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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR & CINEMA:  

Experimentando novas formas de ensinar Esporte no Ensino Médio 

 

RESUMO 

 

A presente dissertação nasceu de uma inquietação sobre os usos dos aparatos 
audiovisuais na escola, em especial nas aulas de Educação Física. Portanto, o 
estudo tem como objetivo compreender como o conteúdo esporte pode ser efetivado 
no âmbito da Educação Física no Ensino Médio ao dialogar com a linguagem 
cinematográfica, através dos preceitos da mídia-educação. Partiu-se, pois, da 
seguinte questão de estudo: “Como os alunos do Ensino Médio podem estabelecer 
uma interlocução entre esporte e cinema nas aulas de Educação Física a partir de 
preceitos da mídia-educação?”. Para tanto, amparada nas Pedagogias Críticas de 
ensino da Educação Física, no conteúdo esporte, nos elementos metodológicos da 
pesquisa-ação, na mídia-educação como concepção de ensino e campo 
interdisciplinar de saber e no cinema enquanto estratégia de ensino, foi realizada 
uma interlocução pedagógica de um bimestre letivo nas 4 turmas do 2º Ano (2 
Informática e 2 Mecatrônica) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte Campus Parnamirim (IFRN Campus Parnamirim), 
tematizando o conteúdo esporte nas aulas de Educação Física. Para coleta de 
dados foi utilizado questionário, diário de campo, registros no facebook e a 
observação sistemática das aulas. As justificativas consistiram no caminhar por 
novas formas de ensinar na Educação Física, no esforço de superar as concepções 
típicas de ensino do esporte, ambicionando a ampliação do conhecimento 
sobre/com eles, angariado pelos princípios da mídia-educação e pelo cinema 
enquanto estratégia de ensino, bem como na contribuição ao acervo de trabalhos 
com essa mesma proposta, visto a tímida produção acadêmica. Como principais 
resultados, obtivemos o aumento do tempo e do espaço das aulas, através do 
relacionamento nos grupos via facebook diariamente, o trabalho colaborativo nas 
aulas e na produção final, o acesso crítico e criativo do conteúdo esporte pelos 
educandos, alicerçado pela mídia-educação e pelo cinema enquanto estratégia de 
ensino, fugindo das aulas de caráter esportivizado, assim como, a partir do 
reconhecimento dos processos pedagógicos por parte dos alunos, a materialização 
de um planejamento significativo e inovador, que influenciou de forma positiva no 
processo de ensino-aprendizagem do conteúdo esporte.  
 
Palavras-Chave: Educação Física escolar; Ensino Médio; Esportes; Mídia-

Educação; Cinema. 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

SCHOLL PHYSICAL EDUCATION & CINEMA: 

Experiencing new ways to teach Sports in High School 

 

ABSTRACT 

 

The present dissertation was born of a concern about the uses of audiovisual devices 
in school, especially in Physical Education classes. Therefore, the study aims to 
understand how sports content can be implemented within the scope of Physical 
Education in High School when dialoguing with the cinematographic language, 
through the precepts of media-education. The study question was: “How can high 
school students establish a dialogue between cinema and sports in the classes of 
Physical Education based on precepts of media-education?”. To this end, based on 
Critical Education Pedagogies of Physical Education, sport content, methodological 
elements of action research, media-education as a teaching conception and 
interdisciplinary field of knowledge and cinema as a teaching strategy, a dialogue 
was held (2 Informatics and 2 Mechatronics) of the Instituto Federal do Rio Grande 
do Norte Campus Parnamirim (IFRN Campus Parnamirim), thematizing the sport 
content in the classes of Physical Education. For data collection, a questionnarie, 
field diary, facebook logs and systematic observation of the classes were used. The 
justifications consisted in walking throught new ways of teaching in Physical 
Education, in the effort to overcome the typical conceptions of sports teaching, 
aiming to increase the knowledge about/with them, raised by the principles of media-
education and cinema as a teaching strategy. As well as in the contribution to the 
collection of works with this same proposal, given the timid academic production. As 
a main result, we increased the time and space of the classes, through the 
relationship in the groups via facebook daily, the collaborative work in the classes 
and in the production, the critical and creative access of the sports content by the 
students, supported by the media-education and the cinema as a teaching strategy, 
avoiding sports classes, as well as, based on the recognition of pedagogical 
processes by the students, the materialization of a significant and innovative 
planning, wich had a positive influence on the teaching-learning process of sports 
content. 
 
Keywords: School Physical Education; High School; Sports; Media-Education; 
Cinema. 
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o Brasil, a Educação Física escolar, instalada a partir do final 

do século XIX e início do século XX, sofreu influências da área 

médica ganhando destaque os discursos pautados na higiene, 

na saúde e na eugenia, nos interesses militares e, também, de 

grupos políticos dominantes que viam no esporte um 

mecanismo de ação (SOARES, 1996). O governo militar instituiu uma Educação 

Física escolar que objetivava a formação de jovens fortes e saudáveis, estreitando 

laços entre o esporte e o nacionalismo. Nessa perspectiva, a Educação Física se 

tornou esportivista, passando a selecionar os mais aptos e mais habilidosos em 

detrimento dos demais, através de aulas tradicionais, mecânicas e diretivas, com 

ênfase no alto rendimento. 

 A partir da década de 80, em virtude do novo cenário político brasileiro, esse 

modelo esportivista à escola começou a ser criticado pelo denominado “Movimento 

Renovador da Educação Física”, e como alternativa, surgem novas formas de se 

pensar a Educação Física, tais como os pressupostos das Pedagogias Críticas, a 

exemplo as abordagens de Aulas Abertas (HILDEBRANDT; LAGING, 1986), Crítico-

Superadora (COLETIVO DE AUTORES, 1992), Crítica-Emancipatória (KUNZ, 1991, 

1994). Porém, é preciso frisar que, apesar das mudanças no discurso, sobretudo 

acadêmico, o modelo esportivista ainda influencia fortemente nos planejamentos dos 

professores e sua prática. Logo, na intenção de superar o modelo dominante, a 

pesquisa proposta buscou uma nova forma de ensinar o esporte nas aulas de 

Educação Física, acionando a linguagem cinematográfica enquanto estratégia de 

ensino, sustentados pelos princípios da mídia-educação. 

Assim, a escolha pelo esporte, enquanto objeto de estudo, aconteceu por 

crermos que esse conteúdo continua, hegemonicamente, sendo tratado de forma 

esportivizada, ao mesmo tempo em que a escolha pelo cinema, como estratégia de 

ensino, ocorreu por ser uma forma distinta de ensinar à Educação Física dando 

vazão às formas de narrar, se diferenciando do que lhe foi imposta historicamente, 

isto é, aulas predominantemente práticas, para não dizer sempre, sem crítica e/ou 

reflexão. Contudo, é necessário destacar que a busca por outras formas de ensino 

do esporte não deseja a negação de sua historicidade e relevância no campo da 

Educação Física, mas antes uma ampliação das formas de perceber tal fenômeno 

social. Não obstante, estamos cientes de que não é função da Educação Física, 

enquanto componente curricular, ensinar pelo e com cinema, mas de fato, 
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percebemos nessa apropriação da linguagem cinematográfica uma forma de 

empoderamento de possibilidades narrativas das práticas corporais como mais uma 

estratégia de ensino pertinente. 

Vale lembrar que esses dois elementos, esporte e cinema, também carregam 

entre si uma relação histórica, em que, portanto, acabaram se tornando símbolos da 

Modernidade e que frequentemente dialogam, mesmo que de maneira implícita. Por 

serem fortes fenômenos socioculturais, acabam por influenciar, através de suas 

manifestações, a vida das pessoas. Por este motivo, se tornam relevantes à prática 

pedagógica, atuando como importantes aparatos à educação e formação do 

indivíduo. 

Como ícones à constituição dos ideais dessa Modernidade, o esporte e o 

cinema se organizaram dentro de uma série de mudanças sociais, econômicas, 

políticas e culturais que começaram a ser notadas em meados do século XVIII, 

crescendo no decorrer do século XIX e se consolidando no século XX. Assim, não é 

surpresa o surgimento do cinema e dos Jogos Olímpicos no mesmo período (1895 e 

1896, respectivamente) (MELO, 2006).  

Ainda de acordo com essa construção, Araújo e Chaves (2013, p.27-28) 

corroboram ao assegurarem: 

 

Na articulação entre cinema e esporte para a construção do ideário de 
Modernidade, é importante perceber que ambos expressam 
representações, sentidos e significados típicos do século XX e, 
simultaneamente, foram fundamentais na consolidação destas 
representações. Nessa conjuntura, ambos trazem consigo elementos que 
retratavam a superação de limites, exaltavam a identidade nacional, 
cultuavam certo modelo de beleza, entre outros aspectos que corroboravam 
com uma sociedade balizada em noções de produção, precisão e 
desempenho. 

  

 O cinema então, do mesmo modo que o esporte, é uma prática por excelência 

da Modernidade. Quanto a isso, Charney e Schwartz (2004, p. 18) afirmam que a 

cultura moderna foi “cinematográfica” antes do cinema, pois “[...] tornou inevitável 

algo como o cinema, uma vez que suas características desenvolveram-se a partir 

dos traços que definiram a vida moderna em geral”. Nesse sentido, Dantas Júnior 

(2013, p.365) complementa certificando: 

 

Se a cultura moderna era cinematográfica, entendo que era “esportiva” 
também antes do Esporte, haja vista que na modernidade se conjuraram as 
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possibilidades para a gestação dessa prática que, assim como o cinema, 
pautou-se na imagem e na expectativa de se fazer visto na cena pública. 

 

Portanto, a relação dessas duas grandes manifestações culturais do século 

XX, esporte e cinema, nos herdou uma sociedade profundamente imagética, sendo 

a expressão corporal a principal materialização visual desse modelo social.  

É bem verdade que essa união entre esporte e cinema na Educação Física 

ainda é de difícil realização, muito devido a fatores como: falta de formação 

adequada aos professores, falta de pesquisa e de difusão científica sobre o tema, 

questões estruturais das escolas e dos currículos, além das questões históricas e 

culturais ligadas a cultura escolar, como por exemplo, a íntima relação entre escola 

e a linguagem verbal ou ao texto escrito/impresso e a ignorância dela em relação a 

outras linguagens como a imagética e a corporal, entre outros. Diante disso:  

 

O cinema somente é colocado na escola como uma atividade 
complementar, ora para ilustração de conteúdos, ora para preenchimento 
do tempo. Visto como uma manifestação cultural de lazer improdutiva, o 
cinema não tem importância no terreno “sério” e comprometido com a 
formação intelectual. Nada mais incoerente e contraproducente. Milhares de 
pessoas aprendem história, relações sociais, tensões religiosas por meio do 
que se passa na sala escura ou na sala de estar pelo DVD (DANTAS 
JÚNIOR, 2012, p.68). 

 

 Corroborando com o autor e para que essa conexão Educação Física, esporte 

e cinema se torne realidade, é de fundamental importância suscitar alternativas do 

uso desse aparato nas aulas, de forma a vislumbrar as temáticas dos conteúdos 

desse componente curricular, aqui o esporte, a partir da representação 

cinematográfica, isto é, não recair em estratégias comuns de ensino-aprendizagem 

que já ocorrem na escola. 

 Como possibilidade desse uso para além do instrumental nas aulas de 

Educação Física tematizando o esporte, poderíamos não apenas apreciar um filme 

sobre basquete, por exemplo, mas também vivenciar, fundamentado em uma 

análise crítica, o esporte e as temáticas sociais desenvolvidas na trama, revelando 

uma nova forma de experimentar esse conteúdo.  

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) (BRASIL, 1998), o uso de 

filmes modifica o processo de aprendizagem e permite diferentes abordagens 

pedagógicas, pois com eles podemos utilizar as diferentes linguagens como meio 

para produzir, expressar e comunicar ideias, interpretar e usufruir das produções 
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culturais. Com isso, ao reconhecer que o cinema pode ter papel fundamental na 

formação cultural do indivíduo e que, apreciar filmes, na TV ou na sala escura, pode 

ser considerada uma prática corriqueira em quase todas as camadas sociais, não 

podemos negar sua presença no universo escolar. 

Na qualidade de espectador e leitor da imagem, o aluno constrói e reconstrói, 

com a reprodução dos filmes, o seu pensar, desenvolvendo diversas leituras da 

realidade na qual está imerso. Portanto, os professores precisam perceber que o 

cinema vem a ser um meio no processo educativo, tomando-o para si como aparato 

pedagógico e fazendo-o ir ao encontro do estudante, para que o mesmo se 

emocione e passe a possuir um olhar crítico. Betti (1998), já chamava atenção para 

a questão da emoção antes do olhar crítico, de compreensão do discurso da razão. 

Assim, partindo dessas reflexões, a relação entre aluno, Educação Física, esporte e 

cinema pode se tornar numa construtora de um conhecimento que é capaz de tomar 

consciência do seu papel ativo dentro da sociedade. 

Ao afirmarmos a importância para os alunos do poder crítico, da tomada de 

consciência e do seu ativismo social, automaticamente nos remetemos às 

concepções de ensino das Pedagogias Críticas da Educação Física, que buscam 

superar o modelo tradicional de ensino, que ainda mantém o professor como o 

detentor do conhecimento e com papel central nas aulas, com aulas esportivizadas, 

diretivas, mecanizadas e focadas nos mais habilidosos em detrimento dos demais 

(DARIDO; RANGEL, 2005).  

Tais concepções de ensino, de forma geral, tinham por intenção, a partir da 

análise da função social da educação, e da Educação Física em particular, a 

materialização de um ensino crítico-reflexivo, transformador, dialógico, autônomo e 

emancipador, colocando o aluno como principal agente das aulas e o professor 

como mediador do conhecimento (BRACHT, 1999). O movimentar-se humano é 

entendido como uma forma de comunicação com o mundo e as proposituras 

adotadas por essas concepções apontam em direção ao desenvolvimento nos 

educandos da capacidade de analisar e agir criticamente nesse âmbito.  

Nesse sentido, de acordo com Bracht (1999), essas concepções devem 

propor procedimentos didático-metodológicos que possam proporcionar um 

esclarecimento crítico sobre as práticas corporais humanas, desvelando, por 

exemplo, a co-educação das Aulas Abertas, a lógica dialética da Crítico-Superadora 

e o agir comunicativo da Crítico-Emancipatória, como competências para tanto. 
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Logo, foi necessário à Educação Física buscar abordagens mais crítico-

reflexivas em suas aulas e formas diferenciadas de ensinar, fugindo do modelo 

tradicional esportivista, bem como a utilização de abordagens mais próximas aos 

estudantes, oportunizando que as vivências fossem espaço de criação de sínteses 

de aprendizagens. Neste sentido, os produtos e conteúdos midiáticos, dentre eles o 

cinema, se apresentam legitimamente como elementos privilegiados para 

estabelecer diálogo com o estudante.  

As mudanças tecnológicas influenciaram, e muito, nosso próprio modo de 

viver como seres sociais. Embora nem todos ainda tenham acesso a esses avanços, 

é preciso reconhecer que as novas tecnologias revolucionaram a comunicação, 

difundiram a informação, modificaram processos de trabalhos e imprimiram novas 

formas de pensar e fazer educação. Sobre isso, Araújo et al. (2013, p.114) dizem: 

 

Se antes os registros de nossa construção cultural dependiam da oralidade 
e de signos rudimentares grafados, agora as possibilidades talvez estejam 
acima das nossas possibilidades de consumo. O rádio, a televisão, o 
cinema, o telefone (ou smartphone), o computador, as revistas, os jornais... 
Isso para pensar nos suportes. Se fôssemos focar em formatos e 
conteúdos, teríamos nós uma incrível dificuldade de citar um conjunto de 
exemplos que fosse minimamente representativo. Contudo, cada dizer que 
as formas de consumir informações que dizem respeito a nossa construção 
cultural são tão variadas, que estamos em um momento em que a indústria 
midiática tem buscado a estratégia de convergência de formatos. 

 

 É possível assegurar que nessas transformações, a educação sai apenas do 

âmbito escolar e também perpassa por outros ambientes, tais como: teatros, praças, 

shoppings, parques, cinemas, clubes, mídias (jornais, revistas, programas de rádio e 

TV, internet etc.), e exige dos educadores, a compreensão de que nesses lugares se 

produz cultura e circula determinado aprendizado. Nessa lida, os docentes devem 

levar em consideração tais conhecimentos adquiridos pelos estudantes, assim como 

os suportes pelos quais eles se utilizaram para tal conquista, os levando à escola 

como possibilidades educacionais. 

Por falar em suportes e no aprendizado obtido, quando me remeto as minhas 

lembranças escolares, um fato que marcou muito fortemente minha vida enquanto 

estudante do Ensino Básico foi à facilidade que eu tinha em aprender os conteúdos 

a partir dos vídeos propostos pelos professores. Essa asserção do audiovisual em 

sala, mesmo sendo na maioria das vezes de forma instrumental, sempre me motivou 

produção (ou obra) audiovisual aquela cujo conteúdo e me deixou com vontade de 
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saber mais e conhecer coisas novas. Lembro-me bem, por exemplo, dos 

documentários1 exibidos nas aulas de História e Geografia para abordar as 

civilizações antigas, as grandes guerras, como os países se constituíram etc. 

Confesso que sentia falta de mais aulas utilizando essa estratégia de ensino, muito 

pelo fascínio que as imagens proporcionavam em mim. 

Em 2010, quando adentrei ao curso de Educação Física Licenciatura da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), fui percebendo que a 

utilização desse aparato audiovisual ficava restrita a ações isoladas de alguns 

professores. Assim, uma inquietação, que já era antiga, começava a ganhar espaço 

nas minhas provocações pedagógicas, tanto é que, com meu ingresso ao Mestrado 

Acadêmico em 2015, essa proposta (Educação Física e Cinema) foi escolhida para 

ser abordada em meu trabalho dissertativo. 

No objetivo de substancializar o uso do cinema nas aulas de Educação Física, 

comecei a pesquisar e a estudar, junto ao Laboratório de Estudos em Educação 

Física, Esporte e Mídia (LEFEM), as possibilidades de ensino através da mídia-

educação. Logo, ficou evidenciada a possibilidade de diálogo do conteúdo esporte 

com o cinema no contexto da Educação Física. 

Diante disso, emerge a questão de estudo: “Como os alunos do Ensino Médio 

podem estabelecer uma interlocução entre esporte e cinema nas aulas de Educação 

Física a partir de preceitos da Mídia Educação?”. 

Com esse questionamento floresceu o objetivo geral, o de compreender como 

o conteúdo esporte pode ser efetivado no âmbito da Educação Física no Ensino 

Médio ao dialogar com a linguagem cinematográfica, através dos preceitos da mídia-

educação. Seguindo o objetivo geral, delimitam-se os objetivos específicos, que são: 

(1) Descrever e problematizar as possibilidades e os limites do processo de ensino-

aprendizagem do esporte a partir do acionamento da linguagem cinematográfica, 

sob os preceitos da mídia-educação; (2) Identificar e discutir como os educandos 

expressam em suas produções audiovisuais esportivas (curtas-metragens) e de 

roteiros esportivos elementos que apontem a elaboração e ampliação do 

conhecimento com/sobre os esportes e suas temáticas. 

                                                             
1
 Tipo de filme não-ficcional que tem por característica o compromisso com a realidade. “O discurso 

do filme documentário tem por característica sustentar-se por acontecimentos reais. Trata 
efetivamente daquilo que ocorreu, antes ou durante as filmagens, e não daquilo que poderia ter 
acontecido” (PUCCINI, 2009, p. 24). 
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Para tanto, o campo de pesquisa foi o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus Parnamirim (IFRN Campus 

Parnamirim), localizado na cidade de Parnamirim-RN e os atores pesquisados foram 

os alunos das quatro turmas do 2º Ano do Ensino Médio Integrado, sendo duas 

delas do curso de Mecatrônica e duas do curso de Informática, durante um bimestre 

letivo da disciplina Educação Física. 

A escolha por esse lócus de interlocução se deu por ele já ter uma tradição de 

experimentação de novas práticas de ensino na Educação Física, o que o torna um 

espaço prolífero em estratégias inovadoras. Além disso, o autor deste escrito atuou 

na instituição como professor estagiário no ensino do esporte, no período de 2012 a 

2013, supervisionado pelo Prof. Ms. Alison Pereira Batista, titular das turmas de 2º 

Ano do Ensino Médio Integrado de Mecatrônica e Informática. 

Ambos também fazem parte do Grupo de Pesquisa Corpo e Cultura de 

Movimento (GEPEC) e do LEFEM, em que, desse jeito, acabaram estreitando laços 

de confiança e, consequente, parcerias, resultando em diversas pesquisas, artigos, 

livros e capítulos de livro, sendo a interlocução deste escrito, mais uma delas. 

Podemos citar como produtos acadêmicos, frutos de ações pedagógicas 

inovadoras no IFRN Campus Parnamirim, as dissertações do Prof. Ms. Alison 

Pereira Batista, intitulada: "Conhecimentos sobre o corpo: uma possibilidade de 

intervenção pedagógica nas aulas de Educação Física no Ensino Médio” (2013) e da 

Profa. Ms. Dandara Queiroga de Oliveira Sousa, intitulada: “Esporte de aventura na 

escola: possibilidades de diálogo com a mídia-educação” (2016). A primeira abordou 

as formas de refletir sobre o corpo, fomentando discussões relevantes ao cotidiano 

dos alunos, tais como: a influência da mídia, o uso de anabolizantes, a massagem 

como possibilidade de relaxamento e ativação corporal, bem como o vislumbre de 

práticas corporais para além dos esportes hegemônicos (futsal, basquete, vôlei, 

handebol). E a segunda tratou da materialização do esporte de aventura na 

Educação Física baseada nos pressupostos da mídia-educação. 

A articulação para realização da pesquisa se deu pelo próprio autor, pelo seu 

orientador, Prof. Dr. Allyson Carvalho de Araújo, e pelo professor titular do IFRN 

Campus Parnamirim, Prof. Ms. Alison Pereira Batista, e foi formalizado por meio de 

documento assinado (Anexo 01) pelo pesquisador, o professor orientador e o diretor 

da instituição, Sr. Ismael Félix Coutinho Neto.  
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A metodologia postulada se baseou numa pesquisa-ação de abordagem 

qualitativa e descritiva, com a identificação do problema da interlocução advindo da 

prática pedagógica do professor titular e do seu cenário, o qual privilegiam novas 

formas de ensinar na Educação Física, ansiando nos alunos um novo olhar perante 

esse componente curricular. Nesse sentido, foi primordial organizar a pesquisa 

seguindo uma lógica cíclica, dinâmica e espiralada de investigação – planejamento – 

ação – reflexão. Conforme Mendes (2008), especificamente na área da Educação 

Física, o conceito de pesquisa-ação que mais vem sendo utilizado é o proposto por 

Thiollent (2011, p.20), em que a pesquisa-ação se caracteriza como: 

 

Um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo. 

 

Assim, metodologicamente, a pesquisa-ação para Thiollent (2011), deve ser 

desenvolvida e concretizada de forma planejada, ou seja, o autor recomenda a 

feitura de um plano de ação respondendo algumas perguntas, que na pesquisa 

realizada, foram assim respondidas (Quadro 01):  

 

Quadro 01 – Plano de Ação da intervenção no IFRN Campus Parnamirim 

Perguntas Respostas 

Quem são os atores ou 

unidades de intervenção? 

Quatro turmas do 2º Ano do Ensino Médio Integrado, 

sendo duas delas do curso de Mecatrônica e duas do 

curso de Informática (140 alunos ao total). 

Como se relacionam os 

atores e as instituições? 

A instituição selecionada é de cunho educacional e a 

relação entre seus atores é de convergência, ou seja, 

a direção da escola, os professores e os alunos 

consoam interesses de aprendizagem recíproca.  

Quem toma as decisões? 
Os professores, amparados nas demandas trazidas 

pelos alunos, deliberando-as de forma coletiva. 

Quais são os objetivos 

(ou metas) tangíveis da 

ação? 

- Mapear o conhecimento dos alunos perante os 

esportes e suas temáticas sociais, bem como a 

importância que eles dão sobre esse conhecimento; 

- Vivenciar os esportes de uma forma inovadora, 

tendo a linguagem cinematográfica como estratégia 
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de ensino; 

- Analisar como os alunos fazem uso do cinema 

cotidianamente, a fim de relacioná-lo com o conteúdo 

esporte, implantando, dessa maneira, a mídia-

educação como concepção de ensino; 

- Possibilitar e mediar à criação de conteúdo midiático 

(curta-metragem), no intuito de fomentar a 

problematização dos esportes e suas temáticas 

sociais em outros contextos educativos.   

Quais os critérios de sua 

avaliação? 

- Comprometimento dos alunos com a intervenção 

através de relatos da experiência no grupo do 

facebook, acompanhamento da frequência e 

participação nas aulas, entrega das atividades etc.; 

- Aplicabilidade do conteúdo Esporte, alicerçado pelo 

cinema, a partir das críticas dos alunos advindas das 

vivências proporcionadas no seio escolar; 

- Reflexões de como os alunos se apropriam dos 

esportes e suas temáticas sociais, segundo seus 

relatos de experiência.  

Como dar continuidade a 

ação, apesar das 

dificuldades? 

Transformando-a em uma intervenção significativa e 

prazerosa aos alunos, buscando explorar seus 

potenciais, levando-os a ter uma relação cooperativa 

e de pertencimento ao processo educativo (da 

pesquisa em questão). 

Como assegurar a 

participação dos sujeitos 

e incorporar suas 

sugestões? 

Com base no diálogo, mediação de ideias e 

deliberações de forma coletiva. 

Como retomar o processo 

e avaliar os resultados? 

As avaliações serão contínuas, apoiadas na 

observação sistemática das aulas, análise crítica de 

cada intervenção, por meio de imagens, vídeos etc., 

bem como a descrição detalhada de cada 

intervenção, por meio do diário de campo.  

 

Então, a pesquisa-ação é uma ação planejada que transita entre as práticas 

cotidianas e a pesquisa científica, superando a ideia que este tipo de pesquisa trata-

se apenas de uma prática rotineira de auto-avaliação do trabalho. 



30 
 

De acordo com Tripp (2005, p.447), de forma mais restrita, a pesquisa-ação é 

uma forma de: 

 

[...] investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para 
informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática. Eu 
acrescentaria que as técnicas de pesquisa devem atender aos critérios 
comuns a outros tipos de pesquisa acadêmica (isto é, enfrentar a revisão 
pelos pares quanto a procedimentos, significância, originalidade, validade 
etc.). 

 

Dessa maneira, aparece uma precisão maior na conceituação da pesquisa-

ação, ratificando que ela acontece fundamentada em procedimentos científicos já 

consolidados, tanto para coleta de dados como à sua análise crítica. 

Diante do exposto, Tripp (2005) e Franco (2005), ressaltam que na pesquisa-

ação devem estar presentes três dimensões: (1) ser uma pesquisa 

participativa/colaborativa; (2) buscar a transformação da realidade; (3) caminhar em 

direção aos processos formativos. Desse modo, essas dimensões se correlacionam 

dialogicamente orientadas por outra característica primordial da pesquisa-ação: as 

espirais cíclicas de ação-reflexão-ação. 

Na dimensão participação/colaboração, temos como pressuposto o viés 

participativo deste tipo de trabalho, pois a pesquisa-ação, desde sua origem, objetiva 

conhecer e intervir na realidade a ser pesquisada. Tripp (2005, p.454) afirma: “De 

uma perspectiva puramente prática, a pesquisa-ação funciona melhor com 

cooperação e colaboração porque os efeitos da prática de um indivíduo isolado 

sobre uma organização jamais se limita àquele indivíduo”. Portanto, há uma relação 

dialógica entre os participantes da pesquisa-ação, que almeja no entendimento dos 

fatos em movimento, o que só é possibilitado pela introdução, de forma ativa e 

atuante, no dinamismo da realidade. 

Nessa lida, essa dimensão da pesquisa-ação coadunou com a interlocução 

no IFRN Campus Parnamirim, visto que conhecemos a realidade a ser pesquisada, 

a qual tem como tradição a experimentação de novas formas de ensinar, tornando-

se um ambiente propício à utilização de práticas inovadoras, ansiando nos alunos 

novas maneiras de aprender, para depois, intervir nela de forma interativa e conjunta 

com seus agentes, tornando todos os envolvidos em atores ativos do processo. 

Já a dimensão da transformação da realidade, como o próprio nome sugere, 

se alicerça em uma intervenção que busque mudanças, ou seja, “[...] só 
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descobrimos a natureza de algumas coisas quando tentamos mudá-las” (TRIPP, 

2005, p.450). Nesse viés, Kincheloe (1997) reforça dizendo que a pesquisa-ação, 

que é crítica, repele o positivismo racional, objetivo e de verdade, pressupondo a 

exposição entre valores pessoais e práticos, e isso se deve a pesquisa-ação não 

apenas tentar compreender ou descrever o mundo, mas transformá-lo.  

Logo, não basta somente conhecer e descrever determinada realidade, mas, 

principalmente, transformá-la, no intento de uma melhoria da prática didático-

pedagógica. A intenção não é solucionar determinado problema da melhor maneira 

possível, mas, baseado no desenho dele, entender, compreender e melhorar a 

prática educacional Betti (2006). Nesse rastro, a pesquisa realizada no IFRN 

Campus Parnamirim buscou, a partir das interações entre os partícipes, fomentar 

experiências na Educação Física com o conteúdo esporte, por intermédio do cinema 

como estratégia de ensino, no intuito de superar a tímida presença dessa proposta 

no cotidiano escolar, enquanto interlocução pedagógica. 

E a dimensão do caminhar em direção aos processos formativos, 

inevitavelmente, está presente na pesquisa-ação, visto que ela tem como 

características o diálogo, a colaboração e a transformação. Assim, as ações 

propostas, junto às deliberações derivadas de uma pesquisa, devem ser colocadas a 

partir da tomada de consciência dos participantes imbricados no processo. Daí, para 

Franco (2005, p.486), a relevância desse caráter formativo da pesquisa-ação, pois: 

 

[...] o sujeito deve tomar consciência das transformações que vão ocorrendo 
em si próprio e no processo. É também por isso que tal metodologia 
assume o caráter emancipatório, pois mediante a participação consciente, 
os sujeitos da pesquisa passam a ter oportunidade de se libertar de mitos e 
preconceitos que organizam suas defesas à mudança e reorganizam a sua 
autoconcepção de sujeitos históricos. 

 

Com isso, a pesquisa-ação está diretamente ligada às pesquisas 

educacionais, por se tratar de uma metodologia que está associada à formação dos 

participantes envolvidos nela, que é o caso específico do trabalho desenvolvido no 

IFRN Campus Parnamirim, na qual as possíveis contribuições à apropriação de uma 

visão crítica do conteúdo esporte, embasado nos princípios da mídia-educação e no 

cinema enquanto estratégia de ensino, podem refletir diretamente na formação do 

aluno. Sendo assim, os partícipes da pesquisa-ação, no viés da formação, devem ter 

voz ativa nos processos de construção de conhecimentos e de ações que objetivem 
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a superação da realidade em que estão inseridos. Esse é outro ponto de 

convergência com a pesquisa delineada no IFRN Campus Parnamirim, devido ao 

modo colaborativo dos atores da interlocução, caminhando por trilhas crítico-

reflexivas diante as vivências e as relações destas com o tema gerador, assim como 

na propositura de novas alternativas perante a temática. 

Por fim, é de suma importância tratar das espirais cíclicas, pois é esteada 

nela que estas três dimensões da pesquisa-ação se conectam. Tripp (2005) as 

define, de maneira genérica, como ciclo básico de investigação-ação. Ainda 

segundo o autor:  

 

É importante que se reconheça a pesquisa-ação como um dos inúmeros 
tipos de investigação-ação, que é um termo genérico para qualquer 
processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação 
sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela. 
Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança para a 
melhoria de sua prática, aprendendo mais, no correr do processo, tanto a 
respeito da prática quanto da própria investigação (TRIPP, 2005, p.445-
446). 

 

 Para termos maior clareza deste ciclo de ação-reflexão-ação, chamado 

também de espirais cíclicas, trazemos abaixo uma imagem do diagrama desse ciclo 

que pode ser encontrado em Tripp (2005, p.446). 

 

Imagem 01 – Diagrama do ciclo básico da investigação-ação 
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Logo, podemos notar dois polos: (1) Investigação – no qual se identifica o 

problema social e suas possíveis soluções; (2) Ação – no qual ocorre o processo de 

intervenção. Assim como percebemos também quatro fases: (1) Planejar – na qual 

se estabelece metas para mudanças da realidade; (2) Agir – na qual as ações 

planejadas são efetuadas; (3) Descrever – na qual há o acompanhamento do 

alcance dessas ações; (4) Avaliar – na qual acontece à avaliação dos resultados 

atingidos. Dessa forma, seguindo esse diagrama do ciclo básico da investigação-

ação, apresentamos um quadro (Quadro 02) evidenciando a relação dos polos e das 

fases com a interlocução postulada no IFRN Campus Parnamirim.   

 

Quadro 02 – Ciclo básico da investigação-ação da intervenção no IFRN 

Campus Parnamirim 

Polo 

Investigação 

Identificação do problema: o conteúdo esporte, 

historicamente, tem sido ofertado de forma 

esportivista e tradicional no IFRN. 

Solução: proposição de uma interlocução pedagógica 

de cunho inovador no IFRN Campus Parnamirim, no 

caso a experimentação do conteúdo esporte, 

alicerçado pelo cinema, como estratégia de ensino. 

Ação 

Ocorrência do processo interventivo em si, isto é, o 

desenrolar da experiência Educação Física-Esportes-

Cinema proposta.  

Fases 

Planejar 

A partir do planejamento da intervenção, as metas 

delineadas foram: (1) Trilhar por um caminho 

inovador, fazendo o aluno experimentar uma nova 

forma de aprender o conteúdo esporte; (2) Utilizar o 

cinema e a mídia-educação como estratégias nessa 

nova forma de aprendizado; (3) Fazer uso de uma 

estratégia de ensino ainda pouco utilizada, enquanto 

intervenção pedagógica, nas aulas de Educação 

Física. 

Agir 

Execução do planejamento da intervenção proposta, 

ou seja, a efetivação da experiência Educação Física-

Esporte-Cinema, fundamentada em 8 encontros 

dialogados e planejados previamente de forma 

coletiva (Quadro 08, p.93).   
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Descrever 

Descrição detalhada das possibilidades e limites da 

experiência Educação Física-Esporte-Cinema, 

tomando como instrumentos para essa descrição os 

relatos dos alunos, o questionário (Apêndices 01, 

p.156 e 02, p.164), o diário de campo, as postagens 

no facebook, a observação sistemática das aulas etc.  

Avaliar 

Avaliação dos resultados obtidos assentados nos 

relatos dos alunos, no questionário de avaliação do 

bimestre (Apêndice 02), nos aprendizados e 

apropriações dos alunos sobre o conteúdo esporte 

materializados durante o bimestre letivo e na 

produção dos curtas-metragens esportivos, entre 

outros.  

 

 Então, é a partir desse ciclo básico de investigação-ação, que a pesquisa-

ação integra o pesquisador aos demais partícipes, oportunizando que suas relações 

sejam mais íntimas e mais profundas, dando vazão a conhecimentos interpessoais 

mais significativos. Em consequência disso, ocorre uma maior apreensão da 

realidade em movimento, levando em conta as questões cognitivas e emocionais 

vivenciadas pelos integrantes da intervenção.  

De acordo com Mendes (2008, p.59), a pesquisa-ação se distingue dos 

demais modelos de pesquisa por ser um tipo de estudo que “não se baseia numa 

metodologia fixa, fechada em si própria, contrariamente este tipo de estudo deve ser 

flexível por tratar de situações práticas da vida cotidiana”, isto é, valoriza-se a 

subjetividade a partir de valores pessoais em detrimento da objetividade e 

racionalidade, muito devido ao objetivo de transformação da prática e, 

consequentemente, realidade. 

Enfim, perante tudo aqui abordado, acreditamos que a pesquisa realizada no 

IFRN Campus Parnamirim foi fundamentada por elementos integrantes da pesquisa-

ação, em busca da construção de um conhecimento significativo sobre o conteúdo 

esporte, apoiado nos preceitos da mídia-educação e no cinema enquanto estratégia 

de ensino, assim como a incorporação e a transformação da realidade, amparadas 

nas experiências pedagógicas com essa temática nas aulas de Educação Física. 
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Como instrumentos para coleta de dados foi utilizado o questionário 

(Apêndices 01 e 02), o diário de campo, o facebook2 e a observação sistemática das 

aulas. Para Bandeira (2004), o pesquisador deve detalhar os métodos que ele usará 

para coletar os dados. Dessa forma, ele pode adotar como instrumentos a utilização 

de documentos, a observação ou as informações fornecidas pelos próprios 

indivíduos partícipes, seja por meio de entrevistas ou questionários. 

Após essa importante delimitação, a relevância deste escrito consiste em 

trilhar por novas possibilidades, ampliando o conhecimento com/sobre os esportes 

através do cinema como estratégia de ensino nas aulas de Educação Física, 

mostrando suas peculiaridades, potencialidades e devida importância social. Assim, 

também passa pela tentativa de caminhar para além das concepções típicas de 

ensino da Educação Física, entre elas, aulas em que os estudantes são pouco 

ouvidos ou aulas esportivizadas, repetitivas com as mesmas temáticas (futebol e/ou 

queimada), sem uma devida e planejada sistematização e variação de conteúdo, 

empobrecendo, desse jeito, as vivências tão necessárias à formação do educando. 

E, por fim, pela sua contribuição ao acervo de trabalhos relativos ao tema, visto que 

durante as pesquisas realizadas nos Programas de Pós-Graduação em Educação 

Física e periódicos/revistas, foram encontradas poucas publicações de mesmo 

cunho.  

Para finalizar, vale destacar que a dissertação está organizada da seguinte 

maneira: 

O Capítulo 1, intitulado: “Esporte e Cinema: uma interlocução possível a partir 

das Pedagogias Críticas da Educação Física e da Mídia-Educação”, traz para o 

debate os princípios das Pedagogias Críticas da Educação Física, no caso: Aulas 

Abertas, Crítico-Superadora e Crítico-Emancipatória, assim como os pressupostos 

da Mídia-educação, fazendo o esforço de relacionar a Crítico-Emancipatória com a 

mídia-educação, oferecendo o devido suporte teórico à interlocução proposta no 

IFRN Campus Parnamirim, a qual materializou a tematização do conteúdo esporte 

através do cinema como estratégia de ensino. 

Já o Capítulo 2, intitulado: “Escola/Educação & Esporte/Cinema: da ficção a 

realidade escolar”, aborda a relação histórica da escola com a mídia, assim como os 

                                                             
2
 O facebook pode ser definido como um website, que interliga páginas de perfil dos seus utilizadores. 

Tipicamente, é nestas páginas que os utilizadores publicam as mais diversas informações sobre eles 
próprios, e são também os utilizadores que ligam os seus perfis aos perfis de outros utilizadores 
(CORREIA; MOREIRA, 2014, p. 168). 
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preceitos da Pedagogia Cultural, que é aquela que considera existir um currículo 

cultural dentro e fora da escola, dentro e fora das salas de aula, sinalizando uma 

interlocução do cinema enquanto estratégia de ensino nas aulas de Educação Física 

tematizando o conteúdo esporte. Também anuncia um estado da arte com todo o 

mapeamento da produção e difusão acadêmica brasileira tratando do cinema 

enquanto estratégia didática às aulas de Educação Física.  

E o Capítulo 3, intitulado: “O esporte através das lentes: relato e reflexões 

com as possibilidades e limites da experiência Educação Física-Cinema”, aponta as 

peculiaridades do Ensino Médio, a partir das políticas curriculares brasileiras, 

demonstrando suas principais características e devida relevância educativa, 

situando a Educação Física nesse cenário, além de narrar, de forma descritiva, de 

como ocorreu todo processo de ensino-aprendizagem da experiência Educação 

Física-Cinema, tematizando o conteúdo esporte, delineando possíveis caminhos e 

reflexões sobre as possibilidades e limites dessa experimentação. 

As Considerações Finais Provisórias, intitulada: “Era uma vez, era uma outra 

vez, era sempre uma vez”, trazem as contribuições e as conclusões temporárias as 

quais a pesquisa chegou, do mesmo modo as perspectivas futuras, acionando a 

mídia-educação e o cinema, como estratégia de ensino, na contextualização do 

conteúdo esporte nas aulas de Educação Física, no sentido de propor novas 

interlocuções e investigações a partir desta. 

Posto isso, com a intenção de finalizar esse momento introdutório, fazemos o 

convite à leitura das próximas páginas, na certeza de que foi possível realizar uma 

ação pedagógica inovadora nas aulas de Educação Física, em que abordamos o 

conteúdo esporte de forma diferente, utilizando os preceitos da mídia-educação e o 

cinema como estratégia de ensino, acrescentando outros elementos essenciais a 

sua vivência. 
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uscamos, desde a concepção dessa proposta pedagógica, 

uma nova forma de ensinar o conteúdo esporte. Com esse 

pensar, procuramos apoio teórico nos preceitos das 

Pedagogias Críticas da Educação Física, a saber: Aulas 

Abertas, Crítico-Superadora e Crítico-Emancipatória. Também 

erigimos nossa intenção, alicerçados pela concepção da Mídia-Educação, por 

acreditar que ela traz importantes relações com as Pedagogias Críticas, em 

especial, a Crítico-Emancipatória. Dessa maneira, foi significativo compreender 

como foram e têm sido construídos esses processos no espaço escolar, a fim de 

ratificar a necessidade de proposições inovadoras, crítico-reflexivas, 

transformadoras e emancipatórias, bem como para subsidiar a intenção de pesquisa 

no IFRN Campus Parnamirim, a qual propôs a tematização do conteúdo esporte a 

partir do cinema enquanto estratégia de ensino.  

     

   1.1 – Pedagogias Críticas da Educação Física e o novo ângulo no ensino dos 

Esportes 

  

A Educação Física brasileira vem passando por mudanças substanciais em 

sua compreensão de área e modo de atuação desde sua inserção nos espaços 

formais de ensino. No espaço escolar, seu ensino sofreu diversas influências 

teóricas que desenharam (e ainda desenham) sua prática pedagógica de acordo 

com o período histórico a qual atravessava. 

Retomando sua historicidade no ambiente escolar, Soares (1996) aponta que 

sua institucionalização se deu no final do século XIX, em que no início detinha o 

nome de Ginástica. No século XX, até a década de 30, ela foi alicerçada pelo 

higienismo, valorizando hábitos higiênicos e de saúde, assentados pelo 

desenvolvimento físico e moral através de exercícios físicos.  

Já na época dos conflitos mundiais, isto é, das guerras entre as nações, o 

higienismo permanece, porém urge a concepção militarista de ensino, com seus 

métodos ginásticos, tencionando formar uma geração pronta para o combate. Logo, 

havia uma seleção de determinados sujeitos em detrimento de outros, 

proporcionando a exclusão dos ditos incapacitados (COLETIVO DE AUTORES, 

1992).  
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Ambas as concepções higienista e militarista da Educação Física 
consideravam a Educação Física como disciplina essencialmente prática, 
não necessitando, portanto, de uma fundamentação teórica que lhe desse 
suporte. Por isso, não havia distinção evidente entre a Educação Física e a 
instrução física militar (DARIDO, 2003, p.2). 

 

Com base no escolanovismo3, que vinha influenciando o debate educacional 

brasileiro, e em uma nova constituição democrática, o chamado período pós-guerra 

(1945-1950) ficou marcado por um novo conceito à Educação Física, a saber: 

biossóciofilosófico. Segundo Darido (2003), este conceito trouxe um olhar mais 

humano aos professores e objetivou substituir o anátomo-fisiológico vigente. Porém, 

os modelos higienista e militar continuaram a influenciar fortemente a área. 

Nos anos 60, com o início da ditadura brasileira, a Educação Física retorna a 

ter um viés “despedagogizado”, em que Bracht (2003) assesta que nesse período 

houve uma espécie de despedagogização do teorizar em Educação Física, muito 

devido ao crescente processo de cientifização da área, que sofria pressão externa 

para se legitimar no campo científico. Os ideais nacionalistas impostos pelo regime 

militar influenciaram tanto a Educação Física como o espaço escolar, onde 

percebemos uma reconfiguração dos conteúdos em suas aulas. Betti (1991) destaca 

que nessa época observou-se uma ascensão do esporte à razão de Estado e a 

inclusão do binômio Educação Física e esporte nas estratégias de governo. Essa 

herança foi intitulada de esportivização da Educação Física (BRACHT, 2010). 

Nesse período, conforme Darido (2003, p.2), os governos militares, 

alinhavados com essa concepção esportivista: 

 

[...] passam a investir pesado no esporte na tentativa de fazer da Educação 
Física um sustentáculo ideológico, na medida em que ela participaria na 
promoção do país através do êxito em competições de alto nível. Foi neste 
período que a ideia central girava em torno do Brasil-Potência, no qual era 
fundamental eliminar as críticas internas e deixar transparecer um clima de 
prosperidade e desenvolvimento. 

 

 Logo, o esporte, de maneira geral, tomou para si a hegemonia da Educação 

Física escolar brasileira. O rendimento esportivo se tornou o intuito principal das 

aulas, em que os alunos passaram a ser treinados, avaliados e selecionados por 

                                                             
3
 Também chamada de Pedagogia Nova, a Escola Nova foi um movimento reacionário de revisão e 

crítica à Pedagogia Tradicional. A Escola Nova será uma escola ativa, apelando às iniciativas dos 
estudantes. Eles não mais seriam tratados como pacientes inertes e receptivos, mas como partícipes 
e protagonistas do ensino-aprendizagem (BLOCH, 1951). 
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suas habilidades motoras anunciadas pela biomecânica4, que crescia como ciência 

de melhoria de resultados esportivos. O professor passou a ser treinador e os 

educandos se enquadravam em duas opções, se tornar um futuro atleta ou ser 

excluído nesse sistema (BRACHT, 1989). 

 

É nessa fase da história que o rendimento, a seleção dos mais habilidosos, 
o fim justificando os meios está mais presente no contexto da Educação 
Física na escola. Os procedimentos empregados são extremamente 
diretivos, o papel do professor é bastante centralizador e a prática uma 
repetição mecânica dos movimentos esportivos (DARIDO, 2003, p.3).  

 

 No início dos anos 80, com o fim da ditadura militar e, consequente, abertura 

política no Brasil, começou um processo de reforma político-econômica no país. 

Assim, a Educação Física conhece um período de crítica, com o aparecimento de 

concepções de ensino que tinham por intenção superar o modelo tradicional, 

mecanicista, tecnicista e esportivista vigente na área (BRACHT, 1999; DARIDO, 

2003; DARIDO; RANGEL, 2005; BETTI, 1991; COLETIVO DE AUTORES, 1992). É 

nesse cenário que emerge o “Movimento Renovador da Educação Física” que, 

dentre suas concepções, podemos citar: Psicomotricidade (LE BOULCH, 1983), 

Desenvolvimentista (GO TANI et al., 1988), Educação de Corpo Inteiro (FREIRE, 

1989), Promoção da Saúde (GUEDES; GUEDES, 1994; NAHAS, 2001); Aulas 

Abertas (HILDEBRANDT; LAGING, 1986), Crítico-Superadora (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992) e Crítico-Emancipatória (KUNZ, 1991, 1994), além de outras. 

Esse movimento foi sistematizado por Bracht (1999) em dois momentos, onde 

o primeiro deles tencionava oportunizar para a Educação Física, com práticas 

organizadas pelo conhecimento das ciências naturais, um caráter científico. Não 

tinham um sentido político progressista. Como exemplos de concepções com esse 

viés: Desenvolvimentista; Psicomotricidade; Educação de Corpo Inteiro; Promoção 

da Saúde. Já o segundo momento, é definido pelas ciências humanas, isto é, pela 

crítica da educação, que preconizava a transformação social. São as ditas 

Pedagogias Críticas. Como exemplos dessas concepções: Aulas Abertas; Crítico- 

Superadora; Crítico-Emancipatória. 

 Para aporte teórico nessa pesquisa, sem desmerecer a relevância dos 

estudos realizados pelas concepções de ensino do primeiro momento, escolhemos 

                                                             
4
 Para Amadio e Serrão (2007) a biomecânica é a ciência, derivada das ciências naturais, que se 

ocupa das análises físicas de sistemas biológicos. O principal objetivo da biomecânica e estudar os 
padrões de movimentos esportivos, na intenção de aperfeiçoar o aprendizado e os resultados. 
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as concepções críticas de ensino da Educação Física, ou seja, as Pedagogias 

Críticas, a saber: Aulas Abertas (HILDEBRANDT; LAGING, 1986), Crítico-

Superadora (COLETIVO DE AUTORES, 1992) e, principalmente, Crítico-

Emancipatória (KUNZ, 1991, 1994), por acreditarmos que elas, por medrarem das 

ciências humanas, foram as que mais buscaram desenvolver uma nova 

reconfiguração epistemológica crítica na área, melhor dialogando com a mídia-

educação e, por conseguinte, com a interlocução proposta, já que a mesma trouxe a 

tematização do conteúdo esporte e suas temáticas sociais, nas aulas de Educação 

Física, utilizando o cinema como estratégia de ensino, de forma crítico-reflexiva, 

rumo à transformação social e emancipação do aluno. 

A concepção de Aulas Abertas, proposta pelos alemães Reiner Hildebrandt e 

Ralf Laging, apareceu no Brasil em 1986 com a obra “Concepções abertas no 

ensino da Educação Física” e tinha como objetivo no ensino da Educação Física, 

preparar os alunos ao tratamento dos conteúdos esportivos em qualquer condição, 

dentro ou fora da escola, em que eles consigam “[...] criar, no presente ou no futuro, 

sozinhos ou em conjunto, situações esportivas de modo crítico, determinadas 

autonomamente ou em conjunto” (HILDEBRANDT; LAGING, 1986, p.5). 

Logo, para Hildebrandt e Laging (1986), os estudantes deveriam tornar-se 

abertos dentro da realidade esportiva, pois existem concepções fechadas, com 

decisões sendo tomadas de cima para baixo, do professor ao aluno etc., sendo 

fundamental confrontar isso, colocando o educando como agente central das aulas, 

participando de decisões, desde o planejamento até os problemas práticos, 

transformando o ensino da Educação Física em uma construção de situações, em 

que essas oportunizarão experiências, objetivando superar problemas de vida. 

Destarte, Bracht (1999) assevera que utilizando essa concepção nas aulas de 

Educação Física o professor estaria abrindo as aulas na intenção de conseguir a co-

participação dos educandos nas decisões pedagógicas, isto é, o trabalho co-

educativo possibilitaria, através da experiência, uma reflexão aos estudantes perante 

os próprios conteúdos que estariam estudando, promovendo, dessa maneira, outra 

peculiaridade das Aulas Abertas, a centralidade no educando. 

Assim, essa concepção ainda traz uma preocupação em tornar a Educação 

Física, a partir da promoção de processos criativos de reflexão e ação, 

compreensiva aos alunos, possibilitando a formação autodirigida de pequenos 
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grupos. Também intenta superar as aulas de Educação Física quando reconhece 

que a subjetivação do ensino é um preceito básico do agir pedagógico. 

Diante do que foi exposto sobre a concepção de Aulas Abertas, podemos 

destacar algumas de suas características: (1) diálogo; (2) centralidade no educando; 

(3) problematização; (4) contexto social; (5) co-educação; (6) processos criativos de 

reflexão e ação. 

Já a concepção de ensino Crítico-Superadora, proposta por um Coletivo de 

Autores: Carmen Lúcia Soares, Celi Nelza Zülke Taffarel, Maria Elizabeth Medicis 

Pinto Varjal, Lino Castellani Filho, Micheli Ortega Escobar e Valter Bracht, é 

apresentada à comunidade acadêmica da Educação Física em 1992, a partir da 

obra “Metodologia do ensino da Educação Física” e tinha como objetivo “[...] oferecer 

aos professores de educação física um referencial teórico capaz de orientar uma 

prática docente comprometida com o processo de transformação social” (COLETIVO 

DE AUTORES, 1992, p.49). 

Esta concepção de ensino, de orientação marxista5, traz em seu escopo uma 

preocupação em mensurar os problemas da educação de uma forma mais ampla, 

identificando os conflitos de classes sociais e se colocando em prol da classe 

trabalhadora. Ela defende que uma pedagogia que respeite e preconize os 

interesses de classe deve ser diagnóstica, judicativa e teleológica (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992). 

 

Ela é diagnóstica porque pretende ler os dados da realidade, interpretá-los e 
emitir um juízo de valor. Esse juízo é dependente da perspectiva de quem 
julga. É judicativa porque julga os elementos da sociedade a partir de uma 
ética que representa os interesses de uma determinada classe social. Essa 
pedagogia é também considerada teleológica, pois busca uma direção, 
dependendo da perspectiva de classe de quem reflete. Esta reflexão 
pedagógica, por sua vez, é compreendida como sendo um projeto político-
pedagógico. Político porque encaminha propostas de intervenção em 
determinada direção e pedagógico no sentido de que possibilita uma 
reflexão sobre a ação dos homens na realidade, explicitando suas 
determinações (DARIDO, 2012, p.43). 

 

                                                             
5
 O marxismo pode ser compreendido como um conjunto de ideias formuladas a partir das obras de 

Karl Marx e Friedrich Engels, na intenção de oferecer um método específico à análise da sociedade 
moderna, em especial, aos conflitos de classe e organização produtiva. É uma corrente teórica sobre 
a evolução da sociedade que procura explicar o capitalismo cientificamente. Também se apresenta 
como uma corrente política que propõe à transformação social (BOTTOMORE, 2001). 
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Outro ponto importante que essa concepção de ensino problematiza, diz 

respeito à visão ampliada de currículo. Para o Coletivo de Autores (1992, p.17), o 

currículo deve ter a capacidade de materializar: 

 

[...] uma reflexão pedagógica ampliada e comprometida com os interesses 
das camadas populares tem como eixo a constatação, a interpretação, a 
compreensão e a explicação da realidade social complexa e contraditória. 
Isso vai exigir uma organização curricular em outros moldes, de forma a 
desenvolver uma outra lógica sobre a realidade, a lógica dialética, com a 
qual o aluno seja capaz de fazer uma outra leitura. Nesta outra forma de 
organização curricular se questiona o objeto de cada disciplina ou matéria 
curricular e coloca-se em destaque a função social de cada uma delas no 
currículo. Busca situar a sua contribuição particular para explicação da 
realidade social e natural no nível do pensamento/reflexão do aluno. Isso 
porque o conhecimento matemático, geográfico, artístico, histórico, 
linguístico, biológico ou corporal expressa particularmente uma determinada 
dimensão da “realidade” e não a sua totalidade. 

 

 Nesse entendimento de currículo, notamos interesses emancipatórios e certa 

centralidade no aluno, assim como anuncia uma preocupação interdisciplinar, no 

esforço de superar a organização disciplinar tradicional. Edifica ainda como 

preceitos a formação curricular nesse viés, a relevância social do conteúdo, a 

contemporaneidade do conteúdo, sua adequação às possibilidades sócio-

cognoscitivas do aluno e a simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da 

realidade, construindo, desse modo, uma lógica dialética. 

 Essa concepção de ensino também reconhece uma dimensão histórico-

conceitual dos conhecimentos dos conteúdos da cultura corporal, enquanto um novo 

modo de tratamento didático nas aulas de Educação Física, superando o ensino 

técnico e o saber fazer, presentes nas concepções de ensino tradicionais. Nesse 

viés, o conhecimento: 

 

[...] é tratado de forma a ser retraçado desde sua origem ou gênese, a fim 
de possibilitar ao aluno a visão de historicidade, permitindo-lhe 
compreender-se enquanto sujeito histórico, capaz de interferir nos rumos de 
sua vida privada e da atividade social sistematizada (COLETIVO DE 
AUTORES, 1992, p.27). 

 

 Em face ao que foi discutido sobre a concepção Crítico-Superadora, podemos 

destacar algumas características que a resumem: (1) Cultura Corporal; (2) 

transformação social; (3) certa centralidade no educando; (4) interesses 

emancipatórios; (5) lógica dialética; (6) preocupação interdisciplinar; (7) diagnóstica, 

judicativa e teleológica; (8) dimensão histórico-conceitual. 
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Contudo, mesmo reservando atenção e apreço pelas duas abordagens de 

ensino acima citadas, gostaríamos de nos debruçar sobre a concepção de ensino 

Crítico-Emancipatória, proposta por Elenor Kunz. Esta concepção foi apresentada, 

primeiramente, em 1991, na obra “Educação Física: ensino & mudança” e foi mais 

bem discutida em 1994, na obra “Transformação didático-pedagógica do esporte”. 

Essa concepção de ensino teve influências, principalmente, da teoria-crítica da 

escola de Frankfurt6 e da Fenomenologia7. 

A principal preocupação dessa concepção se localiza em “[...] anunciar e 

estimular mudanças reais e concretas, tanto na concepção de ensino, de conteúdo e 

de método, como nas suas condições de possibilidade, na prática pedagógica” 

(KUNZ, 1994, p.6). O autor também afirma que as duas concepções críticas que 

antecederam a sua, o auxiliaram na construção da concepção Crítico-Emancipatória, 

pois ele legitima que a concepção de ensino de Aulas Abertas (HILDEBRANDT; 

LAGING, 1986) avança no modo de tratar o esporte e o aspecto co-educativo e a 

concepção de ensino Crítico-Superadora (COLETIVO DE AUTORES, 1992) avança 

nas questões epistemológicas e metodológicas, assim como em seus interesses 

relacionados aos conhecimentos que serão trabalhados e como serão transmitidos 

(KUNZ, 1994).  

Porém, ambas deixam a desejar em alguns aspectos que precisam ser 

criticados. Para Aulas Abertas: (1) detalhar a maneira de como devem ser 

estruturados os programas de ensino em longo prazo e para diferentes grupos de 

ensino; (2) apontamentos mais claros sobre as relações entre os diversos momentos 

no processo ensino-aprendizagem dos esportes. Para a Crítica-Superadora: (1) 

                                                             
6
 Max Horkheimer (1895-1973) e Theodor W. Adorno (1903 – 1969) são os principais representantes 

da Escola de Frankfurt, na Alemanha. Eles, em conjunto com outros teóricos, desenvolveram estudos 
de orientação marxista e foram os primeiros filósofos que detectaram a dissolução das fronteiras 
entre informação, consumo, entretenimento e política, provocada pela mídia, assim como seus efeitos 
nocivos na construção crítica de uma sociedade. Esses estudos ficaram conhecidos como Teoria-
Crítica, que se opunham à Teoria Tradicional. A diferença é que a tradicional é neutra em sua 
utilização e a crítica busca analisar as condições sócio-políticas e econômicas de sua aplicação, rumo 
à transformação da realidade (ASSOUN, 1991). 
7
 Etimologicamente, “[...] a fenomenologia é o estudo ou a ciência do fenômeno” (DARTIGUES, 2008, 

p. 9). Para Merleau-Ponty (2011, p. 1), fenomenologia “[...] é o estudo das essências, e todos os 
problemas, segundo ela, resumem-se em definir essências: a essência da percepção, a essência da 
consciência, por exemplo. Mas a fenomenologia é também uma filosofia que repõe as essências da 
existência, e não pensa que se possa compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a 
partir de sua “facticidade”. É uma filosofia transcendental que coloca, em suspenso, para 
compreendê-la, as afirmações da atitude natural, mas é também uma filosofia para a qual o mundo já 
está sempre “ali”, antes da reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço todo consiste em 
reencontrar este contato ingênuo com o mundo, para dar-lhe enfim um estatuto filosófico”.  
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reforço da visão dicotômica entre corpo e mente pela expressão cultura corporal 

(KUNZ, 1994). 

 

[...] com certeza estes autores sabem que, pela concepção dualista de 
Homem, se existe uma cultura humana que é apenas corporal, devem 
existir outras que não o são, que devem ser então mentais ou espirituais e, 
certamente, não incluiriam a cultura do jogo, do esporte, da ginástica, e da 
dança como cultura “corporal” na concepção dualista. Embora este conceito 
de “cultura corporal” esteja sendo utilizado por muitos teóricos da Educação 
Física e Esportes, parece-me, apenas reforçar uma cultura desenvolvida via 
movimento humano, é, de qualquer forma um conceito tautológico, uma vez 
que não pode existir nenhuma atividade culturalmente produzida pelo 
homem que não seja corporal (KUNZ, 1994, p.19). 

 

 Nesse sentido, a Crítico-Emancipatória busca diálogo com as ideias da 

Fenomenologia, como sendo uma possibilidade de compreender melhor o objeto de 

estudo da Educação Física. 

 

O homem com um “ser-no-mundo” é sempre a presença de um corpo 
fenomenológico, na concepção de Merleau-Ponty (1966). Nesse conceito de 
corpo o pensar é tão corporal como o correr, não podendo, então, haver 
essa distinção como muitos pretendem mostrar, ou seja, que atividades 
lúdicas como o jogo tenham de pertencer à chamada “cultura corporal” e a 
leitura tenha de pertencer à “cultura intelectual” (KUNZ, 1994, p.20, grifo do 
autor).  

 

 Esta concepção também recebe influência da teoria-crítica da escola de 

Frankfurt, em especial, de Habermas e a sua teoria do “agir comunicativo”, pois uma 

teoria que se diga pedagógica no viés crítico-emancipatório precisa, segundo Kunz 

(1994, p.31), na prática: 

  

[...] estar acompanhada de uma didática comunicativa, pois ela deverá 
fundamentar a função do esclarecimento e da prevalência racional de todo 
agir educacional. E uma racionalidade com sentido do esclarecimento 
implica sempre uma racionalidade comunicativa. Devemos pressupor que a 
educação é sempre um processo onde se desenvolvem “ações 
comunicativas”. O aluno enquanto sujeito do processo de ensino de ser 
capacitado para sua participação na vida social, cultural e esportiva, o que 
significa não somente a aquisição de uma capacidade de ação funcional, 
mas a capacidade de conhecer, reconhecer e problematizar sentidos e 
significados nesta vida, através da reflexão crítica. 

 

 Então, partir dessa evidenciação crítico-reflexiva, a concepção Crítico-

Emancipatória mostra seus fins, no caso ir além do esporte e da própria Educação 

Física, consentindo com um aspecto interdisciplinar e crítico sobre a educação. 

Anuindo com a concepção Crítico-Superadora, as críticas da Crítico-Emancipatória 
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também afetam a escola de um modo geral, pois esta, junto ao seu ensino, deve 

materializar uma educação libertadora baseada no diálogo, conhecendo e 

reconhecendo o mundo vivido do aluno e o compreendendo como sujeito de sua 

própria ação. 

 Tal concepção ainda discorre sobre os aspectos desumanos do esporte de 

rendimento, assim como a sua influência negativa à Educação Física, acarretando 

uma falsa consciência que vai legitimar que o esporte de rendimento é o objetivo 

final. Kunz (1994) chama isso de coerção auto-imposta, ou seja, os sujeitos, na lida 

de alcançar esse esporte de rendimento, cedem a essas exigências inumanas que 

vão findar em uma existência sem liberdade no mundo esportivo. Com isso, o 

encorajamento, por parte da concepção Crítico-Emancipatória, a uma autorreflexão, 

permite que os educandos atinem a coerção auto-imposta de que sofrem, auferindo 

assim, “[...] dissolver o “poder” ou a “objetividade” dessa coerção e assumindo um 

estado de maior liberdade e conhecimento de seus verdadeiros interesses, ou seja, 

esclarecimento e emancipação” (KUNZ, 1994, p.36). 

 O autor ainda destaca que só é possível o desenvolvimento dos pressupostos 

da concepção Crítico-Emancipatória através de três níveis de competência, são 

elas: (1) objetiva; (2) social; (3) comunicativa. A primeira diz respeito aos 

conhecimentos específicos do sujeito e, referindo a Educação Física, seria o 

aprender as habilidades práticas. Já o segundo, sinaliza o compreender os aspectos 

relacionados às relações socioculturais e os papéis assumidos pelos sujeitos 

socialmente, versando diante os conhecimentos da Educação Física. E a terceira, é 

necessário desenvolver variadas formas de linguagem (oral, corporal, movimento, 

cênica, cinematográfica, artística etc.), dando conta que “[...] saber se comunicar e 

entender a comunicação dos outros é um processo reflexivo e desencadeia 

iniciativas do pensamento crítico” (KUNZ, 1994, p.41).  

Logo, esse último nível de competência abre a possibilidade para que os 

educandos desenvolvam outras formas de linguagem nas aulas de Educação Física 

que não só a corporal, fomentando novas maneiras de discutir e problematizar o 

esporte e seu contexto sócio-histórico. Sobre essa competência comunicativa, Pires 

(2002, p.127-128), atesta que: 

 

Sua função é de integração, tanto dos conhecimentos e habilidades 
exigidas para a aquisição da competência objetiva ou técnica quanto da 
compreensão dos fatores sociais que conformam a realidade e a 
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perspectiva de sua transformação, características do aprendizado da 
competência social. 

 

Para Kunz (1994), o desenvolvimento da competência comunicativa deve 

trazer ao educando a capacidade de leitura crítica do esporte. Desse modo, a forma 

de saber que leva à emancipação é, então, um saber crítico que tem origem no 

mundo vivido dos indivíduos passando pelo desenvolvimento de um saber elaborado 

pelo processo interativo e comunicativo num contexto livre de coerções ou falsas 

consciências.  

Portanto, em síntese, a competência comunicativa exerce um papel 

fundamental, pois está relacionada ao saber comunicar-se e entender a 

comunicação dos outros, num processo reflexivo, desencadeando, de forma 

objetiva, iniciativas do pensar crítico. Deve prevalecer, não apenas a linguagem dos 

movimentos, como também outras formas de linguagem devem ser desenvolvidas, 

na intenção de propiciar aos sujeitos o entendimento crítico do fenômeno esportivo, 

assim como o próprio mundo. 

Esta concepção ainda apresenta, rumo à transformação didático-pedagógica 

do esporte e a organização didática das aulas de Educação Física, três categorias: 

(1) trabalho; (2) interação; (3) linguagem. Sendo a primeira delas relacionada à 

competência objetiva e preconiza à aprendizagem técnica; a segunda atrelada à 

competência social e está caracterizada no debate das relações socioculturais, na 

apreensão dos papéis sociais e no agir solidário e cooperativo; a terceira faz alusão 

à competência comunicativa e possui o papel decisivo à educação crítico-

emancipatória, no tocante as linguagens verbal e de movimento (KUNZ, 1994). 

 De acordo com as categorias mencionadas, Kunz (1994) diz que a linguagem 

desabrocha como a que faz uma dialógica ao estudante e o proporciona transcender 

o contexto esportivo, destinando-se ao desenvolvimento de suas capacidades de 

criação, exploração, discernimento e julgamento de modo crítico. 

 Para finalizar, a concepção Crítico-Emancipatória defende, para uma 

pedagogia Crítico-Emancipatória, um novo objeto de estudo, qual seja “Cultura de 

Movimento”. Dessa forma, Kunz (1994, p.68), citando Dietrich e Landau (1990, 

p.88), assesta que a cultura de movimento são todas as: 

 

[...] atividades do movimento humano, tanto no esporte como em atividades 
extra-esporte (ou no sentido amplo do esporte) e que pertencem ao mundo 
do se-movimentar humano, o que o homem por esse meio produz ou cria, 
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de acordo com a sua conduta, seu comportamento, e mesmo as 
resistências que se oferecem a essas condutas e ações [...]. 

 

 Perante o que foi debatido sobre a concepção Crítico-Emancipatória, 

podemos destacar algumas características: (1) Cultura de Movimento; (2) diálogo; 

(3) educação libertadora; (4) emancipação do sujeito; (5) transcendência da 

aprendizagem; (6) agir comunicativo; (7) análise da realidade; (8) didática 

comunicativa; (9) se-movimentar humano. 

Então, foi postulado nos aportes teóricos das Pedagogias Críticas da 

Educação Física, especificamente na abordagem Crítico-Emancipatória, que 

pensamos, planejamos, propusemos e realizamos nossa interlocução no IFRN 

Campus Parnamirim, devido à mesma ter sido erigida e desenvolvida, a todo o 

momento, de forma dialogada, com os estudantes sendo ouvidos, acompanhada por 

diversas problematizações do conteúdo esporte e suas temáticas sociais, através de 

processos criativos de ação e reflexão que partiram dos preceitos da mídia-

educação e do cinema enquanto estratégia de ensino, visando o caráter crítico-

reflexivo, transformador e emancipador, superando, a partir de uma nova forma de 

ensinar, o que foi e ainda é historicamente posto à Educação Física.  

 

   1.2 – A Mídia-Educação entrando em cena 

 

 Pensando nesse ensino inovador, a mídia-educação apareceu como uma 

concepção capaz de materializá-lo às aulas de Educação Física, a qual utilizou o 

cinema como estratégia didática na tematização do conteúdo esporte. Acreditamos 

ainda que a mídia-educação traz relações com as Pedagogias Críticas da Educação 

Física, em especial a abordagem Crítica-Emancipatória, que a legitimaram como 

parte integrante desse processo de interlocução. 

 Quando falamos dos três níveis de competência da concepção Crítico-

Emancipatória: (1) objetiva; (2) social; (3) comunicativa, percebemos que, esta 

última, promove o desenvolvimento de várias formas de linguagem que não apenas 

a corporal para o processo crítico-reflexivo (KUNZ, 1994). Logo, essa competência 

abre espaço para a linguagem cinematográfica, que foi a que utilizamos na 

interlocução abordando o conteúdo esporte. 

 Já quando tratamos dos três níveis de organização didática da concepção 

Crítico-Emancipatória: (1) trabalho; (2) interação; (3) linguagem. Notamos que, este 
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último, pronuncia o formato em que as sistematizações das práticas devem se 

orientar, de maneira que seja possível ir para além da linguagem corporal, 

tradicionalmente mais usada nas aulas. Nessa perspectiva, outras linguagens 

podem ser usadas ao passo que declarem o pensamento dos educandos quando 

submetidos às práticas, por isso dignifica-se esta categoria a contemplação da 

ampliação da capacidade crítica e criadora dos alunos, em que mais uma vez se 

confere a linguagem do cinema tematizando o conteúdo esporte. 

 Logo, a compreensão de convergência entre a concepção Crítico-

Emancipatória e a mídia-educação segue o entendimento do “agir comunicativo”, 

pois devemos presumir que a educação é sempre um processo de “ações 

comunicativas”, em que: “A capacidade comunicativa não é algo dado, simples 

produto da natureza, mas deve ser desenvolvida” (KUNZ, 1994, p.31). Isto é, na 

ótica metodológica e da transposição teórica, é crucial não perder o caráter da ação 

comunicativa, porque será este que irá embasar o fomento de um ambiente 

emancipador. De outra forma, o agir comunicativo depreende sobre o interlocutor a 

tentativa de sistematizar o pensar, e ele o faz angariado pela linguagem. 

 Desse jeito, quando se oportuniza ao estudante a sistematização por meio da 

linguagem, qualquer que seja ela, estamos oferecendo a ele o desenvolvimento de 

sua capacidade crítica, e é essa capacidade que se intenta na concepção Crítico-

Emancipatória, ou seja, a capacidade de tornar os sujeitos emancipados, para que 

possam e consigam pensar autonomamente e coletivamente. É aí que encontramos 

uma conexão desta concepção com a mídia-educação. 

 Para Belloni (2009), a mídia-educação nasce no contexto das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC’s), em que essas entendem que o avanço 

tecnológico dos aparatos comunicacionais (TV, rádio, jornal, cinema, internet), ao 

adentrarem de forma tão profunda em todos os espaços sociais, acabaram os 

tornando objeto de estudo com característica interdisciplinar.  

Ainda segundo a autora, as TIC’s reúnem duas categorias inseparáveis e que 

têm servido de dimensões de estudo da área, a saber: comunicação educacional e 

mídia-educação. A comunicação educacional objetiva seus estudos no 

reconhecimento do potencial da mídia como aparato pedagógico enquanto que a 

mídia-educação tenciona compreender as mídias como um objeto de estudo na 

educação, ou seja, tanto a comunicação educacional quanto a mídia-educação 

devem estar atreladas aos processos educacionais (BELLONI, 2009). 
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Os avanços dos processos educacionais com a mídia-educação definida por 

Belloni (2009) constatam relações com os objetivos proclamados pela concepção 

Crítico-Emancipatória, especialmente no que condizem aos papéis de professor e 

aluno. Desse modo, é necessário erigir um novo paradigma na escola para esses 

atores, porque o trabalho, de acordo com a mídia-educação poderá fazer brotar o 

professor coletivo e multicompetente e o estudante autônomo (BELLONI, 2009). 

Nessa intenção, a formação desse novo professor, conforme Belloni (2009), 

deverá passar pela ampla reforma nos currículos de licenciatura, do mesmo jeito que 

a metodologia de ensino na formação inicial deverá abarcar o desenvolvimento de 

habilidades conquistadas através da interdisciplinaridade e na conexão dos 

conhecimentos com as mídias. Seguindo por este mesmo caminho, Pires (2002, 

p.170), também sustentado na concepção Crítico-Emancipatória e versando sobre a 

formação do professor de Educação Física, ratifica: 

 

A inclusão tematizada dos meios de comunicação de massa de suas 
influências culturais na sociedade contemporânea, que se revela importante 
em relação à escola em geral e aos diferentes componentes curriculares 
que compõem o seu currículo, faz-se ainda mais relevante no ensino 
superior, notadamente nas instâncias formadoras de professores, condição 
precípua para que este profissional venha a desenvolver competência 
emancipatória [...]. Nesse sentido, entende-se reforçado os argumentos 
favoráveis à inclusão da mídia esportiva como tema específico de estudo e 
como eixo curricular interdisciplinar para a Educação Física [...]. 

 

 Já versando sobre o aluno, se formado nos princípios da mídia-educação, 

desenvolverá competências concatenadas à autoaprendizagem e será gerente do 

seu próprio processo de aquisição de conhecimento, isto é, será um educando 

autônomo (BELLONI, 2009).  

Todas as características aqui apresentadas estabelecem relação com as 

ideias da concepção Crítico-Emancipatória, sobretudo na intenção de buscar, no 

processo de ensino-aprendizagem, ações que favoreçam a autonomia dos 

indivíduos, através de práticas intencionais que valorizem o discente como 

protagonista e agente ativo. 

Apesar de ser possível relacionar teoricamente a concepção Crítico-

Emancipatória com a mídia-educação, ainda se faz necessário refletir sobre como 

esses aparatos midiáticos influenciam no cotidiano dos sujeitos, no viés de angariar 

mais elementos a sua problematização e utilização no ambiente escolar, visto que, 

hoje, eles são uma realidade sem volta. 
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Sabemos que a sociedade atual registra uma importância e necessidade 

crescente frente às tecnologias, atribuindo diversos sentidos aos mais variados 

discursos que delas provém e que podem influenciar na formação do indivíduo, na 

constituição de saberes e na aquisição de conhecimentos. Aqui, não custa reforçar 

que isso também ocorre em relação à cultura esportiva8 e a de movimento9, onde as 

mesmas são incorporadas de acordo com a percepção e a leitura que cada um faz 

delas. Segundo Belloni (2009, p.17): 

 

Nesta sociedade do futuro que se inicia agora, as máquinas “inteligentes” 
povoarão cada vez mais o cotidiano e por consequência, o campo da 
educação. Esta sociedade povoada por máquinas “inteligentes” já existe, 
embora ainda esteja restrita a alguns “bolsões de alta tecnologia”, ou seja, 
os grupos sociais vivendo em ambientes altamente tecnificados, utilizando 
com crescente intensidade computadores ligados em rede para trabalhar ou 
estudar, comunicar-se, para resolver problemas da vida cotidiana. 

 

Concordando com a autora, no caso, estamos imersos numa sociedade que, 

cada vez mais, será povoada por máquinas “inteligentes”, chegamos à conclusão de 

que seria inimaginável pensar um mundo sem as tecnologias atualmente, sem os 

aparatos de comunicação e informação. 

 Nesse sentido, na realidade atual, entorpecida pela tecnologia, podemos 

aferir que: “A informação é a nova moeda de troca ou uma nova medida de valor [...]. 

A UNESCO considera as TIC’s como elementos essenciais para entender as 

sociedades contemporâneas” (BELLONI, 2009, p.21). Kenski (2007, p.41) 

complementa dizendo que: 

 

Na era da informação, comportamentos, práticas, informações e saberes se 
alteram com extrema velocidade. Um saber ampliado e mutante caracteriza 
o estágio do conhecimento na atualidade. Essas alterações refletem-se 
sobre as tradicionais formas de pensar e fazer educação. Abrir-se para 
novas educações, resultantes de mudanças estruturais nas formas de 
ensinar e aprender possibilitadas pela atualidade tecnológica, é o desafio a 
ser assumido por toda a sociedade. 

 

                                                             
8
 Nosso entendimento por cultura esportiva perpassa por Pires (2002, p. 42 apud ARAÚJO, 2012, p. 

18), como sendo um “[...] conjunto de ações, valores e compreensões que representam o modo 
predominante de ser/estar na sociedade globalizada, em relação ao seu âmbito esportivo, cujos 
significados são simbolicamente incorporados através, principalmente, da mediação feita pela 
indústria da comunicação de massa”. 
9
 Nosso entendimento por Cultura de Movimento perpassa por Kunz (1991, p. 38 apud ARAÚJO, 

2012, p. 18), como sendo uma “[...] conceituação global de objetivações culturais, em que o 
movimento humano se torna o elemento de intermediação simbólica e de significações produzidas e 
mantidas tradicionalmente em determinadas comunidades ou sociedades”. 
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Pressupondo que as TIC’s estão em diversos lugares e espaços, podemos 

concluir que elas também estão no ambiente escolar e vem alterando, de forma 

gradativa, as formas de educar/ensinar. Dessa maneira, as relações entre os atores 

escolares podem partir para uma proposta interdisciplinar e (re)inovadora. E, se 

observarmos as TIC’s superando sua instrumentalização, notaremos que, nos dias 

atuais, há uma ativa participação das pessoas na criação e construção de 

conhecimento e produção midiática. Levy (1996, p.55) aponta que “[...] não é mais 

apenas uma casta de especialistas, mas a grande massa das pessoas que são 

levadas a aprender, transmitir e produzir conhecimentos de maneira cooperativa em 

sua atividade cotidiana”. 

Assim, os indivíduos podem deixar de lado a passividade de outrora para se 

tornarem protagonistas na mídia, interagindo, compartilhando saberes e 

transformando sua relação com tais aparatos. 

 

As sociedades vêm passando ao longo da história por transformações 
políticas, sociais, culturais, econômicas, cientificas e tecnológicas. Como 
consequência dessas transformações, surgem novas características, 
demandas e perspectivas no âmbito das instituições sociais, das relações 
humanas e na produção de conhecimentos que, de um modo particular, 
apontam a necessidade de mudanças de paradigmas (BATISTA et al., 
2015, p.133). 

 

 Cada vez mais as implicações midiáticas no dia-a-dia vêm se tornando 

imperceptíveis e, consequentemente, inquestionáveis, muito devido ao excesso 

informacional que ocorre. Hoje, a informação aparece em demasia e o 

conhecimento, junto a sua análise crítica, aparece em segundo plano. E, devemos 

considerar que não é pelo fato das pessoas lerem jornais, assistirem TV, navegarem 

na internet etc. (quantidade de acesso) que estão obtendo conhecimento, mas sim, 

a partir de um olhar mais crítico da realidade e na capacidade de ver e rever as 

coisas que isso se materializa. De acordo com Chauí (2006, p.49-50): 

 

Paradoxalmente, rádio e TV podem oferecer-nos o mundo inteiro em um 
instante, mas oferece de tal maneira que o mundo real desaparece, 
restando apenas retalhos fragmentados de uma realidade desprovida de 
raiz no espaço e no tempo. Como desconhecemos as determinações 
econômico-territoriais (geográficas, geopolíticas, etc.) e como ignoramos os 
antecedentes temporais e as consequências dos fatos noticiados, não 
podemos compreender seu verdadeiro significado. Essa situação se agrava 
com a TV a cabo, com emissoras dedicadas exclusivamente a noticias, 
durante 24 horas, colocando num mesmo espaço e num mesmo tempo (ou 
seja, na tela) informações de procedência, conteúdo e significado 
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completamente diferentes, mas que se tornam homogêneas pelo modo de 
sua transmissão. O paradoxo está em que há uma verdadeira saturação de 
informação, mas, ao fim, nada sabemos, depois de termos tido a ilusão de 
que fomos informados sobre tudo. 

 

Consonante com esse discurso, Orofino (2005) ressalta que mesmo havendo 

novidades tecnológicas, ocorrem também certos retrocessos na programação 

midiática e nas informações veiculadas e/ou compartilhadas por elas, sendo que a 

maior preocupação dos educadores deve ser a de fomentar, nos estudantes, uma 

proposta crítica na leitura das linguagens advindas das mídias, assim como a de 

promover práticas pedagógicas que abarquem não somente esses processos de 

leitura, mas também que levem ao aprendizado do como se expressar por meio 

destas novas linguagens e das TIC’s. Logo, o grande desafio à escola está na 

inserção das tecnologias nos projetos didáticos de forma colaborativa. 

 

O diálogo com essas linguagens contemporâneas, como a fotografia, o 
cinema e o vídeo são incrementos na dimensão comunicacional do 
cotidiano escolar, e não podem merecer atenção apenas nos espaços 
acadêmicos e científicos, pois são práticas cotidianas que instituem 
narrativas e imagens na cultura dos jovens e crianças, e qualquer projeto 
educacional que se pretenda crítico e emancipador deve tematizar essas 
práticas na escola. O espaço da cultura visual e imagética nos meios 
responde por enfrentamentos nas narrativas “fantasmagóricas” do consumo 
excessivo que orientam os discursos das imagens na sociedade. E diante 
disso a formação cultural crítica é um elemento importante para 
problematizarmos as práticas culturais de olhar, no sentido de atenção 
sobre as manifestações imagéticas contemporâneas e, assim, subsidiar 
uma educação capaz de reconhecer, enfrentar e reduzir as desigualdades 
sociais, também no campo da cultura de movimento (OLIVEIRA, 2015, 
p.48). 

 

 Posto isso, os professores precisam estar atentos para o ato de problematizar 

a mídia e de formar espectadores críticos dos meios de comunicação. Não é à toa 

que muito se cobra da necessidade dela referir-se à mídia em seus espaços. Na 

década de 80, Eco (1984) se questionava sobre os meios de comunicação de 

massa, na intenção de refletir sobre o caráter plural das mensagens, as quais são 

criadas, construídas e utilizadas de forma deliberada pelos indivíduos, que na 

realidade são produtores e consumidores do próprio meio. O autor ainda trata sobre 

se realmente o sujeito consumidor midiático é verdadeiramente livre das narrativas 

de outros sujeitos nesse ambiente, afirmando que o debate mais importante não 

está na liberdade de escolha desse consumidor, mas sim, na forma de como ele é 

ensinado a ser controlado ou livre pelas próprias mídias. 



54 
 

 Corroborando, Silverstone (2005) discorre sobre a impossibilidade de pensar 

a relação mídia e educação sem pensar em estratégias de poder e controle. Nos 

conchaves criados em busca do domínio das redes comunicacionais e nos esforços 

de sujeitos para poderem ter acesso e participação em relação à informação. 

 Diante disso, o âmbito educacional/escolar pede mudanças, os debates 

confluem à necessidade de modificações funcionais e estruturais e redefinição das 

funções dos atores educacionais, especialmente voltado à prática didático-

pedagógica do professor e sua forma de se comunicar com os educandos, além da 

sua formação no viés de incluir as mídias como possibilidade ao cotidiano da escola. 

 Pensando assim, a proposta deste estudo é trazer estratégias didático-

pedagógicas que subsidiem a presença audiovisual, através do cinema, no âmbito 

da Educação Física no Ensino Médio, vivenciadas a partir do conteúdo esporte e de 

produção de curtas-metragens, apreciação fílmica, mostra de curtas etc. 

 No propósito de justificar tal intenção, é notório que a sociedade imagética 

atual sente a influência midiática em seu dia-a-dia, inclusive na educação, muito 

devido ao alcance e a possibilidade de convergência dos meios de comunicação. 

Betti (1998) anuncia sobre a onipresença da mídia no mundo atual, principalmente 

nas sociedades urbanas. Já Martin-Barbero (2014, p.66) atenta: 

 

A revolução tecnológica que vivemos não afeta apenas individualmente a 
cada um dos meios, mas produz transformações transversais que se 
evidenciam na emergência de um ecossistema educativo conformado não 
só por novas máquinas ou meios, mas por novas linguagens, escritas e 
saberes. 

 

 Dessa forma, cabe salientar que é legítimo o trato com as tecnologias nas 

escolas pelos agentes educacionais, no intento de preservar o direito dos estudantes 

a terem acesso aos aparatos midiáticos e a refletirem sobre seus discursos na 

vertente de uma educação libertadora. Assim, para além de possibilitar o contato 

com tais tecnologias, os professores podem e devem dar sentido pedagógico ao uso 

desses aparatos, de maneira a fomentar uma ação intencional e organizada daquilo 

que se propõe como planejamento educativo. Sobre essa educação libertadora-

crítica e a postura docente frente a ela, Freire (2011, p.116) nos ensina que: 

 

Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para 
ensinar certo e bem os conteúdos da minha disciplina não posso, por outro 
lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. 
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Esse é um momento apenas da minha atividade pedagógica. Tão 
importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, é o meu testemunho ético 
ao ensiná-los. É a decência com que o faço. É a preparação cientifica 
revelada sem arrogância, pelo contrário, com humildade. É o respeito 
jamais negado ao educando, a seu saber de ‘experiência feito’ que busco 
superar com ele. Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é a minha 
coerência na classe. A coerência entre o que digo, o que escrevo e o que 
faço. 

  

Pensando nisso, a mídia-educação se apresenta como importante aliado na 

configuração dessa educação utilizando os aparatos midiáticos. O professor não só 

pode como deve fazer uso das mais variadas formas de ensino e, 

consequentemente, utilizar os mais diversos aparatos e materiais para alcançar seus 

objetivos anteriormente traçados. 

 

A mídia-educação é parte essencial dos processos de socialização das 
novas gerações, mas não apenas, pois deve incluir também populações 
adultas, numa concepção de educação ao longo da vida. Trata-se de um 
elemento essencial dos processos de produção, reprodução e transmissão 
da cultura, pois as mídias fazem parte da cultura contemporânea e nela 
desempenham papéis cada vez mais importantes, sua apropriação crítica e 
criativa, sendo, pois, imprescindível para o exercício da cidadania 
(BÉVORT; BELLONI, 2009, p.1083). 

 

 Segundo Bévort e Belloni (2009), a mídia-educação é tida como uma 

concepção relativamente nova e que tem como principal dificuldade de inserção no 

ambiente escolar, a formação (inicial e/ou continuada) dos professores. 

 Dessa forma, tanto no âmbito da formação dos professores quanto na 

preparação dos estudantes em busca de uma apropriação crítica das mídias, alguns 

termos como: mídia-educação, leitura crítica dos meios, educação para as mídias, 

educomunicação, media literacy etc., retratam possibilidades de sobrepujar a 

simples utilização instrumental desses recursos nos processos educacionais. Nesse 

sentido, a “literacia em mídia” seria o resultado do processo dessas ações 

pedagógicas, que englobam, obrigatoriamente, a participação ativa e a apreensão e 

compreensão crítica por parte dos educandos. 

 Abordando a mídia-educação historicamente, a partir de Bévort e Belloni 

(2009), percebemos que seu marco inicial perpassa pelas décadas de 50 e 60 na 

Europa, Estuados Unidos da América (EUA) e Canadá. Ela se apresentava voltada a 

temáticas ligadas à política, ética e ideologia, devido a um maior acesso de 

informações dos fatos que ocorriam relacionados a esses assuntos à época. 
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Os perigos da influência ideológica, o receio de uniformização estética e de 
empobrecimento cultural pela padronização de fórmulas de sucesso do 
cinema e do rádio, agora estandardizadas pela televisão, levaram jornalistas 
e educadores a se preocuparem com a formação de crianças e jovens para 
“uma leitura crítica” dos meios de comunicação de massa. As abordagens 
mais influentes focalizavam os efeitos da “exposição” às mídias de massa 
da época: efeitos ideológicos, político-eleitorais, éticos e sobre 
comportamentos infantis e adolescentes (violência, sexualidade...) 
(BÉVORT; BELLONI, 2009, p.1085). 

 

 Já os conceitos de “educação para as mídias” ou “mídia-educação” surgem 

nos discursos dos organismos internacionais nos anos 60, em especial nos da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), atribuindo-se, num primeiro momento, ao que compreendemos 

atualmente por educação à distância, pois estavam alicerçados na “[...] capacidade 

destes novos meios de comunicação de alfabetizarem em grande escala populações 

privadas de estruturas de ensino e de equipes de pessoal qualificado [...]” (BÉVORT; 

BELLONI, 2009, p.1085). 

 Nos anos 70, a mídia-educação começou a ser concebida como uma 

“tecnologia educacional”. Assim, passou a ser considerada como um recurso a f im 

de colaborar no planejamento educativo, melhorando qualitativamente e 

quantitativamente o sistema educacional nos países de terceiro mundo. Bévort e 

Belloni (2009, p.1086) atestam: 

 

Entende-se, a partir de então, por “mídia-educação”, a formação para a 
leitura crítica das mídias em geral, independentemente do suporte técnico 
(impresso, rádio, cinema, televisão). As finalidades concernem à formação 
das novas gerações para uma compreensão distanciada, analítica e crítica 
das mensagens midiáticas, tanto de seus conteúdos quanto dos contextos 
políticos e econômicos de sua produção. 

 

 Em 1982, a UNESCO, por meio da Declaração de Grünwald (Alemanha 

Ocidental), certificou o importante papel das mídias no sentido da promoção da 

expressão criativa e da participação ativa dos cidadãos nesse processo, revelando 

as potencialidades democráticas dos seus dispositivos. Logo, essa Declaração, a 

partir da constatação da importância midiática na sociedade, ratifica a necessidade 

da mídia-educação como condição essencial na formação para a cidadania, através 

de ações e políticas. Assim: 

 

Este documento fundador deixa vislumbrar a ideia de dupla dimensão da 
mídia-educação e, sobretudo, a consideração das mídias não só como 
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meios de comunicação de massa, cuja leitura crítica é preciso desenvolver, 
mas também como meios de expressão da opinião e da criatividade 
pessoais, cuja apropriação é necessária assegurar a todos os cidadãos. 
Começa a se construir, a partir de então, a noção da mídia-educação como 
formação para a apropriação e uso das mídias como ferramenta: 
pedagógica para o professor, de criação, expressão pessoal e participação 
política para todos os cidadãos (BÉVORT; BELLONI, 2009, p.1087). 

 

 Segundo, ainda, as autoras, na década de 90, acontece o Colóquio de 

Toulouse, em que nele surgem novos significados para mídia-educação, 

principalmente na perspectiva de integração dos aspectos críticos e técnicos e suas 

dimensões, mesmo notando uma maior tensão no viés das produções de 

mensagens midiáticas. 

 No ano de 1999, com as mudanças tecnológicas ocorridas no final do século 

XX, ocorre a Conferência Internacional “Educando para as mídias e para a era 

digital”, promovida pela UNESCO em Viena, que se torna um marco internacional na 

história da mídia-educação. Este evento tem sua relevância no sentido de que, pela 

primeira vez, são destacados “[...] como princípios norteadores a consideração das 

crianças e adolescentes como parceiros efetivos (e não mais apenas como 

destinatário das ações) na discussão e definição de propostas” (BÉVORT; BELONI, 

2009, p.1092). 

 Por fim, num evento em comemoração aos 25 anos da Declaração de 

Grünwald (Paris, 2007), foi realizado um balanço geral desse processo de 

construção da mídia-educação, em que se revelou uma insatisfação, por parte 

daqueles que investem nesse campo, mesmo com os significativos avanços que 

ocorreram no decorrer desse tempo (BÉVORT; BELONI, 2009). 

 Então, baseado num estado da arte e nas discussões de novos caminhos a 

fim de promover a mídia-educação e mobilizar os agentes responsáveis, foram 

postuladas algumas ações prioritárias que se organizaram em quatro eixos 

temáticos: (01) Desenvolvimento de programas integrados em todos os níveis de 

ensino; (02) Formação de professores e a sensibilização dos diferentes atores da 

esfera social; (03) Pesquisa e suas redes de difusão; (04) Cooperação internacional 

em ações. Estas recomendações constituem a Agenda de Paris de 2007, que ratifica 

a mídia-educação na formação à cidadania, sendo imprescindível para que “[...] a 

sociedade da informação seja plural, inclusiva e participativa [...]” (BÉVORT; 

BELLONI, 2009, p.1096). 
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 Apesar dessa evolução histórica e de seus avanços, ainda notamos certa 

confusão na realização de ações pedagógicas envolvendo a mídia-educação no 

fazer docente. Nessa lida, dentre os mais variados equívocos, voltamos ao velho 

problema do uso apenas instrumental das mídias. 

 Nesse aspecto, não custa reforçar que Belloni (2009) assesta para a 

necessidade de integração das TIC’s no âmbito escolar a partir de dois aspectos 

fundamentais, em que um deles se materializa como “objeto de estudo”, 

possibilitando às crianças e aos jovens formas de dominar essa nova linguagem; e o 

outro se materializa como “instrumento pedagógico”, viabilizando, aos professores, 

recursos competentes à melhoria do ensino. Conforme ainda a própria autora, essas 

duas dimensões são indissociáveis, pois não podemos atribuir as TIC’s somente 

uma função de instrumento didático-pedagógico, mas, sobretudo, como objeto de 

estudo, pois “[...] a mídia-educação ou educação para as mídias tem objetivos 

amplos relacionados à formação do usuário ativo, crítico e criativo de todas as TIC’s” 

(BELLONI, 2009, p.45). 

 Já Fantin (2006) objetiva transcender essa divisão entre “ferramenta” e 

“objeto de estudo” das TIC’s por meio de uma análise do “objeto de estudo”, em que 

culminou em 3 dimensões: (01) Dimensão instrumental: abarca questões voltadas 

ao domínio técnico dos aparatos tecnológicos; (02) Dimensão crítica: sugere 

debates acerca do objeto de estudo (TIC’s), rumo a uma reflexão crítica na escola; 

(03) Dimensão produtiva: utilização das tecnologias como recursos de ampliar e 

aprimorar o conhecimento dessa área, desenvolvendo o pensamento para além da 

reprodução, indo de encontro ao pensamento crítico, assim como a produção 

midiática. Assim, a mídia-educação para Fantin (2008, p.5) deve ser: 

 

Entendida como a possibilidade de educar para/sobre as mídias, com as 
mídias e através das mídias, a partir de uma abordagem crítica, 
instrumental e expressivo-produtiva. Esta perspectiva de mídia-educação 
implica a adoção de uma postura “crítica e criadora” de capacidades 
comunicativas, expressivas e relacionais para avaliar ética e esteticamente 
o que está sendo oferecido pelas mídias, para interagir significativamente 
com suas produções, para produzir mídias e também para educar para a 
cidadania. 

 

 Desse jeito, se torna importante realizar um diálogo mais profícuo com estas 

dimensões de ensino (para/sobre, com e através) utilizando as mídias, concordando, 

portanto, com a concepção de mídia-educação trazida por Fantin (2006; 2008). 
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Também buscamos evidências para essa conceituação e entendimento de mídia-

educação nos estudos dos dinamarqueses Tufte e Christensen (2009, p.101) que 

apontam: 

 

Quando falamos em “mídias” estamos incluindo um leque de meios de 
comunicação, incluindo imprensa, mídias eletrônicas – sons e imagens – 
filmes, e mídias interativas (multimídia). Ao mesmo tempo, estamos lidando 
com uma área profissional das mídias que deve ser exercida tanto em 
relação a um único campo como numa dimensão curricular transversal. 

 

Logo, a compreensão de mídia se dá através de sua dinamicidade, pois seus 

conceitos sempre vão estar em “movimento”. Dessa forma, se faz essencial elucidar 

que esse entendimento deve estar em constante atualização, avançando e 

acompanhando o desenvolvimento social. Já referendando a mídia-educação, os 

pesquisadores dizem que ela: 

 

[...] reflete a conexão entre crianças, jovens e os meios de comunicação – 
durante seu tempo de lazer e nas instituições educacionais – e se 
desenvolve na fronteira de tensão entre as práticas, os conhecimentos 
empíricos e as teorias mídias-educacionais (TUFTE; CHRISTENSEN, 2009, 
p.102). 

 

 Então, devemos considerar as mídias como verdadeiras aliadas no processo 

educativo, pois elas, além de garantir várias maneiras de interação social e 

transmissão simbólica, também se configuram como recursos relevantes da prática 

sociocultural em busca de uma construção de significados. E, mesmo as mediações 

culturais acontecendo de qualquer forma e a qualquer tempo, as mediações 

pedagógicas têm por objetivo a instrução dos atores educacionais para uma ação 

ativa e uma produção responsável, que resulte num visão mais crítica em relação ao 

que eles assistem, acessam, produzem e compartilham. 

 Portanto, olhando por esse ângulo, “[...] a mídia-educação pode funcionar 

como instrumento cultural e educativo, tanto no sentido da formação prático-reflexiva 

dos profissionais da comunicação como na formação e capacitação de educadores” 

(FANTIN, 2011, p.33-34 apud RIVOLTELLA, 2002, p.35). 

 Versando sobre os espaços e possibilidades da mídia-educação na 

sociedade, Fantin (2011, p.35 apud RIVOLTELLA, 2002, p.99) observa que: 

 

A mídia-educação se ocupa de muitas questões que constituem seu objeto: 
a comunicação e a formação; os pontos de vista instrumentais e temáticos 
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que caracterizam as mídias para formação e a formação para as mídias; a 
atenção às dimensões expressivas e críticas para escrever/ler com e sobre 
as mídias; os níveis operativos práticos e teóricos para ensinar as mídias e 
refletir sobre elas em termos de contextualização, de metarreflexão e de 
capacitação; os âmbitos da intervenção escolar para a educação formal, 
informal, extraescolar, tais como animação sociocultural, terceiro setor, 
empresas sem fins lucrativos e/ou instituições assistenciais, empresas 
comerciais e formação profissional para atuar nas indústrias da 
comunicação. 

 

Ao final, nessa busca por um aporte teórico a caracterização do que seria 

mídia-educação e uma ação educativa que a utilizasse, concluímos que ela 

ambiciona em direção a uma ação mídia-educativa ou experiência em mídia-

educação, contemplando três pilares básicos: (01) Metodologicamente (aqui 

materializada na sistematização do cinema nas aulas de Educação Física 

tematizando o conteúdo esporte); (02) Ação crítico-reflexiva (aqui materializada na 

tomada do cinema e do esporte enquanto objeto de estudo); (03) Ação 

expressiva/produtiva (aqui materializada na produção de mídia (curtas esportivos) 

com os estudantes no sentido de ouvir os agentes). Dessa maneira, estaríamos 

abarcando a mídia-educação de forma integral nas ações pedagógicas, 

enriquecendo as propostas educativas. 

Enfim, sabemos que não se trata de uma tarefa fácil, mas devemos articular, 

repensar e transformar os usos das mídias na escola, no intuito de alcançar uma 

educação que seja concatenada com a sociedade e fomente o empoderamento 

crítico pelos atores educacionais, numa constante mediação e partilha de saberes e 

conhecimento. 
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niciar uma discussão e/ou reflexão com a relação escola/educação e 

esporte/cinema, sem realizar uma análise dessa possibilidade 

pedagógica dentro da escola, é reafirmar o discurso, sem uma pesquisa 

mais aprofundada, de que essa junção, quando ocorre, ocorre apenas 

de forma instrumental. Logo, apoiado na relação histórica da escola com 

os aparatos midiáticos, na sua produção acadêmica com eles, em especial o 

cinema, na Educação Física e no conceito de Pedagogia Cultural, que é aquela que 

reconhece existir um currículo cultural dentro e fora da escola, dentro e fora das 

salas de aula, foi necessário identificar motivações e buscar razões para a utilização 

(ou não) desse aparato audiovisual no planejamento, sinalizando uma possível 

interlocução do cinema enquanto estratégia de ensino do conteúdo esporte nas 

aulas de Educação Física.  

 

   2.1 – Educação e Cinema sob um plano aberto 

 

A educação é um evento humano e que acontece de forma peculiar em cada 

espaço em que se manifesta. Na Educação Física, por exemplo, ela pode abarcar 

diversos pontos, tais como: o aprendizado de gestos técnicos, aprendizagens 

lúdicas, o saber ganhar e saber perder, o ensino de determinado esporte ou luta, a 

necessidade de respeitar as regras e os atores de determinada prática, as questões 

de inclusão, de gênero10 e sexualidade11, entre outros. 

Na escola, ocorre o que denominamos de educação formal, ou seja, é aquela 

que decorre, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias 

(GONH, 2006). Ela é regida, no Brasil, pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

(BRASIL, 2014, p.9), que delibera em seu artigo 1º:  

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 

 

                                                             
10

 Para Louro (1999, apud ARAÚJO, 2012), o gênero é compreendido como construção cultural do 
sexo ou como condição social pela qual somos identificados como masculino e feminino.  
11

 Para Louro (1999, apud ARAÚJO, 2012), a sexualidade é compreendida como uma construção 
histórica e social e não como algo intrínseca ao ser humano. Ela abarca uma série de crenças, 
comportamentos, relações e práticas que possibilitam a homens e mulheres vivenciarem, de 
determinadas formas, suas vontades e seus desejos, afetivos e eróticos, e seus prazeres corporais. 



63 
 

Nesse intento, a escola, instituição histórica e idealizada a partir do modelo 

industrial, tomou para si a educação baseada no ideário de que todos deviam ter 

acesso a seus espaços e ficar sob sua tutela a maior parte do tempo possível. 

Porém, é bom ressaltar que escola e educação são elementos distintos, pois 

enquanto o primeiro traz uma educação formal, isto é, por intermédio de uma 

legislação específica, sistematização curricular, agentes especializados etc., o 

segundo também busca acalento em outros espaços, além da escola (GONH, 2006). 

A autora ainda declara que a educação se baseia em “[...] processos 

educativos existentes na sociedade, num sentido mais amplo, abarcando espaços 

para além das instituições escolares – indivíduos que estão em qualquer nível ou 

grau de ensino, ou fora dele [...]” (GOHN, 2010, p.32). 

Reforçando essa ideia, Maturana (2002) diz que a educação é um processo 

de interação que acontece todo momento, ratificando o convívio social e seus efeitos 

duradouros, além de sua via de mão dupla, isto é, quem educa é, simultaneamente, 

educado, bem ao gosto da pedagogia de Paulo Freire, pois marca sua amplitude 

para além da escola e a contextualiza em outros espaços, até mesmo os escolares.  

Pensando assim, se torna importante uma discussão sobre essa concepção 

mais ampla de educação que leva em conta as várias possibilidades da condição 

humana e o dinamismo do meio social, âmbitos que podem oportunizar processos 

de interação e onde também estão presentes práticas educativas. 

Nesse sentido, a Pedagogia Cultural12, que declara existir um currículo 

cultural também fora da escola, recheado de produtos imbricados no dia-a-dia do 

sujeito, incluindo a mídia nesse rol, defende a ideia de integrar objetos de pesquisa, 

no âmbito educacional, externos ao processo escolar. Portanto, a Pedagogia 

Cultural propõe estudar e problematizar esses produtos. Discorrendo sobre isso, 

Sabat (2001, p.1) explica que tais pedagogias [...] produzem valores e saberes; 

regulam condutas e modos de ser; fabricam identidades e representações; 

constituem certas relações de poder. 

 Logo, é desse modo que os artefatos midiáticos, junto aos seus criadores, 

ensinam formas de ser, de agir, de portar, de se posicionar e de viver aos seus 

                                                             
12

 Para Andrade e Costa (2015, p.49), foi a partir da aproximação dos Estudos Culturais com a 
Educação que “[...] as análises inserindo a pedagogia dentro de uma rede de significações 
relacionada com cultura, política e poder encontraram embasamento teórico. Foi nesse cenário que o 
conceito de Pedagogia Cultural surgiu como uma produtiva ferramenta acionada para discutir a 
relação entre artefatos da cultura e processo educativos”.  
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consumidores, ratificando padrões histórico-socioculturais. Assim a cultura midiática 

vem se tornando um dos principais mecanismos de socialização e formação dos 

jovens, pois ela oferece a quem a consome elementos de identidade, tais como: 

roupas, gostos, estilos musicais, linguajar, atitudes, entre outros, que antes eram 

fornecidos, em sua grande maioria, pelos pais e/ou professores. 

Vale lembrar que os processos de ensino-aprendizagem entre professores e 

estudantes foram durante muito tempo, no âmbito escolar, assentados no 

relacionamento presencial e na escrita. Contudo, no século XX, com a chegada das 

novas tecnologias, as alternativas e possibilidades de novas convergências 

ganharam espaço, direcionadas a diversos objetivos e processos sociais, o que, 

cedo ou tarde, não poderiam deixar de atingir a educação. É também no início desse 

século, que o cinema passa a possuir, além de outras atribuições, uma função 

educadora, transformando-se numa possibilidade de vivência às aulas. 

Essas tecnologias, para além do acréscimo de novos aparatos e 

possibilidades no trato pedagógico, trouxeram ainda, outras dinâmicas educativas, 

propiciando novas formas de aprendizagem e relações interpessoais. Segundo 

Freire (2007, p.22), “[...] se o meu compromisso é realmente com o homem concreto, 

com a causa de sua humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo 

prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou instrumentando para 

melhor lutar por esta causa”. 

 

Atualmente os modernos meios de comunicação assumem um papel 
significante no âmbito social, sendo os principais difusores de informações e 
produtores de sentidos socialmente compartilhados. Desta forma, tais meios 
contribuem para a formação da população em geral, especialmente dos 
jovens e crianças, não podendo ser menosprezados pelas áreas do 
conhecimento que se fazem presentes nos ambientes educacionais 
(MENDES; PIRES, 2006, p.181). 

 

 Nessa perspectiva,  a educação do sujeito não está mais apenas nas mãos 

das tradicionais instituições educadoras (escola, família, igreja), mas sim também 

passando por outras possibilidades, como as mídias, por exemplo, sendo essencial 

trazer ao espaço escolar debates sobre tal pedagogia, de como isso está ocorrendo 

e de que como isso pode influenciar ou não na vida dos atores educacionais. 

Podemos citar o trabalho de Sousa et al. (2012), realizado nas aulas de 

Educação Física, como um bom exemplo da relação Educação, Mídia e Pedagogia 

Cultural, pois na referida interlocução, elas discutiram com os alunos a noção de 
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corpo que eles tinham e o quanto os discursos midiáticos influenciavam nessa 

asserção. Como resultado, obtiveram que a mídia influencia fortemente na noção de 

corpo dos estudantes, fazendo-os não refletirem sobre as possibilidades corporais 

fora dos padrões estéticos de magreza para as meninas e de músculos para os 

meninos. Com isso, Steinberg e Kincheloe (2004, p.14) asseveram que a Pedagogia 

Cultural: 

 

[...] enquadra a educação numa variedade de áreas sociais, incluindo, mas 
não se limitando à escolar. Áreas pedagógicas são aqueles lugares onde o 
poder é organizado e difundido, incluindo-se bibliotecas, TV, cinemas, 
jornais, revistas, brinquedos, propagandas, videogames, livros, esportes, 
etc. 

  

 Nessa intenção, a Pedagogia Cultural nos permite considerar como 

educativos programas de televisão, filmes, museus, teatros, publicidade etc., pois 

eles nos ensinam determinadas maneiras de ser, de viver, de pensar e agir sobre os 

outros e as coisas, fornecendo subsídios na construção de identidade. Então, é 

assentado em tais representações, que os atores sociais podem internalizar valores 

e formas específicas de se pensar o social, o individual, o público, o privado, entre 

outros. 

Sustentado nessa concepção, o cinema pode ser compreendido como um 

produto cultural provocador de significados e compreensões sobre o que é ou não 

tolerável em relação aos papéis e comportamentos que o sujeito assume na 

sociedade. Portanto, essa noção de Pedagogia Cultural tornou-se um importante 

componente para a validação da interlocução no IFRN Campus Parnamirim, pois 

essa pedagogia nos autorizou considerar o cinema como estratégia de ensino na 

tematização do conteúdo esporte nas aulas de Educação Física. 

Ao responder um questionamento de Sérgio Guimarães, em que o mesmo 

coloca em xeque a sobrevivência da escola no contexto atual perante o crescimento 

dos meios de comunicação de massa, Paulo Freire diz:  

 

É evidente que a escola, enquanto instituição social e histórica, não pode 
cumprir sempre da mesma forma um certo papel que ela vem cumprindo, 
através do tempo e do espaço. Por outro lado, eu não diria que a escola tem 
de brigar com as novas presenças que se veem em torno dela. Presenças 
que vêm surgindo em função do desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia, e que, no campo da comunicação, as superam de longe, (ri) de 
longe! Aliás, se tu comparas a escola com esses meios que vêm emergindo 
no campo da comunicação com profunda dinâmica – como a televisão ou o 
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videocassete, por exemplo –, podes observar como a escola é estática, 
perto deles! (FREIRE; GUIMARÃES, 2011, p.44). 

 

 Ainda que seja essencial essa relação educação e comunicação, é comum os 

docentes resumirem esta última à sua instrumentalização, deixando os processos 

educacionais desconexos dos comunicacionais da nossa sociedade. Para Martin-

Barbero (1997, 2014), no sistema escolar em voga, certifica-se não só o receio, ou 

até mesmo a discriminação, no que tange à oralidade cultural, mas também no que 

concerne à cultura audiovisual. Os professores ainda são temerosos em face do 

desafio de entrar num mundo novo, o mundo comunicativo que permeie outros 

canais, no qual resplandece novos modos de ver, ler, pensar e aprender, enfim, 

outra cultura. 

 Com a popularização dos meios de comunicação e a democratização da 

informação, resultantes da modernização da comunicação social e audiovisual, o 

cinema surge como uma relevante possibilidade pedagógica na educação escolar, 

porém a sua utilização ainda é um grande desafio, haja vista a resistência 

encontrada por boa parte dos professores e quando não, seu uso marginal e/ou 

inadequado, transformando-o numa manifestação estéril, não tendo a devida 

importância à formação dos estudantes. Para Almeida (1994, p.8): 

 

[...] é importante não ver o cinema como recurso didático e ilustrativo, mas 
vê-lo como objeto cultural, uma visão de mundo de diferentes diretores e 
que tem uma linguagem que performa uma inteligência verbal e, ao mesmo 
tempo, uma linguagem diferente da linguagem verbal. 

 

 Também tratando sobre esse desuso, mau uso ou uso equivocado dos 

recursos audiovisuais, dentre eles o cinema, Melo (2006, 2009) e Dantas Júnior 

(2012, 2013) apontam para sua utilização desde uma forma de passatempo, até 

uma simples atividade sem o devido trato educacional. Assim, Dantas Júnior (2013, 

p.363) sugere que: 

 

Compreendendo os filmes como uma mídia educativa ainda mal utilizada na 
escola, apontando para além do filme que “mata o tempo”, que ilustra a 
aula, proponho uma educação por meio da arte que envolva a escola como 
um todo em diálogos interdisciplinares, em espaços propícios para a 
assistência dos filmes e para debates estimulantes. 

 

 Nessa perspectiva, faz-se necessário compreender essa mudança de 

paradigma, pois o cinema, por ter uma forte herança cultural e representações de 
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histórias, sons e imagens associadas aos conteúdos da Educação Física, 

especialmente os esportes, emerge como uma aliada à educação escolar, 

ampliando o leque de possibilidades de vivências e transfigurando-se num 

fundamental suporte didático-pedagógico. Segundo Fresquet (2013, p.19): 

 

De fato, o cinema nos oferece uma janela pela qual podemos nos assomar 
ao mundo para ver o que está lá fora, distante no espaço ou no tempo, para 
ver o que não conseguimos ver com os nossos próprios olhos de modo 
direto. Ao mesmo tempo, essa janela vira espelho e nos permite fazer 
longas viagens para o interior, tão ou mais distante de nosso conhecimento 
imediato e possível. A tela de cinema (ou do visor da câmera) se instaura 
como uma nova forma de membrana para permear um outro modo de 
comunicação com o outro (com a alteridade do mundo, das pessoas, das 
coisas, dos sistemas) e com o si próprio. A educação também se 
reconfigura diante dessas possibilidades. 

 

Sobre isso, Fantin (2007, p.1) argumenta: “[...] a educação pode abordar o 

cinema como instrumento, objeto de conhecimento, meio de comunicação e meio de 

expressão de pensamentos e sentimentos”, quer dizer, o cinema pode ser integrante 

ativo das mais variadas possibilidades de expressão da condição humana, 

proporcionando uma reflexão crítica sobre o mundo em que está inserido, assim 

como também pode ser aproveitado como possibilidade pedagógica dentro da 

escola, pois ele pode ampliar as formas de enxergar as coisas dos educandos. 

Desse modo, cabe a insistência de que alguns aprendizados podem ocorrer 

naturalmente e o fato de apreciar um filme pode presumir aprendizagens e 

conhecimentos específicos. Sobre isso, Benjamin (1994) afirmou que o analfabeto 

do futuro será aquele que não souber ler imagens. Nesse sentido, os filmes criam 

um sistema de significações que pode nos afetar, isso porque permeiam o prazer, o 

sonho e a imaginação. Eles nos organizam e desorganizam, mexem com nosso 

consciente e inconsciente, ultrapassando nossa compreensão por realidade e ficção. 

Para Duarte (2002), os filmes podem criar um efeito de realidade nos sujeitos 

mais surpreendente do que qualquer outra forma de arte. Quando nos propomos à 

apreciação fílmica, entramos em ressonância com a ficção e estipulamos uma pausa 

no cotidiano da vida para assunção de uma “impressão” da realidade. 

Estabelecemos também uma “identificação” com a história e os personagens, 

sugerindo possibilidades de realidade no mundo possível. E, por fim, através de 

nossa capacidade de ver e ler o mundo por meio dos códigos de imagem e som, 

produzimos sentidos e significados próprios a partir de uma dada “interpretação”. 



68 
 

Ainda de acordo com a autora, “Ver filmes é uma prática social tão 

importante, do ponto de vista da formação cultural e educacional das pessoas, 

quanto à leitura de obras literárias, filosóficas, sociológicas e tantas mais” (2002, 

p.17). Corroborando com o pensamento de Duarte, Fabris (2008, p.118) atesta: 

 

Nessas histórias, mergulhamos e vivemos como se nosso corpo estivesse 
lá, incorporando àquelas personagens que experienciam na tela as mais 
fantásticas aventuras, dolorosos dramas, eletrizantes musicais, alegres 
peças de humor, envolventes melodramas, aterrorizantes suspenses e 
tramas de terror. Elas nos interpelam para que assumamos nosso lugar na 
tela, para que nos identifiquemos com algumas posições e dispensemos 
outras. Naquele momento, ocorre uma simbiose entre o corpo do 
espectador e a história vivida na tela; o tempo e o espaço tornam-se os 
mesmos representados na película. 

 

 Sendo a experiência fílmica esse emaranhado de práticas sociais, de 

aprendizagens, emoções e sentimentos, portanto, uma possível problematizadora da 

vida contemporânea, podendo assim, nesse contexto, estar inserido no ambiente 

educacional/escolar, encontramos em Dantas Júnior (2013, p.366): 

 

No cinema trabalha-se, expõe-se e são vistos corpos cujas imagens são 
representações do real e, por vezes, confundem-se com a própria imagem 
real. Ainda que o espectador porte-se no cinema de maneira passiva, são 
notórios os casos de filmes cultuados nos quais os cinéfilos participam das 
sessões com vestimentas das personagens, entoando canções e trechos 
inteiros da história. Por fim, o cinema é uma expressão fecunda de 
materialização imagética de heróis, de histórias de superação e alimenta 
continuamente nossa memória, compreensão da história e percepções do 
mundo. 

 

 Dessa forma, Araújo (2006) reitera anunciando que a experiência que se 

vivência ao ver determinada imagem é resultado de uma construção modificada do 

fenômeno real pelo meio que o veicula, pois a imagem não contém, pois, nela 

mesma, a completa caracterização encontrada no objeto que ela representa e por 

isso não se basta como essência do que se vê, mas sim na evocação do que se vê, 

isto é, nós acrescentamos representações a ela e que, através de interpretações, 

pode despertar afetos, lembranças, emoções, entre outros sentidos.     

Segundo esse pretexto, o cinema pressupõe outras maneiras de percepção e, 

assim sendo, de criação de subjetividades. Logo, cada sujeito constrói sua própria 

percepção e pode manifestá-la em diversos espaços sociais. Assim, juntamente com 

as percepções de outros indivíduos, as trocas de ideias e os pontos de vista 
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divergentes, se enriquecem o saber e o conhecer, pois ao reconhecer a opinião do 

outro, a minha também será reconhecida. 

 Nesse sentido, não podemos negar a importância das imagens nos processos 

de aprendizagem atuais. O contato sujeito-imagem vem se fortalecendo 

constantemente ano após ano, assim como os investimentos à melhoria dos 

aparatos audiovisuais e as inovações advindas da informática. Dessa maneira, o 

estudante de hoje, em relação às tecnologias, não pode mais se perceber como um 

simples ator escolar passivo, colocado num ambiente para seguir uma metodologia 

tradicional de ensino, mas deve se portar como um agente ativo e central nesse 

processo. 

 

Com o cinema como parceiro, a educação se inspira, se sacode, provoca as 
práticas pedagógicas esquecidas da magia que significa aprender, quando 
o “faz de conta” e a imaginação ocupam lugar privilegiado na produção 
sensível e intelectual do conhecimento (FRESQUET, 2013, p.20). 

 

 Quando ratificamos, com base em sua historicidade, o cinema como sendo 

uma cultura que não só pode expressar, mas como pode influenciar e construir 

personalidades, valores e condutas, entendemos o porquê de sua conexão direta 

com as ideias de Paulo Freire, pois, para ele:  

 

O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática 
docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 
insubmissão. Uma das tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a 
rigorosidade metódica com quem se devem “aproximar” dos objetos 
cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada ver com o 
discurso “bancário” meramente transferidor do perfil do objeto ou do 
conteúdo. É exatamente neste sentido que ensinar não se esgota no 
“tratamento” do objeto ou conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à 
produção das condições em que aprender criticamente é possível (FREIRE, 
2011, p.26). 

 

 Diante desse contexto, a utilização do cinema como estratégia de ensino 

pode ser considerada de grande valia ao processo educativo. O cinema (re)cria e 

(re)constrói a vida social e, em decorrência disso, oferece novos sentidos para que o 

indivíduo se (re)conheça historicamente e em suas relações com os outros sujeitos. 

Nesse feitio, os filmes podem se tornar um significativo recurso educacional, já que a 

experimentação propiciada por eles se apresenta como uma alternativa de mediar 

informação e conhecimento. Sobre isso, Araújo, Santos e Dias (2013, p.112) dizem: 
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A escolha do cinema se dá pela compreensão de que a representação dos 
objetos culturais (ou manifestações sociais) por ele possibilitada é 
compreendida como possibilidades de um conhecimento declarativo, que 
reverberam em práticas sociais e possibilita a reflexão sobre temas 
expressados na produção fílmica. 

 

 Nesse entendimento, Napolitano (2009) também traz contribuições nessa 

intenção pedagógica utilizando o cinema ao anunciar que as crianças e os jovens 

aprendem, quando apreciam as imagens, a entender as narrativas e sugestionar 

possíveis eventos à história. Então, o professor deve descobrir nos filmes o teor 

pedagógico e retirar deles temas que exercitem os educandos no ato de pensar e 

agir criticamente, direcionando a conexão filme/conhecimento. 

Destarte, podemos justificar essa relevância da utilização do cinema no seio 

escolar também nos dispositivos legais, pois em 26 de junho de 2014 (Lei nº 13.006) 

(BRASIL, 2014a) foi aprovado o acréscimo do parágrafo 8º ao Artigo 26 da LDB (Lei 

nº 9394/96) (BRASIL, 2014) que estabelece: “A exibição de filmes de produção 

nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta 

pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) 

horas mensais” (BRASIL, 2014). 

 Os PCN’s confirmam tal relevância ao exprimirem na seção intitulada: “A 

contribuição das diferentes áreas do conhecimento”, o texto: “A proposta de 

organização do conhecimento, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, está em 

consonância com o disposto no Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases” (BRASIL, 

1998, p.57), que rege, entre outras coisas, o currículo geral das escolas brasileiras, 

ou seja, os PCN’s estão em comum acordo com o Artigo 26 da LDB. 

 Além disso, mesmo havendo conformidade de pensamento entre esses 

dispositivos, percebemos uma fragilidade textual no que se refere ao audiovisual nos 

PCN’s, pois o vídeo, por exemplo, é exposto apenas como um recurso didático, não 

havendo nenhum tipo de aprofundamento sobre a sua utilização em sala de aula. Os 

PCN’s dedicam um tópico, intitulado: “O videocassete”, para abordar sobre o uso do 

videocassete como recurso de gravação e reprodução das imagens. Eles também 

lembram a importância do vídeo para ilustrar as temáticas das disciplinas, em que: 

 

Utilizando-se uma fita de vídeo é possível criar um ambiente de 
aprendizagem em que os alunos possam observar, analisar, comparar, 
questionar, inferir uma série de questões sobre assuntos diversos. Por 
exemplo, para compreender um determinado período histórico é 
fundamental ter informações sobre a cultura da época, vestimentas, hábitos 
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alimentares, linguagem, formas de tratamento, objetos etc. Essas 
informações podem ser veiculadas por meio de imagens impressas e textos, 
mas podem também ser veiculadas por meio de imagens audiovisuais, que 
permitem uma aprendizagem mais contextualizada e significativa (BRASIL, 
1998c, p.144). 

 

Em suma, a linguagem audiovisual é citada nos PCN’s de forma superficial, 

ela é contextualizada num parágrafo que detalha a utilização da filmadora como 

instrumento didático. A câmera fotográfica e o computador são citados nesse 

mesmo viés de recurso auxiliar, inseridos no mesmo grupo dos “meios eletrônicos”, 

como calculadora, gravador, rádio e televisão. Portanto, há uma carência desse 

dispositivo em oferecer o suporte necessário ao professor em suas atribuições, 

assim como o não emprego do recurso audiovisual no ambiente educacional. 

 Concordando sobre essa ausência de documento político para subsidiar a 

prática pedagógica do professor, Bettoni (2011, p.149) alega que: 

 

Por mais que tenhamos conhecimento de que a cultura imagética está 
presente em nossa sociedade numa escala bem maior que a cultura escrita, 
não vemos nenhum aspecto relacionado ao audiovisual citado nos objetivos 
dos PCN’s, principalmente naquele que fala das diferentes linguagens e 
modos de expressão. Considerando o texto como um todo, percebemos que 
a palavra cinema é citada somente duas vezes (nas páginas 38 e 95), e no 
sentido estrito de espaço físico destinado à exibição de filmes. Já as 
palavras “vídeo” e “audiovisual” aparecem pouquíssimas vezes, sempre 
citadas no meio de outros recursos complementares ou secundários à 
aprendizagem. 

 

 Entretanto, para além desses dois dispositivos legais já consagrados, está em 

pauta, atualmente, a elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

documento que, dentre outras coisas, regerá o currículo e orientará a formulação do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas. Nela, em sua 2ª e mais recente 

publicação, em abril de 2016, na área de linguagens, área a qual a Educação Física 

integra, temos, a título de ratificar a importância da linguagem fílmica na escola: 

 

As relações pessoais e institucionais e a participação na vida em sociedade 
se dão pelas práticas de linguagem. É por meio dessas práticas que os 
sujeitos (inter)agem no mundo e constroem significados coletivos. As 
práticas de linguagem permitem a construção de referências e 
entendimentos comuns para a vida em sociedade e abrem possibilidades de 
expandir o mundo em que se vive, ampliando os modos de atuação e de 
relacionar-se. A utilização do termo linguagens, no plural, aponta para a 
abrangência do aprendizado na área de conhecimento, que recobre a 
linguagem verbal, musical, visual e corporal, e para a integração desses 
recursos expressivos na participação na vida social. O termo abrange 
também diferentes formas de experiências: estéticas, sensoriais, sensíveis, 
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corporais, sonoras, cinestésicas, imagéticas, performativas. Cada prática de 
linguagem propicia ao sujeito uma dimensão de conhecimentos a qual ele 
não teria acesso de outro modo. Interagir em diversas línguas, 
manifestações artísticas e práticas corporais gera um tipo específico de 
conhecimento, possibilitando perceber o mundo e a si próprio/a de um modo 
singular (BRASIL, 2016, p. 86). 

 

Diante disso, constatamos que as proposições de políticas educacionais e 

seus ecos na escola vêm tentando proporcionar aos educandos um acesso a 

produções cinematográficas que cada vez mais tem sido confinado perante as 

programações de cinemas, TV por assinatura e sites especializados. 

Portanto, fica evidenciado que o cinema é uma importante linguagem e pode 

estar atrelado ao fazer pedagógico, sendo tratado criticamente no cotidiano dos 

educandos, gerando uma nova forma de ensinar e aprender na escola, assim como 

pode colocar estes como atores centrais das aulas. 

 

   2.2 – Educação Física e Cinema: Estado da (7ª) arte  

 

Refletindo sobre essa junção pedagógica, Educação Física e cinema, 

notamos que a primeira, enquanto área de conhecimento, pouco tem se dedicado 

em expandir essa possibilidade educacional, deixando a desejar nas significativas 

construções que essas vivências poderiam oportunizar. 

Portanto, diante dessa lacuna, fez-se necessário um mapeamento, 

acompanhado de reflexões, a respeito da produção e difusão do conhecimento 

acadêmico brasileiro sobre experiências com utilização do cinema no âmbito da 

Educação Física, isto é, ações de interlocução com esse recurso audiovisual nas 

aulas. É bom frisar que essa proposta de revisão bibliográfica é de extrema 

importância à compreensão do objeto estudado. 

Nesse sentido, a realização desse estado da arte aconteceu nos meses de 

Janeiro à Abril de 2015, em que o mesmo foi todo construído único e exclusivamente 

via internet. Para tanto, foram visitados e pesquisados os sites dos Programas de 

Pós Graduação Stricto Sensu13 em Educação Física14, recomendados e 

                                                             
13

 Refere-se à modalidade de pós-graduação que titula o aluno como mestre ou doutor. 
14

 Os programas de Pós-Graduação em Educação Física estão vinculados à área 21 da CAPES, 
juntamente com os Programas da Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia. A opção por 
trabalhar com programas de Pós-Graduação em Educação Física se justifica pela especificidade da 
busca, localizada na prática pedagógica da Educação Física escolar. 
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reconhecidos pela CAPES15, todos eles encontrados numa listagem que a própria 

CAPES disponibiliza no endereço eletrônico http://www.capes.gov.br/, assim como 

os periódicos classificados no WebQualis16 da CAPES na mesma área, em que 

podemos achá-los no endereço eletrônico https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/. 

Os critérios para inclusão dos periódicos e artigos foram: (01) que fossem em 

língua portuguesa; (02) que estivessem relacionados ao estrato Qualis CAPES da 

revista, dentre os estratos A1, A2, B1, B2, B3 e B4 na área 21. Aqui, vale ressaltar 

que o Qualis trazido pelo SICAPES17 abrange também os estratos B5 e C, que não 

adentraram a pesquisa com base na delimitação das buscas. A busca se deu em 

cada base de dados pelos termos cinema e audiovisual. 

É bom evidenciar a possibilidade de alguns arquivos, entre eles: teses, 

dissertações ou artigos, não estarem nessa revisão, pois as fontes de pesquisa 

estão, na maioria dos casos, em atualização frequente, sendo possível a inclusão 

deles a posteriori. Também se torna importante comentar que todos os arquivos 

relatados nessa pesquisa se encontram disponíveis na internet. 

Explicado isso, daremos o pontapé inicial pela pesquisa realizada nos 

repositórios ou bibliotecas digitais dos Programas de Pós Graduação Strictu Sensu 

em Educação Física, que integram a área 21 na classificação estabelecida pela 

CAPES, levando em conta, durante a busca, dissertações e teses que traziam, em 

seu escopo, relatos de experiência do cinema na Educação Física escolar. Nesse 

viés, tomamos por referência dois quadros ilustrativos (ambos logo abaixo), em que 

no primeiro, é demonstrado o quantitativo geral de programas e, no segundo, é 

contemplado o indicativo de programas que realmente foram pesquisados, aliado 

aos documentos explorados e/ou encontrados neles. 

 

Quadro 03 – Quantitativo de programas de pós-graduação Stricto Sensu da 

CAPES 

Área Total de Programas M D F M/D 

Educação Física 32 12 0 1 19 

Legenda: M – Mestrado / D – Doutorado / F – Mestrado Profissional / M/D – Mestrado/Doutorado 

                                                             
15

 Sigla para Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
16

 O WebQualis, mantido pela CAPES, é um sistema brasileiro de avaliação de periódicos. Ele 
classifica os veículos utilizados à divulgação da produção intelectual dos Programas de Pós-
Graduação stricto sensu. 
17

 Sigla para Sistema Integrado da CAPES. 

http://www.capes.gov.br/
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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Num total de 32 programas em Educação Física (mestrado acadêmico, 

doutorado, mestrado profissional e mestrado/doutorado), a pesquisa foi desenhada 

somente em 21 deles, o que reflete uma média de 65% do total, pois nem todos os 

programas tinham repositórios disponíveis online; outros exibiam, em seus sites, 

links que não encaminhavam a opção pretendida ou estavam “quebrados”; a página 

do programa cadastrada na CAPES levava a outro site que não o do programa 

escolhido ou ela não estava disponível. Nessa perspectiva, no intuito de melhor 

apreender as informações acima, segue um quadro com o indicativo de programas, 

que de fato, foram pesquisados, junto ao nº de documentos explorados e/ou 

encontrados, na ótica de temáticas relacionadas ao cinema e ao audiovisual de 

modo geral, e/ou selecionados à pesquisa, levando em conta a utilização do cinema 

nas aulas de Educação Física através de relatos de experiência. 

 

Quadro 04 – Indicativo de programas e nº de dissertações/teses por PPGEF18 

Pós-

Graduação 
Programa IES19 

Nº de 

documentos 

disponíveis 

nos PPGEF’s 

Nº de 

documentos 

encontrados 

Nº de 

documentos 

selecionados 

(Foco: 

Cinema-

Audiovisual 

em geral) 

(Foco: 

Relato 

Experiência 

Cinema- 

EF20) 

Mestrado 

Profissional 

Exercício 

Físico na 

promoção 

da saúde 

UNOPAR D/0 D/0 D/0 

Mestrado 

Acadêmico 

Ciências da 

Atividade 

Física 

UNIVERSO D/46 D/1 D/0 

Educação 

Física 

UFV D/62 D/0 D/0 

UFMT D/39 D/0 D/0 

                                                             
18

 Sigla para Programa de Pós-Graduação em Educação Física. 
19

 Sigla para Instituição de Ensino Superior. 
20

 Sigla para Educação Física. 
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UFRN D/29 D/1 D/0 

UFSM D/4 D/0 D/0 

Mestrado 

Acadêmico 

e 

Doutorado 

Ciências da 

Motricidade 
UNESP/RC D/404 T/78 D/4 T/1 D/0 T/0 

Ciências do 

Movimento 

Humano 

UFRGS D/414 T/81 D/2 T/0 D/0 T/0 

UDESC D/270 T/14 D/0 T/0 D/0 T/0 

UNIMEP D/161 T/- D/3 T/- D/0 T/- 

Educação 

Física 

UNB D/125 T/0 D/5 T/0 D/1 T/0 

UCB D/144 T/28 D/1 T/0 D/0 T/0 

UFMT D/0 T/0 D/0 T/0 D/0 T/0 

FESP/UPE D/65 T/- D/0 T/- D/0 T/- 

UFPR D/255 T/35 D/1 T/1 D/0 T/0 

UEL D/126 T/- D/0 T/- D/0 T/- 

UFPEL D/111 T/- D/2 T/- D/0 T/- 

UFSC D/336 T/45 D/17 T/2 D/1 T/0 

UNICAMP D/0 T/0 D/6 T/1 D/0 T/0 

USJT D/141 T/- D/0 T/- D/0 T/- 

Educação 

Física 

Estudos 

Esporte/ 

Pedagogia 

do 

Movimento 

USP D/295 T/12 D/0 T/0 D/0 T/0 

Total D/3.027 T/293 D/43 T/5 D/2 T/0 

Legenda: D – Dissertação / T – Tese 

 

Na tentativa de esmerar a leitura do Quadro 02, é bom esclarecer que foram 

pesquisados vários documentos nos sites dos PPGEF’s, devido à maioria deles, 

excetuando-se os sites da FESP/UPE21, UFMT22 e UNICAMP23, não possuírem, em 

sua estrutura, mecanismo de busca por palavras-chave, tornando inevitável, desse 

jeito, a realização da exploração a partir do título de todos os arquivos ano a ano, 

                                                             
21

 Sigla para Universidade de Pernambuco. 
22

 Sigla para Universidade Federal de Mato Grosso. 
23

 Sigla para Universidade Estadual de Campinas. 
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chegando ao número de 3.027 dissertações e 293 teses visualizadas, dificultando e 

deixando moroso o processo como um todo. 

Mesmo com essa grande busca, foram encontrados apenas 48 arquivos (43 

dissertações e 5 teses) que apresentavam, em seus termos, as temáticas cinema 

e/ou audiovisual num contexto mais ampliado, e somente 2 deles (2 dissertações), o 

que nos dá um percentual de 4%, foram selecionados à pesquisa, visto o trato 

interlocutor de ambos na escola com o uso do cinema, são eles: “Estudos sobre 

educação do corpo e cinema” (PEREIRA, 2006), que realiza um diálogo com nossas 

buscas ao intentar reflexões sobre a presença do corpo no cinema, estabelecendo 

um cruzamento do mesmo com o esporte, mais notadamente o futebol, na 

conjuntura da indústria cultural, manifestando, para isso, em seus capítulos, desde a 

relação educação e indústria cultural até a análise do filme Garrincha, a alegria do 

povo; e “Educação Física escolar e a linguagem audiovisual: uma proposta de ação 

pedagógica” (COSTA, 2010), que também realiza um diálogo com nossas buscas ao 

ter por intenção experienciar, a partir de uma prática pedagógica emancipatória, a 

linguagem audiovisual, especificamente a produção de vídeo e o cinema, nas aulas 

de Educação Física do Ensino Fundamental, fundamentando-se na pesquisa-ação, 

na mídia-educação e numa concepção crítica de ensino-aprendizagem. 

Outros pontos destacáveis do Quadro 02 se referenciam aos campos que se 

encontram com a utilização do hífen ( - ), que são os que não foram encontrados 

repositórios online; e aos campos que utilizam o número 0, que são os que não 

foram explorados e/ou encontrados e/ou selecionados documentos à pesquisa. 

Ao término, as buscas nos PPGEF’s indicaram que somente 2 dos arquivos (2 

dissertações) explorados foram selecionados à pesquisa. Esse número nos atenta 

para um necessário investimento sobre esta temática, utilizando-a pedagogicamente 

no ambiente escolar sob um novo olhar e, consequentemente, viabilizando mais 

publicações e devido enriquecimento do campo. 

Partindo agora para as possíveis interlocuções do cinema com a Educação 

Física escolar nos periódicos/revistas da CAPES, ratificamos que elas foram 

alicerçadas com suporte em dois critérios já citados anteriormente, em suma são 

eles: (01) artigos em língua portuguesa; (02) correlacionados com o estrato Qualis 

CAPES da revista.  

Depois da análise ocorrida nas listagens do estrato Qualis CAPES, foi 

verificado que no Qualis A1 não havia periódicos/revistas na língua portuguesa, 
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portanto, não participando das buscas. Aos demais Qualis, A2, B1, B2, B3 e B4, os 

resultados foram melhores e, com isso, houve seleção de periódicos/revistas em 

todos eles. Sendo assim, levando em consideração apenas os periódicos/revistas 

que foram encontrados (352 no total) com o número de publicações/artigos 

selecionadas, o total de documentos chegou a 7, conforme mostra quadro a seguir. 

 

Quadro 05 – Total de periódicos/revistas encontrados e publicações/artigos 

selecionados 

Qualis CAPES 

Nº de 

Periódicos 

encontrados 

Nº de 

Periódicos 

selecionados 

Nº de Artigos 

encontrados 

Nº de Artigos 

selecionados 

A2 10 2 7 0 

B1 82 15 47 2 

B2 52 6 21 1 

B3 81 2 4 0 

B4 127 22 95 4 

Total 352 47 174 7 

 

Porém, antes da avaliação das informações citadas no quadro acima, vale 

lembrar que os termos ou palavras-chave para busca das publicações/artigos foram 

“cinema” e “audiovisual”, pois, em dissonância com a maior parte da pesquisa 

realizada nos PPGEF’s, foi possibilitada a delimitação do campo de investigação. 

Desse jeito, balizado nas informações do Quadro 03, temos um total de 352 

periódicos/revistas encontrados, em que desse número, 47 deles foram 

selecionados, seguindo os critérios pré-estabelecidos, alcançando um percentual de 

13%. Já num total de 174 publicações/artigos encontradas nestes periódicos 

selecionados, somente 7 delas foram selecionadas, atingindo a porcentagem de 4%, 

pois em nem todas, mesmo contextualizando o cinema e/ou o audiovisual, era 

concebido o cinema intervindo na Educação Física. Entre as outras formas de uso 

do cinema encontradas temos: o cinema como necessária fonte de lazer; o cinema 

sendo materializado em outros componentes curriculares da Educação Básica; o 

cinema agindo em outros ambientes educacionais; o cinema de uma forma mais 

tecnicista; análises fílmicas no tocante a outras áreas de conhecimento etc. 
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No propósito de iniciar as discussões dos artigos, foi necessário, antes de 

tudo, dividi-los por tipo de publicação, em virtude de que nem todos eram pesquisas 

de relatos de experiência se apoderando do cinema no contexto da Educação Física 

escolar, foco do estudo. O quadro a seguir traz o título dos artigos selecionados, o 

ano de sua publicação e o periódico/revista o qual foi publicado, pois se 

configuravam como relatos de experiência fazendo uso do cinema e/ou audiovisual 

na Educação Física. 

 

Quadro 06 – Relação de artigos relatos de experiência com respectivo ano de 

publicação e periódico/revista publicado 

Nº Artigo (Relato de experiência) 
Ano de 

Publicação 

Periódico/Revista 

publicado 

01 
Prómidia: produção de vídeos 

digitais no contexto educacional 
2007 

RENOTE: Revista 

Novas Tecnologias na 

Educação 

02 
A inserção das mídias audiovisuais 

no contexto escolar 
2011 Educação em Revista 

03 

Para além do uso do cinema na 

educação - relato de metodologia de 

trabalho interdisciplinar com alunos 

do 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental 

2011 

Revista Mackenzie de 

Educação Física e 

Esporte 

04 
Mídia-educação no Ensino Médio 

por que e como fazer 
2012 Educar em revista 

05 
O Cine Debate promovendo 

encontros do cinema com a escola 
2013 Pro-Posições 

06 
Play! A aventura começou! Cinema, 

Educação Física e Infância 
2014 

Instrumento - Revista 

em Estudo e Pesquisa 

em Educação 

07 

Produção de subjetividade infantil 

comunicação alternativa e educação 

ambiental 

2014 
Revista Eletrônica 

Pesquisaeduca 
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Conforme o quadro acima, as publicações que trazem o relato de experiência 

de acordo com o objetivo pré-definido totalizam 7. Vargas, Costa e Freire (2007), 

através do protótipo Prómidia, que foi criado por eles mesmos no intuito de favorecer 

e estimular a produção de vídeos como atividade educacional, descerram sobre o 

uso desse protótipo em dois testes que foram realizados com usuários escolares de 

perfis divergentes, para se observar/analisar tanto questões de usabilidade quanto 

questões educacionais. Os resultados indicaram, ao final, uma excelente aceitação 

do Prómidia e ratificaram o potencial da produção de vídeo como atividade de 

ensino-aprendizagem. 

Seguindo essa mesma linha da criação de projetos fazendo jus ao cinema na 

escola, Berti e Carvalho (2013) desenvolveram o Cine Debate, que apoiado nas 

ideias de Alain Bergala, reconhece o cinema como alteridade e busca colocá-lo no 

ambiente escolar como criação e promoção de encontros dos educandos com 

diferentes experiências estéticas, oportunizando a eles, especificamente os das 

escolas públicas de Ensino Médio nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói, 

problematizarem a produção cinematográfica, aproximarem o cinema da escola, 

contribuírem à ampliação de filmes brasileiros assistidos e questionarem o “olhar”. 

No desfecho, os autores notaram o desejo dos estudantes em aprofundar as 

temáticas discutidas, conheceram o gênero fílmico preferido deles e a frequência 

com que eles assistem filmes. 

Num outro viés de ação com o tema proposto, Champangnatte e Nunes 

(2011) trazem o relato de uma avaliação de como as mídias audiovisuais estão 

sendo empregadas por professores de três escolas públicas do Rio de Janeiro, 

coletando as informações através de questionários, observações e entrevistas 

semiestruturadas, em que os resultados ratificaram que a maioria dos professores 

afirma ser importante a utilização midiática, porém só as utilizam como instrumento 

ilustrativo ou auxiliar nas atividades, enquanto que Bettoni (2011) apresenta um 

texto demonstrando a importância do uso do cinema no ensino, a partir de uma 

metodologia de trabalho interdisciplinar com estudantes do 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental II, pensando na educação com, para e sobre o cinema. No fim, o autor 

chega à conclusão de que o cinema é um referencial significativo à formação crítica 

das crianças e jovens e que os PCN’s deixam a desejar quanto à usabilidade dele 

na escola, não dando o suporte necessário. 
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Além dos relatos acima, encontramos ainda, em consonância acerca das 

dificuldades que a cultura escolar tem em acionar atividades que façam uso do 

cinema de forma crítica, a intervenção de Siqueira e Cerigatto (2012) no Ensino 

Médio de uma escola pública de Bauru, em que foi proposto, com base nos trailers24 

de cinema disponíveis no YouTube25, a criação de atividades de leitura e escrita em 

mídia, dentro da área de Códigos, Linguagens e suas Tecnologias. Ao término, os 

resultados mostraram que concentrar-se na análise sistemática da linguagem é um 

terreno fértil às reflexões sobre questões de representação. 

E, para finalizar, os últimos dois artigos selecionados são relatos de 

experiência no Ensino Fundamental I e abordaram dois temas transversais: 

orientação sexual e meio ambiente, em que, para o primeiro, Rihan e Correa (2014) 

intentam, através do filme de animação26 “Valente”, refletir sobre as relações de 

gênero na infância, preconizando quatro sequências de atividades às aulas de 

Educação Física: (01) conhecendo; (02) contando; (03) representando; (04) 

experimentando. A partir destes momentos, as crianças expressaram e relataram 

suas impressões relativas ao filme. E, para o segundo, Duarte e Gentini (2014), 

assentados por uma pesquisa-ação-participante com 9 crianças, objetivam instigar a 

criticidade em relações as imposições midiáticas e tensionar com a qualidade de 

nossas relações ambientais, através da criação de dois dispositivos: a oficina 

Criando Ambientes Comunicativos Sustentáveis e o programa de TV Jornaleco. 

Enfim, ao final, a pesquisa nos periódicos/revistas da CAPES apontou que 

dos 174 artigos encontrados, apenas 7 tratam de relato de experiência, o que 

representa um percentual de 4%, confirmando dessa maneira, as informações já 

alcançadas nas buscas nos PPGEF’s, que explicita a incipiente produção sobre a 

temática da prática pedagógica com o cinema na Educação Física, tornando 

fundamental uma releitura em relação a tal condição, visto que essa articulação 

pode potencializar e ampliar as possibilidades de interlocução na área e deve, por 

conseguinte, desdobrar-se em publicações/artigos acadêmicos. 

A ampliação das possibilidades pedagógicas que dialoguem diferentes 

linguagens tem sido pauta em diferentes espaços educacionais. Nesse contexto, a 

                                                             
24

 É uma espécie de propaganda de um filme (JUSTO, 2010). 
25

 É um site de compartilhamento de vídeos em formato digital (WERNECK; CRUZ, 2009). 
26

 Gênero narrativo fílmico que faz uso de desenhos animados em sua caracterização e que tem 
Walter Elias Disney (1901-1966), mais conhecido por Walt Disney, como seu maior representante 
(FOSSATTI, 2009). 
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pauta atual justifica o resultado da busca que centra toda a produção encontrada 

nos últimos 8 anos, considerando que o corpus das publicações/artigos poderiam 

ser de qualquer época/ano. 

Para concluir e com o objetivo de trazer reflexões sobre a revisão proposta de 

forma mais ampliada, nosso voo alçado diante da produção e difusão do 

conhecimento acadêmico acerca do cinema inserido na Educação Física foi 

realizado nos repositórios e/ou bibliotecas digitais de 32 PPGEF’s (mestrado 

profissional, mestrado acadêmico e doutorado), da mesma forma também nos 

periódicos/revistas da CAPES, divididos em Qualis A1, A2, B1, B2, B3 e B4. 

Doravante a pesquisa e a leitura dos arquivos encontrados, 222 ao total (48 

teses/dissertações e 174 artigos), foram selecionados apenas 9 deles (2 

dissertações e 7 artigos) às discussões, pois se constituíam em relatos de 

experiência na Educação Física escolar fazendo uso do cinema como recurso 

didático-pedagógico, equivalendo a 4% da produção acadêmica com essa temática. 

Logo, de acordo com esse resultado, o cinema se ressente de ser explorado 

nos planejamentos dos professores de Educação Física, do mesmo modo como em 

pesquisas nessa área. O que se postula aqui não é supervalorizar o cinema e seus 

filmes e nem tampouco desvalorizar as outras possibilidades pedagógicas, mas sim, 

sinalizar à necessidade de fazer uso desse recurso tão rico e potencializador na 

aprendizagem, além da realização de mais estudos relacionados a essa temática 

que permitam novos mapeamentos, análises críticas etc. 
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m dos grandes desafios para o professor de Educação Física é 

encontrar novas estratégias de ensino que acompanhem as 

constantes mudanças que ocorrem na sociedade, exigindo dele 

uma nova postura, assim como um repensar com a Educação 

Física. Logo, torna-se fundamental percorrer novos caminhos e 

vislumbrar novos horizontes, no intento de estabelecer novas possibilidades 

educacionais, visando sempre um fazer pedagógico crítico-reflexivo. Assim, esse 

capítulo contempla toda a interlocução aqui postulada, a qual abordou o conteúdo 

esporte e suas temáticas, edificados pelos preceitos da mídia-educação e pelo 

cinema enquanto estratégia de ensino no Ensino Médio, relatando desde a sua 

concepção até as reflexões sobre as possibilidades e limites dessa proposta. 

 

   3.1 – Dando um zoom: a Educação Física no Ensino Médio 

 

Neste tópico, elucidaremos, a partir das políticas curriculares para o Ensino 

Médio brasileiro, as disputas ocorridas em torno dos sentidos e das finalidades 

desse nível de ensino, situando a Educação Física nesse cenário.  

Para tanto, localizamos nossa análise pós Constituição Federal de 1988, a 

qual traz importantes alterações na abrangência e no caráter do Ensino Médio 

proclamando, em seu Capítulo III, Seção I, Art. 208, Inciso II, que é dever do Estado 

assegurar a “progressiva universalização do ensino médio gratuito” (BRASIL, 2012, 

p.122), tencionando sua expansão a toda população, medida que aumentou sua 

oferta nos anos subsequentes, da mesma maneira que deu indicativos à Educação 

Física apontando em seu Capítulo III, Seção III, Art. 217, que: “É Dever do estado 

fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um” 

(BRASIL, 2012, p.125). 

O Ensino Médio brasileiro, de acordo com Pinto (2002), vem sendo, 

historicamente, caracterizado como um espaço indefinido, ou seja, ainda em busca 

de sua identidade. Porém, não há dúvida quanto ao seu caráter propedêutico, 

levando em conta as funções que lhe foram atribuídas nos últimos tempos. 

Em 1996, a LDB (BRASIL, 2014, p.24), além de manter o texto original da 

Constituição Federal, consagrou o Ensino Médio, de acordo com o Art. 35 da seção 

IV, como etapa conclusiva da Educação Básica, que tem por finalidades: 
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I – A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; 
II – A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com a 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 
III – O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV – A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. 

 

 Propõe-se, nesse momento, associar o Ensino Médio à formação básica que 

dever ser assegurada à toda população, na intenção de quebrar a dicotomia entre 

ensino preparatório para o ensino superior e o ensino profissionalizante. Assim, a 

LDB ao contemplar o Ensino Médio no Ensino Básico, faz com que esse nível de 

ensino ganhe um sentido mais ampliado, pois além de preparatório em nível 

profissional ou Ensino Superior, também deve abranger as competências sociais e 

cognitivas para que o estudante continue aprendendo, conhecendo, socializando, 

produzindo, fazendo escolhas, definindo quem é etc. 

Nesse sentido, quando a LDB se referencia ao Ensino Médio como a última 

etapa da Educação Básica, ela imediatamente proclama que ninguém deve ser 

privado da inserção no mundo do trabalho e no exercício da cidadania plena. 

Assume também o que a Constituição de 1988 já havia expressado: a 

universalização da escolaridade pós-obrigatória para todos os adolescentes e jovens 

na correspondente faixa-etária. 

Tratando da Educação Física, a LDB (BRASIL, 2014, p.19-20) a torna 

componente curricular obrigatório da Educação Básica, consequentemente afetando 

o Ensino Médio, senão vejamos: 

 

Art. 26 – Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e ensino 
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos. 
[...] 
§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 
componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática 
facultativa ao aluno: 
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; 
II – maior de trinta anos de idade; 
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, 
estiver obrigado à prática da educação física; 
IV – amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969; 
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V – (vetado); 
VI – que tenha prole. 

 

Nessa lida, a aprovação desse texto representou um avanço à Educação 

Física, pois não havia grande valorização dela enquanto área de conhecimento 

importante para o desenvolvimento das pessoas, sendo, na maioria das vezes, 

usada como mecanismo político dos governos e/ou condicionamento da população. 

Dessa maneira, Castellani Filho (2002) atesta que foi retirada a camisa de 

força que aprisionava a Educação Física nos limites do famigerado eixo 

paradigmático da aptidão física, vinculada apenas ao desenvolvimento físico.  

Pós LDB, o Conselho Nacional de Educação aprova, em 1998, resolução que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) (Parecer 

CNE27/CEB28 nº 15, de 1998 e Resolução CNE/CEB nº 03, de 1998) (BRASIL, 

1998a e 1998b). Essas DCNEM, além de trazerem um currículo focado na formação 

de competências e habilidades, reforçam a Educação Física como componente 

curricular obrigatório da Educação Básica. Suas orientações aludiam dois princípios 

básicos fundamentais, a interdisciplinaridade (investigação e intervenção) e 

contextualização (retirar o aluno da passividade).  

Surgem, nos anos 2000 e 2002, os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (PCNEM) e o seu complemento PCN’s+ Ensino Médio, 

respectivamente. O primeiro assesta, em sua apresentação, que: 

 

O Ensino Médio no Brasil está mudando. A consolidação do Estado 
democrático, as novas tecnologias e as mudanças na produção de bens, 
serviços e conhecimentos, exigem que a escola possibilite aos alunos 
integrarem-se ao mundo contemporâneo nas dimensões fundamentais da 
cidadania e do trabalho (BRASIL, 2000, p.4). 

 

 Em consonância ainda com os PCNEM, se antes tínhamos um ensino 

descontextualizado, compartimentado e alicerçado no acúmulo de informações, 

agora deveríamos buscar, partindo de pressupostos da LDB, dar significado ao 

conhecimento escolar, apoiados na contextualização, rechaçando a 

compartimentalização e assentados na interdisciplinaridade, instigando o raciocínio 

e a capacidade de aprender, construindo um novo perfil de currículo, baseado em 

competências básicas para a inserção dos jovens na vida adulta. 

                                                             
27

 Sigla para Conselho Nacional de Educação. 
28

 Sigla para Câmara de Educação Básica. 



86 
 

 Complementando os PCNEM, os PCN’s+ Ensino Médio, também balizados na 

LDB, versando sobre a natureza do Ensino Médio e as razões da reforma, revelam a 

necessidade de atualização da educação brasileira, “[...] tanto para impulsionar uma 

democratização social e cultural mais efetiva, pela ampliação da parcela da 

juventude que contempla a educação básica, como para responder a desafios 

impostos por processos globais [...]” (BRASIL, 2002, p.7), que exigem um 

trabalhador mais qualificado. Os PCN’s+ Ensino Médio ainda afirmam que: 

 

O novo ensino médio, nos termos da lei, de sua regulamentação e de seu 
encaminhamento, deixa de ser, portanto, simplesmente preparatório para o 
ensino superior ou estritamente profissionalizante, para assumir 
necessariamente a responsabilidade de completar a educação básica. Em 
qualquer de suas modalidades, isso significa preparar para a vida, qualificar 
para a cidadania e capacitar para o aprendizado permanente, em eventual 
prosseguimento dos estudos ou diretamente do mundo do trabalho 
(BRASIL, 2002, p.8). 

 

Desse modo, percebemos a tentativa desses dispositivos legais em ampliar 

as atribuições do Ensino Médio, deixando de ser preparatório para o ensino superior 

e para o ensino profissionalizante, para dar vazão as competências sociais e 

cognitivas, preparando o aluno para a vida, para a cidadania e para o permanente 

aprendizado, em que ele possa continuar conhecendo, socializando, produzindo etc. 

Versando sobre a Educação Física dentro dos PCNEM, notamos que o 

mesmo a insere na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, sugerindo 

propostas ao seu desenvolvimento e orientando os profissionais da área para que 

possam atuar de forma lúdica e educativa, oportunizando ao aluno o aprendizado de 

diversos conteúdos, transformando-se em um cidadão capaz de resolver diferentes 

problemas do seu dia-a-dia (BRASIL, 2000). 

 Conforme isso, os PCNEM (BRASIL, 2000, p.34) enunciam que: “A Educação 

Física precisa buscar sua identidade como área de estudo fundamental para 

compreensão e entendimento do ser humano, enquanto produtor de cultura”. Nessa 

perspectiva, os professores de Educação Física precisam realizar um planejamento 

em sintonia com escola e a equipe pedagógica, fazendo uso de seus conhecimentos 

em busca dos interesses e necessidades dos alunos. 

 No ano de 2006, aparecem as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM) (BRASIL, 2006), que muito se relaciona com os PCNEM. Ambos inserem a 

Educação Física na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e têm se 
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revelado importantes na orientação à análise e a restruturação dos currículos da 

Educação Básica, na intenção de superar o recorrente isolamento e fragmentação 

dos componentes curriculares. Esses documentos concedem à Educação Física a 

responsabilidade de proporcionar aos alunos a experimentação, o conhecer e o 

apreciar diferentes práticas corporais sistematizadas, entendendo-as como 

produções culturais diversificadas e dinâmicas. 

As OCEM, junto aos PCNEM, mencionam ainda que as linguagens não sejam 

somente erigidas como modos de expressão/comunicação, mas como formadora de 

significados, conhecimentos e valores, bem como estabelecem a 

interdisciplinaridade como um dos princípios que baseiam a construção do 

conhecimento. A proposta da interdisciplinaridade, direcionada à formação do aluno, 

comunica a interpretação do saber como um só, e não de forma fragmentada. 

As orientações das OCEM à Educação Física determinam a necessidade de 

compreender os aspectos históricos que transitam o imaginário cultural da escola 

perante a Educação Física no Ensino Médio, além de compreender que a identidade 

desse componente curricular é alicerçada a partir das negociações e das disputas 

que acontecem entre seus profissionais, além daquelas travadas pelos outros 

agentes da escola (BRASIL, 2006). 

Enfim, as OCEM tentam retirar a Educação Física do isolamento pedagógico 

histórico a consolidando como um componente curricular integrado à formação 

cultural do aluno do Ensino Médio, a partir da sistematização do conhecimento e na 

organização curricular integrada. 

Atualmente, com todas as mudanças que estão ocorrendo no cenário político 

nacional, urgem novos ordenamentos curriculares que se configuram somente a 

partir de muito debate, tendo na BNCC, a qual já teve duas versões preliminares 

(2015 e 2016) e uma que está em discussão, essa perspectiva. Ela é um documento 

que, além de orientador à elaboração do currículo específico de cada escola, 

considerando as peculiaridades metodológicas, sociais e regionais de cada uma, 

objetiva sistematizar o que é ensinado nelas, abarcando todos os níveis da 

Educação Básica. Apresenta-se como uma espécie de rol com os objetivos de 

aprendizagem de cada etapa de sua formação nas áreas de Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas (BRASIL, 2016). 

Ela tem como base 4 políticas nacionais, que devem ser implantadas e 

interligadas entre si, no intuito de assegurar as necessárias condições para 
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promoção de qualidade na Educação Básica, são elas: (1) Política Nacional de 

Formação de Professores; (2) Política Nacional de Materiais e Tecnologias 

Educacionais; (3) Política Nacional de Avaliação da Educação Básica; (4) Política 

Nacional de Infraestrutura Escolar (BRASIL, 2016). 

Como finalidades do Ensino Médio, a BNCC (BRASIL, 2016, p.489) mantém o 

texto do Art. 35 da seção IV da LDB (BRASIL, 2014, p.24) já citado mais acima. 

Dessa forma, configura-se “[...] um desafio à comunidade escolar, o de superar as 

limitações de um ensino que, tradicionalmente, se voltou apenas para duas funções: 

a pré-universitária e a profissionalizante” (BRASIL, 2016, p.488). 

Pensando na formação integral do aluno do Ensino Médio, a BNCC traz, 

baseada no Art. 5º, inciso VIII das DCNEM (2012), 4 dimensões formativas: (1) 

Trabalho; (2) Ciência; (3) Tecnologia; (4) Cultura (BRASIL, 2016, p.490). Nesse 

sentido, o caráter integrado dessas quatro dimensões fornece caminho à BNCC para 

responder as demandas curriculares da formação integral do aluno desse nível de 

ensino. Assim, a indissociabilidade dessas dimensões leva o estudante à conquista 

da autonomia e exercício responsável da cidadania, em que para isso dependem 

que ele: (1) Protagonize a cadeia produtiva; (2) Compreenda o lugar comum; (3) 

Filtre informações para fortalecer posições e decisões. 

 

O desenvolvimento responsável dessas capacidades discursivas depende, 
por outro lado, de fatores diversos. Depende de quanto possa o indivíduo 
sentir-se implicado na cadeia produtiva da qual depende o mundo em que 
vive; depende de sua compreensão dos lugares-comuns que estruturam a 
visão de sua época. Depende, ainda, da sua capacidade de lidar crítica e 
competentemente com os meios de comunicação que, em seu conjunto, 
conferem visibilidade e mesmo dão contornos ao espaço do debate público 
na contemporaneidade (BRASIL, 2016, p.492). 

 

 Para os eixos de formação do Ensino Médio, aos quais se relacionam os 

objetivos gerais de formação das áreas de conhecimento para esta etapa, são 

definidos: (1) Pensamento crítico e projeto de vida – adoção pelos alunos de atitude 

questionadora perante os problemas sociais, assumindo o protagonismo e 

projetando expectativas em relação à vida; (2) Intervenção no mundo natural e social 

– protagonismo dos alunos perante as questões sociais e ambientais 

contemporâneas; (3) Letramentos e capacidade de aprender – também está 

presente no Ensino Fundamental e se refere à ampliação da participação dos alunos 

do Ensino Médio no mundo letrado por sua inserção em esferas mais abrangentes 
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da vida social; (4) Solidariedade e sociabilidade – como no Ensino Fundamental, no 

Ensino Médio esse eixo aborda os compromisso que o indivíduo assume em relação 

a coletividade e os processos de identidade, que acontecem nos processos de 

reconhecimento e acolhimento das diferenças (BRASIL, 2016). 

 Com esses dizeres, a BNCC propõe um papel novo para os atores da 

Educação Básica, pautada em pilares de protagonismo, independência, autonomia, 

significado, trabalho e pesquisa. 

 Situando a Educação Física, a BNCC prega, assim como a LDB, um ensino 

voltado à formação básica cidadã, pois ela orienta “[...] colocar em perspectiva as 

oportunidades de desenvolvimento do/a estudante e os meios para garantir-lhe a 

formação comum, imprescindível ao exercício da cidadania” (BRASIL, 2016, p.33).  

A BNCC (BRASIL, 2015, p.29) também atende ao exposto pelas DCNEM, 

mantendo-a na área de Linguagens, a qual: 

 

[...] trata dos conhecimentos relativos à atuação dos sujeitos em práticas de 
linguagem, em variadas esferas da comunicação humana, das mais 
cotidianas às mais formais e elaboradas. Esses conhecimentos possibilitam 
mobilizar e ampliar recursos expressivos, para construir sentidos com o 
outro em diferentes campos de atuação. Propiciam ainda, compreender 
como o ser humano se constitui como sujeito e como age no mundo social 
em interações mediadas por palavras, imagens, sons, gestos e movimentos. 

 

Portanto, a Educação Física, compreendida como linguagem na Educação 

Básica, tem como finalidade contribuir à formação da subjetividade humana, 

conforme os próprios objetivos da aprendizagem apontam. Desse jeito, eles partem 

do entendimento da origem da dinâmica das práticas sociais que formam a cultura 

corporal de movimento e das vivências delas, bem como na capacidade de utilizá-

las em momentos de lazer e cuidados com a saúde, exigindo as condições 

necessárias às práticas (BRASIL, 2015). De acordo com a BNCC (2016, p.100), as 

práticas corporais devem continuar sendo tema da Educação Física, revelando-se 

como: “[...] um conjunto de práticas sociais centradas no movimento, realizadas fora 

das obrigações laborais, domésticas, higiênicas, religiosas, nas quais os sujeitos se 

envolvem, em função de propósitos específicos, sem caráter instrumental”. 

Consentindo com isso, essas práticas deverão estar assentadas em vivências que 

declarem formas de realçar os múltiplos sentidos da cultura corporal de movimento, 

superando sua simples reprodução, projetando sua leitura e produção. 
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Em suma, no texto da BNCC, ao finalizar o Ensino Médio, os alunos devem 

ter a capacidade de analisar o mundo criticamente, interagir com os outros e 

comunicar-se utilizando várias linguagens em diversas situações, aprendendo 

continuamente. É preciso colaborar na construção do projeto de vida dos alunos, os 

auxiliando a reconhecer suas potencialidades enquanto cidadãos. De acordo com 

isso, é necessário ultrapassar a fragmentação dos conteúdos, de modo que os 

conhecimentos sejam diversificados e se mostrem convidativos, na intenção de 

angariar as capacidades de abstração, interpretação, proposição e ação, as quais 

são primordiais à autonomia pessoal, profissional, intelectual e política, em que para 

isso se erige a articulação entre as áreas de conhecimento, objetivos de 

aprendizagem e unidades curriculares. 

Atualmente, vemos o surgimento, dentro da instituição de um novo governo, 

de uma nova organização para o Ensino Médio, a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro 

de 2017 (BRASIL, 2017), antiga Medida Provisória nº 746 (MP 746/16) (BRASIL, 

2016a), que intenta ofertar o Ensino Médio em tempo integral e uma reforma do 

currículo que vai à contracorrente de superação da fragmentação do saber. Logo, o 

currículo ficará dividido em duas partes, uma delas comum a todos os estudantes e 

outra dividida em itinerários formativos, que são: (1) Linguagens e suas tecnologias; 

(2) Matemática e suas tecnologias; (3) Ciências da natureza e suas tecnologias; (4) 

Ciências humanas e sociais aplicadas; (5) Formação técnica e profissional.  

Acreditamos que os estudantes não necessariamente escolherão seus 

itinerários, mas sim serão contemplados de acordo com as condições da escola em 

ofertá-los, restringindo suas opções de formação e afetando, dessa maneira, a 

Educação Física. Outro ponto que atinge a Educação Física diz respeito a sua não 

caracterização como disciplina, acarretando na sua não obrigatoriedade, pois a 

mesma pode ser diluída em outras disciplinas como simples estudos ou práticas.  

Em paralelo, também foi promulgada a Proposta de Emenda Constitucional nº 

55 (PEC 55/16) (BRASIL, 2016c), hoje, Emenda Constitucional nº 95, de 15 de 

dezembro de 2016 (BRASIL, 2016b), que objetiva reestruturar a economia do país, a 

partir da contenção do crescimento da despesa primária da União, incluindo saúde e 

educação nesse rol, pelos próximos 20 anos (2017-2036). Dessa forma, tal emenda 

limita as possibilidades de ampliação das ações educacionais, incluindo as de 

Educação Física, para uma oferta de um Ensino Médio de qualidade aos estudantes. 
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Nesse sentido, esses dispositivos, ora pela desvalorização, ora pela possível 

falta de investimentos, acabam colocando a Educação Física numa situação 

temerosa, podendo prejudicar sua prática pedagógica e futuras pesquisas na área.  

  Portanto, é com essa viagem histórica pelas políticas curriculares do Ensino 

Médio, procurando mostrar a função desse nível de ensino, situando a Educação 

Física nele, que fechamos esse tópico, para que, no próximo, possamos adentrar 

nas peculiaridades do Ensino Médio do IFRN Campus Parnamirim e seus atores. 

 

   3.2 – Cenário e atores 

 

 Nosso cenário de interlocução, como já dito anteriormente, foi o IFRN 

Campus Parnamirim29, que fica localizado na Rua Antônia de Lima Paiva, nº 155, 

Nova Esperança, Parnamirim, CEP: 59143-455. O e-mail institucional é o 

gabin.par@ifrn.edu.br e o telefone para contato é o (84) 4005-4108. 

 

Imagem 02 – Frente/Entrada do IFRN Campus Parnamirim 

  

A escolha pelas 4 turmas do 2º Ano do Ensino Médio se deu pelo fato de 

serem as turmas que o professor efetivo assumiria no decorrer do ano letivo e pelo 

fato de que o conteúdo esporte, nessa instituição, só estar presente na Educação 

Física nesse nível de ensino. Logo, para interlocução pedagógica, foram 

                                                             
29

 Todas as informações de caracterização desse Campus foram retiradas do seu próprio site 
institucional. Disponível em: http://portal.ifrn.edu.br/campus/parnamirim. Acesso em: 22 jul. 2016.  

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

mailto:gabin.par@ifrn.edu.br
http://portal.ifrn.edu.br/campus/parnamirim
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selecionadas as 2 turmas do Ensino Médio Integrado em Mecatrônica e as 2 turmas 

do Ensino Médio Integrado em Informática, as quais havia, para ambos os cursos, 

turmas no horário da manhã e no período da tarde, comumente chamadas de Meca 

2AM e Info 2AM (manhã) e Meca 2BV e Info 2BV (tarde). 

 Os atores dessas quatro turmas totalizaram 140 estudantes durante todo o 

processo da pesquisa, como demonstra o Organograma 01 a seguir. 

 

Organograma 01 – Detalhamento das turmas participantes da interlocução 

 

 Tivemos, com base nesses 140 alunos, um número de 84 alunos do sexo 

masculino e 56 do sexo feminino. O quadro abaixo (Quadro 07) demonstra, 

detalhadamente, o número de alunos e alunas por curso e turma. 

 

Quadro 07 – Nº de alunos e de alunas por curso e turma 

Curso e Turma Nº de alunos Nº de alunas Total de alunos 

Mecatrônica 43 23 66 

Meca 2AM 23 12 35 

Meca 2BV 20 11 31 

Informática 41 33 74 

Info 2AM 23 17 40 

Info 2BV 18 16 34 

 

2
º 

A
n

o
 

Mecatrônica 

Turma A 

Nº de Alunos: 35 

Horário: Segunda - Manhã 

Turma B 

Nº de Alunos: 31 

Horário: Segunda - Tarde 

Informática 

Turma A 

Nº de Alunos: 40 

Horário: Terça - Manhã 

Turma B 

Nº de Alunos: 34 

Horário: Segunda - Tarde 
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Na leitura do quadro, evidencia-se uma predominância de alunos do sexo 

masculino em detrimento do sexo feminino, com uma discrepância mais evidente no 

curso de Mecatrônica e na turma de Meca 2AM, com uma diferença, em prol do sexo 

masculino, de 10 alunos para o curso e de 11 alunos para a turma. Já a turma de 

Info 2BV, foi a que houve menos disparidade entre os sexos, com apenas 2 alunos 

em prol do sexo masculino. 

Dessarte, caracterizado o Ensino Médio e o cenário da interlocução, 

juntamente com seus atores, abordaremos, no próximo tópico, como foi traçado o 

caminho desse processo, desde seu planejamento inicial até a culminância da ação 

com a realização da “I Mostra de Curtas Esportivos do IFRN Campus Parnamirim”. 

 

   3.3 – O script das aulas 

 

 Na intenção de ratificar todo o discurso realizado até o momento, ou seja, 

corroborar a ideia de que é possível trabalhar o conteúdo esporte nas aulas de 

Educação Física utilizando o cinema como estratégia de ensino, este tópico traz 

como ocorreu o planejamento da interlocução pedagógica da referida pesquisa. 

Dessa maneira, foi na superação das concepções tradicionais de ensino que esse 

trabalho se sustentou, desde as primeiras idealizações até sua real concretude, pois 

propomos problematizar as possibilidades e os limites do conteúdo esporte junto ao 

cinema, alicerçado por uma experiência mídia-educativa, experimentando uma nova 

forma de ensino-aprendizagem desse conteúdo nas aulas, de maneira 

sistematizada, sempre buscando do educando sua melhor forma de vivenciar e 

apreender o tema proposto.  

 Para iniciar, destacamos os momentos pré-interlocução, momentos esses de 

muita atenção e sensibilidade, em que visitamos o IFRN Campus Parnamirim por 

diversas vezes, na intenção de dialogar com o professor titular Ms. Alison Batista 

sobre a interlocução (planos de aula, espaços, documentos, possibilidades etc.), 

para que tudo ficasse organizado e devidamente oficializado antecipadamente. 

Ganha destaque também nesse processo as orientações do Prof. Dr. Allyson 

Carvalho e uma reunião realizada em conjunto pelo autor desse escrito e os 

professores citados para aparar algumas arestas e finalizar o planejamento. 

 É bom considerar as dificuldades encontradas nesse planejamento, 

principalmente por ser a primeira vez que o autor desse escrito trabalhara com essa 
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temática, intervindo na escola, bem como no cuidado de não perder a essência da 

Educação Física perante a mídia escolhida, pois, por diversas vezes, nos 

deparamos com esse equívoco, ou seja, dando uma maior vazão ao cinema. 

 Posto isto, para o planejamento pedagógico foi levado em conta, 

principalmente, o tempo disponível à experiência, no caso 7 semanas, sendo 14 

aulas ao total por turma, pois a cada semana havia um encontro de 2 aulas em 

sequência, assim como que haveria um dia extra, as aulas, para realização da 

Mostra de Curtas, o nível de ensino e a quantidade de estudantes por turma, os 

conhecimentos sobre os esportes em geral e seus possíveis temas sociais, a partir 

de vivências dentro e fora da sala, como: questões de gênero, doping, preconceitos 

(raça, cor, religião etc.), deficiência, entre outros, os conhecimentos técnicos do 

cinema para produção de curta, como se daria essa ação em mídia-educação e a 

liberação à realização da pesquisa por parte da instituição. 

Aqui, vale enfatizar três pontos, o primeiro é que todo esse planejamento foi 

construído antes do início do ano letivo, em parceria com o professor titular do IFRN 

Campus Parnamirim, isto é, o planejamento desta interlocução já fazia parte do seu 

planejamento inicial. Isso ocorreu porque tanto ele quanto a instituição, 

tradicionalmente, deixam o primeiro bimestre letivo de sobreaviso para novas 

experiências no Campus, foi assim também, por exemplo, com a interlocução da 

dissertação do próprio Prof. Ms. Alison Pereira Batista e da Profa. Ms. Dandara 

Queiroga de Oliveira Sousa. O segundo ponto foi que, como na maioria dos 

planejamentos pedagógicos, o referido neste escrito sofreu algumas alterações 

durante o processo, sendo a principal delas, o acréscimo em uma aula, visto a 

necessidade advinda pelos próprios estudantes. Assim, ficamos com 8 semanas e 

16 aulas para cada turma, isto é, 8 encontros de 2 aulas em sequência. E o terceiro 

é que todos os planos de aula se encontram na íntegra disponíveis no Apêndice 01. 

 Dito isso, ficou acordado com o professor titular que o planejamento 

representaria o primeiro bimestre letivo da escola, dessa forma, sua estruturação foi: 

 

Quadro 08 – Planejamento dos encontros da interlocução no IFRN Campus 

Parnamirim 

Encontro Tema 

01 Boas Vindas 2016! (Entender o planejamento anual, a proposta de 
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interlocução, as temáticas e os procedimentos metodológicos da 

Unidade Didática (bimestre letivo)). 

02 
Gincana Cultural de Esporte e Cinema (Refletir sobre os aspectos 

socioculturais relacionados ao esporte e ao cinema). 

03 
Cinemando (Compreender e refletir sobre as narrativas fílmicas 

esportivas a partir das técnicas do cinema). 

04 

Possibilidades esportivas e suas temáticas (Perceber as possibilidades 

esportivas e suas temáticas, a partir da criação de curtas-metragens 

baseada em roteiros). 

05 
Ampliando Repertório Esportivo (Ampliar o vocabulário esportivo, 

através da apreciação de curtas esportivos). 

06 

Narrando diferente (Saber narrar o esporte de forma diferente do que 

ocorre normalmente, trazendo novos personagens, ângulos, planos, 

perspectivas, linguagens etc.). 

0730 
Apito Final (Debater e finalizar os roteiros e as produções dos curtas-

metragens esportivos (Seminário)). 

08 
Seminário Final (Apresentar e discutir os roteiros e os curtas 

esportivos como culminância do 1º bimestre). 

  

 Já o período de concretização das aulas nesse primeiro bimestre letivo pouco 

variou entre as turmas, pois nós tivemos 3 encontros na segunda-feira (Meca 2AM, 

Meca 2BV e Info 2BV) e apenas um encontro na terça-feira (Info 2AM) (Quadro 09). 

É bom destacar que o calendário acadêmico da instituição estava atrasado em 

relação às outras escolas do estado, devido às greves realizadas pelos servidores; e 

que o dia 23/06/2016 foi o dia extra, escolhido para a realização da “I Mostra de 

Curtas Esportivos do IFRN Campus Parnamirim”. 

 

Quadro 09 – Período da interlocução nas turmas 

Turma Turno Período 

Meca 2A Matutino 25/04/2016 13/06/2016 

Meca 2B Vespertino 25/04/2016 13/06/2016 

                                                             
30

 Aula acrescentada a pedido dos próprios alunos. 
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Info 2B Vespertino 25/04/2016 13/06/2016 

Info 2A Matutino 26/04/2016 14/06/2016 

  

No esforço de melhor explicar os quadros acima e relatar as aulas e como 

ocorreu a interlocução, o próximo tópico detalhará todo o passo-a-passo desse 

processo aula por aula, trazendo as devidas reflexões e limites da experiência 

Educação Física e Cinema. 

 

   3.4 – Da mediação Esporte e Cinema à Mostra de Curtas Esportivos 

  

      3.4.1 – Boas Vindas 2016! 

 

 No 1º encontro, intitulado “Boas Vindas 2016”, tivemos como principal objetivo 

didático-pedagógico, a partir de uma aula expositiva dialógica em sala, o 

entendimento, pelos estudantes, do planejamento anual, da proposta de 

interlocução, das temáticas e dos 

procedimentos metodológicos do 

bimestre letivo. Esse primeiro 

encontro com as turmas foi 

ministrado, em sua maioria, pelo 

professor efetivo da instituição Ms. 

Alison Batista, visto que, além dele 

ser o professor oficial, era o primeiro contato com as mesmas. É importante ratificar 

que ele co-participou dos encontros, ajudando no processo como um todo, desde 

registros de imagens (fotos e vídeos) e coleta de dados, passando por mediações 

em alguns momentos nas aulas até a partilha de conhecimentos e saberes. 

 Essa co-participação do professor titular do IFRN Campus Parnamirim na 

resolução de problemas, corrobora diretamente com os princípios da pesquisa-ação, 

pois houve ação colaborativa/coletiva entre os atores da pesquisa. Thiollent (2011) 

relata que os pesquisadores e os participantes da intervenção devem estar imersos 

na resolução de problemas de forma cooperativa ou participativa. 

  Mais a frente, falamos dos instrumentos avaliativos do bimestre, que foram: 

(1) Atividade Diagnóstica; (2) Participação nas Aulas; (3) Participação no grupo do 
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facebook; (4) Realização do roteiro esportivo; (5) Trabalho Final (Seminário – 

Produção do curta esportivo + roteiro). Em todas essas atividades os estudantes 

começariam com 100 pontos e foram acertados decréscimos de acordo com a 

especificidade de cada uma. É bom frisar que esse detalhamento de notas não fará 

parte deste escrito, pois foge ao nosso enfoque, sendo uma exigência da instituição. 

O uso do facebook merece destaque por ser uma rede social amplamente 

utilizada pelos estudantes e um formato inovador de acompanhamento pedagógico e 

de interação. A forma de avaliar a participação dos alunos foi através de curtidas e 

postagens relevantes que eles deixavam a partir das temáticas e tarefas propostas 

pelos professores nesse ambiente virtual. Para o aluno que não tivesse conta no 

facebook, esse processo efetivou-se por e-mail. Segundo Bévort e Belloni (2009), as 

mídias são sofisticados dispositivos comunicacionais que ajudam no surgimento de 

novas formas de pensar, aprender, criar, produzir e difundir conhecimentos e 

informações, devendo ser, dessa maneira, consideradas no contexto escolar. 

 Depois dessa explanação, sensibilizamos os educandos quanto ao trabalho 

dissertativo a partir, principalmente, de produtos criados na escola em intervenções 

anteriores. Esses produtos, inclusive, foram produzidos pelos professores ali 

presentes, tais como a dissertação do Prof. Ms. Alison Batista, intitulada 

“Conhecimentos sobre o corpo: uma possibilidade de intervenção pedagógica nas 

aulas de educação física no ensino médio” (2013) e o capítulo de livro intitulado 

“Mídias digitais e a tematização da Copa do Mundo de futebol nas aulas de 

Educação Física no Ensino Médio” (2015), produzido pelo Prof. Ms. Alison Batista 

em parceria com o Prof. Esp. Rafael de Gois Tinôco, com a Profa. Ms. Mayara 

Cristina Mendes Maia e o Prof. Dr. Allyson Carvalho de Araújo. 

 A maioria dos estudantes das quatro turmas acolheu bem a proposta de 

tematizar o conteúdo esporte através do cinema, porém, alguns desses, ficaram sem 

entender e bastante curiosos como se daria esse processo, visto que os esportes, 

para eles, era jogar algum deles e o cinema era assistir filmes. A aluna Y. A., de 

Meca 2AM, argumentou: “Gostei muito da ideia, mas quero ver como vocês vão 

conseguir fazer isso com duas coisas tão diferentes!”, já a aluna A. K., de Meca 2BV, 

questionou: “Professor, como o senhor vai fazer essa relação, se numa eu estou 

parada, sentada assistindo, e na outra eu estou correndo ou jogando?” Já outros, 

em grupos menores, não receberam positivamente a notícia, pois queriam aulas de 
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jogar os esportes, em especial o futebol. Os alunos L. V. e R. S., ambos de Meca 

2BV, disseram: “Negócio de cinema professor, vamos jogar bola que é melhor!”.  

Ficou claro nos discursos dos estudantes, apesar da boa aceitação da 

pesquisa, que seria um grande desafio a mudança de realidade das aulas de 

Educação Física deles, pois, a princípio, eles duvidaram da ocorrência dessa 

proposição pedagógica, muito devido a não terem vivenciado algo parecido em 

níveis anteriores de ensino e por acreditarem que a Educação Física se baseava no 

viés procedimental do esporte. Com isso, Vasconcelos (2003, p.77) diz que: 

 

O professor deve se assumir como sujeito de transformação no sentido 
mais radical (novos sentidos, novas perspectivas e dimensões para a 
existência, nova forma de organizar as relações entre os homens), e se 
comprometer também com a alteração de seu trabalho, tanto do ponto de 
vista objetivo (salário, carreira, instalações, equipamentos, número de 
alunos por sala, etc.), quanto subjetivo (proposta de trabalho, projeto 
educativo, relação pedagógica, compromisso social, vontade política, 
abertura para a mudança, disposição democrática, etc.).  

 

Assim, para pensarmos esse papel transformador do professor, pressupõe-se 

compreender o que seja educação, suas possibilidades, instâncias e limites. 

Devemos respeitar o saber circundante, o direito que os alunos têm de saber 

sempre melhor aquilo que já sabem ou acham saber, porque para Freire (2003) 

saber melhor significa ir além do senso comum, na intenção de investigar e 

descobrir a razão de ser dos fatos e isso tudo sem transferir o conhecimento. 

Terminado este momento, explicamos e entregamos o termo de autorização 

de uso da imagem (Anexo 02) para que ele fosse devidamente assinado pelos 

responsáveis. Aqui, é bom ressaltar que as imagens não autorizadas não foram 

publicadas na pesquisa. Também entregamos aos alunos um questionário 

diagnóstico (Apêndice 02), valendo nota (vide instrumentos avaliativos), na intenção 

de avaliarmos os conhecimentos prévios que eles tinham sobre o esporte e o 

cinema. Para Gil (1999, p.128), o questionário pode ser definido: 

 

[...] como a técnica de investigação composta por um número mais ou 
menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 
objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 
expectativas, situações vivenciadas etc. 

 

O instrumento diagnóstico continha 13 questões, sendo 8 delas para assinalar 

SIM ou NÃO e 5 subjetivas. As 8 questões de SIM ou NÃO faziam referência a 
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prática esportiva dentro e fora da escola e sobre a apreciação fílmica no cotidiano. 

Já as 5 para dissertar, tratavam da hegemonia de alguns esportes específicos nas 

aulas de Educação Física e sobre os filmes em geral e seus gêneros, junto às suas 

temáticas sociais e possíveis relações com o Esporte e a Educação Física escolar. 

Dos 140 alunos que compunham as quatro turmas (Organograma 01), 137 

deles (82 do sexo masculino e 55 do sexo feminino) responderam ao questionário 

(Meca 2AM = 35; Meca 2BV = 30; Info 2AM = 40; Info 2BV = 32). Assim, tivemos 

como principais resultados às 8 primeiras questões que a maioria dos alunos e 

alunas gosta de Esportes (Gráfico 01) e costumam ir ao cinema (Gráfico 02), assim 

como assistem filmes via internet (Gráfico 03). 

 

Gráfico 01 – Você gosta de esportes? 

 
Gráfico 02 – Você costuma ir ao cinema? 

  
Gráfico 03 – Você assiste filmes pela internet? 
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Fazendo uma leitura desses gráficos podemos notar que tanto o esporte 

quanto o cinema estão presentes no cotidiano dos estudantes, ratificando a 

pertinência de se utilizar essa estratégia de ensino nas aulas de Educação Física, 

pois, para Belloni (2009), é urgente a integração da linguagem audiovisual à escola, 

para que a mesma não perca o contato e a sintonia com as novas gerações. 

Percebemos também que quase metade dos educandos dessas quatro 

turmas, apesar de gostarem de esportes, não pratica alguma atividade esportiva 

pelo menos uma vez por semana (Gráfico 04), com destaque para os alunos de Info 

2BV (Gráfico 05), em que mais da metade deles não pratica.  

 

A partir desse resultado foi corroborada a necessidade da tematização dos 

esportes para esses estudantes, na intenção da ampliação do conhecimento e na 

contribuição à apropriação de uma visão crítica com/sobre eles, pois, a partir disso, 

podemos estar aflorando nestes o interesse em praticar alguma modalidade. 

Segundo Kunz (1994), a escola se configura como lócus de organização social em 

que as práticas esportivas ocorrem, sendo função do professor de Educação Física, 

propiciar, pela tematização do seu conteúdo específico, uma compreensão crítica 

das práticas, potencializando os indivíduos a estabelecer vínculos com o contexto 

sociocultural em que estão inseridos. Assim, com a aquisição desse conhecimento 

sobre/com os esportes, os educandos podem se sentir mais interessados, atraídos e 

animados às atividades esportivas.   

Além disso, Galatti e Paes (2006) dizem que o professor de Educação Física, 

preocupado com o trato do fenômeno esportivo no espaço escolar, não deve apenas 

Gráfico 04 – TOTAL 
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Gráfico 05 – Info 2BV 
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ater-se aos conteúdos técnico-táticos das mais diversas modalidades; mais que isso, 

cabe a ele contribuir para a formação do cidadão. 

Já Bracht et al. (2003), reforçam declarando que o entendimento do que 

significa ensinar/aprender esporte não é homogênea, tranquila, pacífica etc. O que 

falta aos docentes da Educação Física é uma aproximação de suas práticas no 

intento de refundar as teorias. Os autores supracitados ainda lembram que o ensino 

do esporte não tem avançado na formação cultural dos estudantes e que, assim, 

deve haver uma finalidade pedagógica enquanto conteúdo, pois a Educação Física é 

importante na formação de subjetividades. Dessa forma, buscou-se construir com 

essa interlocução, uma nova forma de ensinar/aprender o conteúdo esporte, em que 

para seu trato pedagógico utilizamos o cinema como estratégia de ensino.   

Refletindo agora sobre as respostas das 5 questões subjetivas, temos como 

resultados que os 3 principais motivos para esportes como futebol e voleibol serem 

mais reconhecidos e valorizados no Brasil são a influência da mídia, este sendo o 

mais recorrente, o aspecto cultural e a popularidade. Vale ressaltar também que a 

maioria dos estudantes respondeu sentir necessidade de conhecer novos esportes, 

para que possam sair da mesmice e não fiquem limitados sempre aos mesmos. E 

aqueles que responderam não sentir essa necessidade tinham o perfil de não gostar 

de esportes ou gostar apenas de um especificamente, tendo o futebol como principal 

resposta. 

 

Imagem 03 – Resposta Aluno Meca 2AM à Questão 9 

  

Notamos que a influência midiática prevaleceu nas respostas, pois essa 

evolução tecnológica, principalmente as tecnologias digitais, vem proporcionando 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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novas maneiras de relações entre os indivíduos e o conhecimento. Martin-Barbero 

(2006, p.54) atesta que, mais do que a criação e introdução de novas máquinas, há 

um “novo modo de relação entre os processos simbólicos – que constituem o 

cultural – e as formas de produção de distribuição dos bens e serviços”. 

Fazendo alusão ao repertório fílmico dos educandos, ficou comprovado, pelo 

vasto número de filmes citados, em especial os esportivos, que o cinema faz parte 

do dia-a-dia deles, tornando significativo o trabalho que ali estava sendo realizado. O 

quadro a seguir traz os 10 filmes mais citados, com o número de aparições, junto ao 

esporte predominante e à temática social debatida nele. 

 

Quadro 10 – Repertório fílmico dos estudantes 

Pos. Nº de ap. Filme Esporte Temática Social 

1º 20 Rocky – Um lutador31 Boxe Superação 

2º 17 Coach Carter Basquete Marginalidade 

3º 15 Desafiando Gigantes Futebol Americano Bullying 

4º 14 Duelo de Titãs Futebol Americano Racismo 

5º 13 Um Sonho Possível32 Futebol Americano Adoção 

6º 11 Invictus Rúgbi Segregação 

7º 10 Karatê Kid (2010) Karatê Bullying 

8º 7 Se eu tivesse asas Atletismo Deficiência 

9º 5 Ela é o cara Futebol Gênero 

10º 2 Olimpíadas Munique Jogos Olímpicos Terrorismo 

Pôsteres dos Filmes33 

1        2        3        4        5  

6        7        8         9      10  

                                                             
31

 Filme com maior número de aparições entre os alunos, treze ao total. 
32

 Filme com maior número de aparições entre as alunas, oito ao total. 
33

 Todos os pôsteres podem ser encontrados no site www.adorocinema.com.br.  

http://www.adorocinema.com.br/
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 Para finalizar, refletimos com Orozco-Gómez (1997) ao colocar que os 

professores devem reconhecer o papel que os meios de comunicação exercem 

sobre o aprendizado dos jovens, buscando superar a forma simplória do uso dos 

mesmos nas aulas, que é exatamente o que buscamos nesse trabalho. Assim, o 

próximo questionamento aos estudantes se fez pertinente, visto que estava 

relacionado à possibilidade de aprendizado a partir da relação esporte/cinema nas 

aulas de Educação Física. Obtivemos como principais respostas deles que era 

possível, principalmente porque eles fazem parte do nosso cotidiano, tem relações 

históricas e essa junção facilitaria a aprendizagem, podendo deixar as aulas mais 

divertidas e dinâmicas.  

 

Imagem 04 – Repostas Alunos Meca 2BV à Questão 13 

 

Outro ponto que chamou bastante atenção foi que alguns alunos das turmas, 

quando estavam respondendo as questões, utilizaram o aparelho celular. Neste 

momento, percebemos o uso de uma mídia em prol da educação, sendo, inclusive, 

por nós incentivada, mas esta mesma é comumente proibida nas escolas, 

transformando esse aparato em um aparelho disfuncional às aulas. Precisamos 

rever tal conduta, pois segundo Pretto (1999), estamos imersos numa sociedade 

chamada de comunicação generalizada ou rede. Logo, esta sociedade produz 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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Imagem 05 – Aluna de Meca 2AM 

pesquisando no celular 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

estudantes sedentos pela inclusão das mídias na escola, chamados de nativos 

digitais, pois já nasceram envoltos pelas tecnologias, tais como: videogames, MP3, 

Internet, iPod, celular etc. Porém, nascer 

envolto pelas tecnologias não significa que 

nasceram prontos para usá-las de modo 

crítico, eles precisam aprender a fazer isso 

num movimento que é necessariamente 

educativo. Neste sentido, consideramos a 

experiência aqui proposta como uma 

possibilidade interessante, já que parte da 

tematização dos esportes com os princípios 

da mídia-educação e com o cinema 

enquanto estratégia de ensino, os ajudando nesse aprendizado e, consequente, 

conhecimento. 

Ao final, pedimos para que os líderes de cada turma criassem o grupo do 

facebook e começassem a discutir as temáticas nele, bem como fizemos os 

encaminhamentos para o próximo encontro, que foram: trazer as autorizações do 

termo de uso da imagem assinadas, pesquisar sobre esporte e cinema para Gincana 

e trazer aparelhos celulares com os respectivos cabos transferidores. Aqui, vale 

destacar que o aluno que não tivesse celular, faria dupla com quem tivesse. 

 

      3.4.2 – Gincana Cultural de Esporte e Cinema 

 

No 2º encontro, intitulado “Gincana Cultural de Esporte e Cinema”, tivemos 

como principal objetivo didático-

pedagógico, a partir de uma 

vivência prática em sala e fora 

dela, a reflexão, por parte dos 

alunos, sobre os aspectos 

socioculturais relacionados ao 

Esporte e ao Cinema. 

No primeiro momento conversamos sobre como foi à pesquisa deles diante o 

Esporte e o Cinema e recolhemos os termos de autorização da imagem. Logo após, 

fizemos duas equipes e as entregamos o regulamento (Apêndice 03) da gincana. Ela 
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foi composta por 6 provas, sendo elas: (1) Dando vida à equipe; (2) Cine Paródia; (3) 

Quiz esporte-cinematográfico; (4) Quem é na imagem?; (5) Qual é a música (trilha 

sonora)?; (6) Imagem e Ação. 

 

Imagem 06 – Aluna de Info 2AM postando artigo encontrado durante pesquisa 

    

Sobre a pesquisa dos alunos, esperávamos mais deles, pois tiveram uma 

semana para tal e tratava de duas temáticas que eles apontaram gostar em suas 

falas e respostas dos questionários, além de ter sido de forma aberta, ou seja, eles 

poderiam realizar em jornais, revistas, livros, internet, entre outros. Alguns alunos, 

quando questionados sobre o porquê de não fazerem a pesquisa, trouxeram como 

principais respostas que não eram acostumados a esse tipo de produção nas aulas 

de Educação Física ou que não poderiam porque tinham outras pesquisas mais 

importantes em outras disciplinas. 

Já sobre a gincana, faz necessário chamar atenção que durante sua vivência, 

percebemos que não daria tempo à efetivação de todas as provas, nesse sentido, 

em conjunto com os estudantes, a 5ª prova foi excluída. Logo, das 5 provas 

realizadas, destacamos a “Cine Paródia”, a “Quiz esporte-cinematográfico” e a 

“Imagem e Ação”. 

Para a “Cine Paródia”, foi pedido que as equipes apreciassem uma cena 

fílmica esportiva e fizessem uma releitura da mesma utilizando o celular (vídeo de 2 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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minutos no máximo). A cena34 em questão era do filme Desafiando Gigantes 

(Quadro 10), que mostra um treinador de Futebol Americano pedindo a um de seus 

atletas para realizar uma atividade específica de treinamento, porém esse atleta 

deveria realizá-la carregando um colega nas costas, na tentativa de transformar uma 

equipe com baixa estima em uma equipe vencedora. A escolha dessa cena ocorreu 

devido à mesma tratar de uma temática recorrente e que emociona em filmes 

esportivos, a superação, além de conter uma complexa realização corporal e que, ao 

considerar os estudantes como realizadores dos movimentos, reconheceram as 

suas significações culturais e intencionalidade do movimento, pois ultrapassaram o 

simples deslocamento do corpo no espaço, apontando para um olhar crítico-reflexivo 

de suas ações.  

Para Kunz (2000), é precípuo interpretar o movimento humano como 

fenômeno fundamental da vida, isto é, uma existência sem movimento é impensável. 

O entendimento do “se-movimentar” orienta-se pela qualidade do movimento, que 

está estreitamente associada às vivências, às emoções e à sensibilidade das ações 

experimentadas. Nesse feitio, valoriza-se o sentir humano ao fundir o ser que 

movimenta ao seu movimento. Assim, nessa atividade, levamos em conta as 

intencionalidades dos educandos e os sentidos e significados atribuídos ao seu 

movimento na cena, estes que formam o mundo de possibilidades do “se-

movimentar”, assegurando-lhes uma maior/melhor participação na construção da 

cultura de movimento. 

Os estudantes se empolgaram e se empenharam na feitura dessa atividade, 

partindo das reflexões e percepções que tiveram da cena, em que alguns grupos a 

reproduziram fielmente e outros a adaptaram, mas sempre sem perder a essência 

da temática da superação. Aqui, percebemos os alunos como sujeitos de seu próprio 

processo de aprendizagem, a partir da possibilidade de agirem autonomamente, 

intencionando a criatividade, a comunicação e a cooperação. De acordo com 

Hildebrandt e Laging (1986), essa centralidade nos educandos tem papel 

fundamental nos processos de ensino-aprendizagem, pois estes deixam de ser 

“objetos” da aula para se tornarem “sujeitos” da mesma. 

Anuindo com o que foi dito, Kunz (1994) trata da encenação, como etapa do 

processo pedagógico em que se exploram as possibilidades e propriedades dos 

                                                             
34

 Link da cena para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=HbeGO4EIVA4. 

https://www.youtube.com/watch?v=HbeGO4EIVA4
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recursos didáticos, bem como proporciona ao educando a descoberta de variadas 

estratégias à realização das ações, oportunizando fazer uso de suas vivências 

sócio-emocionais para a interpretação das atividades. Logo, utilizar o cinema como 

estratégia de ensino na tematização dos esportes nas aulas de Educação Física 

pode trazer processos críticos-reflexivos aos educandos. 

Além, disso, essa prova tinha duas peculiaridades, uma era que ela seria a 

prova desempate e a outra é que as produções fílmicas seriam utilizadas como base 

ao próximo encontro. 

 

 Já o “Quiz esporte-cinematográfico” (Apêndice 04), como o nome sugere, foi 

um Quiz de perguntas e respostas relacionadas às temáticas esporte e cinema; e a 

pesquisa solicitada no encontro passado foi de suma importância, a quem a fez, 

para prova. Nesse intento, foram realizadas 10 questões, dentre elas: (1) O ator 

Sylvester Stallone estrelou uma série de filmes chamados “Rocky: um lutador”, qual 

esporte o personagem praticava?; (2) O filme “Space Jam: o Jogo do Século (1996)” 

foi estrelado por um grande astro do basquetebol mundial, considerado por muitos o 

maior jogador de todos os tempos, quem é ele? Essa atividade foi bastante 

equilibrada e tensa entre as equipes das 4 turmas, pois as vitórias foram bem 

apertadas, chegando a haver até um empate na turma Meca 2BV.  

 E a prova “Imagem e Ação”, que teve como dinâmica o acerto do esporte 

olímpico, a partir de um desenho ou mímica realizada por um dos integrantes da 

equipe. Ao total foram doze esportes selecionados, dando preferência aos menos 

Imagem 07 – Alunos de Meca 2BV 
apreciando cena fílmica 

Imagem 08 – Alunos de Meca 2AM 
realizando os movimentos da cena  

Fonte: Arquivo pessoal do autor. Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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populares no Brasil, tais como: Esgrima, Hóquei sobre a grama, Canoagem etc. A 

ideia aqui estava para além da atividade em si, versava também para um maior 

repertório esportivo aos alunos, dando notoriedade aos esportes menos conhecidos, 

e ser mais um diagnóstico do conhecimento deles. Mais uma vez buscamos apoio 

no pensamento de Kunz (1994), pois o ensino da Educação Física não é somente o 

desenvolvimento das ações do esporte, mas a materialização da compreensão 

crítica das variadas formas da encenação esportiva, os seus interesses e os seus 

problemas vinculados ao contexto sociopolítico, possibilitando, dessa maneira, 

emancipar o aluno. 

Essa prova foi a que mais motivou os educandos e a que eles mais gostaram, 

pois segundo o discurso da aluna R. T. de Meca 2BV: “Ela foi muito show, devido a 

sua dinâmica e formas diferentes de jogar, além de ter contado com um tema em 

alta esse ano, as Olimpíadas”. 

 

 

Por fim, conversamos sobre o encontro, solicitamos que os estudantes 

discutissem os questionamentos deixados no facebook sobre a gincana e 

pesquisassem sobre roteiro, curta-metragem e linguagem cinematográfica, além de 

postarem suas produções da prova Cine Paródia e trouxessem a formação de 

grupos de 5 integrantes para dar início a produção do curta esportivo final. 

Comentários positivos realizados pela maioria dos alunos durante a aula, a 

posteriori e tanto pessoalmente quanto pelo facebook, nos fizeram acreditar o 

quanto essa aula foi significativa e prazerosa e o quanto eles estavam se 

Imagem 09 – Aluna de Info 2AM 
fazendo desenho 

Imagem 10 – Aluna de Info 2BV 
fazendo mímica 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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envolvendo com a temática postulada, autorizando, de certa maneira, essa nova 

forma de ensino que ali estavam experimentando.  

Buscando acalento em Charlot (2000, p.54), sobre esse envolvimento, 

sentidos, significações e validação da pesquisa, ele atesta que “[...] para haver 

atividade, a criança deve mobilizar-se; para que se mobilize, a situação deve 

apresentar um significado para ela”. Portanto, segundo o autor, a mobilização se 

caracteriza pela dinâmica do movimento, apontando para os conceitos de móbil 

(razão para agir) e recursos (trunfos, forças acionadas etc.); a atividade no conjunto 

de ações estimuladas por um móbil e que objetivam uma meta; e o sentido é o 

significado que isto ou aquilo faz a determinado sujeito (CHARLOT, 2000). 

Ratificando, Venâncio (2014, p.26), afirma que professores e alunos 

constroem interlocuções próprias para dinamizar, significar e atribuir sentidos às 

práticas do ensino e da aprendizagem, dando destaque para “[...] questões que 

implicam histórias de vidas, as experiências vividas, as aprendizagens situadas e 

aos saberes elaborados e compartilhados entre e com esses sujeitos”, ou seja, os 

atos de ensinar do professor e de aprender dos alunos estão baseados nas relações 

humanas concebidas entre si e com o mundo.  

 

Imagem 11 – Comentários de alguns alunos de Meca 2AM 

  

Esses comentários nos deixaram bastante felizes e gratificados, pois 

extravasaram o tempo de aula, tempo esse pedagogicamente considerado 

necessário e adentaram ao tempo da experiência de cada um, em que o tempo 

pedagógico não pode controlar, levando-nos a crer que estamos seguindo pelo 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 



110 
 

caminho certo e conseguindo afetar os alunos rumo a uma Educação Física 

diferenciada, crítica e significativa. 

 

      3.4.3 – Cinemando 

 

No 3º encontro, intitulado “Cinemando”, tivemos como principal objetivo 

didático-pedagógico, a partir de 

uma aula expositiva dialógica em 

sala, a compreensão e reflexão, 

por parte dos estudantes, sobre as 

narrativas fílmicas esportivas a 

partir das técnicas do cinema 

(curta-metragem, roteiro e 

linguagem cinematográfica). 

Dessa maneira, num primeiro instante, conversamos com os alunos sobre a 

pesquisa referente aos elementos acima expostos e fomos, dialogicamente, 

conceituando e exemplificando, de forma básica, o que seria cada um deles, ou seja, 

o que era curta-metragem35, roteiro36 e linguagem cinematográfica37, assentados em 

imagens, vídeos e, principalmente, nas produções fílmicas esportivas realizadas por 

eles no encontro anterior, em que os mesmos postaram no facebook. Nesse 

momento, baseado nesse debate, identificamos em todas as turmas alguns 

educandos que tinham noção desses termos e outros poucos que já tinham o 

costume de produzir pequenos filmes, porém sem esse conhecimento mais técnico. 

A imagem a seguir (Imagem 12) diz respeito a um conjunto de imagens de 

alguns dos curtas postados pelos estudantes no facebook, selecionados para 

exemplificar a linguagem cinematográfica, como, por exemplo, planos e ângulos. 

Nessa perspectiva, Napolitano (2009) encaminha para a utilização crítica das mídias 

audiovisuais, evidenciando que o cinema pode ser colocado de diversas formas 

pelos docentes nas aulas, como fonte ou texto-gerador. Desse modo, os estudantes 

se perceberam como produtores e consumidores de cinema, mesmo que, muitas 

                                                             
35

 Curta-metragem é uma possibilidade fílmica que tem duração de até 15 minutos (BRASIL, 2006a). 
36

 Roteiro é a forma escrita de qualquer produção audiovisual. E hoje podemos reconhecer o roteiro 
como a matéria-prima do qual se originam direção e montagem (CAMPOS, 2007). 
37

 Linguagem cinematográfica é o conjunto de planos, ângulos, movimentos de câmera e recursos de 
montagem que compõem o universo de um filme (MASCARELLO, 2011). 
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vezes, nem saibam, bem como notaram como os discursos contidos na imagem e/ou 

no vídeo podem influenciar nas pessoas. 

 

Imagem 12 – Conjunto de imagens dos vídeos postados pelos alunos 

   

 Acentuamos que a ideia deste encontro não era transformar os alunos em 

cineastas ou diretores de cinema, mas sim que eles tivessem o conhecimento 

técnico básico da produção de cinema para uma melhor feitura de seus argumentos, 

roteiro e história do curta-metragem esportivo final, que seria apresentado tanto no 

último encontro (seminário) quanto na Mostra de Curtas. A intenção desse momento 

também foi o de reconhecer nesse debate pedagógico que as formas de narrar (que 

utiliza as técnicas) modificam a maneira de ver o produto midiático, assim como 

possibilita a problematização de como os estudantes estão consumindo o esporte. 

 Quanto a isso, Miranda (2016, p.14 apud RIVOLTELLA, 2012) evidencia que 

a compreensão do campo da Educação Física, desde a formação inicial e 

continuada até o ambiente escolar, “[...] se constitui como um importante espaço 

para aliar e Educação à Comunicação, em um movimento de convergência não só 

das mídias, tecnologias e seus conteúdos, mas, principalmente, de uma educação 

para a cidadania”. 

Plano Detalhe 

Contra-Plongée Plano Americano 

Ângulo Normal 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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Assim, ao aproximar as mídias às temáticas caras à Educação Física como 
o esporte, o lazer e a cultura de movimento, propomos pensá-la no âmbito 
de uma Mídia-Educação Física, intentando ser este um espaço para a 
reflexão e ação, e efetiva participação social, cultural e política desta 
relação com as mídias e tecnologias digitais (MIRANDA, 2016, p.14). 

 

Nesse sentido, as aulas propostas para essa interlocução foram, 

simultaneamente, espaços de criação, a partir da capacitação em algum aparato 

midiático, e reflexão, que propicia uma formação prático-reflexiva no caminho de 

uma “cidadania ativa” (MIRANDA, 2016 apud RIVOLTELLA, 2012, p.26). 

No momento seguinte, pedimos os nomes dos grupos de 5 alunos para 

realização do trabalho final, para assim já irmos organizando temáticas, espaços 

para gravação etc. Nessa hora, alguns alunos, de todas as turmas, pediram um 

acréscimo de componentes nos grupos, no caso de 5 para 8 integrantes, com o 

argumento de que era um trabalho que nunca tinham realizado e um grupo maior 

ajudaria mais, então, em consenso com eles, os grupos foram alterados. 

 Ao término da aula, conversamos sobre o encontro, em que obtivemos como 

principal resposta que fazer cinema não era uma tarefa tão fácil quanto imaginavam 

ser, solicitamos que os grupos pesquisassem sobre os esportes e suas temáticas 

esportivas e começassem a pensar, a partir de questões e dúvidas lançadas no 

facebook, o roteiro e a linguagem cinematográfica de seus curtas-metragens 

esportivos, da mesma forma que trouxessem seus celulares. 

 

      3.4.4 – Possibilidades esportivas e suas temáticas 

 

No 4º encontro, intitulado “Possibilidades esportivas e suas temáticas”, 

tivemos como principal objetivo 

didático-pedagógico, a partir de 

uma vivência prática na quadra, no 

campo e na piscina, a percepção, 

por parte dos estudantes, das 

possibilidades esportivas e suas 

temáticas, a partir da criação de 

curtas-metragens baseada em roteiros. 
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 Nessa intenção, no início da aula discutimos com os educandos sobre a 

pesquisa referente ao esporte e suas possíveis temáticas, obtendo como respostas, 

por exemplo, a deficiência, a superação, o racismo etc. Depois desse primeiro 

momento, solicitamos que eles fizessem, copiando fielmente (roteiro original) ou 

adaptando (roteiro adaptado), um vídeo no celular baseado em um dos quatro 

roteiros trazidos pelo professor (Apêndice 06). Os quatro roteiros giravam em torno 

de 2 minutos e traziam em seu escopo o máximo de informações possíveis, como 

movimentos específicos dos esportes, planos, ângulos, diálogos etc., que, durante o 

processo, iríamos dialogando sobre os mesmos. Eles foram produzidos pelo próprio 

docente, sendo um deles retirado de cenas do filme Coach Carter – Treino para a 

vida38, e os outros três sendo criados. 

 

Quadro 11 – Roteiros 

Título Esporte Temática Social 

Coach Carter Basquete 
Trabalho em equipe 

Cooperação 
Coletividade 

Disco Lado B Arremesso de Disco 
Doping 
Ética 

Competição 

Futebol de Salto Alto Futebol 
Desigualdade de Gênero 

Preconceito 
Homossexualidade 

Natação (D) eficiente Natação 
Deficiência 
Preconceito 

Incapacidade 

 

 Essa diversidade de roteiros se deu também, para além da percepção das 

temáticas esportivas e de algumas técnicas cinematográficas básicas, no propósito 

dos alunos terem a oportunidade de experimentarem os espaços do IFRN Campus 

Parnamirim, espaços que muitos nunca tinham ido, como a área do Arremesso de 

Disco, por exemplo. Essa variedade chamou atenção deles de maneira positiva, 

como podemos notar no discurso do aluno D. F. de Info 2AM: “Que legal professor, 

você vai fazer uma aula em três lugares diferentes! Só assim mergulho nessa 

piscina ou ando pelo campo”. 

                                                             
38

 Link da cena para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=i70fm5pjpe0. 

https://www.youtube.com/watch?v=i70fm5pjpe0
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Para a realização da vivência dividimos as turmas em 4 grupos e fizemos um 

sorteio dos 4 roteiros, ou seja, cada grupo ficaria com um roteiro e seria responsável 

pela produção de um vídeo, com o celular, do mesmo. Logo, tivemos 12 vídeos 

esportivos ao total, 4 em cada turma, em que a maioria deles (09) tentou reproduzir 

a cena fielmente ao roteiro. Para a obra: “Audiovisuais: arte, técnica e linguagem” 

(BRASIL, 2006a), trabalhar com o audiovisual e seus elementos, ir ao cinema ou ver 

filmes pela TV são ações que se confundem num processo de fazer surgir 

sentimentos pelos quais atribuímos sentidos e significados. Assim, o cinema pode 

ensinar para além do conteúdo fílmico. 

Durante a dinâmica das atividades de filmagem foram ensinados alguns 

movimentos específicos de cada esporte, assim como foi debatida algumas 

características deles. Nesse intento, para o roteiro de “Coach Carter”, debatemos 

sobre o basquete, sua história, sua necessária coletividade, entre outros temas, bem 

como ensinamos o movimento de arremesso e as variações de movimentos de 

flexão e de abdominal para aquecimento/alongamento decorrentes desse esporte. 

No roteiro “Disco Lado B”, discutimos sobre o arremesso de disco, sua 

história, o porquê da escultura do Discóbolo de Mirón ser o símbolo da Educação 

Física etc., assim como ensinamos o passo-a-passo do movimento de arremessar o 

disco, por exemplo, seus giros até a parada final alongando o braço. 

Já no roteiro “Futebol de Salto Alto”, conversamos sobre o futebol de campo e 

o futebol de salão, seus contextos históricos, suas diferenças, o porquê de no Brasil 

o futebol feminino ser tão desvalorizando perante a supervalorização do futebol 

masculino, entre outros. Também ensinamos movimentos básicos de passes, 

chutes, dribles etc. 

E, no roteiro “Natação (D) eficiente”, debatemos sobre a natação e seu 

histórico, variações do nado, o porquê do Brasil ser uma potência mundial na 

natação Paralímpica e os seus atletas serem tão desprivilegiados nacionalmente, 

entre outros, bem como ensinamos, de forma básica, os movimentos de braçadas e 

pernadas dos 4 estilos de nado (Borboleta, Peito, Costas e Crawl), tanto na 

experimentação da não deficiência, como simulado algum tipo dela. 

Percebemos, com essas vivências, os três níveis de competência, postulados 

por Kunz (1994), sendo efetivados, pois ao aprenderem as habilidades práticas do 

basquete, do arremesso de disco, do futsal e da natação, contemplamos a 

competência objetiva. Já quando abordamos sobre os valores socioculturais 
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associados a essas práticas, edificamos a competência social. E, por fim, na 

proposição de narrativas a partir dos roteiros, materializamos a competência 

comunicativa.  

 

Imagem 13 – Conjunto de imagens das práticas esportivas e filmagens dos 

alunos 

 

As reflexões diante essas atividades de filmagem aos alunos passaram pela 

oportunidade deles acessarem as mais diversas manifestações da cultura de 

movimento, devido à variedade de experimentação de momentos práticos, 

dialógicos, em espaços físicos diversificados, com participação ativa no processo.  

Essas reflexões ainda perpassaram pela percepção do vasto leque de 

possibilidades de criação com os temas esportivos e pelo saber com/sobre eles, 

visto os debates realizados e as diversas situações encontradas nos roteiros 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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esportivos. Charlot (2005, p.41), nessa relação de saber, busca “[...] compreender 

como o sujeito o categoriza, organiza seu mundo, como ele dá sentido à sua 

experiência e especialmente à sua experiência escolar”. O autor ainda busca: “[...] 

como o sujeito apreende o mundo e, com isso, como se constrói e transforma a si 

próprio” (CHARLOT, 2005, p.41). 

Por fim, as reflexões excederam o conhecimento do conteúdo esporte e suas 

temáticas, o que também era a nossa intenção, indo ao encontro do conhecimento 

de técnicas do cinema, pois alguns alunos reconheceram o quão é importante se 

pensar em algo primeiro (ideia) e por no papel (roteiro), para depois ser filmado 

(linguagem cinematográfica), ficando isso evidenciado no depoimento da aluna A. J. 

de Info 2AM, quando ela diz: “Professor é muita parte escrita para pouco tempo de 

vídeo. Caramba, deve dar uma trabalhão danado ser roteirista, devemos realmente 

fazer uma coisa de cada vez”.  

Encaminhando ao final da aula, conversamos sobre o encontro, pedimos para 

que no próximo, os estudantes trouxessem os grupos formados por 8 integrantes 

(mudança em consenso definida no encontro anterior) e postassem os vídeos 

criados na aula no facebook para debate, em que o mesmo, girou em torno das 

práticas esportivas de forma geral, principalmente o arremesso de disco e a natação, 

da dificuldade de feitura do vídeo, baseada no roteiro já pronto, assim como nas 

possibilidades de adaptações e improvisações de momento, tanto nos movimentos 

dos esportes quanto nas filmagens.  

Pedimos também que eles produzissem um roteiro, individual ou em dupla, 

valendo nota (vide instrumentos avaliativos no 1º encontro), a partir de cena do filme 

Coach Carter39 deixada no facebook (processo inverso ao realizado na aula). A cena 

em questão mostra o treinador Carter sendo surpreendido, no Ginásio, pelos seus 

alunos/atletas fazendo uma prova da escola para tirar notas boas, pois uma das 

condições para o treino da equipe era que eles tivessem tais notas. A ideia com 

essa atividade era que os alunos percebessem a importância da associação estudo-

esporte, se apropriassem mais dos processos de criação com a temática esportiva e 

de leitura e escrita para o roteiro final. Para ajudá-los, postamos as diretrizes básicas 

à produção de um roteiro, os quatro roteiros desenvolvidos na aula e um programa 

                                                             
39

 Link da cena para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=eWTwK3sBjOU. 

https://www.youtube.com/watch?v=eWTwK3sBjOU
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de fácil usabilidade chamado CELTX (editor de roteiro), porém quem não quisesse 

fazer por ele, poderia fazer via Word. 

 

      3.4.5 – Ampliando repertório esportivo 

 

No 5º encontro, intitulado “Ampliando repertório esportivo”, tivemos como 

principal objetivo didático-

pedagógico, a partir de uma aula 

expositiva dialógica em sala, 

ampliar o vocabulário esportivo dos 

estudantes através dos curtas-

metragens esportivos e suas 

temáticas sociais. 

 Num primeiro momento, recebemos as novas formações dos grupos de 

trabalho (8 componentes), lembramos o que era um curta-metragem e explicamos 

como seria o trabalho do seminário final, valendo nota (vide instrumentos avaliativos 

no 1º encontro). Assim, o trabalho consistia na criação de um curta-metragem 

esportivo (esporte + temática social) de no mínimo 3 min. e no máximo 15 min. com 

o roteiro, incluindo em ambos: título, créditos, nome da escola e/ou logomarca, nome 

completo dos autores, ano escolar, turma, componente curricular, nome dos 

professores, conteúdo trabalhado, nome dos responsáveis pela coleta de imagens, 

roteiro, edição, direção, sonoplastia e agradecimentos (se tiver). Os critérios à 

avaliação seriam: criatividade40; originalidade41; fundamentação do tema42. 

 Em seguida, apreciamos 3 curtas-metragens: (1) Cartão Vermelho43 (Gênero); 

(2) Ética no Esporte44 (Ética e Doping); (3) Cordas45 (Deficiência). Após a apreciação 

deles, realizamos questionamentos tanto sobre as temáticas advindas dos vídeos 

quanto sobre o que eles poderiam estar relacionando com suas realidades e 

experiências vividas. Alguns questionamentos foram comuns aos três curtas, como: 

“Que temática social o curta traz?”; “Por que é importante tratar dessas temáticas?”. 

Já outros foram direcionados para cada curta tentando fazer o aluno pensar e ter um 

                                                             
40

 Figurino, objetos, cenários, diálogos etc. 
41

 Era uma história criada ou uma adaptação? 
42

 O tema era esporte? Estava bem fundamentado? A temática social estava bem associada? 
43

 Link do curta para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=7Qn_ENO_g74.  
44

 Link do curta para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=RsNrBJXdh_g.  
45

 Link do curta para download: http://ulozto.net/xWjBcmDH/c-h-de-a-rar. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Qn_ENO_g74
https://www.youtube.com/watch?v=RsNrBJXdh_g
http://ulozto.net/xWjBcmDH/c-h-de-a-rar
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olhar crítico sobre o mundo que está a sua volta, tais como, para o primeiro vídeo: 

“O que fazer para diminuir tal discriminação?”; para o segundo: “O que é ética para 

você e o que fazer para que ela se firme na sociedade?”; e para o terceiro: “Você 

conhece alguém que já sofreu ou pratica atitudes preconceituosas?”. 

 

  

Podemos destacar, nesse momento, a participação efetiva dos alunos das 

quatro turmas nos debates. Eles não se isentaram em opinar sobre as temáticas 

advindas dos curtas, assim como as relacionaram com seu cotidiano e o que eles 

percebiam delas de uma maneira mais macro. Fora isso, eles relataram que esse 

momento foi essencial para relação do esporte e suas possíveis temáticas num 

curta-metragem e como eles se relacionavam na linguagem cinematográfica. 

Ratificando tal necessidade do uso audiovisual pela escola e seus agentes, 

Napolitano (2009, p.34) crê que “[...] um bom vídeo é interessantíssimo para 

introduzir um novo assunto, para despertar a curiosidade, a motivação para novos 

temas. Isso facilitará o desejo de pesquisa nos estudantes para aprofundar o 

assunto do vídeo e da matéria”. Portanto, a utilização fílmica tem valoração no 

processo educacional, pois, quando apreciados, os filmes podem provocar reações 

nos estudantes de maneira a fomentar a criticidade e a autonomia. 

Para corroborar as reflexões dos estudantes trazemos, por exemplo, o dizer 

da aluna B. P. de Meca 2BV: “Tenho uma amiga que é homossexual e ela se 

martiriza bastante por ser assim, esconde de todo mundo, inclusive dos pais, é triste 

ver sua angústia” e o dizer do aluno J. G. de Info 2BV: “Colar numa prova também é 

Imagem 14 – Turma de Info 2AM 
apreciando curtas 

Imagem 15 – Turma de Info 2AM 
discutindo curtas 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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antiético professor, então me diga como podemos reclamar dos políticos” ou ainda o 

dizer da aluna H. M. de Info 2AM: “Esse curta me emocionou e me fez refletir sobre 

a importância de tratarmos cada vez melhor quem sofre de alguma deficiência”. 

No final do encontro, reforçamos o adiamento, realizado em acordo com os 

estudantes durante a semana no facebook, do prazo de entrega do roteiro do vídeo 

para a próxima aula, devido à semana de provas e a pedido dos próprios, pois 

estavam com muita matéria para estudar e não queriam fazer o roteiro por fazer, 

queriam organizado. Solicitamos também que os alunos começassem a pensar na 

formatação de seus curtas-metragens (tempo, por exemplo), do mesmo modo 

pesquisassem sobre as mais variadas formas de narrar os esportes em perspectivas 

diferentes das comuns (ângulos, planos etc.) e trouxessem os seus celulares. 

 

      3.4.6 – Narrando diferente 

 

No 6º encontro, intitulado “Narrando diferente”, tivemos como principal 

objetivo didático-pedagógico, a partir de uma vivência prática com o Badminton, a 

experimentação, pelos alunos, de 

outras formas de narrar os 

esportes e suas temáticas. Vale 

reforçar que durante a semana, no 

intuito de ajudar os educandos a 

pensarem sobre os esportes e 

suas temáticas, postamos links de 

alguns vídeos, por exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=2IKEJcVE_M0 ou 

https://www.youtube.com/watch?v=jgfCOlUloWA, assim como links de alguns sites, 

por exemplo: http://cameracotidiana.com.br; http://primeirofilme.com.br, para eles 

pensarem sobre a sua produção. Faz-se importante salientar que tivemos uma 

discussão superficial desses vídeos e site no facebook, se resumindo a curtidas, 

devido à realização das provas bimestrais e a feitura do trabalho sobre roteiro. 

 Então, no momento inicial, conversamos com os estudantes sobre a pesquisa 

referente aos diferentes modos de narrar os esportes, assim como recebemos os 

roteiros produzidos a partir da cena fílmica postada no facebook.  

Com relação à pesquisa, os estudantes conseguiram entendê-la e realizá-la 

realmente em torno do que foi pedido, assim, eles trouxeram ao debate vários 

https://www.youtube.com/watch?v=2IKEJcVE_M0
https://www.youtube.com/watch?v=jgfCOlUloWA
http://cameracotidiana.com.br/
http://primeirofilme.com.br/
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exemplos de formas de narração esportiva não convencionais, tais como a narração 

de qualquer partida a partir do olhar do árbitro, a narração de qualquer partida na 

perspectiva do implemento (bola, peteca, raquete, taco etc.) da prática, entre outras, 

chegando a conclusão que a narração pode influenciar diretamente na percepção de 

determinada situação de jogo, de como eles podem ser ludibriados pela narração 

mal intencionada de dada imagem ou ainda, de como a mídia faz a relação da 

narração com seus objetivos em prol de manipular quem assiste.  

Já se referindo a produção do roteiro, a maioria dos alunos das turmas 

conseguiu fazê-lo, não só devido à extensão dada ao prazo de entrega, no caso 

uma semana, mas como também pelo material auxiliar postado no facebook (vide 

final do 4º Encontro). 

Após isso, realizamos um trabalho lúdico de iniciação ao Badminton, dando 

vazão ao conhecimento do esporte e dos implementos dele (raquete e peteca) de 

uma forma despretensiosa, sem exigências técnicas e respeitando o tempo 

necessário de cada um, com vivências de jogos como: (1) Tocar a peteca sozinho 

com a raquete o máximo de vezes que conseguir; (2) Tocar a peteca com a raquete 

em duplas e fora da rede o máximo de vezes que conseguissem; (3) Tocar a peteca 

com a raquete em grupos e fora da rede, primeiro em pé, depois sentados, 

experimentando a deficiência física, o máximo de vezes que conseguissem, entre 

outras.  

Os PCN’s revelam essa importância de respeitar o universo cultural dos 

estudantes e de explorar o vasto leque de possibilidades educativas de sua 

atividade lúdica e, paulatinamente, desafiá-los a partir de vivências cada vez mais 

difíceis objetivando a construção do conhecimento, que foi o que ocorreu no 

momento seguinte da aula, quando solicitamos que as turmas se dividissem em 6 

grupos de 6 componentes e que cada um desses ocupasse uma das 6 quadras de 

Badminton. A dinâmica foi que 4 integrantes jogavam em duplas (2x2) e a dupla 

restante realizava a filmagem, com o celular, do jogo de uma forma diferenciada do 

que costumeiramente vemos nas transmissões esportivas. É importante dizer que 

todos os componentes dos grupos passariam por todas as funções. 

Dessa forma, tivemos alunos jogando de várias maneiras, tanto de uma forma 

mais lúdica, continuando a dar importância à experimentação dessa forma, pois no 

início da vivência deixamos a critério deles, com pequenos ajustes, as possibilidades 

de jogar, quanto de um modo mais regrado de esporte em si, pois no decorrer da 
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atividade fomos introduzindo as táticas, técnicas e regras do Badminton. Podemos 

citar como variações de jogo: (1) Alunos podendo tocar a peteca um para o outro 

antes de passar a peteca para o outro lado; (2) Aluno podendo dar mais de um 

toque na peteca antes de passá-la para o outro lado; (3) Aluno sacando do fundo da 

quadra imitando o saque do Tênis; (4) Alunos tentando jogar com mais de uma 

peteca ao mesmo tempo; (5) Alunos já tentando jogar baseados nas regras do 

esporte etc. 

Conforme o Coletivo de Autores (1992), quando a criança joga, ela age com o 

significado das suas ações, em que, concomitantemente, ela desenvolve a sua 

vontade e a sua conscientização de escolhas e decisões. Logo, o jogo aparece 

como elemento básico à mudança de necessidade e consciência, ou seja, quando a 

criança cria a brincadeira ou muda as regras do jogo na escola, ela sai do ambiente 

tradicional de ensino e se transforma em protagonista dessa ou daquela vivência, as 

quais podem proporcionar momentos de criatividade, prazer, alegria, fruição etc.  

Já Bracht (2000), versando sobre a aprendizagem de gestos técnicos 

esportivos, desvela que não devemos castrá-los das aulas de Educação Física, mas 

sim dotá-los de novos sentidos, com novas intenções, a serem construídos junto a 

um novo sentido para o próprio esporte, que foi exatamente o que buscamos com 

essas atividades, tanto as lúdicas quanto as mais esportivizadas, fugindo do 

tradicional e apontando para um fazer pedagógico diferente e inovador. 

Tivemos também as mais diversas formas de narrar o Badminton, dentre elas: 

(1) Alunos filmando o jogo na perspectiva apenas de um atleta; (2) Alunos indo para 

a meia quadra, sentando embaixo da rede e filmando a movimentação de uma dupla 

apenas no ângulo contra-plongée46 (câmera baixa); (3) Aluno filmando não só o seu 

jogo, mas pegando outras partidas num plano geral47; entre outras. Com essa 

variedade de formas, os alunos perceberam o quão limitado são os discursos 

esportivos, apesar de todo aparato tecnológico. O aluno A. M. de Info 2BV disse em 

tom surpreso: “Como a televisão tem possibilidades de narrar uma partida! Estamos 

vendo aqui na aula várias delas, pena que ela faz pouco uso dessa variedade, talvez 

seja por causa do dinheiro e da audiência”. 

 

                                                             
46

 Esse ângulo se caracteriza quando a câmera está abaixo do nível dos olhos, voltada para cima, 
expressando superioridade e maximizando o personagem (MASCARELLO, 2011). 
47

 É um plano que revela todo o cenário à frente com um visual bem aberto. Recorremos a ele para 
termos um panorama maior da cena (MASCARELLO, 2011). 
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Imagem 16 – Conjunto de imagens da vivência do Badminton com os alunos 

 

  

Partindo para o final do encontro, pedimos que os alunos postassem no 

facebook todos os vídeos criados na aula para debate, debate este que ficou a 

desejar no âmbito do Badminton, ficando restrito a alguns comentários básicos sobre 

a modalidade, porém foi um pouco mais proveitoso referente às gravações, pois 

alguns grupos editaram os seus vídeos, colocando trilhas sonoras ou efeitos, por 

exemplo, erigindo questionamentos e partilha de conhecimentos entre eles, mesmo 

que de maneira discreta.  

Pedimos também que eles fossem terminando seus curtas esportivos e 

trouxessem, na próxima aula, além dos celulares, todos os questionamentos 

restantes da produção fílmica para sanarmos, em conjunto, todas as dúvidas. Não 

custa frisar que esse sétimo encontro foi um pedido que partiu deles durante o 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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processo, pois eles disseram que, apesar de ser um trabalho instigante, era de difícil 

realização, coisa que nunca tinham presenciado na Educação Física. 

 

      3.4.7 – Apito Final 

 

 No 7º encontro, intitulado “Apito Final”, tivemos como principal objetivo 

didático-pedagógico, a partir de 

diálogos e de vivência nos espaços 

do IFRN Campus Parnamirim, a 

finalização, pelos dos estudantes, 

dos roteiros e das produções dos 

curtas-metragens esportivos para o 

Seminário e a Mostra. 

É bom chamar atenção, antes do relato da aula, que durante a semana 

fizemos duas postagens no facebook, no intuito de colaborar com as ideias dos 

estudantes, uma delas foi uma listagem de algumas lutas que poderiam ser 

trabalhadas no curta-metragem, devido seu cunho esportivizado, foram elas: Judô, 

Boxe, Luta Olímpica e Taekwondo. E a outra postagem foi também uma lista, só que 

agora com algumas temáticas que eles poderiam trabalhar em seus vídeos, tais 

como: Gênero, Deficiência, Racismo, Ética, Drogas, Bullying, Saúde, Violência etc. 

Eles disseram que essas duas listas os ajudaram a pensar melhor o tema, 

mas que poderiam ter sido deixadas um pouco antes no facebook. A justificativa por 

sua postagem tardia perpassa pelo poder de autonomia e protagonismo que 

queríamos dar aos alunos e que os conteúdos dessas listas já estavam sendo 

trabalhados durante o processo. 

Dito isso, no início do encontro, passamos um curta-metragem esportivo, 

intitulado “Pateta: O Campeão Olímpico” 48, produzido pelos integrantes do LEFEM, 

que trata de uma releitura, de forma cômica, de outro curta-metragem49 de mesmo 

nome produzido pela Disney, que aborda a história das Olimpíadas, com o objetivo 

de instigá-los e mostrá-los que eles também eram capazes de criar vídeos 

esportivos substanciais e de boa qualidade. Depois da apreciação e rápida 

discussão, pedimos para os grupos de trabalho, um da cada vez, dizerem suas 

                                                             
48

 Link do curta para assistir: https://youtu.be/UhpV8cS3vDc.  
49

 Link do curta original para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=8BQZ6WXlKmY.  

https://youtu.be/UhpV8cS3vDc
https://www.youtube.com/watch?v=8BQZ6WXlKmY
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dúvidas para irmos sanando. Obtivemos as mais variadas dificuldades, desde 

questionamentos sobre como associar os esportes e suas temáticas na feitura do 

roteiro, até a gravação de cenas. Assim, os grupos que tinham dúvidas sobre roteiro 

permaneciam em sala e os grupos que tinham dúvidas sobre gravação, iriam ao 

local da filmagem terminar as cenas esportivas, caso as mesmas fossem no 

Campus. 

 

Imagem 17 – Conjunto de imagens dos alunos finalizando suas produções 

 

No esforço de sanar todas as questões, fomos conversar, pontualmente, com 

cada grupo sobre suas dúvidas. Esse momento de interação foi muito importante à 

produção deles, pois conseguimos, na grande maioria dos grupos das turmas, 

finalizar os roteiros e os curtas esportivos, faltando apenas à edição de ambos. Para 

o aluno de Meca 2BV, A. A., “As orientações trazidas por vocês professores nos 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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ajudaram a caminhar melhor com os vídeos, pois, apesar de já termos toda a ideia, 

estávamos com certos receios com o esporte e a temática escolhida na hora de 

gravar”. Já para a aluna de Info 2BV, K. O., “A ajuda de vocês foi fundamental tanto 

na escrita do roteiro quanto nas filmagens esportivas, ainda mais por vocês terem 

nos deixado fazer o que queríamos, escolhendo um esporte que temos mais 

afinidade”. Sobre essa interação, Kunz (1994, p.142) afirma que o aluno: 

 

[...] não descobre e não desenvolve experiências sozinho. Mesmo na fase 
de “transcendência de limites pela experimentação”, é possível que os 
alunos trabalhem em pequenos grupos e se auxiliem mutuamente para 
superar certas barreiras do medo, da insegurança e da falta de alguma 
habilidade para a atividade pretendida. Nessa fase, ainda, pode haver 
planejamentos conjuntos sobre os tipos de atividades ou habilidades que 
preferem aprimorar ou para que tipo de problema do movimento se 
pretende encontrar solução. Importante para essa categoria, é a 
demonstração ou, como já vimos anteriormente, a encenação das 
experiências do movimento, das soluções encontradas e ensaiadas. Sobre 
cada encenação planeja-se novas encenações e soluções. 

 

Finalizando a aula, ratificamos que os educandos terminassem o que ainda 

porventura poderia faltar em suas produções esportivas (roteiro + curta esportivo), 

pois o próximo encontro seria o Seminário Final, ou seja, o fechamento do 1º 

Bimestre. Também foi reforçado que eles ainda poderiam tirar alguma dúvida pelo 

facebook, e-mail ou pessoalmente na própria instituição em horários alternativos, 

fato que ocorreu bem mais via facebook ou e-mail do que em horários extra aula, 

reforçando ainda mais a necessidade de estarmos antenados a cultura juvenil, não 

perdendo de vista essas relações para uma melhor qualidade no processo ensino-

aprendizagem das aulas. 

 

      3.4.8 – Seminário Final (curtas) 

 

 No 8º encontro, intitulado “Seminário Final (curtas)”, tivemos como principal 

objetivo didático-pedagógico, a 

partir de uma aula expositiva 

dialógica em sala, a apreciação e 

discussão, pelos alunos, de seus 

roteiros e suas produções 

esportivas. 



126 
 

 Começando a aula, antes da apreciação dos curtas esportivos, recebemos os 

roteiros esportivos de tais produções impressos. Após, iniciamos os curtas, em que, 

primeiro, um integrante do grupo o apresentava brevemente e depois ele era exibido 

à apreciação. 

 

 

Tivemos, ao total, 18 curtas-metragens esportivos, sendo 5 deles da turma 

Info 2AM, 5 da turma Info 2BV, 4 da turma Meca 2AM e 4 da turma Meca 2BV. É 

bom destacar que todos estão disponíveis à apreciação no canal do YouTube do 

autor deste escrito, https://www.youtube.com/channel/UC5u725rdriXIFNIq4LITIxg. 

Abaixo, um quadro com algumas especificidades de cada curta. 

 

Quadro 12 – Especificidades dos curtas-metragens esportivos 

Turma Título do curta Esporte Temática 

Info 2AM 

A cor ex-tinta Tae-kwon-do Gênero 

Jamuja: O lado forte da 

vida 
Boxe Superação 

Por um sonho Futebol Gênero/Religião 

Seja bom, mas não melhor 

do que eu 
Basquete 

Deficiência 

Física 

Vamos dar um gás Natação Doping 

Info 2BV Cicatrizes Boxe Superação 

Imagem 18 – Aluna de Info 2AM 
apresentando curta 

Imagem 19 – Turma de Meca 2BV 
apreciando curta 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

https://www.youtube.com/channel/UC5u725rdriXIFNIq4LITIxg
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Doping Boxe Boxe Doping 

Laurana: 

Superação através do 

esporte 

Atletismo Superação 

Futebol Feminino Futebol Gênero 

Superação Badminton 
Preconceito 

(Classe Social) 

Meca 2AM 

O poder da escolha Natação Doping 

Sonho Azul Xadrez Autismo 

Tão Jovem Vôlei Bullying 

Fora do Jogo Basquete 
Deficiência 

Física 

Meca 2BV 

Smith: 

Lutando contra a realidade 
Boxe Ética 

Meu lugar ao sol Atletismo Ética 

La muerte de um 

trapaceiro 
Pôquer Ética 

Pacto Mortal Atletismo Bruxaria 

  

 Fazendo uma leitura do quadro, percebemos a variedade de esportes e temas 

abordados. Isso só ratifica o quão vasto é o leque desse conteúdo e como foi 

importante seu tratamento diferenciado nas aulas, utilizando o cinema enquanto 

estratégia de ensino. Sendo assim, os alunos aprenderam sobre esportes de um 

jeito diferente, permitindo a aquisição de um novo olhar perante as possibilidades 

com esse conteúdo. Esse novo fazer nas aulas de Educação Física ganha respaldo 

nos dizeres do Capítulo 6 das OCEM, no trecho: 

 

Um primeiro ponto de partida diz respeito ao lugar das práticas corporais no 
processo educativo. A leitura da realidade pelas práticas corporais permite 
fazer com que essas se tornem “chaves de leitura do mundo”. As práticas 
corporais dos sujeitos passam a ser mais uma linguagem, nem melhor nem 
pior do que as outras na leitura do real, apenas diferente e com métodos e 
técnicas particulares. Pode-se dialogar em uma aula de Educação Física 
com outras linguagens, como a escrita ou a linguagem audiovisual (BRASIL, 
2006, p.218). 
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 No debate com os estudantes sobre as estratégias utilizadas e descobertas 

feitas pela equipe para a produção de seus curtas esportivos, eles citaram: (1) Uso 

de cebola, sabonete, pasta de dente no olho para chorar; (2) Uso de dois celulares 

ao mesmo tempo na gravação, um captava o áudio e o outro a imagem; (3) Pedido 

de material de gravação emprestado aos professores e/ou amigos e familiares, 

como tripés, câmeras etc.; (4) Pedido de material emprestado, como cadeiras de 

rodas, bolas, raquetes, protetores de luta etc., ao Campus e/ou amigos e familiares; 

(5) Reserva dos espaços do Campus à gravação (sets de filmagem); (6) Gravações 

realizadas em outros locais (sets) fora do Campus, como parques, casa de alunos, 

praças etc.; (7) Convite realizado a outras pessoas, como pais, professores etc., 

para participar do curta; entre outras. 

 Essa criatividade, improvisação e poder reflexivo dos educandos são 

corroborados pelo protagonismo dado a eles durante a interlocução. O uso do 

cinema enquanto estratégia de ensino para tratar do conteúdo esporte e suas 

temáticas, além de ter sido uma nova forma de ensino, foi uma oportunidade de 

criação, discussão e transformação deles, muito devido, de acordo com a obra: 

“Diálogos Cinema e Escola” (BRASIL, 2002a, p.45), a: 

 

Mais do que os conteúdos que cada filme possa trazer, a presença do 
cinema na escola pode se constituir em momentos de reflexão que 
transcendam os próprios filmes e incluam o olhar de cada um à narrativa 
que o diretor propôs e nos ofereceu, em imagens e sons. 

 

Ao término da apreciação dos curtas e discussões, falamos quando e como 

seria a realização da “I Mostra de Curtas Esportivos do IFRN Campus Parnamirim”, 

em que a mesma aconteceria dia 23/06 com duas sessões, uma pela manhã no 

horário das 09:00h às 12:00h e a outra no período da tarde das 15:00h às 18:00h. 

Avisamos também que selecionaríamos e postaríamos, no facebook, 3 curtas de 

cada turma para serem exibidos na Mostra, dando um total de 12 curtas. O critério 

para seleção do curta foi o mesmo utilizado às notas bimestrais, ou seja, 

criatividade, originalidade e fundamentação do tema. 

E, por fim, também pedimos para os alunos responderem uma ficha de 

avaliação sobre as experiências de ensino-aprendizagem ao longo do bimestre. Ao 

todo, 125 questionários foram respondidos, sendo 36 na turma de Info 2AM, 30 na 

turma de Info 2BV, 29 na turma de Meca 2AM e 30 na turma de Meca 2BV. Tal ficha 
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era composta por 6 questões subjetivas que abordavam desde opiniões sobre a 

atuação dos professores e da turma até o que foi aprendido com essa nova 

experimentação. 

Nesse sentido, tivemos como um dos principais resultados a quase 

unanimidade, entre as turmas, da boa atuação dos professores, nos quesitos 

metodologia, organização, comunicação, envolvimento, proposição de aulas etc., 

pois dos 125 questionários aplicados, apenas 2 (Imagem 21) deles fizeram uma 

leitura crítica negativa na elaboração de saberes a pelo menos um dos pontos acima 

citados, gerando uma porcentagem de 98% de leituras críticas positivas. 

 

Imagem 20 – Conjunto de repostas com leitura crítica positiva dos alunos 

 

Imagem 21 – Conjunto de respostas com leitura crítica negativa dos alunos 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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 Detalhando as duas imagens acima sobre as críticas dos estudantes, junto as 

outras respostas dadas por eles em outros momentos, notamos que, na maioria dos 

casos, as leituras críticas positivas na elaboração de saberes versaram em relação à 

metodologia, pois a partir dela os educandos levaram a Educação Física a sério, 

percebendo sua importância enquanto componente curricular. Quanto a isso, 

Venâncio (2014) assesta que os modos de fazer do professor implicam nos modos 

de se colocar com o saber para o aluno, ou seja, o fato de termos levado saberes da 

Educação Física de forma organizada, envolvente e comprometida para os alunos, 

os fizeram também se dedicarem e levarem a sério esse importante componente 

curricular. 

Essas leituras críticas positivas consistiram ainda quanto à utilização de uma 

estratégia de ensino diferenciada, no caso a tematização do conteúdo esporte com 

base no cinema enquanto estratégia de ensino, fugindo do que nos foi posto 

historicamente; e à organização e empenho nas aulas, porque os alunos foram 

tratados com o devido respeito, enquanto pessoas que têm saberes. E isso se 

acentua ainda mais, pois para a Educação Física ser tratada de forma “merecida”, 

os sujeitos que acessam e elaboram conhecimentos com a área devem ser 

respeitados. 

 Já as respostas de cunho negativo incidiram no sentido de que houve uma 

cobrança excessiva nas aulas ou de que precisavam de mais orientação à 

realização das atividades. Nessa perspectiva, isso pode ser justificado, inclusive 

levando em conta as conversas com os educandos fora do horário de aula, porque 

eles não estavam acostumados a ter aulas que não fossem apenas o jogar por 

jogar, tendo, dessa forma, certas dificuldades na realização de outros tipos de 

atividades. 

 Outro ponto que merece destaque nas respostas dos estudantes é com 

relação ao que eles aprenderam com essa experiência do esporte e cinema. Esse 

aprendizado transitou, principalmente, pelo conhecimento de novas modalidades 

esportivas, até então desconhecidas; que os esportes vão além da simples prática, 

tendo determinada importância social; que é possível unir os conteúdos da 

Educação Física com qualquer área do conhecimento; e como produzir argumentos, 

vídeos e roteiros. 
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Imagem 22 – Conjunto de respostas com leitura crítica sobre o aprendizado 

 

 Nesse aspecto, observamos que, a partir do cinema como estratégia de 

ensino, os estudantes compreenderam o conteúdo esporte, entenderam a 

linguagem, conheceram fazendo e aprenderam cooperando, ratificando, portanto, a 

necessidade de inclusão dessa nova forma de ensinar nas aulas de Educação 

Física, pois para Fantin (2007, p.7): 

 

A potencialidade formativa da produção de um audiovisual envolve tanto as 
diversas dimensões do cinema (cognitiva, psicológica, estética, social) em 
seus diferentes momentos (pré-produção, produção e pós-produção), como 
as diversas práticas educativas e culturais que configuram uma experiência 
teórica, prática, reflexiva e estética. 

 

 Para finalizar o encontro, reforçamos e solicitamos, mais uma vez, aos alunos 

que era de suma importância a participação deles na Mostra, pois esse evento, não 

só culminaria a interlocução pedagógica do autor deste texto, mas também daria 

visibilidade às produções esportivas realizadas por eles. 

 

      3.4.9 – I Mostra de Curtas Esportivos do IFRN Campus Parnamirim 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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 A I Mostra de Curtas Esportivos do IFRN Campus Parnamirim nasceu de uma 

ideia dos professores imbuídos nessa interlocução no sentido de dar visibilidade aos 

curtas-metragens esportivos criados pelos alunos, assim como ser o derradeiro 

momento da interlocução pedagógica. Nessa perspectiva, pensamos em realizar 

algo que marcasse não só a instituição, mas como toda a comunidade escolar. 

 Dessa forma, o evento, configurado por 12 curtas-metragens esportivos, foi 

marcado para o dia 23/06 com duas sessões (manhã – 09:00h às 12:00h e tarde – 

15:00h às 18:00h) no auditório do IFRN Campus Parnamirim, sendo aberto ao 

público em geral. 

A dinâmica da Mostra seguiu um cerimonial (Apêndice 07) criado e editado 

pelos participantes da interlocução (professores e estudantes), juntamente com o 

setor de comunicação do Campus. Dessa forma, de acordo com esse roteiro, no 

início do evento, a cerimonialista fez uma fala de boas vindas e agradecimento a 

todos os presentes. Logo após, ela contextualizou a ideia da Mostra e convocou 

para discursar, pela ordem, o orientador do autor deste escrito, Prof. Dr. Allyson 

Carvalho de Araújo, o titular da instituição, Prof. Ms. Alison Pereira Batista e o 

idealizador desta experimentação, o Prof. Esp. Rafael de Gois Tinôco. Depois, a 

cerimonialista fez a chamada de cada curta, lendo uma sinopse dos mesmos e 

depois os exibindo à apreciação. Abaixo, o cartaz criado para divulgação da Mostra. 

 

Imagem 23 – Cartaz de divulgação da Mostra 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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A Mostra superou todas as nossas expectativas, contando com uma média de 

100 espectadores por sessão, transformando-se num evento que realmente chamou 

a atenção da comunidade interna e externa ao IFRN Campus Parnamirim para uma 

nova forma de se fazer Educação Física, isto é, uma forma autônoma, crítica e 

reflexiva diante do conteúdo esporte a partir do cinema como estratégia de ensino. 

Tanta foi à repercussão da Mostra, que a mesma, além dos elogios recebidos pelos 

presentes, também foi matéria do Programa de TV IFRN em pauta, em que a 

mesma pode ser assistida, em sua íntegra, no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=v9TsZmVDlCo. 

 

Imagem 24 – Conjunto de imagens da Mostra 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

https://www.youtube.com/watch?v=v9TsZmVDlCo
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Com o término da exibição dos curtas esportivos, a cerimonialista agradece, 

mais uma vez, aos espectadores pela presença e saímos todos na certeza de que o 

nosso dever, enquanto pesquisador, professor e educador, foi cumprido 

temporariamente, pois como diz Freire (2011), somos seres inacabados, incompletos 

e inconclusos, consequentemente somos seres sempre aprendentes. 

 

   3.5 – Aprendizados e apropriações do conteúdo esporte materializados na 

produção dos curtas-metragens esportivos 

 

 Para Betti (2013), a pesquisa-ação se dá de forma cíclica e espiral, levando 

em consideração os momentos de investigação, planejamento, ação e reflexão. 

Nesse sentido, é importante trazer reflexões de como os estudantes aprenderam e 

se apropriaram do conteúdo esporte e suas temáticas, a partir dos curtas-metragens 

esportivos produzidos. 

 Nos tópicos anteriores, fizemos uma densa descrição de como ocorreu todo o 

processo de interlocução com os alunos, apontando possibilidades e limites da 

experiência Educação Física-Cinema. Dentro desse relato, como momento de 

culminância, trouxemos a realização da “I Mostra de Curtas Esportivos do IFRN 

Campus Parnamirim”, na intenção de dar uma maior visibilidade aos produtos 

midiáticos desenvolvidos pelos estudantes, a saber: curtas-metragens esportivos. 

Assim, consideramos fundamental uma análise dessas produções por se tratarem 

de sínteses do aprendizado adquirido. 

 Aqui, vale lembrar que tivemos uma produção de 18 curtas-metragens 

esportivos (Quadro 12), em que apenas 12 deles foram selecionados à Mostra, 

porém essa análise proposta passará por todos eles. 

 Quando tratamos da escolha esportiva dos alunos para subsidiar suas 

produções, percebemos que o Boxe prevaleceu, pois ele foi referenciado em 4 dos 

18 curtas, seguido do Atletismo com 3 aparições. Já na escolha das temáticas, 

houve um empate entre Superação, Deficiência, Doping e Ética, todas com 3 

aparições. Essas escolhas partiram por diversos motivos, dentre eles: (1) Interesse 

do grupo por determinado esporte ou tema; (2) Realidade vivida por alguns alunos; 

(3) Maior facilidade com determinado esporte ou tema; (4) Questões de gênero etc. 
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Um ponto que chamou atenção foi que os dois curtas-metragens que trataram 

do futebol, “Por um sonho” e “Futebol feminino”, assim como o único curta-metragem 

que abordou o Tae-kwon-do, “A cor ex-tinta”, trouxeram como temática social as 

questões de gênero, retratando os preconceitos que as mulheres sofrem nessas 

práticas, Futebol e Luta, apontando desde divergências familiares e religiosas, até a 

dificuldade da mulher ser inserida nesse contexto, sendo preterida pelo suposto 

poder do homem. Algumas alunas que fizeram parte da produção desses três curtas 

são praticantes das referidas modalidades e relataram sentir isso cotidianamente, 

daí a ideia de retratar o tema gênero. Maia (2016, p.19) aponta que: 

 

Apesar das inúmeras aberturas de participação das mulheres em diversos 
âmbitos sociais, ao voltarmos nossos olhos para a mídia, a presença da 
mulher no âmbito esportivo ainda se revela muitas vezes carregada de 
discursos que favorecem a visão da mulher como despreparada e intrusa no 
mundo do esporte. 

 

Dessa forma, esses três curtas-metragens esportivos intencionaram a 

necessidade do empoderamento feminino, tema emergente e que precisa ser 

dialogado socialmente. Referente a isso, Araújo (2012) atesta que o esporte, 

imbricado na tessitura social que o engloba, reconhece os questionamentos das 

posições binárias em torno do gênero e da sexualidade dos sujeitos/atletas, porém 

resiste a essa nova demanda por acreditar que esta desestabiliza a prática 

Imagem 25 – Cena do curta Smith: 
lutando contra a realidade  

(Boxe + Ética) 

Imagem 26 – Cena do curta Laurana: 
Superação através do esporte  

(Atletismo + Superação) 

Fonte: Smith: lutando contra a realidade. Fonte: Laurana: Superação através do esporte. 
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esportiva, inclusive, em seu clássico formato de organização das modalidades por 

categoria e gênero.  

 

 

O curta “Sonho Azul” se destacou, não apenas por trazer a temática do 

autismo com o xadrez, mas pela pesquisa profunda do grupo sobre tal conexão, 

perpassando pelo título, pois a cor azul é a cor representativa do autismo, até os 

letreiros que vão passando durante o curta com uma série de informações sobre 

esses dois temas, como, por exemplo, que o Xadrez, na Romênia, faz parte da nota 

de matemática e que 45% dos autistas tem a capacidade intelectual acima da 

média. Perguntando ao grupo o porquê dessa escolha, a resposta de pronto foi no 

sentido de mostrar que o Xadrez é sim um esporte e que devemos respeitar as 

diferenças, aqui representadas pelo autismo. 

Debatendo com os alunos sobre a escolha do autismo, eles disseram que foi 

devido a um integrante do grupo ter um parente autista e que passava por diversas 

situações de exclusão na sociedade, sendo motivo de olhares enviesados e certos 

tipos de preconceitos silenciosos. Ainda, o aluno que vivencia essa realidade 

expressou seu desejo de mudança social em uma frase muito marcante: “Diferente é 

o mundo que queremos!”. Aqui, percebemos a criação de um curta-metragem 

revelando a realidade social vivida pelos estudantes. 

Sobre isso, a concepção Crítico-Emancipatória (KUNZ, 1994) esclarece que 

devemos buscar a conscientização dos alunos, com a intenção de formar sujeitos 

Imagem 27 – Cena do curta Por um 
sonho  

(Futebol + Gênero/Religião) 

Imagem 28 – Cena do curta A cor 
ex-tinta  

(Tae-kwon-do + Gênero) 

Fonte: Por um sonho. Fonte: A cor ex-tinta. 
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crítico-reflexivos, que procurem questionar não só as situações escolares, mas, 

principalmente, a sua realidade social, buscando a emancipação como forma de se 

libertar das condições que limitam suas capacidades racionais críticas e, diante 

disso, de todo seu agir no contexto sócio-cultural e esportivo. 

Já versando sobre o Xadrez ser considerado um esporte, os alunos em suas 

pesquisas, destacaram Souza (2013) que declara que a transição do xadrez de jogo 

ou lazer intelectual para uma prática esportiva só aconteceu no decorrer do século 

XIX quando essa prática foi combinada a uma nova instituição inglesa respaldada 

sob as bases do associativismo e burocratização parlamentar, qual seja, o clube. 

Com isso, o xadrez foi ganhando notoriedade e, atualmente, está no rol dos esportes 

reconhecidos do Comitê Olímpico Internacional (COI50), vinculado a Federação 

Internacional de Xadrez (FIDE51). 

 

Imagem 29 – Cena do curta Sonho Azul  
(Xadrez + Autismo) 

 

                                                             
50

 Para saber mais acesse o site https://www.olympic.org/.  
51

 Para saber mais acesse o site http://www.fide.com/.  

Fonte: Sonho Azul. 

https://www.olympic.org/
http://www.fide.com/
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 Outros três curtas-metragens, “Doping Boxe”, “O poder da escolha” e “Vamos 

dar um gás”, se sobressaíram por tratarem de uma temática muito recorrente no 

mundo esportivo, o doping. No primeiro, o doping foi utilizado por um lutador para 

continuar seu reinado de vitórias no boxe. No segundo, o doping foi usado por um 

ex-campeão da natação já envelhecido para que ele pudesse voltar a ter seus 

tempos de glória nas piscinas. E no terceiro, o doping foi utilizado por um promissor 

nadador que, apesar do favoritismo, não estava conseguindo classificação para as 

Olimpíadas. Aqui, percebemos o doping sendo debatido de três formas distintas 

(atleta continuar no topo esportivo, voltar ao topo e chegar ao topo), demonstrando, 

com isso, o quão rico pode ser a elaboração de saber com essa temática. 

 Em diálogo com os alunos sobre a utilização do tema doping, a reflexão deles 

partiu, principalmente, em alertar que essas substâncias, num primeiro momento, 

podem nos trazer resultados positivos, tais como: (1) ganho de massa corporal; (2) 

aumento de força; (3) melhoria no desempenho etc. Porém, futuramente, essas 

mesmas substâncias podem nos causar sérios prejuízos à saúde, tais como: (1) 

hipertensão arterial; (2) impotência; (3) insônia; (4) problemas nos órgãos, 

principalmente rins e fígado, entre outros, podendo levar até o óbito. Tanto é que, 

nos três curtas, se notava esses dois momentos, um inicial de conquistas esportivas 

e outro final de consequências negativas devido ao uso, como, por exemplo, o óbito 

de um atleta durante uma prova de natação logo após se dopar para competir 

(Curta: O poder da escolha).  

Imagem 30 – Cena do curta O poder 
da escolha 

(Natação + Doping) 

Imagem 31 – Cena do curta Vamos 
dar um gás  

(Natação + Doping) 

Fonte: O poder da escolha. Fonte: Vamos dar um gás. 
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Imagem 32 – Cena do curta Fora do 
jogo 

(Basquete + Deficiência) 

Fonte: Fora do jogo. 

Frisamos mais dois curtas-metragens, “Seja bom, mas não melhor do que eu” 

e “Fora do jogo”, por incitarem o debate do mesmo esporte, o basquete, e da 

deficiência física, no contexto social, especialmente, na prática esportiva dentro e 

fora da escola, mais um tema central a ser discutido contemporaneamente. As 

produções trazem à tona temáticas como: (1) Exclusão e Inclusão social, em 

especial na escola; (2) Bullying escolar; (3) Mobilidade urbana e acessibilidade; (4) 

Superação através do esporte, entre outras. 

Logo, os alunos apontaram para uma discussão que superou as simples 

reformas estruturais dos espaços para uma melhor qualidade de vida do deficiente, 

mas também fomentou um debate mais acentuado sobre a necessidade de inclusão 

desses sujeitos na sociedade, 

principalmente na escola, nas aulas de 

Educação Física e nos esportes. Tais 

reflexões se associam a percepção 

social da inclusão (SASSAKI, 2003), 

que compreende a inclusão como um 

processo pelo qual a sociedade se 

adapta para incluir, em seus sistemas, 

pessoas com necessidades especiais 

e, concomitantemente, estas se 

preparam para assumir seus papéis 

dentro dela.  Desse modo, de acordo 

com as narrativas dos alunos, o desafio da inclusão na escola não carece apenas de 

mudanças na sua estrutura física, mas também mudanças de paradigmas do ensino, 

rumo à construção de um espaço mais aberto as diferenças e de uma sociedade 

mais tolerante.  

Para desfecho desse tópico, se faz oportuno e interessante, a fim de também 

creditar os conhecimentos prévios dos educandos perante o cinema e sua produção, 

já que esse elemento foi utilizado enquanto estratégia de ensino, uma breve leitura 

de como eles empreenderam associações dos conhecimentos técnicos com suas 

produções fílmicas esportivas e de como eles exerceram conexões de suas 

produções fílmicas esportivas com o seu repertório fílmico. 

Nessa perspectiva, destacamos o curta-metragem “Cicatrizes”, pois o mesmo 

contou com um ótimo trabalho de produção e edição, com efeitos especiais, 
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transições em câmera lenta e imagens de trás para frente, além de uma narrativa 

diferente da comumente vista nos filmes, pois não houve um final explícito, deixando 

o telespectador à vontade para refletir sobre ele. Essa ideia parte de um dos 

integrantes do grupo tendo em vista a mudança dos finais “felizes para sempre” 

consagrados nas películas, inclusive esportivas. Como se isso tudo não bastasse, os 

integrantes do grupo ainda criaram por conta própria um pôster de divulgação do 

seu curta, mostrando ir além do que foi pedido. 

 

Imagem 33 – Pôster do curta-metragem Cicatrizes 

 

 Agora, fazendo alusão aos encadeamentos que os estudantes postularam 

dos seus curtas-metragens esportivos com os filmes de seu repertório, notamos que 

o curta intitulado “Pacto Mortal” se concatena, em sua história, com a sequência de 

filmes “Eu sei o que vocês fizeram no verão passado” 52, pois ele se tratava de um 

“trabalho sobrenatural” realizado por um grupo de atletas de atletismo em busca de 

um melhor desempenho, porém eles acabam por serem perseguidos e mortos por 

um espírito sedento por vingança. 

 Já o curta “La muerte de um trapaceiro” traz a relação dos jogos de carteado, 

aqui exemplificado pelo pôquer, com a máfia italiana e seus gângsteres, 

                                                             
52

 Para saber mais visite o site http://www.adorocinema.com/filmes/filme-3546/.  

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-3546/
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principalmente na atuação dos estudantes enquanto atores, em que identificamos, 

por exemplo, o ato de beijar a mão do chefe da gangue em sinal de respeito e a 

forma impiedosa de tratamento desse chefe com o trapaceiro, remetendo-se a 

trilogia “O Poderoso Chefão” 53. 

 E o curta-metragem “Smith: lutando contra a realidade” (Imagem 23), por ter 

sido gravado sem a captação de áudio do diálogo entre os personagens e editado 

todo em preto e branco, reporta-se ao cinema mudo de Charles Chaplin54. O 

interessante aqui foi que quando questionado sobre o porquê da escolha por esse 

tipo de gravação, a resposta do grupo veio no viés de que seria mais fácil por não ter 

captação de áudio, porém eles mesmos afirmaram ter sido mais difícil, pois nunca 

haviam produzido vídeos dessa forma e tiveram muito trabalho com a edição. 

Segundo Fresquet (2014, p.19):  

 

O gesto de inventar (como espectador ou fazedor de imagens) pode 
devolver a estudantes e professores algo de sua capacidade de autoria que, 
esquecida, ficou presa nas grades curriculares e nas burocráticas formas de 
organização dos centros educativos. 

 

 Assim, tanto no papel de apreciador fílmico quanto no papel de produtor 

fílmico, é necessário ter o protagonismo e o gosto inventivo, a criatividade capaz de 

suscitar curiosidade e, consequente, reflexão nas pessoas. 

 Ainda sobre o curta “Smith: lutando contra a realidade”, junto ao curta “Doping 

Boxe”, verificamos que eles trouxeram a trilha sonora tema da sequência de filmes 

“Rocky: um lutador” 55, “Eye of the tiger” 56, para seus curtas, declarando o 

conhecimento e a relação que fizeram do Boxe no cinema. 

 Portanto, percebemos que a produção dos curtas-metragens esportivos 

demandou dos estudantes bem mais que o tempo deles, mas como também um 

processo de estudos e pesquisas sobre o esporte e suas temáticas à criação, 

agindo, notadamente, na aquisição de novos conhecimentos e aprendizados. Nesse 

sentido, foi ofertado a eles um espaço para uma releitura sobre o papel da Educação 

Física dentro da escola, tendo como referencial pressupostos crítico-reflexivos, 

protagonismo, autonomia, diálogo etc. 

                                                             
53

 Para saber mais visite o site http://www.adorocinema.com/filmes/filme-1628/.  
54

 Para saber mais recomendo a leitura: MASCARELLO, Fernando (Org.) História do cinema 
mundial. Campinas: Papirus, 2011. 
55

 Para saber mais visite o site http://www.adorocinema.com/filmes/filme-28251/.  
56

 Para ouvir a música visite o site https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4.  

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-1628/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-28251/
https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4
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iferentemente do tradicional The end que anuncia o 

encerramento da narrativa cinematográfica em produções de 

blockbusters57, buscamos no “Era uma vez, era uma outra vez, 

era sempre uma vez” para melhor caracterizar nossas 

considerações finais temporárias da pesquisa, pois, em se 

tratando de trabalhos no contexto educacional, com tantas possibilidades de diálogo, 

novas releituras, novas formas de fazer, novos olhares, novas ressignificações etc., 

nossas conclusões não poderiam deixar de ser parciais e, a cada releitura, novas 

histórias irão surgir por novos caminhos. Também somos motivados pela forma mais 

artesanal de narrar que a expressão que abre esta sessão propõe, mais próxima do 

conceito de narração como a “faculdade de intercambiar experiência”, como indica 

Benjamin (1994, p.198).   

 Pensamos que a noção de narração de Walter Benjamin pode expressar bem 

como nós buscamos descrever, apreciar e problematizar a experiência que 

apresentamos nesta dissertação porque permite impregnar da experiência dos 

sujeitos envolvidos a interlocução de saberes pessoais e formação docente e 

discente como uma tarefa infindável, que almeja, não um final de uma determinada 

história, mas uma síntese dela própria, a fim de que outras possam emergir dando 

continuidade a jornada. 

 Dito isso, tivemos como objetivo geral desse texto dissertativo o de 

compreender como o conteúdo esporte pode ser efetivado no âmbito da Educação 

Física no Ensino Médio ao dialogar com a linguagem cinematográfica, através dos 

preceitos da mídia-educação. De pronto, já podemos destacar de como ainda é vista 

de maneira inusitada, não só pelos alunos, mas como pelos outros agentes 

escolares, uma proposta de ação pedagógica na Educação Física associada aos 

aparatos midiáticos, aqui, representados, pelo cinema na tematização do conteúdo 

esporte. Apesar de, ao longo do texto, relatarmos que pesquisas que articulem 

Educação Física e mídia tenham avançado, os resultados pouco são sentidos na 

prática, ratificando a incipiência e relevância desse estudo. 

 Neste sentido, buscamos respaldo nas reflexões de Freire (2003, 2007, 2011) 

ao alertar que a escola deve estar à frente ao seu tempo. Nos parece paradoxal que 

                                                             
57

 A origem da palavra inglesa blockbuster é tributária do início dos anos 40 do século XX e 
caracteriza um filme (ou outra expressão artística) bastante popular e que pode obter elevado 
sucesso financeiro. 
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nos dias de hoje, com todo esse constante avanço tecnológico, estratégias de 

ensino utilizando tais aparatos ainda sejam sinal de estranheza. Seria incoerente 

pensar em emancipação do sujeito, proposta dignificada na pesquisa, fechando as 

portas aos avanços de uma tecnologia que passou a contribuir na articulação 

destes. Logo, não seria possível pensar nos ideais democráticos olhando 

ingenuamente para os processos comunicacionais que exercem influência direta 

sobre as pessoas. 

Vale ressaltar que não foi nossa intenção superestimar a mídia e seu uso na 

escola como se a mesma fosse resolver todos os problemas desse espaço, 

tampouco da Educação Física, mas sim demonstrar sua relevância e fluidez para 

com as reflexões advindas dos conteúdos escolares, especialmente dos esportes, 

por outros vieses que não os historicamente postos. Como contraponto às tradições 

alarmadas com aulas esportivizadas, mecanicistas, tecnicistas, diretivas etc., a 

experiência com a linguagem cinematográfica oportunizou uma reflexão sobre o 

conteúdo esporte para além do saber fazer e, portanto, com trato pedagógico crítico-

reflexivo, fazendo o aluno refletir sobre o mundo que está a sua volta. 

 A experiência pedagógica aqui narrada, ocorrida no IFRN Campus 

Parnamirim, como campo de interlocução, abordou 4 turmas do 2º Ano do Ensino 

Médio Integrado, 2 do curso de Mecatrônica e 2 do curso de Informática, totalizando 

140 estudantes, 84 do sexo masculino e 56 do sexo feminino. Buscou-se durante o 

processo, assim como foi construído todo esse planejamento (desde as visitas 

preliminares ao Campus até as últimas reuniões envolvendo os professores 

partícipes da interlocução), tencionar a superação das concepções tradicionais de 

ensino do conteúdo esporte nas aulas de Educação Física, erigidas pela mídia-

educação e pelo cinema como estratégia de ensino. Essa caracterização e 

planejamento foram de suma importância para dar sustentação a esse escrito, 

chegando ao final dele mais seguro e confiante da vitória. 

Ao final do processo, compreendemos que o conteúdo esporte pode, de 

forma orgânica, ser efetivado no âmbito da Educação Física no Ensino Médio em 

diálogo com a linguagem cinematográfica, através dos preceitos da mídia-educação. 

Esta compreensão se ancora na filiação, planejamento e atitude pedagógica 

vinculadas aos pressupostos da concepção Crítico-Emancipatória, apresentados e 

discutidos neste trabalho. 
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Na descrição da experiência podemos destacar como pontos positivos: (01) o 

aumento do tempo e do espaço das aulas, a partir do relacionamento nos grupos do 

facebook diariamente; (02) as atividades sendo realizadas em grupo e de forma 

colaborativa; (03) o ensino emancipador, transformador e autônomo, ouvindo os 

alunos; (04) o acesso crítico e criativo do conteúdo esporte expressos nas 

produções audiovisuais, fugindo das aulas esportivizadas; (05) a construção do 

nosso entendimento sobre esses temas de forma compartilhada, a partir de 

pesquisas propostas aos estudantes; (06) o empenho dos educandos na feitura de 

seus curtas e o sucesso da Mostra; entre outros. É importante mencionar que para 

tornar esses processos mais claros e obtermos sucesso com a mediação de uma 

nova forma de ensinar, foi preciso também reformular ideias, planejamentos, 

desenvolvimento das aulas, formatos etc. 

De outro ângulo, também é necessário destacar algumas dificuldades que se 

apresentaram no processo: (1) a desconfiança dos alunos quanto ao sucesso da 

experimentação; (2) algumas maneiras de avaliar a aprendizagem, tanto pela 

exigência escolar quanto pela nossa exigência, principalmente através do facebook, 

ter sido, algumas vezes, encarada de forma descompromissada; (3) certas 

resistências a mudanças nas aulas de Educação Física; (4) a Educação Física 

ficando, muitas vezes, em segundo plano pelos alunos perante outras disciplinas em 

diversos momentos, como por exemplo, a não entrega de determinado trabalho 

porque tinha de estudar para uma prova de outra disciplina, o adiamento de 

determinadas atividades devido a atividades de outras disciplinas, entre outros. 

Contudo, os entraves supracitados foram superados ao longo das aulas, 

expressando um ensino distinto e desafiador. 

Ao final, analisando as produções audiovisuais criadas pelos alunos e 

consideradas como sínteses de aprendizagens privilegiadas nesta experiência 

pedagógica, revelamos uma real ampliação do conhecimento com/sobre os esportes 

e seus temas, visto o trato dos estudantes com os mais variados esportes, dentre 

eles: Boxe, Atletismo, Tae-Kwon-do, Futebol, Vôlei, Basquete, Xadrez etc. (dando 

margem ao nível de competência objetiva da abordagem Crítico-Emancipatória), 

bem como com as temáticas sociais advindas deles, tais como: superação, questões 

de gênero, deficiência, doping, ética, entre outros, trazendo as mais diversas 

possibilidades com essas relações (dando margem ao nível de competência social 

da abordagem Crítico-Emancipatória), além da expressão destes saberes em uma 
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linguagem que partiu da linguagem corporal (expressão/encenação), mas se amplia 

e mixa-se com a linguagem audiovisual (dando margem ao nível de competência 

comunicativa da abordagem Crítico-Emancipatória). 

 

Quadro 13 – Síntese de aprendizagens 

Aprendizados  

Expressos 

Níveis de Competência 

de Aprendizagem 

Categorias de 

Organização Didática 

Modos de fazer do 

Esporte: Boxe, Atletismo, 

Tae-Kwon-do, Futebol, 

Vôlei, Basquete, Xadrez, 

etc. 

Objetiva Trabalho 

Temas Sociais que 

Transversalizam do 

Esporte: Superação, 

Questões de Gênero, 

Deficiência, Doping, Ética, 

entre outros. 

Social Interação 

Construções de Narrativas 

Audiovisuais: 18 Curtas-

Metragens Esportivos 

Comunicativa Linguagem 

 

A guisa de conclusão, acreditamos que, motivados pelo reconhecimento dos 

processos pedagógicos pelos alunos e baseado na maioria dos comentários 

positivos deles durante todo o processo, tanto pessoalmente no horário da aula, 

verbalizando ou respondendo questionário, quanto no horário fora dela, nos 

corredores, na lanchonete, no facebook etc., orientamos um planejamento que se 

efetivou com sucesso e que influenciou de sobremaneira no processo de ensino-

aprendizagem. Além disso, finalizamos esse processo de reflexão e descrição, 

característicos da pesquisa-ação, direcionando para percepção de como essa 

pesquisa realmente contribuiu à mudança de um cenário esportivizado de aulas na 

Educação Física, que foi problematizado, trazendo a cultura de movimento e uma 

nova forma de ensinar esportes no Ensino Médio, tendo a mídia-educação e o 

cinema como estratégia de ensino.  
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APÊNDICES 

 

   Apêndice 01 – Planos de Aula na íntegra 

 

1º ENCONTRO (2 AULAS) 

(Turmas de segunda-feira: 25.04.2016 / Turma de terça-feira: 26.04.2016) 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 

CAMPUS PARNAMIRIM 

COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR – ALISON PEREIRA BATISTA 

PROFESSOR – RAFAEL DE GOIS TINÔCO 
ENCONTRO 01 – PLANO DE AULA 01 E 02 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

DIA/DATA 
 

DURAÇÃO 
90 min. 

PROFESSOR 
Rafael de Gois Tinôco 

Nº DE ALUNOS 
 

ANO/TURMA 
 

TEMA DA AULA 
Boas Vindas 2016! 

OBJETIVO 
Entender o planejamento anual, a proposta de interlocução, as temáticas e 
os procedimentos metodológicos da Unidade Didática (bimestre letivo). 

PROCEDIMENTOS 
DE ENSINO 

Debater sobre as experiências em aulas de Educação Física nos anos 
anteriores; 

Apresentação da ementa da disciplina para o ano letivo de 2016; 

Apresentação da dinâmica da disciplina e do professor; 

Apresentação dos instrumentos avaliativos do bimestre: Atividade 
diagnóstica, participação nas aulas, participação no grupo do facebook, 
vivência com o Esporte e com o Cinema, criação de roteiro esportivo e 
trabalho final (produção e apresentação fílmica (curtas esportivos), tanto em 
sala quanto na “I Mostra de Curtas Esportivos do IFRN”); 

Sugerir a criação de grupo no facebook; 

Falar da minha estadia na instituição em outros horários, fora do horário de 
aula, para sanar dúvidas e ajudar na produção; 
Sensibilização dos estudantes em relação à interlocução pedagógica como 
objeto de pesquisa mostrando produtos; 

Entrega do termo de autorização de uso de imagem e/ou TCLE; 

Aplicação de instrumento diagnóstico de levantamento do conhecimento 
esportivo e cinematográfico; 
Encaminhamentos para próxima aula: pedir que os estudantes comecem a 
discussão sobre as temáticas no facebook; pesquisar, da forma e onde 
quiser, sobre o Esporte e o Cinema para a participação na “Gincana Cultural 
de Esporte e Cinema”; trazer celular e cabo transferidor; trazer o termo de 
autorização de uso de imagem e/ou TCLE assinado. 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

Notebook, Datashow, instrumento diagnóstico, termo de autorização de uso 
de imagem e/ou TCLE, pincel atômico, apagador, quadro. 

LOCAL Sala de Aula. 

METODOLOGIA Aula expositiva dialógica. 

AVALIAÇÃO 
Participação nas discussões e na avaliação diagnóstica por meio de 
questões reflexivas sobre a temática. 
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2º ENCONTRO (2 AULAS) 

(Turmas de segunda-feira: 02.05.2016 / Turma de terça-feira: 03.05.2016) 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 

CAMPUS PARNAMIRIM 

COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR – ALISON PEREIRA BATISTA 

PROFESSOR – RAFAEL DE GOIS TINÔCO 
ENCONTRO 02 – PLANO DE AULA 03 E 04 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

DIA/DATA 
 

DURAÇÃO 
90 min. 

PROFESSOR 
Rafael de Gois Tinôco 

Nº DE ALUNOS 
 

ANO/TURMA 
 

TEMA DA AULA 
Gincana Cultural de Esporte e 
Cinema 

OBJETIVO 
Refletir sobre os aspectos socioculturais relacionados ao Esporte e ao 
Cinema. 

PROCEDIMENTOS 
DE ENSINO 

Recolhimento do termo de uso de imagem dos estudantes e/ou TCLE; 

Realizar a Gincana Cultural de Esporte e Cinema, composta por seis provas: 
(1) Dando vida à equipe; 
(2) Cine Paródia; 
(3) Quiz Esporte-Cinematográfico; 
(4) Quem é na imagem?; 
(5) Qual é a música (trilha sonora)?; 
(6) Imagem e Ação. 

Divulgar o resultado final; 

Encaminhamentos para próxima aula: a partir de questões e dúvidas 
lançadas pelo professor e pelos estudantes, pedir que eles discutam sobre 
as provas da Gincana Cultural de Esporte e Cinema no facebook; pesquisar 
sobre curta-metragem, roteiro e linguagem cinematográfica; trazer a 
formação dos grupos de trabalho (5 integrantes). 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

Notebook, Datashow, caixa de som, celular, cabo transferidor, pincel 
atômico, apagador, quadro, regulamento geral da gincana e suas provas, 
potes para sorteio, arquivos de mídia em geral. 

LOCAL Sala de Aula e dependências do IFRN. 

METODOLOGIA Vivência prática. 

AVALIAÇÃO Participação, discursos e produções criadas a partir da gincana. 
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3º ENCONTRO (2 AULAS) 

(Turmas de segunda-feira: 09.05.2016 / Turma de terça-feira: 10.05.2016) 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 

CAMPUS PARNAMIRIM 

COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR – ALISON PEREIRA BATISTA 

PROFESSOR – RAFAEL DE GOIS TINÔCO 
ENCONTRO 03 – PLANO DE AULA 05 E 06 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

DIA/DATA 
 

DURAÇÃO 
90 min. 

PROFESSOR 
Rafael de Gois Tinôco 

Nº DE ALUNOS 
 

ANO/TURMA 
 

TEMA DA AULA 
Cinemando 

OBJETIVO 
Compreender e refletir sobre as narrativas fílmicas esportivas a partir das 
técnicas do cinema (curta-metragem, roteiro e a linguagem cinematográfica). 

PROCEDIMENTOS 
DE ENSINO 

Questionar e discutir sobre a pesquisa realizada no facebook sobre curta-
metragem, roteiros e linguagem cinematográfica; 

A partir dos “problemas” nas narrativas da aula anterior (trazer as produções 
dos alunos e outras para problematizar), conceituar e dialogar sobre: (1) 
curta-metragem; (2) roteiro de cinema e (3) linguagem cinematográfica; 

Receber os grupos de trabalho (5 integrantes) e dar os encaminhamentos 
sobre o trabalho final (Produção de um curta-metragem com roteiro); 
Encaminhamentos para próxima aula: postar no grupo do facebook materiais 
e/ou links que ajudem na construção de roteiros e da linguagem 
cinematográfica pelos estudantes de seus curtas esportivos; a partir de 
questões e dúvidas lançadas pelo professor e pelos estudantes, pedir que 
eles comecem a pensar o roteiro e a linguagem cinematográfica de suas 
produções fílmicas (curtas esportivos) e discutam no facebook; além de 
pesquisarem sobre os esportes e suas temáticas (de uma forma ampla). 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

Notebook, Datashow, caixa de som, pincel atômico, apagador e quadro. 

LOCAL Sala de Aula. 

METODOLOGIA Aula expositiva dialógica. 

AVALIAÇÃO 
Participação no diálogo sobre os curtas-metragens, roteiro e linguagem 
cinematográfica. 
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4º ENCONTRO (2 AULAS) 

(Turmas de segunda-feira: 16.05.2016 / Turma de terça-feira: 17.05.2016) 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 

CAMPUS PARNAMIRIM 

COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR – ALISON PEREIRA BATISTA 

PROFESSOR – RAFAEL DE GOIS TINÔCO 
ENCONTRO 04 – PLANO DE AULA 07 E 08 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

DIA/DATA 
 

DURAÇÃO 
90 min. 

PROFESSOR 
Rafael de Gois Tinôco 

Nº DE ALUNOS 
 

ANO/TURMA 
 

TEMA DA AULA 
Possibilidades esportivas e suas 
temáticas  

OBJETIVO 
Perceber possibilidades esportivas e suas temáticas, a partir da produção 
audiovisual baseada em roteiros esportivos. 

PROCEDIMENTOS 
DE ENSINO 

Questionar e discutir sobre a pesquisa realizada no facebook sobre o esporte 
e suas temáticas; 

Pedir para que os estudantes produzam um vídeo no celular de no máximo 2 
minutos, baseado em roteiros esportivos trazidos pelo professor a partir dos 
espaços do IFRN; 

Dialogar sobre os elementos da produção audiovisual esportiva e do roteiro 
esportivo trazido antes, durante e após o processo de criação; 

Encaminhamentos para próxima aula: trazer a nova formação dos grupos de 
trabalho (8 integrantes) e suas temáticas; postar no grupo do facebook 
materiais e/ou links que ajudem nas temáticas escolhidas pelos estudantes; 
postar no facebook o vídeo produzido na aula; entregar atividade individual 
ou dupla - produzir roteiro a partir de uma cena fílmica postada pelo 
professor (processo inverso ao realizado na aula) no facebook. 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

Plano de aula impresso, envelopes, roteiros impressos, bolas de basquete, 
bolas de futsal, discos (arremesso), celular e cabo transferidor. 

LOCAL Dependências Esportivas do IFRN. 

METODOLOGIA Vivência prática. 

AVALIAÇÃO 
Participação no diálogo sobre o esporte e suas temáticas e na produção 
fílmica a partir dos roteiros trazidos. 
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5º ENCONTRO (2 AULAS) 

(Turmas de segunda-feira: 23.05.2016 / Turma de terça-feira: 24.05.2016) 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 

CAMPUS PARNAMIRIM 

COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR – ALISON PEREIRA BATISTA 

PROFESSOR – RAFAEL DE GOIS TINÔCO 
ENCONTRO 05 – PLANO DE AULA 09 E 10 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

DIA/DATA 
 

DURAÇÃO 
90 min. 

PROFESSOR 
Rafael de Gois Tinôco 

Nº DE ALUNOS 
 

ANO/TURMA 
 

TEMA DA AULA 
Ampliando repertório esportivo 

OBJETIVO Ampliar o vocabulário esportivo, através da apreciação de curtas esportivos. 

PROCEDIMENTOS 
DE ENSINO 

Receber a nova formação dos grupos de trabalho (8 integrantes) e suas 
temáticas; 

Relembrar o que é um curta-metragem e detalhar como será a produção do 
curta esportivo (3 a 15 minutos com título no início e créditos ao final); 

Apreciar curtas-metragens esportivos, tais como: 
(1) Cartão Vermelho (Gênero); 
(2) Ética no Esporte (Ética e Doping); 
(3) Cordas (Deficiência). 

Discutir sobre as temáticas advindas dos curtas-metragens esportivos; 

Encaminhamentos para próxima aula: postar no grupo do facebook materiais 
e/ou links que ajudem na construção dos curtas-metragens pelos estudantes; 
pedir que os estudantes comecem a pensar a formatação (tempo, por 
exemplo) de seus curtas-metragens esportivos e discutam no facebook; 
pesquisar as variadas formas de narrar suas histórias em outras 
perspectivas etc. 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

Notebook, Datashow, caixa de som, pincel atômico, apagador, quadro. 

LOCAL Sala de Aula. 

METODOLOGIA Aula expositiva dialógica. 

AVALIAÇÃO 
Participação na discussão advinda das temáticas dos curtas-metragens 
esportivos. 
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6º ENCONTRO (2 AULAS) 

(Turmas de segunda-feira: 30.05.2016 / Turma de terça-feira: 31.05.2016) 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 

CAMPUS PARNAMIRIM 

COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR – ALISON PEREIRA BATISTA 

PROFESSOR – RAFAEL DE GOIS TINÔCO 
ENCONTRO 06 – PLANO DE AULA 11 E 12 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

DIA/DATA 
 

DURAÇÃO 
90 min. 

PROFESSOR 
Rafael de Gois Tinôco 

Nº DE ALUNOS 
 

ANO/TURMA 
 

TEMA DA AULA 
Narrando diferente 

OBJETIVO 
Saber narrar o esporte de forma diferente do que ocorre normalmente, 
trazendo novos personagens, ângulos, planos, perspectivas, linguagens etc., 
a partir do Badminton. 

PROCEDIMENTOS 
DE ENSINO 

Experienciar o Badminton de forma lúdica (atividades de iniciação); 

Pedir para que os alunos produzam um vídeo no celular de no máximo 2 
minutos sobre alguma narrativa “diferente” (novos ângulos, planos, 
perspectivas, foco em outros personagens etc.) que possa advir da 
experimentação do Badminton pelos demais; 

Roda de Conversa Final: Dialogar sobre a prática do Badminton e sobre o 
processo de produção do vídeo; 
Encaminhamentos para próxima aula: postar no facebook os vídeos 
produzidos na aula, reforçar com os estudantes para irem terminando suas 
produções dos curtas-metragens esportivos e levar as últimas dúvidas ou 
questionamentos para os esclarecimentos finais. 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

Raquetes, petecas, redes e celulares. 

LOCAL Ginásio do IFRN. 

METODOLOGIA Vivência prática. 

AVALIAÇÃO 
Participação na experimentação do Badminton e na produção fílmica de uma 
cena “diferente” da narrativa esportiva cotidiana. 
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7º ENCONTRO (2 AULAS) 

(Turmas de segunda-feira: 06.06.2016 / Turma de terça-feira: 07.06.2016) 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 

CAMPUS PARNAMIRIM 

COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR – ALISON PEREIRA BATISTA 

PROFESSOR – RAFAEL DE GOIS TINÔCO 
ENCONTRO 07 – PLANO DE AULA 13 E 14 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

DIA/DATA 
 

DURAÇÃO 
90 min. 

PROFESSOR 
Rafael de Gois Tinôco 

Nº DE ALUNOS 
 

ANO/TURMA 
 

TEMA DA AULA 
Apito Final 

OBJETIVO 
Debater e finalizar os roteiros e as produções dos curtas-metragens 
esportivos (Seminário). 

PROCEDIMENTOS 
DE ENSINO 

Discutir e sanar dúvidas sobre os roteiros e as produções audiovisuais 
(curtas esportivos); 

Finalizar ou pelo menos deixar encaminhado à produção final do roteiro e 
dos curtas-metragens esportivos. 
Encaminhamentos para próxima aula: responder uma ficha de avaliação do 
bimestre, apresentação e apreciação dos curtas-metragens esportivos junto 
ao roteiro impresso referentes ao Seminário Final do 1º Bimestre; tirar 
dúvidas que ainda possam existir através do facebook e/ou pessoalmente no 
próprio Campus. 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

Notebook, Datashow, caixa de som, pincel atômico, apagador, quadro, 
celulares. 

LOCAL Sala de Aula. 

METODOLOGIA Aula dialógica. 

AVALIAÇÃO 
Participação na discussão e criação dos roteiros e curtas-metragens 
esportivos. 
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8º ENCONTRO (2 AULAS) 

(Turmas de segunda-feira: 13.06.2016 / Turma de terça-feira: 14.06.2016) 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 

CAMPUS PARNAMIRIM 

COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR – ALISON PEREIRA BATISTA 

PROFESSOR – RAFAEL DE GOIS TINÔCO 
ENCONTRO 08 – PLANO DE AULA 15 E 16 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

DIA/DATA 
 

DURAÇÃO 
90 min. 

PROFESSOR 
Rafael de Gois Tinôco 

Nº DE ALUNOS 
 

ANO/TURMA 
 

TEMA DA AULA 
Seminário Final (Curtas) 

OBJETIVO 
Apresentar e discutir os Roteiros e os Curtas Esportivos como culminância 
do 1º bimestre. 

PROCEDIMENTOS 
DE ENSINO 

Responder uma ficha de avaliação do bimestre; 

Receber o roteiro dos curtas-metragens esportivos impressos; 

Apreciar os curtas-metragens esportivos; 

Discutir sobre os roteiros e as produções audiovisuais (curtas esportivos); 

Escolha de três curtas esportivos pelos próprios estudantes para representar 
sua turma na “I Mostra de Curtas Esportivos do IFRN Campus Parnamirim”  

Encaminhamentos para a “I Mostra de Curtas Esportivos do IFRN Campus 
Parnamirim”: pedir que os estudantes venham a caráter para Mostra, que 
cheguem com antecedência ao evento, que respeitem as apresentações 
como um todo etc. 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

Notebook, Datashow, caixa de som, pincel atômico, apagador, quadro e ficha 
de avaliação do bimestre. 

LOCAL Sala de Aula. 

METODOLOGIA Seminário. 

AVALIAÇÃO 
Participação no discurso, na criação e apresentação dos roteiros e curtas-
metragens esportivos criados pelos estudantes, além do empenho no 
preenchimento da ficha de avaliação do bimestre. 
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   Apêndice 02 – Questionário Diagnóstico 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 

CAMPUS – PARNAMIRIM 

COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR – ALISON PEREIRA BATISTA 

PROFESSOR – RAFAEL DE GOIS TINÔCO  

CONHECIMENTOS/EXPERIÊNCIAS PRÉVIAS SOBRE A TEMÁTICA 

 

TEMA GERADOR: ESPORTE E CINEMA 

 

 

Nome: ___________________________________ Ano: _____ Curso: ___________ 

 

Marque com um “X” sua opinião com relação à prática e conhecimento sobre 

Esportes e Cinema, além de responder as questões referentes às mesmas 

temáticas. 

 

ITENS OBSERVADOS SIM NÂO 

1 – Você gosta de esportes?   

2 – Você pratica alguma atividade esportiva pelo menos 1 vez 

na semana? 

  

3 – Você já teve aulas práticas sobre o conteúdo Esportes na 

Educação Física? 

  

4 – Você já teve aulas teóricas sobre o conteúdo Esportes na 

Educação Física? 

  

5 – Você costuma ir ao cinema?   

6 – Você assiste filmes pelo DVD?   

7 – Você assiste filmes pela internet?   

8 – Você costuma postar vídeos na internet?   

9 – Em sua opinião, por que, no Brasil, esportes como Futebol e Voleibol, por 

exemplo, são mais reconhecidos e valorizados do que outros esportes? Você 

acha importante conhecer outros esportes nas aulas de Educação Física? 

Justifique. 
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10 – Você tem um gênero (ação, aventura, terror, comédia, drama etc.) de 

filme favorito? Se sim, qual e por quê? 

 

 

 

 

 

11 – Qual o seu filme favorito? Por quê? 

 

 

 

 

 

12 – Você já assistiu filmes sobre esportes? Qual o filme que mais lhe 

marcou? Quais os temas sociais mais debatidos num filme sobre esporte em 

sua opinião? 

 

 

 

 

 

13 – É possível relacionar Esporte e Cinema nas aulas de Educação Física? 

Justifique. 
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   Apêndice 03 – Regulamento da Gincana Cultural de Esporte e Cinema 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 

CAMPUS PARNAMIRIM 

COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR – ALISON PEREIRA BATISTA 

PROFESSOR – RAFAEL DE GOIS TINÔCO 

GINCANA CULTURAL DE ESPORTE E CINEMA DO IFRN – AULA 02 

 

Objetivo: Refletir sobre os aspectos socioculturais relacionados ao Esporte e ao 

Cinema. 

 

REGULAMENTO 

 

 A turma será dividida em duas equipes; 

 A gincana será composta por 6 provas e será realizada no horário da aula de 

Educação Física; 

 Todos os alunos da equipe deverão participar; 

 Para a contabilização do resultado da gincana será seguida a seguinte 

pontuação: 10 pontos à equipe vencedora da prova; 5 pontos à equipe 

derrotada na prova ou caso haja empate; e 00 pontos à equipe que não 

participar ou desistir da prova; 

 Caso haja empate entre as equipes na pontuação final, o desempate ocorrerá 

pela prova CINE PARÓDIA;  

 A equipe vencedora receberá uma caixa de chocolates GAROTO ou NESTLE 

e a classificada em segundo lugar receberá uma caixa de BIS. 

 

PROVAS 

 

1 – DANDO VIDA À EQUIPE – Cada equipe deverá dar um nome a sua equipe que 

esteja relacionado ao Cinema (Nome de filme, personagem etc.), justificando a 

escolha. Apenas um aluno de cada grupo deverá falar o nome da equipe. A prova 

terá duração de três minutos. 

 

2 – CINE PARÓDIA – Essa prova será organizada no início da gincana. Cada 

equipe deverá produzir uma paródia (releitura) de uma cena fílmica esportiva (vídeo 
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gravado no celular de no mínimo 1 e no máximo 2 minutos). Participarão 4 pessoas 

por equipe e essa prova terá duração de 40 minutos. Enquanto isso as demais 

provas seguem normalmente. 

 

3 – QUIZ ESPORTE – CINEMATOGRÁFICO – Os integrantes das equipes 

trabalharão em conjunto, porém escolherão um aluno para falar as respostas. Serão 

realizadas 10 perguntas sobre Esporte e Cinema de forma alternada (uma pra cada 

equipe por vez). Caso uma equipe erre ou não saiba a resposta, dará oportunidade 

para a outra equipe responder a questão. Vence a prova a equipe que terminar com 

maior número de acertos. As equipes terão 30 segundos para responder. 

 

4 – QUEM É NA IMAGEM? – Cada equipe disponibilizará de três representantes. 

Será colocada uma imagem de personagem de filmes ou atleta e a equipe deverá 

falar o nome. As equipes responderão, alternadamente (uma por vez), e caso uma 

delas erre ou não saiba, a outra terá a chance de responder. Elas terão 30 segundos 

para advinharem. Vence a prova a que terminar com maior número de acertos. 

 

5 – QUAL É A MÚSICA (TRILHA SONORA)? Cada equipe disponibilizará de três 

representantes. Será colocada uma música (trilha sonora) e a equipe deverá falar a 

que filme ela corresponde. As equipes responderão alternadamente e caso uma 

delas erre ou não saiba, a outra terá a chance de responder. As equipes terão 30 

segundos para advinhar a música. Vence a equipe com maior número de acertos. 

 

6 – IMAGEM E AÇÃO – Cada equipe disponibilizará de um participante por vez. Ele 

escolherá um papel e, de forma alternada, deverá fazer um desenho ou uma mímica 

para que os membros de sua equipe advinhem. As equipes responderão e caso uma 

delas erre ou não saiba, a outra terá a chance de responder. Elas terão 30 segundos 

para advinhar o desenho ou a mímica. Vence a prova a que terminar com maior 

número de acertos. 
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   Apêndice 04 – Questões Quiz esporte – cinematográfico 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 

CÂMPUS PARNAMIRIM 

COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR – ALISON PEREIRA BATISTA 

PROFESSOR – RAFAEL DE GOIS TINÔCO 

GINCANA CULTURAL DE ESPORTE E CINEMA DO IFRN – AULA 02 

 

3 – QUIZ ESPORTE – CINEMATOGRÁFICO – Os integrantes das equipes 

trabalharão em conjunto, porém escolherão um aluno para falar as respostas. Serão 

realizadas 10 perguntas sobre Esporte e Cinema de forma alternada (uma pra cada 

equipe por vez). Caso uma equipe erre ou não saiba a resposta, dará oportunidade 

para a outra equipe responder a questão. Vence a prova a equipe que terminar com 

maior número de acertos. As equipes terão 30 segundos para responder. 

 

1 – Qual o único título que falta à Seleção Brasileira de Futebol Masculino?  

a) Jogos Olímpicos 

b) Copa América 

c) Jogos Panamericanos 

 

2 – Qual foi o primeiro evento esportivo transmitido no Brasil pela TV a cores? 

a) Jogos Olímpicos de 1968 (México) 

b) Copa do Mundo de Futebol de 1970 (México) 

c) Jogos Olímpicos de 1972 (Alemanha) 

 

3 – Qual o país detém o recorde de conquistas da Copa do Mundo de Futebol Feminina, 

contabilizando 3 títulos? 

a) Alemanha  

b) Brasil 

c) EUA 

 

4 – Qual o clube arrecada mais dinheiro por ano no esporte mundial. A quantia chega a 620 

milhões de dólares ao ano? 

a) Real Madrid 

b) Dallas Cowboys 

c) Boston Celtics 
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5 – Quais esportes abaixo se utilizam da raquete em sua prática? 

a) Hóquei no gelo e Tênis            

b) Squash e Frescobol                  

c) Badminton e Beisebol 

 

6 – Qual é o atleta mais bem pago do mundo. Ele ganha cerca de 300 milhões de dólares ao 

ano? 

a) Lionel Messi 

b) Tiger Woods 

c) Floyd Mayweather 

 

7 – O ator Sylvester Stallone estrelou uma série de filmes chamados “Rocky: um lutador”, 

qual esporte o personagem praticava? 

a) Karatê                    

b) Boxe                        

c) Judô  

 

8 – Se o Futebol é o esporte preferido dos brasileiros, qual o esporte preferido dos norte-

americanos?  

a) Basquetebol 

b) Beisebol 

c) Futebol Americano 

 

9 – São filmes com temáticas esportivas... 

a) Rocky (1976) e Amistad (1998) 

b) Coach Carter (2005) e Jarry Maguire (1996) 

c) O Aviador (2005) e Desafiando Gigantes (2006) 

 

10 – O filme “Space Jam: o Jogo do Século (1996)” foi estrelado por um grande astro do 

basquetebol mundial, considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos, quem é 

ele? 

a) Magic Johnson 

b) LeBron James 

c) Michael Jordan 
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   Apêndice 05 – Ficha de Avaliação do Bimestre (Esporte e Cinema) 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 
CAMPUS – PARNAMIRIM 

COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 
PROFESSORES – RAFAEL DE GOIS TINÔCO/ALISON PEREIRA BATISTA 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO BIMESTRE (ESPORTE E CINEMA) 

Este instrumento tem por objetivo refletir sobre as experiências de ensino-
aprendizagem constituídas ao longo do bimestre. Assim, solicitamos que o 
preencham com todo o empenho para que possamos melhorar a dinâmica 
desse conteúdo, dos docentes, e o seu envolvimento/desempenho enquanto 
discente.                              

ITEM 
COMENTÁRIOS (CRÍTICAS, SUGESTÕES E 

APRENDIZADOS) 

A atuação dos professores 
(metodologia, organização, 

comunicação, envolvimento, 
proposição de aulas etc.). 

 
 
 
 

A sua atuação (aulas, 
facebook, e-mail, interação 
com os professores etc.). 

 
 
 

A atuação da turma 
(participação e interação) 

 
 

 

 
O que você aprendeu nas aulas 

de Educação Física do 1º 
Bimestre de 2016? 

 

 
 
 

Os conteúdos vivenciados ao 
longo do Bimestre poderão ser 

úteis em sua vida?  
(   )SIM  (   ) NÃO. Justifique. 

 
 
 
 
 
 

O conteúdo Esporte e Cinema 
deveria ser experimentado por 

outras turmas de Educação 
Física do Ensino Médio? (   ) 

SIM   (   ) NÃO. Justifique. 
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   Apêndice 06 – Roteiros 

 

      (1) Coach Carter 
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      (2) Disco Lado B 
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      (3) Futebol de Salto Alto 
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      (4) Natação (D) eficiente 
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   Apêndice 07 – Cerimonial da I Mostra de Curtas Esportivos 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RN 

CAMPUS – PARNAMIRIM 

COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR – RAFAEL DE GOIS TINÔCO  

PROFESSOR – ALISON PEREIRA BATISTA 

CERIMONIAL – I MOSTRA DE CURTAS ESPORTIVOS                                   

 

 

 

1º MOMENTO – ABERTURA E ORIENTAÇÕES INICIAIS 

 

 CERIMONIALISTA – Bom dia/tarde! Queremos desejar as boas-vindas a todos os 

presentes nesta manhã/tarde cinematográfica e esportiva. Portanto, queremos 

agradecer antecipadamente a presença da comunidade externa, ao LEFEM - 

Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia/UFRN, GEPEC – 

Grupo de Pesquisa Corpo e Cultura de Movimento/UFRN, servidores, e as estrelas 

principais deste evento – os alunos dos 2ºs, a eles a nossa salva de palmas!!!). 
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 CERIMONIALISTA - A I Mostra de Curtas Esportivos do Campus Parnamirim, foi 

organizada como a culminância de uma interlocução pedagógica realizada a partir 

da pesquisa dissertativa intitulada "Educação Física Escolar & Cinema: 

Experimentando novas formas de ensinar no Ensino Médio", desenvolvida pelo prof. 

Esp. Rafael de Gois Tinôco (UFRN), sob orientação do prof. Dr. Allyson Carvalho de 

Araújo (UFRN) e com a colaboração do prof. Me. Alison Pereira Batista (IFRN). Na 

mostra de hoje serão apresentados apenas 12 curtas-metragens dentre os 20 que 

foram produzidos pelos estudantes das turmas de 2º ano dos cursos técnicos 

integrados de Informática e Mecatrônica, durante as aulas vivenciadas no 

componente curricular Educação Física. Destacamos ainda, que este evento será/foi 

realizado hoje em duas sessões: a primeira será/foi às 9h e a segunda às 15h.  

 CERIMONIALISTA – Gostaríamos de convidar o professor Alison Batista para fazer 

uma fala de saudação e acolhimento a todos os presentes. 

 CERIMONIALISTA – Gostaríamos de convidar nesse momento o prof. Allyson 

Carvalho de Araújo (UFRN) para fazer uma fala sobre o impacto desta experiência 

pedagógica no âmbito do ensino da Educação Física. 

 CERIMONIALISTA – Para encerrar esse momento inicial de falas queremos convidar 

o professor Rafael de Gois Tinôco que liderou junto com os estudantes todo o 

trabalho que será apreciado por nós no dia de hoje. 

 CERIMONIALISTA – A nossa mostra será constituída basicamente por três 

momentos: No primeiro faremos a apreciação de seis curtas, são eles: Um lugar ao 

sol, Smith: Lutando contra a realidade, O Poder da escolha, A cor Ex-Tinta, 

Doping Boxe e Sonho Azul. Na sequência faremos um intervalo de 10 minutos para 

saborearmos uma pipoquinha com refrigerante, que de acordo com as normas de 

utilização do auditório, acontecerá no hall de entrada do Campus. Após o intervalo 

iremos para o terceiro momento em que apreciaremos mais seis curtas: La muerte 

de un trapaceiro, Tão Jovem, Jamuja: o lado forte da vida, Por um sonho, 

Cicatrizes e Laurana: Superação através do esporte. 

 CERIMONIALISTA – Mas antes de assistirmos as produções de nossos alunos 

iremos passar para vocês um slideshow que trará um pouco do resgate do processo 

que foi vivenciado ao longo desse bimestre para que vocês possam compreender 

todo o trabalho que norteou as produções audiovisuais que vislumbraremos hoje. 

PASSAR O SLIDESHOW – CABINE DE CONTROLE 

 

2º MOMENTO – EXIBIÇÕES (1º BLOCO) 
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 CERIMONIALISTA EM TODAS AS APRESENTAÇÕES 

 1 - Um lugar ao sol: Sinopse: Num ato desesperado para bancar a cirurgia do seu 

irmão, Carlos acaba por roubar, porém ele é pego em flagrante pela treinadora de 

corrida Marta. Os dois começam uma amizade e a partir daí surge uma nova 

oportunidade para Carlos e seu irmão, o atletismo. O Curta tem duração de 6min. e 

53seg. e foi produzido pelos alunos de Meca 2B - Bárbara Paiva, Bruno Lucas, 

Esdras Santos, Izabela Bezerra, Kátia Nunes, Lays Santos, Paulo Hebert, Rafaela 

Costa e Rodrigo Mendonça. 

 2 - Smith: Lutando contra a realidade: Sinopse: Na década de 20, o mundo das 

apostas em lutas de boxe é um terreno bastante perigoso e controverso. Smith vai 

saber bem disso! O Curta tem duração de 9min. e 25seg. e foi produzido pelos 

alunos de Meca 2B - Miguel Marques, Lucas Emanuel, Arley Fernandes, Pedro 

Henrique, Airton Pinheiro, Layssa Lizandra e Ana Karoliny Soares. 

 3-O poder da escolha: Sinopse: Na esperança de reconstruir uma carreira vitoriosa 

na natação, Lucas, um nadador não mais tão famoso, vive um grande dilema, se 

dopar para voltar a ser um grande campeão ou não se dopar e viver com a sua 

família limpamente. O Curta tem duração de 11min. e 45seg. e foi produzido pelos 

alunos de Meca 2A - Rafaela Nogueira, Cleiton Silva, João Félix, Tarcísio Barbosa, 

Tibério Gracco, Fernando Fernandes, Danilo Garcia e Ítalo Gomes. 

 4 - A cor Ex-Tinta: Sinopse: Cidinha almeja por uma oportunidade no Taekwondo, 

mas o fato dela ser mulher numa sociedade ainda machista irá fazê-la refletir sobre 

sua vida e seus sonhos. O Curta tem duração de 13min. e 30seg. e foi produzido 

pelos alunos de Info 2A - Alex Sandro, Maria Tallitha, Marana Vitória, Mariana 

Oliveira, Helena Munford, Mathuzalém Ferreira e Francisco Plínio. 

 5 - Dopping Boxe: Sinopse: Jukis é atormentado por Kathamala frequentemente e, 

após uma luta entre eles, Jukis descobre o segredo de tanta força por parte de seu 

oponente, o doping. O Curta tem duração de 7min. e 05seg. e foi produzido pelos 

alunos de Info 2B - José Vitor, João Pedro, Luiz Felipe, Matheus Pontes, Norton 

Lincoln e Thiago Vinícius. 

 6 - Sonho Azul: Sinopse: Laura sofre bullying constantemente em seu dia-a-dia. As 

pessoas não perdoam seu Autismo, porém ela encontra no Xadrez uma alternativa 

de superar tais preconceitos e se integrar a sociedade. O Curta tem duração de 

8min. e 40seg. e foi produzido pelos alunos de Meca 2A - Mayra Perpétua, Graciele 

Pontes, Ellen Tuany, Ellen Silva, Ynara Alves, Paulo Roberto, Cintia Alves e Maria 

Alice. 
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3º MOMENTO – INTERVALO (PIPOCA E REFRIGERANTE) 

 CERIMONIALISTA – Iremos fazer um intervalo rápido de 10 minutos. Lá fora 

teremos pipoca e refrigerante. Reforçamos a informação de que é PROIBIDO o 

consumo de alimentos e bebidas no interior do auditório. 

 

4º MOMENTO – EXIBIÇÕES (2º BLOCO) 

 CERIMONIALISTA EM TODAS AS APRESENTAÇÕES 

 7 - La muerte de un trapaceiro: Sinopse: No submundo do Pôquer trapacear faz 

parte, porém nem sempre essa é a melhor escolha. O Curta tem duração de 5min. e 

30seg. e foi produzido pelos alunos de Meca 2B - Ítalo Leite, João Vitor, David Yuri, 

Davi Paulinelly, Gabriel Freire e Jeferson Luan. 

 8 - Tão Jovem: Sinopse: Leonardo entra pra equipe de vôlei e começa a sofrer 

Bullying dos demais, será que ele aguentará tal pressão? O Curta tem duração de 

4min. e 51seg. e foi produzido pelos alunos de Meca 2A - Afonso Rodrigues, Isaac 

Reinaldo, Caio Vitor, Hugo Leonardo, Rodrigo Andrade, Flávio Bruno, Oscar Maciel, 

Bruno Rossi, Thales Lyncon e Victor Queiroga. 

 9 - Jamuja: o lado forte da vida: Sinopse: Ricardo cuida como pode de sua mãe 

doente. Após levar uma bela surra de Carlos num briga, Montanha vê em Ricardo 

uma ótima oportunidade para Viviane treiná-lo para o campeonato regional de boxe. 

O Curta tem duração de 12min. e 56seg. e foi produzido pelos alunos de Info 2A - 

Álife Moura, Brenda Andrade, Emanuel Arnaud, Isac de Luna, Marcosuel Vieira, 

Manoel Neto, Pedro Davi e Pedro Henrique. 

 10 - Por um sonho: Sinopse: Laila tem o sonho de ser jogadora de futebol, porém 

sua mãe, juntamente com a religião que seguem, não permite tal ofensa. Laila terá 

de fazer uma escolha difícil, seguir o seu desejo ou seguir os passos da família 

perante a igreja. O Curta tem duração de 5min. e foi produzido pelos alunos de Info 

2A - Yuri Natan, Maria Heloísa, Thaise Andrade, Kamilly Beatriz, Raiane Cristina e 

Janaína Silva. 

 11 - Cicatrizes: Sinopse:Cicatrizes são marcas deixadas no corpo, e na vida desse 

boxeador, elas são bem mais profundas do que parecem. O Curta tem duração de 

4min. e foi produzido pelos alunos de Info 2B – Rodrigo Gomes, João Gabriel Reis, 

João Gabriel Carvalho, Luan Messias, Arthur Madureira e Inara Romeiro. 

 12 - Laurana: Superação através do esporte: Sinopse: Laura e Ana são irmãs 

inseparáveis e que, após a morte de seus pais num acidente, se tornaram muito 
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mais que isso, se tornaram a vida uma da outra. O sonho de Ana em se tornar 

corredora está prestes a acontecer, mas será que ela irá conseguir após receber 

uma notícia devastadora? O Curta tem duração de 13min e 15seg. e foi produzido 

pelos alunos de Info 2B – Layza Samara, Kaís Oliveira, João Everton, Thais Larissa, 

Júlia Almeida, Quemuel Costa e Allana Rossana. 

 

4º MOMENTO – ENCERRAMENTO 

 CERIMONIALISTA – Queremos agradecer a presença de todos e esperamos que 

este evento tenha contribuído para a ampliação da compreensão dos expectadores 

sobre o esporte e o cinema enquanto parceiros e dinamizadores do ensino da 

Educação Física na escola. O nosso muito Obrigado! 
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ANEXOS 

 

   Anexo 01 – Termo de autorização institucional de pesquisa 
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   Anexo 02 – Termo de autorização de uso da imagem 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

Pelo presente instrumento particular, eu, ___________________________ 

portador do CPF:__________________________, residente e domiciliado no 

endereço:__________________________________________, responsável legal 

pelo(a) aluno(a) ____________________________________, por este e na melhor 

forma de direito, AUTORIZO, de forma gratuita e sem qualquer ônus, ao 

pesquisador RAFAEL DE GOIS TINÔCO, a utilização de imagens e de trabalhos 

produzidos no componente curricular Educação Física, como por exemplo fotos e 

vídeos, em meios de divulgação científica como livros, artigos, revistas, jornais, 

periódicos, na internet, banco de dados informatizados, Multimídia, “Home Vídeo”, 

DVD, nas formas impressa, voz e/ou imagem.  

A presente autorização e cessão são outorgadas livres e espontaneamente, 

em caráter gratuito, não incorrendo ao autorizado em qualquer custo ou ônus, seja a 

que título for, sendo que estas são firmadas em caráter irrevogável, irretratável, e 

por prazo indeterminado, obrigando, inclusive, eventuais herdeiros e sucessores 

outorgantes. E por ser de minha livre e espontânea vontade esta 

AUTORIZAÇÃO/CESSÃO, assino em 01 (uma) via. 

OBS: Caso o estudante seja maior de idade não precisará da assinatura do 

responsável. 

 

_________________, _________ de ____________ de 2016. 

 

_____________________________________ 

Assinatura 


