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Eixo 2: Educação Básica 
 
Resumo 
Frequentemente, as escolas têm enfrentado problemas no que diz respeito aos 
conflitos interpessoais entre os estudantes. Esses conflitos nascem no espaço de 
convivência diária, pois é neste espaço que surgem as diferenças entre os estudantes, 
como por exemplo: diferentes contextos sociais, características físicas, pensamentos 
e sentimentos. Este estudo se caracteriza por uma pesquisa bibliográfica (MARKONI 
e LAKATOS, 2003) de cunho qualitativo. Nosso trabalho levou em conta o seguinte 
problema: Como o conflito interpessoal é interpretado nas aulas de Educação Física? 
Para responder a esta questão, nosso objetivo foi refletir sobre o conceito de conflito 
interpessoal nas aulas de Educação Física. As relações criadas pelos estudantes no 
ambiente escolar têm um papel fundamental na formação dos indivíduos. Por isso, os 
documentos oficiais da educação têm em seus princípios fundantes aspectos 
relacionados à convivência (LDB, 1996; BCN, 2016; DCNS, 1998, 2010). É também 
nestas interações sociais que os conflitos interpessoais aparecem, pois é no conviver 
que nossas diferenças/semelhanças se tornam concretas (TOGNETTA, VINHA, 2007; 
VINHA, 2003). A depender da qualidade das relações sociais entre professores e 
alunos, o ambiente poderá ser organizado de forma autocrática ou democrática. A 
Educação Física, dentre todas as disciplinas escolares, representa um espaço onde 
os conflitos interpessoais podem ser mais recorrentes devido aos seus conteúdos 
específicos, e também suas características de compartilhamento de espaço e 
materiais (PALMA, 1997; GHIRALDELLI, 1991; SALADINI, 2018). Com base em 
estudos no referencial teórico citado, compreendemos que os conflitos interpessoais 
caracterizam-se por situações de desequilíbrio que surgem na convivência entre duas 
ou mais pessoas. Compreendemos que os professores de Educação Física ainda 
estão presos a uma visão tradicional de resolução de conflitos, onde predomina um 
ambiente de convivência autocrático. Dessa forma, concluímos que a Educação 
Física, além de tratar sobre as práticas corporais, também possui em seus propósitos 
a formação dos estudantes como sujeitos autônomos, e que o melhor caminho a ser 
trilhado para que se alcance esse propósito é a busca por um ambiente de convivência 
democrático. 
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Quando falamos a respeito da Educação Básica, é inevitável discutir 

essa temática sem pensar na variedade de comportamentos dos estudantes no 

espaço escolar. Vindos de contextos diferentes, estudantes e docentes chegam a 

escola e convivem diariamente, trazendo para essa realidade suas histórias, as suas 

culturas, seus costumes, entre outros elementos que compõem esse conviver. A 

convivência revela as nossas semelhanças, mas também as nossas diferenças. 

Ao pesquisar sobre o significado da palavra convivência, vimos que a 

palavra conviver tem origem no latim: convivere, que pode ser traduzido como: “viver 

com”, ou, viver em conjunto. Brotto (1999, p.141), ao falar sobre convivência, escreve 

que “toda existência é uma co-existência”, ou seja, quando pensamos a forma em que 

ocupamos o mundo, é indispensável pensar também nas pessoas que estão a nossa 

volta. Por isso, Brotto cita que “a qualidade de nossas realizações, está intimamente 

ligada a qualidade de nossas inter-relações” (1999, p.141). A convivência na é um dos 

elementos que compõem a essência humana; desde o nosso nascimento estamos 

inseridos em diferentes contextos como família, escola, trabalho, entre outros. 

Saladini (2018) afirma que não basta estarmos no mesmo espaço 

para convivermos, mas para que a convivência exista, é necessário que se crie “regras 

que regulem essas relações sociais estabelecidas” (2017, p.6). Para a autora, a 

convivência e a presença do “outro” é essencial para que o estudante transcenda em 

sua dimensão humana, e a escola é um espaço potencial para que essa interação 

ocorra. 

Porém, é também nestas interações sociais que os conflitos 

interpessoais aparecem, pois é no conviver que nossas diferenças/semelhanças se 

tornam concretas. Para o ambiente escolar, os documentos oficiais como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996), Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC, 2016) e Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNs, 1998, 

2010), têm em seus princípios fundantes aspectos relacionados à convivência. Para 

tanto, cada disciplina escolar deverá também ocupar-se em seu cotidiano com a 

temática da convivência e a ocorrência dos conflitos, potencializando situações de 

aprendizado que de fato promovam o desenvolvimento humano. 

Neste trabalho, destacamos a disciplina de Educação Física, que se 

apresenta diante dos alunos como uma disciplina “diferente” das demais por suas 

características: os estudantes dividem o mesmo espaço (geralmente, uma quadra); 
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compartilham os mesmos materiais; e também possuem contato físico devido ao 

desenvolvimento das atividades, que incluem jogos, brincadeiras, danças, lutas, 

ginásticas e esportes. Além disso, as aulas de Educação Física possibilitam às 

crianças o seu desenvolvimento físico no que diz respeito a conhecer o seu próprio 

corpo; descobrir movimentos que são capazes de realizar em diferentes dimensões 

de espaços, e também se descobrem como componentes culturais e históricos.  

 

Objetivos 

 

Tendo em vista a reflexão conduzida até aqui, nosso trabalho levou 

em conta o seguinte problema: Como o conflito interpessoal é interpretado nas aulas 

de Educação Física? Para responder a esta questão, nosso objetivo foi refletir sobre 

o conceito de conflito interpessoal nas aulas de Educação Física. 

 

Metodologia 

 

Este estudo se caracteriza por uma pesquisa bibliográfica de caráter 

qualitativo. Para auxiliar em nossa metodologia, nos baseamos na obra de Lakatos e 

Marconi (LAKATOS, E. M; MARCONI, M. D. A., 2003), que apresenta orientações em oito 

fases para a organização de uma pesquisa bibliográfica:  a) escolha do tema; b) 

elaboração do plano de trabalho; c) identificação; d) localização; e) compilação; f) 

fichamento; g) análise e interpretação; h) redação.  

Para a construção do referencial teórico, nos baseamos em autores e 

obras que tratam do estudo de conflitos interpessoais no ambiente educacional; 

autores que caracterizam a Educação Física, desde seus primórdios até se tornar uma 

disciplina da Educação Básica; e estudiosos que se baseiam em uma perspectiva 

construtivista no que diz respeito ao contexto educacional.  

 

Referencial teórico 

 

A escola apresenta um papel fundamental em nossa sociedade. Além 

de proporcionar aos indivíduos aprendizagens essenciais sobre conteúdos 

específicos das disciplinas, ela também se encarrega em grande parte pelo 

desenvolvimento moral dos estudantes, onde a criança desenvolve atitudes 
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relacionadas a justiça, respeito, igualdade, entre outros. É no convívio escolar com 

colegas, docentes e demais funcionários que a criança se depara com as diferenças 

que a rodeiam.  

Quando falamos sobre convivência, os documentos que embasam a 

educação no nosso país também tratam sobre o termo. A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (1996, p.1) cita que faz parte do trajeto educacional os “processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho 

[...]”. Já na BNCC (2016), o termo também aparece diversas vezes.  A razão desse 

fato está na importância da relação com o outro na constituição da identidade do 

estudante. Dessa forma, é inevitável ao falarmos da escola em sua totalidade, não 

pensarmos como a convivência se faz presente dentro dela. Saladini (2018, p.6) 

afirma que “Não há como evoluirmos, não há como admitirmos a nossa incompletude 

se não na convivência; não há como saber de si sem saber do outro e com o outro”. 

Saladini (2018) afirma que a escola é um lugar onde a convivência 

pode auxiliar no desenvolvimento dos estudantes, pois possibilita a oportunidade de 

conhecer a si e o outro. Porém, esse acontecimento depende “das concepções que 

os professores têm a respeito das relações dos alunos que acontecem no cotidiano 

escolar” (2018, p.6). Ou seja, de nada adianta a escola ser um espaço que possibilita 

esse desenvolvimento dos estudantes pela convivência, se o docente partir de uma 

perspectiva que não colabora para esse processo.  

Ao pensar nas perspectivas educacionais predominantes na escola, 

nos deparamos principalmente com uma visão tradicional fundamentada na teoria 

empirista, que tem como um de seus defensores o filósofo John Locke. De acordo 

com Palma (1997), Locke considerava que as crianças nasciam destituídas de ideias, 

como “tábulas rasas”, e o único meio de atingir um progresso em seu aspecto cognitivo 

seria através dos estímulos do meio em que a criança se encontra. Ou seja, não se 

leva em consideração “o que se passa no íntimo desse sujeito para que o 

conhecimento aconteça; e sim, o que acontece fora dele” (1997, p.37). 

No empirismo, coloca-se no mundo exterior à criança toda a 

responsabilidade pela transmissão de conhecimento, sendo, dessa forma, o professor 

a peça mais importante no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, e o 

aluno, somente o indivíduo que recebe e armazena informações. 

Dentre as disciplinas presentes na Educação Básica, a Educação 

Física apresenta em sua constituição um forte viés tradicionalista baseado no 
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empirismo. Isso se dá pelo processo histórico da Educação Física, que antes, 

chamado de Ginástica, baseou-se em propósitos higienistas, como educar/moldar o 

corpo e preparar para a guerra. Ghiraldelli (1991) comenta em sua obra a respeito 

desses propósitos: 

 

A perspectiva da Educação Física Higienista vislumbra a possibilidade 
e a necessidade de resolver o problema da saúde pública pela 
educação. A ideia central é a disseminação de padrões de conduta, 
forjados pelas elites dirigentes, entre todas as outras classes sociais. 
O objetivo fundamental da Educação Física Militarista é a obtenção de 
uma juventude capaz de surportar o combate, a luta, a guerra. Para 
tal concepção, a Educação Física deve ser suficientemente rígida para 
“elevar a Nação” à condição de “servidora e defensora da Pátria”. 
(GHIRALDELLI, 1991, p. 17 e 18) 

 

Manteve-se também por muito tempo um pensamento de que, além 

de servir para deixar corpos fortes para a guerra, a Educação Física (Ginástica) 

também deveria servir para preparar os corpos para a indústrias e o trabalho. Esse 

pensamento era baseado em uma perspectiva cartesiana, que separava o corpo 

humano em duas partes distintas: corpo e mente.  

As correntes de pensamento acima citadas colaboraram para que a 

Educação Física escolar mantivesse em suas aulas essa perspectiva tradicional, onde 

o estudante é visto somente como um corpo que deve ser treinado e moldado. 

A partir da perspectiva tradicional presente na educação, também 

podemos analisar os conflitos interpessoais. A convivência com o “outro” traz para a 

criança novas experiências, e dentre elas estão presentes os desentendimentos. 

Esses conflitos acontecem quando não há comum acordo a respeito de algum 

acontecimento, “são situações de interação social de confronto, frustação, 

desacordo”. Leme (2004, apud Lugli, 2018, p.47).  

Como vimos na introdução, existem vários motivos pelos quais as 

aulas de Educação Física desencadeiam os conflitos interpessoais. Os estudantes 

podem se desentender pela posse de uma bola ou de qualquer outro material; podem 

brigar pelo espaço na quadra, e também pelo fato de perderem alguma atividade de 

teor competitivo.  

 

O fato de ganhar ou perder, presente em jogos e 
brincadeiras, além de ser bom e ágil, sobressaem-se nas 
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atividades (...). Isso acaba por gerar atritos verbais, 
corporais, ameaças e rejeição. (SILVA, 2009, p. 57). 

 

Se esses conflitos são vistos pelo docente a partir de uma perspectiva 

tradicional, eles são considerados prejudiciais para a convivência.  

De acordo com pesquisas realizadas (TOGNETTA; VINHA, 2007; 

VINHA, 2003), na concepção tradicional, os conflitos são vistos como sendo 

problemas, devendo ser evitados a todo custo dentro das salas de aula. Para isso, 

são estabelecidas diversas regras e formas de vigilância para que os estudantes não 

tenham liberdade durante sua permanência na escola. E se, de alguma forma os 

conflitos acontecem, os profissionais que seguem a concepção tradicionalista utilizam 

de mecanismos que resolvem o problema temporariamente, como por exemplo: 

culpabilizar, ameaçar e punir. 

Em contrapartida, estudiosos e docentes tem direcionado esforços 

para uma nova perspectiva para o processo educacional, chamada construtivismo. 

Palma (1997, p. 54) diz que, nessa concepção, a criança é “um ser ativo, pensante, 

criativo, crítico, cheio de vontades, necessidades e interesses”, e que o aprendizado 

que a criança desenvolve ao longo e sua vida na perspectiva construtivista “acontece 

por meio dos aspectos cognitivo, social, físico e afetivo”. 

A teoria construtivista se difere do empirismo pelo fato de valorizar o 

estudante e enxergá-lo como um indivíduo que possui um contexto social que 

influencia em seu processo educacional; que traz uma bagagem de conhecimentos 

quando chega a escola, e a partir dos conhecimentos que já possui, constrói novos 

com o auxílio do professor. Nessa perspectiva, o professor é somente um ajudante no 

processo de aprendizagem, e não o único responsável. 

A partir da teoria construtivista, os conflitos interpessoais que ocorrem 

na escola e nas aulas de Educação Física podem ser espaço para que os estudantes 

se desenvolvam. Os docentes que seguem esta perspectiva não enfatizam a 

resolução do problema, mas o processo, onde o estudante tem a oportunidade de 

compreender a perspectiva do outro e colocar-se no lugar dele, adquirindo valores 

valiosos para uma boa convivência, como o desenvolvimento moral. De acordo com 

Vinha & Tognetta (2009), nessa perspectiva, “os conflitos são compreendidos como 

naturais em qualquer relação e necessários ao desenvolvimento da criança e do 

jovem” (p. 534). 
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Tal perspectiva de compreensão dos conflitos interpessoais 

fundamenta-se na obra de Jean Piaget, conhecido por suas pesquisas direcionadas 

ao desenvolvimento do conhecimento humano (Epistemologia Genética), também 

contribuiu para os estudos a respeito do tema. Um exemplo de uma das suas obras 

que trata o tema é o livro “O juízo moral na criança” (1994). Segundo o autor, “assim 

como a Física apreende as leis que governam o mundo natural, a ciência dos 

costumes deve procurar conhecer as leis que regem o universo moral humano” (p.7) 

O autor defendeu que a moralidade do sujeito é um processo de 

construção que se dá pela interação com o meio em que está inserido, incluindo nisso 

as relações interpessoais. Ao analisar as obras de Jean Piaget a respeito do tema, 

Silva (2009, p. 24) cita que: “Assim como todos os conhecimentos, a moral, a ética e 

a cidadania também precisam ser construídas e assimiladas por cada sujeito e isso 

se dá necessariamente pela ação e relação travada com o meio.”  

Compreendemos que a visão de Piaget sobre o desenvolvimento da 

moralidade apresenta uma perspectiva construtivista, pelo fato de que o autor defende 

que a moralidade não é um conhecimento que pode ser transmitido para a criança, 

mas que deve ser vivido diariamente nos ambientes que ela frequenta e por ela 

construída. Vinha (2003, p.13) trata bem deste assunto quando escreve:  

 

Não se pode ensinar a ser honesto, justo ou a respeitar o outro, com 
sermões, historias ou lições de moral, nem em aulas específicas sobre 
o tema. Assim como não se pode ensinar o raciocínio, a moralidade 
também não se aprende por meio de transmissão verbal. Será durante 
a convivência diária, desde pequenina, com o adulto, com seus pares, 
com as situações escolares, com os problemas com os quais se 
defronta (...) que a criança irá construir seus valores, princípios e 
normas morais. (VINHA, 2003, p.13) 

  

Tomando os apontamentos da autora citada, sabemos que existem 

diferentes fatores envolvidos no desenvolvimento moral da criança, e as “situações 

escolares” e “problemas com os quais se defronta” (Vinha, 2003, p.13) fazem parte 

deste processo. Dessa forma, a partir de uma perspectiva construtivista, os conflitos 

interpessoais são vistos como oportunidades para o desenvolvimento moral dos 

estudantes na escola. Sem esquecermos que para isso será necessário analisarmos 

a práxis docente. 

Pensando esses conflitos como algo recorrente e comum entre as 

crianças no ambiente escolar e nas aulas de Educação Física, entendemos que essas 
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situações podem ser uma oportunidade para o desenvolvimento moral dos alunos. É 

importante salientar que não acreditamos que o professor deva enaltecer os conflitos, 

muito menos gera-los afim de que os alunos se desenvolvam. O nosso intuito é pensar 

esses conflitos como uma situação que possa ser aproveitada para o aprendizado e 

desenvolvimento moral do aluno. Para compreendermos melhor essa questão é 

necessário observarmos como os professores organizam o ambiente sociomoral de 

sua sala de aula. 

O ambiente sociomoral é construído com base nas visões de mundo 

que o professor possui. Cabe a ele a decisão de construir um ambiente onde a 

convivência entre os estudantes é determinada através de regras e autoritarismo, ou 

então, um ambiente democrático e ético, onde as crianças são capazes de 

desenvolver suas emoções e sentimentos. 

Em um ambiente autocrático, o professor representa a figura principal, 

que deve ser obedecida. Com regras impostase a falta de diálogo, surgem problemas 

de convivência graves, como bullying e violência. Esse ambiente pode gerar 

estudantes obedientes, pois se prioriza a vigilância constante dos alunos, mas não se 

leva em consideração a oportunidade do desenvolvimento moral. 

Quando o professor pensa em seus alunos como sujeitos capazes de 

desenvolverem suas capacidades cognitivas, sociais e morais, ele possibilita um 

ambiente de convivência democrática. O docente sabe que nesse ambiente os 

conflitos irão surgir, mas da autonomia para que os estudantes possam resolve-los. 

Caso não consigam, acontece a intervenção do professor na intenção de auxiliar, e 

não impor regras. Nesse ambiente, o professor não é visto como figura autoritária que 

detém o poder da sala de aula, pois valorize-se o diálogo entre aluno-aluno e aluno-

professor.  

 

Resultados e Discussão  

 

No início do trabalho nos propusemos a analisar, através de pesquisa 

bibliográfica, a forma que os conflitos interpessoais são interpretados nas aulas de 

Educação Física. Vimos que os conflitos interpessoais são caracterizados por 

situações de desequilíbrio que surgem na convivência entre duas ou mais pessoas. 

No caso da escola, as aulas de Educação Física podem ser um espaço onde os 
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conflitos são mais recorrentes, devido as características das aulas, que incluem 

contato físico, divisão do mesmo espaço e também de materiais.  

Com base em nosso referencial teórico, acreditamos que a 

perspectiva tradicional ainda se mantém atrelada às aulas de Educação Física na 

escola. Isso se dá pelos fortes laços higienistas e militaristas que a disciplina traçou 

desde a sua origem, se mantendo até os dias atuais. Nessa perspectiva, os 

professores ainda encontram dificuldades na forma de lidar com os conflitos 

interpessoais, e acabam optando por uma convivência autocrática, com regras 

impostas e vigilância constante. Dessa forma, os estudantes tornam-se apenas 

obedientes à normas, e não desenvolvem autonomia para resolver seus próprios 

conflitos.  

Acreditamos que a melhor opção a ser seguida pelos docentes nas 

aulas de Educação Física é buscar a convivência democrática entre os estudantes. 

Essa não é uma tarefa fácil, mas que deve ser almejada em nossa prática docente.  

 

Conclusões 

 

Vimos que a escola desenvolve um papel essencial na formação do 

cidadão, pois, além de desenvolve-lo cognitivamente através das aprendizagens 

essenciais de cada disciplina, também é um ambiente propício para que os sujeitos 

se desenvolvam social e moralmente. Com base nos dados relatados em nosso 

referencial teórico, acreditamos que a aula de Educação Física seja um espaço 

favorável para que os estudantes se desenvolvam moralmente. 

Concluímos caracterizando os conflitos interpessoais como situações 

de desequilíbrio entre dois ou mais indivíduos. Acreditamos que a Educação Física 

escolar ainda está atrelada a uma concepção tradicional devido às suas raízes 

históricas, e, dessa forma, mantém-se um ambiente autocrático, onde os conflitos 

interpessoais não são vistos como espaço para o desenvolvimento dos estudantes.  

Sabemos que o caminho é longo, mas seguimos mantendo a 

esperança de que nossos professores, aos poucos, passem a pensar o ambiente de 

convivência escolar e os conflitos interpessoais a partir de uma perspectiva 

construtivista. Dessa forma, os conflitos serão vistos como uma possibilidade para 

pensar no desenvolvimento dos estudantes através da convivência também nas aulas 

de Educação Física. Por meio de um ambiente democrático, onde se valoriza a 
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reciprocidade, os professores passam a pensar a formação dos estudantes como 

sujeitos autônomos.  
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