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Resumo 
A formação em valores tem início no ambiente familiar, em que ocorrem os primeiros vínculos 
sociais, depois temos a escola, a igreja, os amigos. O ser humano relaciona-se com diferentes 
costumes e manifestações aprendendo a conviver com outros e a relacionar-se com eles, e 
se desenvolver socialmente. Toda a escola e todas as matérias do currículo escolar devem 
atentar para a formação humana, assim sendo a Educação Física também têm este intuito. O 
presente trabalho teve como objetivo relacionar as aulas de Educação Física com o processo 
de formação social dos estudantes, caracterizando a educação escolarizada como 
possibilidade de formação humana, indicando essa formação no processo histórico da 
Educação Física, e, por fim analisando as aulas de Educação Física como espaço de 
formação humana. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, exploratória e 
qualitativa. Utilizou-se como base a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 
as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Constatou-se que todos os documentos se 
preocupam com a formação humana dos sujeitos, porém, verificou-se a necessidade de 
mediação dos conflitos, a articulação entre escola e família na construção e consolidação dos 
valores, e a preocupação profissional em aulas pautadas no respeito mútuo. 
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Introdução   
 

Cada vez mais discute-se o tema formação humana, inicialmente o 

primeiro contato que as crianças têm para sua formação social é a família, seu 

primeiro vínculo na sociedade com o mundo ocorre por meio dela. É no âmbito da 

família que ocorrem os primeiros aprendizados das relações sociais, e neste meio 

essas relações se concretizam desde o início da vida. De acordo com Prado (1985 

p.35), “a socialização das crianças é dividida pela família e pelas instituições 

educacionais”. 

Mais tarde por meio da inserção da criança em outros ambientes, 

como a escola, ela tem a oportunidade de conviver com outras pessoas que não são 

seus familiares, os costumes e as manifestações não são as mesmas com as quais 
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ela estava acostumada. À medida em que essa criança se relaciona com o outro, ela 

se desenvolve socialmente, compreendendo nessas relações a si mesmo e ao outro.  

No cenário escolar, frequentemente acontecem ocorrências 

relacionadas a (in)disciplina, (des)respeito, (in)civilidades e outros fatos que 

evidenciam a necessidade de refletirmos sobre a qualidade da convivência diária 

escolar entre alunos, professores, gestores e famílias. A escola deve ser pensada 

como um espaço onde as diferenças e semelhanças entre os indivíduos sejam 

potencializadas e, sobretudo, respeitadas.  

Geralmente em casa as crianças aprendem observando os familiares 

(aqueles com quem moram, sejam pais, irmãos, avós, entre outros); ao ingressarem 

na escola, trazem para seu interior o que aprenderam e aprendem em suas relações 

externas à escola. Ou seja, sua herança familiar e sociocultural que devem ser 

consideradas e valorizadas. Dessas relações vividas entre a educação familiar com a 

escolarização se dará sua formação enquanto pessoa, com isso se a criança não 

vivenciou em casa princípios e valores como justiça, respeito, solidariedade, 

cooperação terá mais dificuldades em compreendê-los, mas a escola deverá também 

ocupar-se com esta formação. 

Pensando na necessidade de convivência, e na relação que a escola 

tem no ensino dos valores morais para a formação do indivíduo, buscou-se neste 

artigo apontar essa relação nas aulas de Educação Física Escolar, destacando o 

seguinte problema: Qual a relação da Educação Física com o processo de formação 

humana. 

A Educação Física é componente curricular obrigatório nas escolas 

brasileiras, tem como função inserir o aluno em diversas práticas culturais e corporais, 

ensinando sobre as dimensões da motricidade humana, aspectos da cidadania, 

socialização e contribuir para a formação de indivíduos conhecedores dos valores 

morais. 

A relação entre a formação humana e a Educação Física merece ser 

estudada devido à atualidade do tema e necessidade de apontamentos para o ensino 

deste componente curricular que, tal como os outros que compõem o cenário escolar 

deve organizar situações de ensino e aprendizagem que contribuam para a formação 

humana de nossos estudantes. 

Diante do exposto, este texto teve como objetivo relacionar as aulas 

de Educação Física com o processo de formação humana dos estudantes. 
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Primeiro analisando os seguintes documentos: Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s), 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). Após foi abordado o processo histórico da Educação Física escolar e o que 

isso derivou para a forma atual. E, por fim, a relação entre a família e a escola na 

construção e validação dos valores das crianças, a apresentação dos valores através 

das práticas realizadas nas aulas de Educação Física e a importância da mediação 

dos conflitos para a convivência. 

 

Metodologia 
  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, a qual segundo Prodanov e 

Freitas (2013) dispõe de fontes teóricas com o objetivo de descrever o contexto da 

pesquisa e seu embasamento teórico. 

Quanto a finalidade desta pesquisa, conforme Gil (2008) é 

classificada como exploratória, com o intuito de proporcionar maior familiaridade com 

o problema, desenvolver e esclarecer ideias, para torná-lo explícito e dar ao 

pesquisador uma visão geral a respeito de determinado fato. Sendo realizada por meio 

de documentos, sendo eles: fontes primários e fontes secundários (MARCONI E 

LAKATOS, 2003). 

Caracteriza-se também, a pesquisa, como qualitativa por considerar 

que existe uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, que não pode ser 

traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados 

são básicas no processo de pesquisa qualitativa (SILVA E MENEZES, 2005). 

A coleta de dados foi realizada por meio de análise bibliográfica, 

apresentada e fundamentada na reflexão e leitura de autores buscando fontes na 

literatura já existente, livros, revistas, artigos científicos, sites confiáveis, para o 

embasamento necessário e reunir informações e dados que serviram de base para a 

construção da investigação e realização do presente trabalho. Após a coleta de dados 

foi feita a leitura e análise dos textos buscando responder a questão problema. 
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Referencial teórico 

 

A escola tem função complexa, ao mesmo tempo em que é um meio 

importante na formação dos conhecimentos formais, dos comportamentos e dos 

valores, por meio das ações de ensino realizadas pelos professores ocorre o ensino 

da cultura, interações sociais importantes na formação da identidade, interações e 

vivências com o outro, relações com o mundo, mercado de trabalho e com a realidade 

que o cerca. Deve haver a interação entre a teoria e a prática no ensino dos conteúdos 

curriculares atentando para relações que sejam próximas da vida cotidiana do aluno, 

considerando sua realidade. 

A escola teve como sua primeira função social o assistencialismo 

tendo em vista a entrada da mulher para o mercado de trabalho e a necessidade de a 

criança ser assistida. “Foi introduzido o conceito de assistência social para as crianças 

pequenas, sendo ressaltada a sua importância para a comunidade na medida em que 

liberava a mulher para o trabalho”. (KRAMER, 2003, p. 27) 

Atualmente, de acordo com documentos como LDBEN (1996), DCN’s 

(2013), BNCC (2017), ECA (1990), entre outros, as ações que ocorrem na escola são 

planejadas tendo em vista o seu compromisso com a formação humana, que é 

preocupação comum de toda a escola, assim, todos os componentes curriculares, 

como a Educação Física devem auxiliar nessa formação.  

Para realização desse trabalho foi analisada a formação humana em 

alguns dos documentos que regem a educação em nosso país: Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN); Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s); a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). 

Em todos os documentos atentou-se para aspectos relevantes sobre 

a formação humana que, de forma geral é entendida como aquela que promove os 

aspectos sociais, psicológicos, pedagógicos, culturais e afetivos. 

Porém, para entender essa formação como é atualmente, deve-se 

levar em consideração a trajetória histórica da Educação Física desde o início, onde 

foi nomeada de Ginástica, introduzida nas escolas brasileiras no final do século XIX, 

tinha por objetivo os princípios higiênicos (evitar doenças, por meio da aquisição e 

manutenção da saúde física e moral), e eugenistas (melhoramento da raça humana), 

com o intuito de promover a saúde física dos sujeitos, treinando corpos fortes, 
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saudáveis e sem doenças para aguentarem as longas jornadas de trabalho nas 

fábricas. A história não permite afirmar, porém percebe-se a falta de preocupação com 

o pensamento, e com a reflexão do gesto motor realizado.  

Para Bracht o nascimento da Educação Física deu-se: 

  

Por um lado, para cumprir a função de colaborar na construção de 
corpos saudáveis e dóceis, ou melhor, com uma educação estética (da 
sensibilidade) que permitisse uma adequada adaptação ao processo 
produtivo ou uma perspectiva político racionalista, e, por outro, foi 
também legitimado pelo conhecimento médico-científico do corpo que 
referendava as possibilidades, a necessidade e as vantagens de tal 
intervenção sobre o corpo. (1999, p. 73) 
 

Para Soares et al., (1992) apud Darido (2005) os valores subjacentes 

buscavam um homem obediente, submisso e que respeitasse as autoridades 

superiores sem questionamento e, não havia preocupação com o ensino de conceitos 

de qualquer espécie. Darido (2005, p. 8) afirma que “no currículo oculto (as vezes não 

tão oculto assim), tinha também a perspectiva dos conteúdos atitudinais, que 

buscavam valores de obediência e submissão”. 

O Militarismo característica da Educação Física em meados dos anos 

30 tinha como objetivos centrais formar sujeitos obedientes e adestrados, o 

aperfeiçoamento da raça, almejava um corpo físico saudável e sem enfermidades, 

preparando sujeitos para o combate, e guerra. 

A Educação Física Militarista funcionava como: 

 

[...]selecionadora de “elites condutoras” capaz de distribuir melhor os 
homens e mulheres nas atividades sociais e profissionais. O papel da 
Educação Física é o de “ colaboração no processo de seleção natural”, 
eliminando os fracos e premiando os fortes, no sentido da “depuração 
da raça” (GHIRALDELLI JR 2007, p. 18). 
 

Percebe-se a exclusão dos fracos, doentes, e dos menos aptos, outro 

ponto notável nessa Educação Física é a separação das mulheres nas atividades. 

A partir de 1964 com o início da ditadura militar, o governo investiu 

muito no esporte, com a finalidade de tornar a Educação Física base ideológica do 

governo que a utilizava como instrumento de propaganda política, sendo assim, a 

Educação Física servia de interesse próprio do governo. 
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Passou a ser sistematicamente balizada pelo parâmetro da aptidão 

física (Castellani Filho, 2010). Segundo Rei e Ludorf (2012, p. 486) “durante a ditadura 

militar direcionava-se ao adestramento físico da população escolar, objetivando, 

dentre outros aspectos, a formação de corpos saudáveis e dóceis [...]” de modo que 

não haveria espaço para questionamentos diante das regras estabelecidas.  

Nota-se que durante esse período houve ensino de valores morais, 

cívicos e patrióticos devido ao cunho militar nas salas de aulas, porém a formação 

essa que ocorria por meio do medo e da obediência, não havia preocupação legítima 

na formação humana e na construção de relações humanas solidárias. Esqueceu-se 

assim os aspectos de formar para a cidadania, preocupados excessivamente apenas 

com resultados esportivos e aptidão física e distanciando-se cada vez mais do intuito 

de formação humana. 

Durante os anos 80 a Educação Física passou por uma crise de 

identidade, tendo questionado principalmente seu objeto de estudo e conteúdos. 

Aconteceram críticas ao paradigma militarista da aptidão física, e a predominância de 

conteúdos esportivos, surgem assim as correntes pedagógicas, buscando a 

transformação da sociedade capitalista da época. Bracht (1999, p. 78) relata que esse 

período constituiu uma “corrente que inicialmente foi chamada de revolucionária, mas 

que também foi denominada de crítica e progressista”.  

Sobre esse momento da Educação Física: 

 

Passa a ocorrer uma significação do pensamento pedagógico e neste 
momento ela se vê obrigada a resgatar toda parte social que ela havia 
negado ao longo de sua história, críticas propostas denunciavam o 
papel conservador do sistema educacional até este momento, uma 
vez que este, através de vários mecanismos (ideológicos, de exclusão 
etc.), contribuía, não para a transformação da realidade social, e sim, 
para a sua reprodução nos modelos vigentes (QUEIROZ, 2012, p. 4). 
 

Ocorreram também mudanças e reformulações no currículo e nos 

conteúdos na escola, além de diversas reflexões pautadas na identidade da área.  

Historicamente a formação moral sempre esteve atrelada à Educação 

Física, mas não foi encontrado em nosso referencial como se daria essa formação. 

Sabe-se que a base para a convivência em sociedade é o respeito, a 

solidariedade, e a educação, valores humanos que definidos por Martinelli (1999 p. 

21) são “a energia que pulsa em todos os seres humanos. Estão vivos e presentes no 
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pensamento humano a todo momento e determina o comportamento e orienta a 

inteligência e a criatividade”. 

Para Vazquez (1993, p. 190), “valores correspondem a atos ou 

produtos humanos e incluem ações realizadas livre e conscientemente, às quais se 

possa atribuir uma responsabilidade moral”. 

Valores que não são construídos da noite para o dia, requerem tempo 

e um longo caminho percorrido desde os ensinamentos da família até a escola, nossos 

grupos de amigos, ambiente de lazer, mais tarde ambiente de trabalho e assim por 

diante.  

Sobre a origem dos valores alguns afirmam que os valores “vem de 

berço”, todo ser vivo, ao nascer, traria consigo uma bagagem hereditária (SILVA 

2009). Assim qualquer conhecimento vem do próprio indivíduo, o meio não tem 

participação e nem influência. Há outra que entende como afirma Silva (2009, p. 23) 

que o indivíduo é “uma caixinha que passivamente recebe as informações”, e que o 

conhecimento ocorre por meio da experiência com o meio em que vive, e com as 

interações e que a formação humana tem relação direta com os valores que são 

reafirmados nas relações sociais vividas pelos sujeitos. E há ainda a ideia de que tais 

valores são resultado de um processo no qual predomina a obediência regida pelo 

medo e por sentimentos como a vergonha. Os adultos inspiram ao mesmo tempo 

medo e amor e, nestes termos, também intervêm sentimentos como confiança, 

simpatia, indignação, culpa, vergonha, cada um exercendo um papel importante e 

diferente na formação da moral (LA TAILE, 2006 apud SILVA, 2009). Entende-se 

assim os sentimentos e/ou a afetividade como parte desse processo. 

A solidariedade, respeito, ética, moral, generosidade são alguns dos 

valores presentes nas aulas de Educação Física subjacentes aos conteúdos 

derivados dos jogos, das brincadeiras, da ginástica, da dança, da luta, do esporte 

educacional, tais eixos são os referenciais dos quais são elencados os conteúdos a 

serem ensinados e nesta ação de ensino também faz parte as questões sobre a moral. 

Portanto, qualquer um dos conteúdos das aulas de Educação Física 

pode apresentar situações favoráveis ao ensino e à construção dos valores, quando 

o professor estiver presente para orientar, supervisionar e intervir (quando necessário) 

nas atividades.   

As aulas de Educação Física são espaços para a socialização e 

convivência entre os alunos, ali entram em contato diferentes personalidades, formas 
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de ver o mundo, de agir, diferentes costumes e culturas, tornam-se assim um ambiente 

de grande oportunidade de aprendizado, pois a formação humana depende da 

qualidade das relações sociais que o sujeito estabelece e das concepções que 

permeiam a prática docente diante de tais relações. A convivência, a proximidade, a 

necessidade do contato físico, conflitos e disputas que ocorrem em todas as aulas são 

elementos que incentivam e demandam o desenvolvimento da inteligência social do 

sujeito (VAGO 2009). 

O convívio gera conflitos, como afirma Morais (1986) “o homem é um 

ser de conflitos”, nessa fase as crianças estão construindo seus valores, suas 

identidades e personalidades, e por muitas vezes os conflitos surgem devido ao 

enfrentamento entre valores diferentes que cada criança traz consigo. No entanto o 

conflito deve ser mediado pelo professor para não ser o início de situações de 

violência, devem ser aproveitadas pelo professor propondo estratégias, ações, 

soluções para lidar com tal condição, respeitando e valorizando as diferenças, 

prezando pelo autoconhecimento e conhecimento do outro. 

A intervenção docente é fundamental para solucionar o conflito “de 

forma a estabelecer um ambiente sociomoral cooperativo em sala de aula” 

(TOGNETTA e ASSIS, 2006, p. 64). 

Para Piaget (1932/1994), apud Tognetta e Assis (2006, p. 53) 

“dependendo de como são resolvidos os conflitos, podem ser potencializadores do 

desenvolvimento humano, portanto, positivos”. 

O professor é o detentor do papel fundamental da aprendizagem do 

aluno, por meio de suas práticas, pelo ensino adequado sobre os conhecimentos 

específicos para os alunos, deve ter seu planejamento pautado buscando privilegiar 

todos de forma uniforme, aqueles com mais ou menos habilidades, incentivando e 

estimulando aqueles com dificuldades e/ou necessidades especiais, para que 

oportunize aos alunos serem capazes de fazer a diferença onde vivem.  

A Educação Física escolar tem a intenção por meio da cultura corporal 

de agir de forma fundamental e intencional para que os alunos compreendam, 

vivenciem e valorizem as manifestações de sua e de outras culturas a partir de suas 

ações. Com conteúdos divididos por blocos de conhecimento de acordo com suas 

especificidades e relacionados entre si, sendo: esportes, jogos, lutas e ginásticas; 

atividades rítmicas e expressivas; e conhecimentos sobre o corpo. Ou seja, esses 

conteúdos ensinados nas aulas devem ser pensados com a preocupação que os 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

alunos se desenvolvam criticamente, se apropriem de conhecimentos necessários 

para a vida, e a partir de discussões e de práticas possibilitam a problematização de 

questões importantes para o desenvolvimento crítico do aluno e a desnaturalização 

de alguns conceitos (FUGIKAWA, et al., 2006). Além, é claro de conhecer e vivenciar 

diversos esportes, jogos, lutas que estão contemplados como conteúdos estruturantes 

da matéria. Compreender ao longo do processo de escolarização componentes da 

fisiologia e anatomia, movimentos do corpo, e relações desse corpo na sociedade 

(valores éticos, sociais, morais). E, por meio dele, formar cidadãos ativos, 

emancipados e conscientes de seus direitos e deveres. 

Pode-se dizer que as aulas contribuem na vida dos alunos, 

contemplando aspectos biológicos como desenvolvimento motor, aspectos cognitivos 

como desenvolvimento intelectual e socio afetivos relacionado aos sentimentos, as 

emoções, na interação social. Sendo ambiente oportuno também para fazer novas 

amizades, além de conhecer seus corpos, suas potencialidades, limitações, e de seus 

colegas entendendo que ninguém é igual, cada um tem sua individualidade. 

Como qualquer outro componente curricular, devem promover 

situações de ensino e de aprendizagem que favoreçam o diálogo, a interação no 

ambiente social, o respeito às ideias distintas, o direito de expressar suas próprias 

opiniões, promovendo os valores de respeito, solidariedade, cooperação, amizade. 

  

A Educação Física pode contribuir para a autodisciplina, fortalecer a 
saúde, desenvolver os valores estéticos, os valores cooperativos, o 
raciocínio e a presteza mental, sem esquecer que a ela cabe também 
o estudo da fisiologia, da anatomia, das técnicas, da história, etc 
(LIBÂNEO, 1988, p. 13 apud GHIRALDELLI, 2007).  
 

Outra forma de contribuição das aulas é por meio da forma  

respeitosa, moral, ética, solidária, cooperativa entre outras como o professor  age 

cotidianamente, pois as crianças aprendem observando as práticas dos outros, então 

a melhor maneira da aula de Educação Física ter papel na formação humana dos 

alunos é sendo uma aula “humana”, pelas vivências, oportunidades e experiências, 

em um ambiente onde prevalece tais valores, e que oportunize à criança reflitir sobre 

seus atos e ter um pensamento recíproco de respeito mútuo. 

Todos os atores da escola tem que ter a preocupação com a formação 

humana, cada professor com as especificidades que ensinam devem preocupar-se 

em ensinar valores, através de suas matérias. A Educação Física como componente 
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curricular, preocupa-se em ensinar para além dos muros escolares pensando na 

cooperação, solidariedade, respeito, conhecimento aos direitos e deveres, buscando 

a formação de individuos críticos e autônomos capazes de transformar a sociedade 

em que vivem. 

 

Conclusão 

 

A formação humana é preocupação apontada pelos documentos 

oficiais citados no texto (LDBEN, DCN’s, BNCC e ECA) todos eles de alguma forma 

apontam para esta preocupação, destacando a convivência fundamental na 

construção de uma sociedade democrática que supere as diferenças. 

A construção de valores tem que ser conjunta para que possa ser 

efetiva e só vai ocorrer quando família, escola e sociedade como um todo trabalharem 

em prol do mesmo objetivo e quando professores, estudantes, gestores, governantes 

e pais pararem para refletir sobre a qualidade de nossas relações sociais. 

As aulas de Educação Física devem ser espaços para esta formação 

humana (que não vem pronta e que pode ser desenvolvida e, portanto, aprendida) 

com a qualidade das relações sociais vividas no ambiente escolar, onde através delas 

o professor deve auxiliar os alunos para que respeitem as diferenças, aprendam a ter 

disciplina, cumprir regras, conhecer seus corpos, seus limites e suas potencialidades, 

num ambiente de convivência escolar solidário, cooperativo, e com valores morais 

para favorecer a autonomia dos alunos, e preocupar-se com a formação plena, crítica 

e autônoma. 

A construção de valores não é concebida apenas na prática de 

atividades físicas, a atividade torna-se um meio para isso, no entanto dependerá da 

visão do professor em intervir, promovendo relações sobretudo de respeito entre aluno 

e professores, e entre seus pares, podendo por meio de ações comuns do cotidiano 

contribuir para tais ensinamentos. 

Em suma pode-se refletir a Educação Física escolar como um 

instrumento de grande valia para a formação de indivíduos capazes de interagir com 

outros conhecendo e compreendendo suas diferenças, particularidades, formando 

seres solidários, capazes de cooperar, que saibam o valor da união do respeito e 

principalmente um dos maiores valores que a Educação Física escolar, o esporte e a 

atividade física nos trazem, a amizade.  
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Não esquecendo da importância da ação do professor fundamentada 

em conhecimentos que de fato possam garantir a formação humana de nossos 

estudantes. Sendo fundamental a formação inicial e continuada, capacitações 

regulares, apoio e supervisão por parte da gestão e programas especiais de formação 

e atualização para o melhor desenvolvimento do trabalho docente. É importante 

também o professor ser afetuoso, motivando e estimulando seus alunos para 

carregarem consigo os conhecimentos da Educação Física escolar para além dos 

portões escolares. 
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