir a organização precária da família. De acordo com Cipola 
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(2001), “perto de três em cada dez crianças que trabalham na América Latina são 

brasileiras” (p.10).  

As imagens dos operários das minas inglesas, ao representar as cenas reais 

do cotidiano do trabalhador, retratadas no filme, coincidem com a situação precária 

da vida do trabalhador urbano.  

Forrester (2002) aponta que, hoje em dia, estão permanentemente fechados 

os acessos ao trabalho, aos empregos, e eles próprios excluídos pela imperícia 

geral, pelo interesse de alguns ou pelo sentido da história. A autora prossegue 

questionando se será tudo isso normal ou mesmo lógico, se é mesmo legal exigir o 

que não existe (emprego decente) como condição necessária de sobrevivência? 

(FORRESTER, 2002). 

Nessas condições, trazidas pelas falas dos alunos, a existência da 

humanidade na época atual, se dá pelo modo de produção e reprodução do capital. 

Assim, os meios com quais os pais dos alunos, ou seja, suas famílias sobrevivem, 

ocorrem, hoje, na forma mais precária possível, alcançada pela humanidade, 

sustentada pelo trabalho alienado. 

Para Marx (2005), na sociedade capitalista,  

[...] O trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza 
produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão 
[...] O trabalho não produz apenas mercadorias; produz-se também a 
si mesmo e ao trabalhador como mercadoria, e justamente na 
mesma proporção com que produz bens (p.111). 

Nessa direção, ao analisarmos o trabalho na esfera trazida pelo filme Billy 

Elliot e, ao tecer articulações com o corpo do trabalhador, constatou-se que os 

alunos apontam o corpo, no filme, como um corpo cansado, que briga, que bate, que 

apanha, que agride, que expressa raiva, que tem medo e que se conforma e, ao 

mesmo tempo resiste, luta e vence. No que se refere ao corpo do trabalhador, 

expressaram-no como um corpo desrespeitado e escravizado e que o trabalho afeta 

muito o corpo, explorado pelo trabalho moderno repetitivo e que visualiza o 

trabalhador como um objeto. 

Nesses meandros, discutimos a relação direta do corpo trazido no filme, com 

o corpo vivido na realidade, trazido no âmbito das aulas de educação física, cujo 

entendimento, foi entendido no sentido de superar/suplantar o esporte e a dança, 

por exemplo, e sim, deve ser uma aula onde se aprende a não ter preconceitos, por 
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meio de filmes ou temas que a educação física trata como corpo, trabalho, tempo 

livre, família, etc. 

 Os corpos dos alunos, embora não apresentem as mesmas características 

do corpo do trabalhador adulto (pais, por exemplo), foram expressados pelos 

entendimentos de corpo e, também, da área que trata desse corpo (Educação 

Física). Foram evidenciadas as limitações na compreensão e na profundidade da 

representatividade corporal na vida social, ou seja, de que o corpo social é 

dicotomizado do corpo que brinca, do corpo que trabalha e do corpo que descansa 

ou diverte. Há, então, corpos divididos, fragmentados que expressam as divisões 

sociais tanto nas aulas de Educação Física (ou de sua compreensão) como na 

organização social. 

O filme trouxe questões que buscaram aproximar tais antagonismos a 

respeito da corporeidade, apontados socialmente e reproduzidos no cotidiano 

familiar e social dos alunos, pois os registros decorrentes do filme evidenciaram o 

corpo visto sob dimensões distintas, como se o corpo que brinca, não fosse o 

mesmo corpo que trabalha. 

Essa separação entre corpo que pensa e corpo que age, traz arraigado nos 

símbolos e marcas corporais dos alunos, a materialização entre coisa e homem. O 

homem pensa, sente e sensibiliza-se e a coisa é fria, mecânica e funcional. Porém, 

essa relação, na vida real, se apresenta de maneira invertida, pois, “com a 

valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do 

mundo dos homens” (MARX, 2005, p. 11). 

Na relação direta entre corpo e trabalho, situa-se o tempo livre, como um 

tempo disponível fora do trabalho, apresenta-se, na sociedade capitalista como um 

tempo compensatório para recuperar as mazelas provocadas pelo trabalho, 

conforme Padilha (2002). 

Na infância, esse tempo surge, como um tempo oposto ao trabalho. Nessa 

geração esse tempo pode se apresentar, portanto, como um tempo sem 

ocupações/obrigações e deve se consolidar na ocupação e satisfação de algo 

inerente ao próprio sujeito/criança. Nesse sentido, o brincar, ocupa grande parte 

desse tempo, ou deveria ocupar, mediante a proposição que tem de socializar e 

politizar as relações humanas na infância, constituídas pelo imaginário e fantasia 

próprias dessa geração que, ao mesmo tempo, deve ser exercida como 
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possibilidade de resistência social ou aprendizado ao não conformismo (PINTO, 

1995 e SILVA, 2003). 

Os alunos que participaram desse estudo relataram ações lúdicas no seu 

tempo diário, embora haja ocupações na frente da televisão, computador ou, ainda, 

nos trabalhos/ocupações domésticas. 

O tempo livre foi a categoria que trouxe maiores limitações de compreensão, 

principalmente, quando relacionada no mesmo âmbito do trabalho. Geralmente, o 

tempo livre foi melhor compreendido, quando apresentado, especificamente, nas 

ações lúdicas, tais como esportes, danças na rua, brincando na rua, guerra de 

travesseiros, brincando com amigo, de se vestir com as roupas da mãe, 

conversando com amigos, lendo livros, passeando, etc. 

Essa dificuldade da infância em representar racionalmente o tempo livre é 

deveras interessante, pois, antagonicamente, apresenta duas condições. Por um 

lado evidencia a fusão entre tempo livre e tempo não livre para a criança, nas quais, 

corporalmente, esses dois tempos se fundem, pois o que ocorre fora do âmbito 

escolar (tempo livre) tem sua continuidade no âmbito escolar (tempo não livre). E por 

outro lado, evidencia a dicotomia entre esses tempos, quando citam o 

trabalho/ocupação como ruim e o tempo livre como algo bom e positivo, pois não 

querem que os pais interfiram nesse espaço. 

Trazer essas discussões para o âmbito escolar nos faz compreender, com 

maiores argumentações, a importância de termos no cotidiano escolar das aulas de 

educação física, a presença de um filme como um recurso auxiliar no trato 

pedagógico dos conteúdos da área. 

Além das categorias teóricas centralizadas, foram identificadas nas 

discussões, outras duas categorias. Mediante as discussões sobre o filme, a família 

e o preconceito foram considerados assuntos/temas relevantes, pois provocaram 

discussões acerca da realidade social. Esse estudo, não traz a pretensão de 

aprofundar teoricamente essas novas categorias, até porque, ao nosso entender, 

traria limitações teóricas pelo tempo disponível em articular os conhecimentos 

científicos com os saberes empíricos, visando a produção de um conhecimento 

científico e, ao mesmo tempo, com possibilidades de transformação concreta da 

realidade social. 

Assim, o objetivo deste capítulo é descrever as reações, posturas 

assumidas, processos de mudança e/ou de resistência dos alunos acerca das 
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categorias teóricas definidas no processo deste programa de formação continuada e 

realizar análises com os conteúdos bibliográficos levantados, que permitiram a 

análise sobre a realidade estudada. 

 

 

Considerações finais 

 

Este trabalho foi resultado do processo de atividades teórico-práticas 

desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria 

da Educação, do Governo do Estado do Paraná, estruturado a partir dos eixos 

principais: os estudos orientados realizados nas IES – Instituições de Ensino 

Superior do Paraná, a proposta de pesquisa do objeto de estudo para dois anos, a 

elaboração de material didático, a implementação da proposta na escola e a 

orientação de Grupos de Trabalho em Rede (GTR). 

O objetivo amplo desse estudo foi analisar a utilização dos filmes como 

material didático para intervenção pedagógica nas aulas de educação física escolar 

e, portanto, implica em articular o campo de atuação investigativa com os autores 

estudados e, também, com os elementos articuladores dos conteúdos estruturantes 

para a educação básica.  

Articular Trabalho, Corpo e Tempo livre, por intermédio do filme Billy Elliot, 

além de ser um processo de superação, apresentou-se com muitas limitações de 

ordem teórica, que resultou na ampliação de olhares, sentimentos, inquietações e 

possibilidades de intervenção pedagógica nas aulas de educação física. 

A partir das questões discutidas no transcorrer desse trabalho e, partindo 

para a compreensão da pergunta de partida, que indaga se as exigências do mundo 

do trabalho têm determinado historicamente a cultura corporal na escola, por meio 

do processo de implementação, constatamos que, inicialmente é preciso esclarecer 

sobre as exigências que o mercado de trabalho necessita e que encontra, na escola, 

um espaço adequado à preparação dos corpos para o mundo do trabalho. 

Gentilli (2004) aponta a teoria do capital humano como um marco na 

transformação da educação na contemporaneidade. De acordo com o autor, o 

desvio da natureza da educação para a humanidade, conduziu esta, para produzir 

conhecimentos necessários voltados ao trabalho produtivo e, não mais, 

conhecimento e saberes advindos do ser ontológico. 
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Nesse sentido, a expressão da realidade, numa turma de quinta série, não 

apresentou evidências concretas das relações existentes da educação com a teoria 

do capital humano, pois os alunos não estão vinculados diretamente, ainda, ao 

mercado de trabalho, ou seja, por parte deles, não houve, no plano da aparência, 

pertinência da realidade vivenciada na escola ou na educação física, com o mundo 

do trabalho, porém, é possível constatar essa relação entre a Teoria do capital 

humano na estrutura da educação, na formação do educador, no planejamento 

pedagógico e no projeto político pedagógico das escolas e, mais, quando os alunos 

trazem as experiências do cotidiano dos pais, da família, do trabalho e da realidade 

do emprego, subemprego ou desemprego, pois apresentam graus de conformismo 

diferenciados, trazidas em falas, chacotas, pejorações ou comportamentos 

simplistas, próprios do senso comum, trazidos, em grande parte, da relação escola-

família. 

Os alunos investigados, não estão inseridos no mercado de trabalho formal, 

mas oferecem o apoio necessário à sua família (adultos trabalhadores), no trato 

familiar, na ordem e manutenção do lar. Essas ações, por sua vez, interferem 

diretamente na formação do sujeito, pois invadem o tempo da infância e o tempo da 

educação, com ocupações e obrigações que servem para manter a família sob os 

famigerados salários trocados pelos pais no mercado de trabalho. Hoje, um membro 

da família inserido no mercado de trabalho, não consegue manter sua família em 

condições mínimas de saúde, educação, habitação, alimentação, cultura e lazer. 

Isso, por sua vez obriga aos demais membros da família se movimentarem em 

direção ao mercado, sucumbindo seus corpos e toda sua vida social aos ditames do 

capital. 

A infância, então, mantida sob essa lógica, aliena-se e transforma-se em 

espaço de manutenção social. As brincadeiras, os jogos, as ocupações infantis, são, 

imediatamente apropriadas pela lógica do mercado, mas não somente isso, o tempo 

da infância é logo preenchido com obrigações com o trabalho infantil. Nesse sentido 

é preciso combater e erradicar o trabalho infantil ou o trabalho doméstico explorado, 

pois até que ponto tornam-se mais um instrumento de manutenção da pobreza. O 

trabalho infantil não pode usar o tempo lúdico da criança. 

Com esse intuito, o trabalho com filme nas aulas de educação física deve 

ser pautado no sentido de entender o contexto social no qual o filme se insere para 

uma nova leitura da realidade. Devemos como sujeitos participantes do processo de 
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implementação das diretrizes curriculares de educação física para os anos finais do 

ensino fundamental e para o ensino médio, romper com práticas arraigadas na 

educação física escolar ora ditadas pela cultura midiática e pelo mundo do trabalho 

para uma ampliação das possibilidades de intervenção pedagógica. 

Ao buscar analisar o cinema como recurso didático a ser utilizado nas aulas 

de Educação Física na escola, no papel de estimular ações reflexivas sobre as 

práticas sociais dos alunos/sujeitos, constatou-se que o cinema nas aulas de 

educação física pode ser considerado uma nova linguagem de sensibilização e 

informação no processo de reflexão da cultura corporal para os alunos da escola 

pública. O uso de filmes como material didático, incluindo os documentários e 

reportagens, amplia as possibilidades de trabalho pedagógico da educação física.  

O desafio do professor está na fase de preparação  do filme, assim como, de 

articular os temas com os conteúdos estruturantes do plano docente. Um filme 

precisa ser questionado à luz das diretrizes curriculares pelo professor, que nunca 

deve deixar de ser o mediador do conteúdo teórico.  

É necessário a elaboração de um acervo de filmes e atividades para 

educação física a serem desenvolvidas após assistir, interpretar e analisar um filme. 

O trabalho com filmes na educação física pode desencadear outras atividades além 

do aprofundamento do conteúdo curricular definido para o estudo do filme ou da 

introdução de conceitos. Dentre as possibilidades apresentadas, temos: expressão 

corporal, atividades lúdicas, produções de linguagem iconográfica, painel, textos, 

jogos, danças, produção de um documentário e debates. Embora, as estratégias 

para encaminhamento do filme nas aulas de educação física possam ser definidas a 

partir de cada filme, da realidade estrutural e de organização de cada turma ou 

escola e da disponibilidade pedagógica de professores e alunos. 

Há ainda, possibilidades com projetos interdisciplinares de cinema na 

escola, por exemplo, com exibições e debates de filmes semanais ou mensais ou no 

formato de festivais ou semanas temáticas (cinema brasileiro, consciência negra, 

música e cinema, família e educação, entre outros) que podem ser mais um espaço 

de reflexão e análise da realidade tratada a compreender a cultura e a sociedade em 

que vivem os sujeitos, podendo nela atuar e interferir. 

A escola pública ainda precisa ser mais bem equipada para um 

desenvolvimento amplo da leitura da imagem cinematográfica, bem como de outras 

manifestações artísticas e culturais.  
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Para o avanço dessa perspectiva, o presente estudo pode ser ampliado 

mediante um trabalho interdisciplinar com as demais áreas de conhecimento 

escolar, por intermédio da utilização do cinema como material didático nas aulas de 

educação física e, portanto, defendemos a sistematização de outros filmes com 

outras categorias teóricas junto aos demais elementos articuladores da educação 

física. 

Na busca em aproximar-mos da questão principal, apontada nesse estudo, 

finalmente podemos nos deparar com a dimensão ampla que as categorias teóricas, 

argumentadas e analisadas podem apresentar. Assim, na questão que almeja 

apontar as possíveis relações entre o cinema e as aulas de educação física na 

escola, podemos constatar, inicialmente, a necessidade de romper com a 

dominância de conteúdos, notadamente esportivizados, descontextualizados e 

ideologicamente manipulados na educação física escolar, para depois, podermos 

encontrar, a partir da proposta do cinema na educação física, a amplitude das 

práticas e expressões corporais. 

No processo de reflexão sobre a categoria trabalho, que precedeu a exibição 

do filme aos alunos, houve profundas discussões e análises. Destaco a seguinte fala 

de uma aluna: “mas professora, não é melhor uma criança trabalhando do que na 

rua?”. Tal frase retrata as questões neoliberais15 em manter o trabalhador na sua 

condição de sujeito precarizado, no qual a domesticação humana é induzida já nos 

primeiros anos de vida, determinado pela propriedade privada na figura das 

empresas que mantém o Estado sob sua dependência. 

Assim, o filme nas aulas de educação física trouxe e traz a possibilidade de 

apresentar aos alunos a necessidade de deparar-se com as contradições do capital 

e do trabalho. Para Bourdieu & Wacquant (2004), “a desindustrialização, o 

crescimento das desigualdades e a contradição das políticas sociais, longe de serem 

                                                
15 Para Vamireh Chacon, “O que se convencionou chamar de Neoliberalismo é uma prática político-
econômica baseada nas idéias dos pensadores monetaristas (representados principalmente por 
Milton Friedman, dos EUA, e Friedrich August Von Hayek, da Grã Bretanha). Após a crise do petróleo 
de 1973, eles começaram a defender a idéia de que o governo já não podia mais manter os pesados 
investimentos que haviam realizado após a II Guerra Mundial, pois agora tinham déficits públicos, 
balanças comerciais negativas e inflação. Defendiam, portanto, uma redução da ação do Estado na 
economia. Essas teorias ganharam força depois que os conservadores foram vitoriosos nas eleições 
de 1979 no Reino Unido (ungindo Margareth Thatcher como primeira ministra) e, de 19880, nos 
Estados Unidos (eleição de Ronald Reagan para a presidência daquele país). Desde então o Estado 
passou apenas a preservar a ordem política e econômica, deixando as empresas privadas livres para 
investirem como quisessem. Além disso, os Estados passaram a desregulamentar e a privatizar 
inúmeras atividades econômicas antes controladas por eles”. Disponível em: 
http://www.culturabrasil.org/neoliberalismoeglobalizacao.htm. Acesso em: 12 dez. 2008.  
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a conseqüência fatal do crescimento das trocas externas, como habitualmente se 

diz, resultam de decisões de política interna que refletem a mudança das relações 

de classe a favor dos proprietários do capital”. O professor de educação física ao 

implementar a cultura cinematográfica nas suas aulas depara-se, portanto, com a 

possibilidade de trazer as contradições sociais e questões de classe para dentro das 

aulas de educação física escolar. 

É preciso enfatizar que nada adianta um bom planejamento, uma boa 

preparação ou, ainda, um bom filme se o educador não estiver voltado ao projeto de 

transformação social, ou seja, se o professor não conhecer as artimanhas 

neoliberais, as estruturas orgânicas do capital e o processo de manipulação e 

coerção social arraigadas nos aparelhos ideológicos do Estado, sua atuação 

enquanto educador será tão medíocre quanto à dos sujeitos que se distanciam das 

condições de transformação social com as próprias mãos. 

Concomitante a essas reflexões finais, para Oliveira (2005), considerar a 

existência de uma liberdade plena para o homem social é praticamente impossível 

na atual forma de produção social e econômica, pois a manipulação do ser social se 

infiltra por todos os aspectos da vida humana. Assim, o cinema na educação física 

deve vir na proposição de romper a lógica dominante e, não, servir como 

instrumento de adaptação social ou de contemplação, ou ainda, de fruição do tempo 

livre tal qual como a indústria cultural se propõe a fazer.  

A educação física deve ser erigida sobre os princípios da dominação de 

classe para que, assim, seja pelo cinema, pela dança, lutas, jogos e brincadeiras ou 

pelo próprio esporte, possa contribuir rumo à superação social e, portanto, possa 

preparar a classe dominada para a superação do capital. 
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