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RESUMO 

 

A presente pesquisa aborda o esporte educacional e suas contribuições para 
formação cidadã de crianças e adolescentes a partir das atividades realizadas na 
Associação Cultural Pisada do Sertão. Esta investigação interrogará se o esporte 
educacional influencia na formação de crianças e adolescentes. Assim, esta 
pesquisa tem por objetivos avaliar os aspectos comportamentais de crianças e 
adolescentes que participam das atividades de esporte educacional da Associação 
Cultural Pisada do Sertão, bem como identificar quais aspectos comportamentais 
são atribuídos as vivências desse público, relacionar os aspectos comportamentais 
destacados por eles no esporte educativo e refletir sobre o currículo e a Educação 
Física na Associação Cultural Pisada do Sertão. A metodologia a ser utilizada na 
pesquisa foi exploratória de abordagem qualitativa, na qual teve como sujeitos 
participantes a Coordenadora Pedagógica, crianças e adolescentes da Associação 
Cultural Pisada do Sertão. Os dados serão coletados a partir de uma entrevista 
semiestruturada contendo 05 questões para os educandos e 04 questões para a 
coordenadora. Os resultados deste estudo demonstram que o esporte educacional 
realizado pela Associação Cultural Pisada do Sertão vem tornando os educandos 
cidadãos mais críticos, que reconhecem seus direitos e deveres, capazes de se 
socializarem de forma libertadora. A Pesquisa revela que o esporte educativo 
contribui sim para a formação cidadã de crianças e adolescentes a luz da 
experiência da Associação Cultural Pisada do Sertão, onde os educandos se portam 
como sujeitos que reconhecem seus direitos e exercem seus deveres, cooperando 
para inclusão e o exercício da cidadania em quaisquer que sejam os espaços. 

Palavras-chave: Esporte; Educação; Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 

This research addresses the educational sport and its contributions to the citizen 
formation of children and adolescents from the activities carried out at the Pisada do 
Sertão Cultural Association. This investigation will question whether educational 
sport influences the formation of children and adolescents. Thus, this research aims 
to evaluate the behavioral aspects of children and adolescents who participate in the 
educational sports activities of the Pisada do Sertão Cultural Association, as well as 
to identify which behavioral aspects are attributed to the experiences of this public, to 
relate the behavioral aspects highlighted by them in the educational sport and reflect 
on the curriculum and Physical Education at the Pisada do Sertão Cultural 
Association. The methodology to be used in the research was exploratory with a 
qualitative approach, in which had as participating subjects the Pedagogical 
Coordinator, children and adolescents of the Pisada do Sertão Cultural Association. 
Data will be collected from a semi-structured interview containing 05 questions for 
the students and 04 questions for the coordinator. The results of this study 
demonstrate that the educational sport carried out by the Pisada do Sertão Cultural 
Association has made the students more critical citizens, who recognize their rights 
and duties, able to socialize in a liberating way. The Research reveals that the 
educational sport contributes to the citizen formation of children and adolescents in 
the light of the experience of the Pisada do Sertão Cultural Association, where 
students behave as subjects who recognize their rights and exercise their duties, 
cooperating for inclusion and exercise. of citizenship in whatever spaces. 

 

Key words: Sport; Education; Citizenship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 É preciso enxergar e compreender o esporte como algo que tem finalidades, 

conceitos e habilidades próprias para cada indivíduo, neste contexto, o esporte 

educacional é um conceito elaborado pela Unesco que busca transcender a visão do 

esporte não apenas como rendimento. Dessa forma, ele está fundamentado em 

valores que embasam a formação cidadã como co-educação, emancipação, 

participação e cooperação (UNESCO, 2000).  

 O esporte possui em sua metodologia o fundamento dos quatro pilares da 

educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a 

ser, pois prioriza o desenvolvimento do aluno de forma integral e não apenas o 

desenvolvimento de habilidades e técnicas dos esportes, conforme apresenta a 

Comissão Internacional de Educação em relatório à Unesco. 

 O Centro de Referência em Educação Integral apresenta a ideia de que 

pensar na criança e no adolescente de forma integral é reconhecer as suas 

vivências, compreender o meio que está inserido e valorizar seus saberes. Vale 

reforçar que considera-se como criança, segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente-ECA (BRASIL, 1990), pessoa com até 12 anos de idade incompletos e 

adolescentes entre 12 e 18 anos de idade, assim, o espaço escolar depois da família 

deve ser o lugar onde é propiciado a inclusão, integração e convívio com outras 

pessoas. As atividades precisam ter uma metodologia que integre, construa e 

compartilhe os diversos saberes contidos na sala de aula por meio dos alunos, isso 

chama-se inclusão.  

 A partir da utilização e valorização desse saber o educando espontaneamente 

sente-se parte da escola, da sala de aula, na mesma forma acontece com a 

disciplina de educação física, especificamente na modalidade de esporte educativo, 

segundo Silveira e Pinto (2001). 

Por meio do esporte educativo é possibilitado aos educandos o 

desenvolvimento em sua totalidade, isto é, desenvolver-se e fortalecer consigo 

(autoestima) com o outro e com o mundo, tendo a emoção, sensação e pensamento 

como algo indissociáveis, é uma ferramenta que propicia ao educando um melhor 

exercício de cidadania, conforme cita Tubino (2001). 
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Assim, a Associação Cultural Pisada do Sertão, organização sem fins 

lucrativo, sediada na cidade de Poço de José de Moura-PB atua com crianças e 

adolescentes, um trabalho que parte do reconhecimento das habilidades e 

potenciais dos educandos, dando-lhes oportunidades para que se redescubram 

como seres de habilidades, qualidades e valorizem também o outro. Para isso, a 

organização oferta atividades de dança, música, leitura, educomunicação e esporte 

educativo fundamentado nos quatro Pilares da Educação, contribuindo para o 

desenvolvimento em sua integralidade. 

Nesta perspectiva, o objeto de estudo desta pesquisa é o esporte educativo,  

porém, é necessário refletir sobre qual a influência do esporte educacional na 

formação cidadã de crianças e adolescentes? Desse modo, o objetivo da presente 

pesquisa é avaliar a influência do esporte educacional na formação cidadã de 

crianças e adolescentes da Associação Cultural Pisada do Sertão, bem como, 

Identificar quais aspectos da formação cidadã é atribuído as vivências dos alunos na 

Associação Cultural Pisada do Sertão, relacionar os aspectos da formação cidadã 

destacados por alunos no esporte educacional e refletir sobre o currículo e a 

Educação Física na Associação Cultural Pisada do Sertão. 

Assim, conforme estudos realizados nesta pesquisa, foi possível constatar 

que o foco da oficina de esporte educativo da Associação Cultural Pisada do Sertão 

não difere da proposta da Educação Física proposto na BNCC e PCNs. As 

atividades democratizam o acesso à prática e à cultura do esporte educativo através 

do desenvolvimento de diversas modalidades esportivas promovendo a formação 

cidadã dos educandos para além do papel passivo de apenas expectadores, ou 

seja, influenciando positivamente na formação cidadã dos educandos, pois através 

deste aborda-se as temáticas sobre direitos e deveres das crianças e adolescentes.  

Os resultados obtidos através deste estudo subsidiarão os profissionais da 

educação, em especial da disciplina de Educação Física, evidenciando que o 

esporte educativo contribui para a formação cidadã dos educandos, despertando 

nestes um novo olhar para a realidade que estão inseridos, além, de contribuir para 

o desenvolvimento de um ser mais sociável, reconhecendo seus direitos e 

exercendo seus deveres independente da idade, mas que já vislumbram uma 

atuação na comunidade sempre pensando no coletivo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Esporte e educação: finalidades e princípios  

 

O esporte seja qual modalidade, é hoje um fenômeno social, os campeonatos, 

olimpíadas, recordes, títulos, premiações foram crescendo junto com o capitalismo, 

assim, tornou-se um fenômeno de massa. Segundo Bittencourt (1997), bem no 

início, a prática esportiva estava ligada aos exercícios e às guerras, melhorar e 

aumentar a força física dos soldados. Atualmente, a medida em que se aumenta a 

prática do esporte também cresce como fenômeno lucrativo para grandes empresas 

e isso é sinônimo de status para os grandes atletas, o que acabou banalizando um 

pouco a essência do esporte. 

As pessoas sofrem influências por parte do esporte, e isso acontece em 

quase todo o mundo, seja na educação ou na cultura dos povos. Assim, é 

impossível negar que o esporte é também um fenômeno social, ferramenta de 

interação social, seja no meio educacional, de entretenimento ou competitivo, como 

cita Bitencourt (1997). O seu papel na área educativa segundo a Unesco (2000) é 

capaz de unir pessoas, classes e países, minimizando divergências ideológicas e 

amenizando posições políticas divergentes, todos se tornam um só. Para TUBINO, 

et.al, (1985, P. 5) apud  MAHEU (2000, p.25) “O desporto é um fator de equilíbrio 

entre espírito e o corpo, a afetividade e a energia, o individuo e o grupo”. 

No eixo educativo, muito se vem discutindo sobre o uso de modalidades do 

esporte como ferramenta de socialização entre crianças e adolescentes, bem como 

instrumento pedagógico de inclusão e de desenvolvimento. Para isso, destaca-se a 

Política Nacional do Esporte-PNE que foi aprovada em 2005 e vem a reafirmar o 

principio constitucional que estabelece a prática do esporte e lazer como práticas 

que devem ser fomentadas pelo Estado, visto que, é um direito a ser garantido a 

qualquer indivíduo.  

É importante oportunizar acesso à prática esportiva não apenas de altos 

rendimentos, mas como princípio para o desenvolvimento humano, conforme 

previsto Lei PNE: 

 
[...] A Constituição Cidadã de 1988, ao inserir no seu texto, de forma inédita, 
deveres do Estado no que concerne à afirmação do Esporte e do Lazer 
como direitos, assim como na sua perspectiva emancipatória, defende um 
conceito de cidadania que inclui, necessariamente, o direito a essas práticas 

https://www.sabedoriapolitica.com.br/ciência-politica/poder-e-soberania/constituicao-federal/
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sociais e exige o protagonismo do poder público na garantia de sua 
efetivação. (PNE, 2005, p. 03 e 04). 
 
 

 Neste contexto, a prática esportiva aliada a educação tem como principais 

objetivos formar crianças e adolescentes para a cidadania e dar orientação para a 

prática social, possibilitando também o desenvolvimento das competências técnicas, 

sociais e comunicativas necessárias para seu desenvolvimento, pois segundo a PNE 

(2005) o campo pedagógico do esporte é amplo para a exploração de novos 

sentidos e significados, que permitem a busca por ações pelos educandos 

envolvidos nas diferentes situações cotidianas. 

Na prática esportiva, o que deve ser mais exigido a união do público em 

busca da realização da atividade a fim de um propósito, orientando para uma melhor 

convivência com as demais pessoas, dentro e fora do esporte, conscientizando 

sobre a importância do trabalho grupal e do respeito pelo outro. Com isso há o 

aumento do ciclo de amizade, no qual a criança e o adolescente, desde cedo, 

aprendem a lidar com a derrota. 

A proposta de educação integral preza pela formação do sujeito em sua 

totalidade, visando a garantia do desenvolvimento nas dimensões intelectual, física, 

emocional, social e cultural, então não é de hoje que se fala em formação integral, a 

Educação Física possui um significado muito mais amplo do que simples atividade 

corporal, pois o esporte atua em várias frentes como a comunicação, expressão e 

emoção. Não basta somente unir atividades intelectuais às atividades físicas e 

artísticas, é preciso haver integração entre as dimensões corporais, cognitivas e 

afeto-sociais junto ao processo de ensino-aprendizagem. Betti (1999, p.87) ressalta 

que quando se fala em aprendizagem na educação física, estamos falando também 

dessas dimensões, e quando não são trabalhadas no espaço escolar há um declínio 

muito grande na aprendizagem em consonância com o aumento da desvalorização 

tanto por parte do aluno quanto do corpo docente. 

 As práticas educativas do esporte contribui para a garantia de uma 

sociedade mais humana, sem conflitos, onde as pessoas agem democraticamente, 

exigindo seus direitos e reconhecendo seus deveres, conforme cita FERREIRA 

(1993, p.1341) “A educação é, pois, o fator fundamental na sua concepção de 

cidadão”, ou seja, Educação Física como disciplina escolar deve ter trabalhada 

prezando seus princípios educacionais, pois a educação transforma pessoas. 
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2.2 Currículo e Educação Física na educação não-formal  

 

 Quando se fala de educação não-formal, trata-se segundo o Ministério da 

Educação-MEC (2015), da educação ofertada fora do sistema de ensino, mas que é 

considerado complementar a este. Desse modo, a educação não-formal contempla 

uma diversidade de situações educativas nas quais tem exercido um papel 

significante para a complementação dos saberes e construção de aprendizagens 

significativas. Além do mais a educação não-formal é desenvolvida em outros 

espaços da comunidade como, por exemplo, em fundações, programas sociais, 

onde são espaços que buscam lutar pelos direitos e contra as diferenças, de acordo 

com Libâneo (2002). 

Dessa forma a educação não-formal potencializa o individuo através de suas 

aprendizagens, as ações tendem a fortalecer e fazer-se conhecer seus direitos e 

deveres como cidadão, como também de exercerem papéis de líderes em sua 

comunidade podendo terem o direito de também lutarem contra as desigualdades 

que são postas a sociedade.  

 As práticas, projetos e ações esportivas realizadas por instituições de 

educação não-formal estão alinhadas ao viés da inclusão cidadã, pois além de 

promover o resgate e fomento das riquezas culturais da sociedade, ainda contribui 

com significância para o compartilhamento e fortalecimento dos valores e 

experiências vividas anteriormente pelas pessoas do lugar. 

 É importante destacar que a educação não-formal consegue unir cultura e 

política como estratégia para contribuir com a formação do seu publico, que 

dependendo da instituição pode atuar com perfis diversos. 

 Segundo Fávero (2007, p.614), a educação não-formal nada mais é do que 

“atividades que ocorriam à margem das escolas, mas que reforçavam a 

aprendizagem escolar, nas bibliotecas, no cinema, no esporte, na arte”, neste 

sentido, há muitos conceitos que descrevem a educação não-formal. Para Gadotti 

(2005) a educação não-formal é todo o processo de formação que tem o objetivo de 

despertar a consciência para os direitos, deveres necessários para o exercício da 

cidadania, bem como da democracia. 

 Entretanto, destaca-se a educação não-formal advinda dos espaços das 

organizações não governamentais, programas sociais, organizações da sociedade 

civil, que vem desempenhando um trabalho significante para a formação de uma 



16 
 

sociedade mais justa, e para o desenvolvimento de educandos a partir de uma 

proposta de educação integral, ou seja, reconhecendo no sujeito sua integralidade.  

 Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), a educação não-formal vem desde muitos anos se fortalecendo 

através do terceiro setor, como um suporte para qualificação educacional 

principalmente às comunidades carentes, sendo um fator principal para a redução 

das desigualdades sociais e desenvolvimento do território. 

 Mesmo com várias propostas para o ensino público, ainda é perceptível 

modelo educacional preso ao tradicionalismo sem reconhecer os conhecimentos 

construídos por trás dos muros escolares. O papel do professor, neste contexto, se 

torna essencial para compreender o que poderia vir a ser fracasso ou sucesso nas 

atividades de educação física, visto que, segundo Tardif e Lessard (2005) propostas 

educacionais eficazes advém de profissionais com um olhar voltado para o 

educando, reconhecendo que a construção do conhecimento parte das vivências do 

educando, com o educando e para o educando, ou seja, um alinhamento do que se 

deseja ter como resultado partindo da necessidade e realidade do outro.  

 Geralmente essas instituições, organizações e programas sociais 

desenvolvem uma proposta de esporte visando a redução da marginalidade, 

inclusão social, integrando educandos e suas famílias, bem como a comunidade, 

fortalecendo vínculos e despertado o autoconhecimento de habilidades e talentos na 

área esportiva, como cita Bendrath (2010). 

 Não diferente da educação formal, o currículo da educação física nestes 

espaços estabelecem um quadro de contribuições fundamentais para a formação 

dos educandos ao longo de sua participação. O valor pedagógico é imensurável, 

visto que, há muita relação com os conteúdos desenvolvidos no espaço escolar, 

trata-se de um reforço, mas muitas vezes com um olhar diferente, de inclusão, 

visando o trabalho em equipe, a cooperação como vertente de desenvolvimento 

individual e coletivo, de relacionamento e integração na sociedade, visto que, o 

modelo pedagógico da educação não-formal está embasado para as necessidades 

locais, percorrendo caminhos que favoreçam tanto o desenvolvimento individual 

quanto o coletivo, ou seja, o desenvolvimento não se dar de forma isolada, mas 

numa concepção voltada para a inclusão. 

 É importante destacar que o currículo de educação física nos espaços da 

educação não-formal é bem mais flexível, pois quem dar o direcionamento para 
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onde avançar e se deve avançar são os educandos por meio da apresentação 

espontânea das aprendizagens construídas nas aulas. Para isso, uma das diretrizes 

do currículo são os aspectos culturais, que são valorizados nas atividades, 

articulando de forma interdisciplinar o conteúdo com a realidade dos educandos. 

Dessa forma, a flexibilidade do currículo é sempre presente na educação não-formal 

de modo a atender os objetivos maiores que dão realmente sentido as necessidades 

do público atendido, segundo Dib (1992). 

 Um dos desafios dos educadores que atuam nas instituições de educação 

não-formal é a reprodução da prática pedagógica tradicional nas escolas, pois os 

educandos tem mais dificuldades para envolvimento, valorização e compreensão 

das atividades propostas, dificultando a aprendizagem. 

 Concluindo, é preciso destacar que a educação não formal não está 

buscando ou sugerindo mudanças contra a educação formal, pelo contrário, a escola 

deve evidenciar as potencialidades do cidadão pela sua forma de ser, reforçando o 

direito dele colocar em práticas suas potencialidades artística e pessoal.  

 

 

2.3 Esporte e Cidadania 

 

Na maioria dos espaços que há a realização de atividades esportivas é 

comum a prática de esportes que restringe seu objetivo apenas a formação do 

atleta, envolvendo os mais aptos à prática, isso vem transformando a prática 

esportiva num cenário de competição e exclusão, minimizando o interesse das 

meninas, atitudes de cooperação e integração, pois a individualidade se sobressai 

todo o tempo. Conforme cita Ferreira,  

 

[...] o esporte, como um direito de todos, só acontece se tiver sentido para o 
indivíduo, inclusive, de diversão. [...] Cada um, homem ou mulher, criança 
ou idoso, pobre ou rico sente, pensa, age, imagina e deseja, interagindo 
significativamente com o mundo, incluindo o mundo do esporte. 
(FERREIRA, 2002, p. 50) 
 
 

 Uma forma de mudar essa realidade, principalmente nos espaços 

educacionais e sociais, o esporte educativo transcende a visão do esporte como 

busca por resultados, ou seja, é compreendido como ferramenta de inclusão, 

participação e socialização de pessoas, independente de religião, raça e etnia à 
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prática de modalidades esportivas tendo o foco não na formação só de atletas, mas 

na formação de cidadãos fundamentado em valores como co-educação, 

emancipação, participação e cooperação, e é nessa perspectiva que crianças, 

adolescentes e jovens acessam as práticas, aprendem e se divertem ao mesmo 

tempo, segundo a Unesco (2000). 

Diante do cenário em que crianças, adolescentes e jovens vivem é preciso 

dar um novo rumo, almejando um futuro que preze mais pela igualdade, fraternidade 

e pro atividade, Vigotsky (1984) afirma que os jogos possibilitam a capacidade de 

resolver problemas a partir de sua criação sob a orientação de outra pessoa (seja 

educador ou professor). Neste contexto, é preciso ter um olhar de possibilidades 

para o trabalho com esportes, pois uma das melhores formas de construir e embasar 

um conhecimento é ensinando também, assim, não diferente das demais disciplinas 

é importante oportunizar e incentivar o aluno para a pesquisa, criação e 

compartilhamento de saberes e prática na área esportiva. 

De início precisamos localizar a concepção sobre cidadania para 

entendermos e analisamos as praticas esportivas para a contribuição na formação 

cidadã. Para isso discutimos em cima dos estudos de Plasencia (2001) onde afirma 

que:  

 

A educação para cidadania no horizonte de democracia tem sido concebida, 
implementada e estudada a partir de distintos enfoques de democracia [...] 
Essa educação se constrói, nos movimentos sociais, a partir de suas lutas 
cotidianas, vistas essas como um processo eminentemente educativo. Este 
processo abrange, entre outras dimensões, a da organização e cultura 
política. (PLASENCIA, 2001, p. 15-16) 
 
 

Isso mostra que a história mostra que os professores de educação física, se 

apegaram as regras, fundamentos do esporte, espaços físicos, pessoas adequadas 

para tal modalidade, alimentando uma cultura de disciplina e rigidez, tornando isso 

símbolos que até hoje permanece. 

Mesmo diante da variedade dos contextos para que a aprendizagem seja 

garantida, é preciso que as situações e métodos de trabalho na aula deem evidência 

ao aluno, tendo ele no centro do saber e como protagonista de todo o processo de 

ensino-aprendizagem. Nisso é adquirido ações democráticas e ações pedagógicas 

que desenvolva de forma efetiva como uma contribuição na formação cidadã. 
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É necessário que possamos contribuir tornando os espaços esportivos e 

educacionais mais leves e que eles possam sentir que ali ele pode ser democrático 

e opinar da melhor forma possível, começando a entender que a partir daquele meio 

é um espaço de prática de esportes com regras, e disciplina que já vem do seu 

contexto histórico, é também um lugar educacional, onde o mesmo pode ser 

protagonista sendo visto na sociedade como ferramenta de contribuição para a  

cidadania.  

Segundo a PNE (2005), o esporte é claramente uma ferramenta de conexão 

entre as pessoas, e no espaço escolar é fundamental não só para saúde mental e 

física, mas, também tem sua importância para formação de amizades e formação 

para cidadania, no combate a violência e criminalidade. 

Os alunos diariamente são fortemente influenciados seja na sociedade ou 

pela Tv e demais equipamentos tecnológicos que contribuem para sua formação 

cidadã, neste contexto, o esporte como ferramenta de transformação tem papel 

fundamental quando se é trabalho pensando nos valores. Quando há inversão 

desses valores, o professor precisa intervir apresentando o modo certo de agir, são 

esses diálogos que fortalecem a formação cidadão e contribuem para o 

fortalecimento dos valores. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa teve um caráter exploratória de abordagem qualitativa, a escolha 

se deu pois, como argumenta Minayo (1994) “É a pesquisa que alimenta a atividade 

de ensino e a atualização frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma 

prática teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação.” Neste sentido, a pesquisa 

de abordagem qualitativa não se fundamenta na representação numérica, mas, na 

que possibilita a compreensão da totalidade do problema investigado. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população deste estudo foram os participantes das atividades relacionadas 

ao Esporte Educacional da Associação Cultural Pisada do Sertão. Esta encontra-se 

localizada na Rua Maria das Dores de Carvalho, 156, na cidade de Poço de José de 

Moura-PB. Além das atividades esportivas as crianças, adolescentes e comunidade 

participam de atividades musicais, de esporte educacional, de leitura e de dança. 

Por questões pedagógicas estes são divididos por ciclos que correspondem às 

faixas etárias mostradas no quadro abaixo: 

Ciclo Faixa etária 

1 5 a 6 anos 

2 7 a 9 anos 

3 10 a 12 anos 

4 13 a 17 anos 

 

A amostra desta pesquisa foi composta pela Coordenadora Pedagógica da 

Associação Cultural Pisada do Sertão e 20 adolescentes do ciclo 4. Como critério de 

inclusão participaram desta pesquisa apenas crianças e adolescentes que 

participam regularmente a mais de 6 meses das atividades. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados foi feita a partir da entrevista semiestruturada a qual seguiu 

um roteiro de 05 perguntas (conforme apêndice A). A escolha pela entrevista 

semiestruturada justifica-se por tratar-se de um instrumento que pode ser 

modificado/adaptado no decorrer da entrevista para cada público (coordenadora e 

educandos), assim, o questionário teve questões idênticas para os dois públicos e 

questões diferente, mas com o mesmo objetivo para que assim possibilitasse a 

coleta de informações para posterior análise. 

 Neste contexto, a entrevista se torna necessária pois segundo Selltiz et al, 

(1967), 

[...] a entrevista é bastante adequada para a obtenção de informações 
acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, 
pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas explicações 
ou razões a respeito das coisas precedentes (SELLTIZ et al., 1967, p. 273). 

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS  

 

 A coleta de dados foi realizada a partir de entrevistas in loco, de forma 

individual, nas quais tiveram um teor qualitativo, visando o aprofundamento nos 

aspectos subjetivos que propiciarão maior investigação acerca do tema abordado. 

 Para isso, foi realizado o primeiro contato com a Associação Cultural Pisada 

do Sertão por meio da presidente onde foi apresentado a pesquisa e sua 

importância tanto para a Pisada do Sertão quanto para os educandos envolvidos nas 

atividades. Por conseguinte, foi apresentado a carta de anuência  de autorização da 

realização da pesquisa e marcado o dia de encontro com a população participante 

da entrevista antes das aulas na própria sede da Pisada do Sertão. 

 A entrevista foi realizada de forma individual, para que não ocorresse 

dificuldades no diálogo devido a timidez, falta de concentração e interação entre o 

participante e o pesquisador. 

 

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 
 

Os dados para o presente trabalho foram obtidos através de entrevistas, nas 

quais foram analisadas a partir da leitura e interpretação e confrontados com a 
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literatura disponível para que fosse possível referenciar as conclusões acerca dos 

mesmos. 

A partir destes eixos norteadores apresentados nos capítulos e com base no 

conhecimento construído a partir das leituras de obras textuais de diversos autores 

os resultados obtidos foram confrontados com a literatura disponível para que se 

possa concluir sobre os mesmos. Para isso, foram apresentadas as principais ideias 

de autores e pesquisadores acerca da temática, com o intuito de contribuir para uma 

melhor compreensão do assunto, favorecendo a obtenção de resultados. 

 

3.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 Esta pesquisa obedeceu aos critérios do comitê de ética do Conselho 

Nacional de Saúde, conforme resolução n° 466/2012, e foram pedidas autorizações 

ao sujeito da pesquisa ou responsável através de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme Comitê de Ética em Pesquisa para utilização dos dados dos 

participantes nesta pesquisa bem como a divulgação dos resultados. O avaliado ou 

seu responsável estiveram cientes que poderiam desistir a qualquer tempo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Com a finalidade de identificar as contribuições do esporte educativo para a 

formação cidadã das crianças e adolescentes, aplicou-se uma entrevista aos 

educandos para análise, os sujeitos são identificados pela palavra “participante” 

precedida da numeração de ordem da entrevista. Participaram desse processo de 

coleta de dados 20 crianças e adolescentes que participam das atividades da 

Associação Cultural Pisada do Sertão, sendo 11 do sexo masculino e 09 do sexo 

feminino, com idade média entre 13 e 17 anos de idade e, a Coordenadora 

Pedagógica também da Associação Cultural Pisada do Sertão.  

 Com os educandos, foi indagado inicialmente o que é cidadania, conforme 

análise foi possível identificar que é do conhecimento de todos o significado de 

cidadania, conforme apresentado: 

“A cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por uma pessoa que vive 

em uma comunidade.” (Participante 1) 

“Qualidade ou condições de um cidadão, que como membro da sociedade está no 

direito de participar da vida política e das políticas públicas como saúde, educação, 

lazer, esporte, segurança pública e entre outros.” (Participante 3) 

“Cidadania para mim, é também é lutar pelos direitos de todos os cidadãos.” 

(Participante 6) 

“É a participação de integrantes em uma comunidade de forma inclusiva e de 

respeito, buscando pelos seus direitos.” (Participante 8) 

“Participar de atividades para o bem único de uma sociedade.” (Participante 10) 

“Ser livre, lutar pelos seus direitos e seus deveres.” (Participante 11) 

 Em relação a Coordenadora Pedagógica foi indagado a esta a compreensão 

sobre cidadania, e a mesma falou  

 

Cidadania é o que representa a condição do sujeito que cumpre com seus 
deveres, luta por seus direitos nos quais são garantidos por lei e que 
contribuem com a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, 
inclusiva, através de atitudes positivas e pelo diálogo igualitário. 
(Coordenadora Pedagógica) 
 
 

 Conforme observado, é possível evidenciar que os entrevistados 

compreendem o conceito sobre cidadania, a maioria consegue apresentar 
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claramente, outros usam poucos termos, mas, levam ao mesmo sentido. Para Covre 

(1998) cidadania é a atuação do indivíduo ao acessar seus direitos e exercer seus 

deveres, segundo o autor 

 
[…] ser o próprio fomentador da existência dos direitos a todos, ter 
responsabilidade em conjunto com a coletividade, cumprir as normas e 
propostas elaboradas e decididas coletivamente, fazer parte do Governo, 
direta ou indiretamente, ao votar, ao pressionar através de movimentos 
sociais ou participar de assembleias […]. (COVRE, 1998, p. 9) 
 

 Covre destaca ainda que a anos atrás a compreensão que se tinha sobre 

cidadania era o direito a votar, um conceito errôneo pois cidadania não se limita  

somente ao voto, vai bem mais além. É observável ainda que nas entrelinhas das 

respostas dos entrevistados é possível encontrar termos como inclusão e liberdade, 

e termos como esses estão apresentados no Estatuto da Criança e do Adolescente-

ECA (1990), o art. 16 diz que  

 
Art. 16 O direito a liberdade compreende os seguintes aspectos:  
I – Ir, vir e está nos logradouros públicos e espaços comunitários, 
ressalvadas as restrições legais; 
II – Opinião e expressão;  
III- Crença e culto religioso; 
IV – Brincar, praticar esportes e divertir-se; 
V -  Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação; 
VI – Participar da vida política, na forma da Lei; 
VII – Buscar refúgio, auxílio e orientação. (BRASIL, 1990, p.13 e 14) 
 
 

 Para Tubino (1992), o esporte deve ter como objetivo a formação para a 

cidadania, sendo a prática esportiva apoiada aos princípios na qual a inclusão 

fortifica a democratização dessa prática, dando oportunidades a todos mostrarem e 

desenvolverem suas habilidades. 

 Assim, é possível verificar que conceitualmente os educandos entrevistados 

compreendem o exercício da cidadania, seguindo esse pensamento, Reis et al. 

(2013) ressalta que “acreditamos que educar para a cidadania é diferente de educar 

para compreensão dos limites históricos e teóricos da cidadania.” (REIS, et al, 2013, 

p.34). É importante destacar a fala do participante 3, quando cita  

“… direito de participar da vida política e das políticas públicas como saúde, 

educação, lazer, esporte...” (Participante 3) 

 Quando ele retrata isso leva-nos a considerar que esta compreensão está 

também muito relacionada a democracia, Canela e Nascimento (2009) discorre que 
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essa participação nas políticas públicas está vinculado efetivamente ao direito a voz 

no processo de tomada de decisão que podem mudar ou não suas vidas. 

 Entretanto, mesmo estando na modernidade o acesso às políticas públicas 

ainda é desigual, como ressalta Brumer, 2000 apud Herédia; Cintrão, 2006 que o 

acesso as políticas públicas se torna mais difícil nas áreas rurais, principalmente nas 

regiões mais pobres. Neste contexto, uma criança com essa compreensão tem 

grande probabilidade de exercer sua cidadania de forma incisiva e assertiva, 

diminuindo os riscos de violações de seus direitos. 

 Contribuir para a formação cidadã de crianças e adolescentes no mundo 

atual é bem desafiador, pois como afirmar Rousseau (2003) 

 

[…] formar cidadãos não é trabalho para um só dia; para termos homens 
precisamos educá-los quando ainda são crianças, até porque, se os 
homens não forem ensinados a amar certas coisas, será impossível ensiná-
los a amar umas mais que outras – a preferir o que é belo ao que não passa 
de uma deformidade. (ROUSSEAU, 2003, p. 22) 
  

 Neste contexto, foi perguntado aos participantes se a Pisada do Sertão 

contribui para a cidadania, participante 17:  

 

Sim, a Pisada me ajuda tanto a entender o que é cidadania, como a 
praticar, além das atividades que ela realiza que nos dar a oportunidade de 
ser engajados, como por exemplo, ser líder, participar dos conselhos, 
realizar ações na comunidade lutando pelo direito de outras crianças e 
adolescentes. (Participante 17) 

 

 O participante 18 apresentou que  
 

A Pisada contribui até para a cidadania da comunidade de Poço de José de 
Moura, pois as atividades realizadas, especialmente o esporte não é para 
ser praticado só por quem sabe, mas principalmente quem nunca jogou, 
porque eles veem a questão da inclusão, do trabalho em equipe. 
(Participante 18) 
 
 

 O Participante 14 relatou que, 

“Sim! Todas as atividades da Pisada do Sertão contribuem para a cidadania, o 

esporte mesmo me fez entender mais que todos tem direitos, inclusive a jogar, 

jogando bom ou ruim é um direito de todo mundo participar.” (Participante 14) 

“Sim! Pois nela a educação, lazer, recreação e outras ações me fazem muito bem”. 

(Participante 7) 

 Diante do exposto, é possível constatar que os participantes consideram que 

a Associação Cultural Pisada do Sertão contribui para a cidadania destes, tanto por 
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meio de oficinas, onde a de esporte foi bem citada, como também as demais ações 

que a organização realiza que geram impacto, segundo os participantes, na 

comunidade. 

“Sim, ela ajuda muitas crianças e adolescentes em muitas coisas, inclusive a cidade 

que ficou mais limpa, com árvores, etc.” (Participante 6) 

“Ela me tornou mais sociável e participativo.” (Participante 8) 

“Sim, porque a Pisada tira as crianças e adolescentes da rua que não tem nada pra 

fazer, e trouxe pra dentro dela para aprender mais coisas novas.” (Participante 10) 

 É observável que nos relatos dos participantes 8 e 10 os termos “ser mais 

sociável”, “participativo”, “sair da ociosidade e da rua”, demonstra que as atividades 

desenvolvidas pela Pisada do Sertão não são meros conteúdos sem sentidos e 

significados, Callai (2013) cita que 

 
[…] a dimensão ética do trabalho do professor implica um ensino 
significativo, pleno de sentido [...] tem o privilegio de fornecer os elementos 
necessários para a construção do conhecimento, para que o aluno construa 
o seu entendimento de mundo, para que seja sujeito de suas ações, enfim, 
para que exerça a sua cidadania. (CALLAI, 2013, p. 101) 
 

 Neste sentido, o aspecto teórico metodológico das atividades precisam 

despertar nos educandos a visão sobre si e sobre o mundo, levando-os a 

compreender o que é importante e benéfico para si e para o outro, sendo o 

protagonista e não simples cidadão passivo. 

   Segundo Rousseau (2004), o modelo educacional deve ter o objetivo 

de educar na perspectiva de tornar as pessoas humanas, segundo o autor “viver é o 

ofício que quero ensinar-lhe. Ao sair das minhas mãos, concordo que não será nem 

magistrado, nem soldado, nem padre; será homem, em primeiro lugar” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 15).  

 A Coordenadora Pedagógica apresentou que, 

 

A Associação Cultural Pisada do Sertão contribui para a cidadania de seu 
público, pois buscamos garantir que os direitos de crianças e adolescentes 
sejam garantidos segundo o ECA. E buscamos desenvolver competências e 
habilidades através do desenvolvimento de atividades socioeducativas e 
culturais que possam contribuir com a formação humana integral desses 
sujeitos. (Coordenadora Pedagógica) 

 

A educação integral torna-se um conceito poderoso e representa uma grande 

oportunidade de desenvolvimento em diversas áreas para as instituições 

educacionais. Como sustenta Jaqueline Moll (2007), 
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[...] traduz um conceito, ou melhor, traduz uma das dimensões do enlace 
entre a visão sistêmica de educação e desenvolvimento, que organiza, em 
torno da escola pública, ações na área da cultura, do esporte, dos direitos 
humanos e do desenvolvimento social, mediante ampliação da jornada 
escolar. (BRASIL, 2007, p. 43). 
 

Gadotti (2009) complementa da seguinte forma: 

 

[...] a ampliação da jornada, na perspectiva da educação integral, auxilia as 
instituições educacionais a repensar suas práticas e procedimentos, a 
construir novas organizações curriculares voltadas para concepções de 
aprendizagens como um conjunto de práticas e significados 
multirreferenciados, inter-relacionais e contextualizados, nos quais a ação 
educativa tenha como meta tentar compreender e modificar situações 
concretas do mundo. (GADOTTI, 2009, p. 36). 
 

 Nessa perspectiva, a educação deve estimular o desenvolvimento dos 

educandos nos diversos aspectos, não só alfabetizar ou desenvolver uma 

habilidade, mas como utilizá-la a seu favor e ao favor do outro. 

 Muito se falou em direitos e deveres, principalmente quando foi questionado 

sobre o conceito de cidadania, assim, foi perguntado aos educandos quais seus 

direitos e deveres.  

“Direito do cidadão é se identificar culturalmente como parte de um território, e seus 

deveres é exercer a cidadania e ter consciência de suas obrigações”. (Participante 

1) 

“Na minha idade meus direitos são brincar, ter uma família, direito a vida e outros, e 

meu dever é estudar”. (Participante 2) 

“É ter acesso à educação, saúde, trabalho e ao lazer e esporte, já os deveres é 

respeitar o pensamento do próximo, é agir dentro da lei”. (Participante 4) 

“Respeitar o próximo, estudar fazer as coisas corretas na sociedade”. (Participante 

9) 

“Dever é cuidar da minha sociedade, meus direitos brincar, correr, falar e escutar”. 

(Participante 11) 

“Meu dever é cuidar da minha sociedade e tenho direito de brincar, correr, falar e 

escutar”. (Participante 12) 

  Conforme a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente-ECA e dá outras providências, os direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes estão organizados em 5 categorias, sendo 

elas: Direito à vida e a saúde; Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade; Direito à 
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convivência familiar e comunitária; Direito à educação, à cultura, ao esporte e, ao 

lazer e; Direito à profissionalização e à proteção no trabalho. É uma das Leis mais 

importantes em termos de proteção de crianças e adolescentes. 

 Ao contrário do que se pensa, o ECA não trata apenas dos direitos, a Lei  

também dispõe de conteúdo sobre os deveres desses pequenos em meio as 

entrelinhas, que norteiam as regras de convivência importante para o 

desenvolvimento infantil. 

 Analisando as respostas dos participantes entrevistados, é perceptível que 

eles tem clareza de seus direitos, os resultados apontam o reconhecimento dos 

direitos, principalmente aqueles que são do perfil dos participantes, a exemplo dos 

direitos a brincar, educação, lazer, além das citações sobre falar, escutar, respeitar.  

 Neste contexto, a educação também tem como objetivo a promoção do 

desenvolvimento da personalidade e das aptidões da criança e do adolescente, 

preparando-os para a vida adulta com respeito pela sua identidade e seus valores, 

segundo Unicef (1989).  

 Por conseguinte foi indagado aos participantes sobre como era a relação 

com a prática esportiva antes de participar das atividades esportivas da Pisada do 

Sertão. Conforme questionado,  

“Não tinha nenhuma prática, porque eu não tinha oportunidades, só depois que 

entrei na Pisada comecei a ter essas oportunidades”. (Participante 17) 

“Imaginava o esporte só como algo competitivo, ou uma atividade corporal”. 

(Participante 15) 

“Eu praticava só futebol”. (Participante 13) 

“Eu só andava de bicicleta”. (Participante 14) 

“Era péssimo, porque eu pensava que esporte era só jogar bola, e aprendi que é 

muito mais que isso”. (Participante 9) 

“Eu não participava da prática porque não tinha muito jeito pra essas coisas, eu 

achava que esporte era só pra quem já sabia”. (Participante 3) 

 Diante do exposto, pode-se verificar que alguns participantes não tinham 

acesso à prática esportiva, outros consideravam que esporte era só jogar futebol e o 

acesso era só para quem tinha experiência. Neste contexto, Kunz (2001) cita que 

todos os alunos devem ter oportunidade de vivenciar experiências esportivas, é 

necessário ainda ir além da prática de futebol. Para Darido (2003), a disciplina de 

Educação Física é uma ferramenta da educação, que agrega valores educativos, 
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sociais e culturais, além de despertar nos alunos o conhecimento sobre o próprio 

corpo e seus limites, ou seja, é preciso oportunizar os alunos ao acesso a prática 

esportiva, neste contexto é possível verificar que a compreensão sobre a prática 

esportiva do participante 9 está limitada apenas ao futebol. 

 Para Freire (2000), os professores incumbidos de ensinar esportes não se 

sentem suficientemente convencidos de que é possível ensiná-los, o que 

consequentemente afasta ainda mais os alunos das atividades de Educação Física. 

  O participante 15 ao citar “Imaginava o esporte só como algo competitivo...” 

nos leva a compreender que ao conceito sobre esporte se limitou apenas no viés da 

competitividade, segundo Assis (2001) 

 

Na escola, é preciso resgatar os valores que verdadeiramente socializam, 
privilegiam o coletivo sobre o individual, garantem a solidariedade e o 
respeito humano e levam a compreensão de que o jogo se faz com o outro 
e não contra o outro (ASSIS, 2001, p. 28). 
 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs de Educação Física (1997) 

apresentam que “A Educação Física escolar deve dar oportunidades a todos os 

alunos para que desenvolvam suas potencialidades, de forma democrática e não 

seletiva, visando seu aprimoramento como seres humanos”, assim, fica claro que a 

forma como o professor oferta a disciplina muda toda a forma dos alunos 

compreenderem e consequentemente participarem das atividades. 

 Por fim, foi perguntado ao grupo focal dessa dissertação se eles consideram 

que de alguma forma o esporte praticado na Pisada do Sertão contribui para o 

desenvolvimento deles enquanto cidadão. Segundo os participantes, 

“Sim, pois proporcionou o meu desenvolvimento educativo, qualidade de vida, e 

acesso ao lazer”. (Participante 7) 

“Sim, me tornei mais sociável, participativo, com autoestima elevada e mais 

saudável”. (Participante 8) 

“Sim, eu era muito lerda e acabei ficando mais esperto com as coisas que 

acontecem ao meu redor, na minha cidade”. (Participante 10) 

“Sim, pois as atividades realizadas me ajudam e garantem o desenvolvimento de 

minhas habilidades e competências, através de uma prática prazerosa e que traz 

muito benefícios a minha saúde e no convívio com os colegas”. (Participante 15) 

 Analisando os discursos dos participantes é possível verificar que todos 

consideram que a Pisada do Sertão vem contribuindo para o desenvolvimento, seja 
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nos aspectos cognitivos, motor, da formação cidadã ou até mesmo na relação com 

do educando com o esporte e com os demais colegas. 

 Neste contexto, Gonçalves (1994) afirma que  

 

Dentro da perspectiva transformadora, a prática do esporte no âmbito 
escolar, fugindo de uma prática de competição exagerada, elitizante e 
agressiva, oferecem amplas oportunidades ao professor de educação física 
para proporcionar aos alunos autênticas experiências corporais e, ao 
mesmo tempo, a possibilidade de vivenciar concretamente princípios 
democráticos. (GONÇALVES, 1994, p. 160) 
 

 Ou seja, o esporte numa perspectiva transformadora possibilita alternativas 

pedagógicas tanto no interior da escola, quanto fora dela. Ferreira (1993) reforça 

que os conteúdos devem desenvolver a capacidade de conhecer humanamente o 

mundo, ou seja, retrata bem o que o participante 10 apresentou quando se refere a 

conhecer a cidade e o que passa no seu entorno, visto que, a prática esportiva 

despertou neste não só o reconhecimento de suas habilidades, mas ampliação do 

olhar e a leitura da realidade que está inserido. 

  Ainda aqui é possível verificar no discurso dos participantes palavras 

relacionadas aos seus direitos e deveres, a exemplo, saúde, lazer, convivência 

comunitária, o que reforça o quanto o grupo focal está fundamentado nas diretrizes 

do esporte e como este vem contribuindo para a formação humana e cidadã. 

 Na entrevista à Coordenadora Pedagógica, questionou-se ainda se ela 

observava alguma mudança relacionada a cidadania dos educandos que estavam a 

mais de 06 meses participando das atividades esportivas da Pisada do Sertão.  

 

As mudanças acontecem através da percepção dos sujeitos diante das 
situações, seja no contexto escolar, social ou familiar, ao aprender a 
conviver com as diferenças, ao proporcionar a inclusão nas atividades 
coletivas e nas brincadeiras, a equidade, a respeitar as regras do jogo e 
respeitar as opiniões. As mudanças também estão presentes no 
desenvolvimento da autonomia e na capacidade de mediar a resolução de 
conflitos. (Coordenadora Pedagógica) 
 

 Bracht (1986), defende que é preciso entender normas, valores e atitudes 

que o sujeito assume durante o processo de socialização na prática esportiva e que 

essas características estão relacionadas com valores bem mais externos, que 

perpassa a prática na escola. Para Bracht o esporte tem a função educacional, em 

que o indivíduo aprende valores e comportamentos que viabilizarão sua vivência na 

sociedade.  
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 Assim, respeitar as regras no jogo, a inserção de meninos e meninas nas 

práticas esportivas é um bom sinal de mudança de comportamento dos educandos, 

visto que estamos numa realidade em que a relação interpessoal está bem frágil nos 

adultos, imaginemos nas crianças e adolescentes. 

 Por fim, foi questionado se há aspectos diferentes entre o currículo de 

Educação Física na Pisada do Sertão e na escola,  

 

As diferenças são bem visíveis, pois a Organização já proporcionou uma 
formação continuada com todos os profissionais das escolas municipais e 
estadual que atuam na área de educação física e percebemos a falta de 
interesse dos profissionais em atuar na perspectiva de esporte educacional. 
O currículo da educação física das escolas públicas de nosso município, 
não contempla ginástica, lutas, outras modalidades esportivas além futsal e 
vôlei, danças e esportes de aventura. No caso da dança, é trabalhada de 
forma pontual para apresentações de eventos. Na Pisada do Sertão, a 
prática esportiva trabalha na perspectiva educacional, com jogos 
cooperativos e de competição, mas que a competição não gere conflitos, 
mas aprendizagem. No atual cenário da educação, ao tratar de currículo 
discutimos as aprendizagens da BNCC na qual norteia todo trabalho do 
professor e na disciplina de educação física segundo a BNCC está 
integrada à área de Linguagem, onde contempla os aspectos culturais e 
sociais das práticas corporais que devem ser trabalhados com os alunos. 
(Coordenadora Pedagógica) 
 

Como apresenta a Coordenadora Pedagógica, há diferenças no currículo de 

educação física da Associação Cultural Pisada do Sertão e da escola, entretanto, o 

currículo, enquanto construção cultural, precisa estar sempre vinculado a formas 

específicas de organização da sociedade e da educação e não deve ser 

compreendido como um campo neutro, ou algo estático, mas apresenta desafios 

enquanto a sua construção.  

Ferraço (2017) diz que o currículo parte da ideia da organização prévia ou 

não de experiências e ou de situações de aprendizagens que buscam criar novos 

sentidos. Para Sacristán (2000), o currículo é antes de tudo o resultado de um 

equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo em um 

determinado momento, configurando-se como o reflexo de um determinado projeto 

de cultura e de socialização. 

A BNCC (2017), enquanto documento normativo, previsto na legislação, 

define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo do ensino fundamental, na qual através da proposta de 

desenvolvimento de competências e habilidades busca promover a formação 

humana integral. Nesse documento, prescrevem-se competências e habilidades, 
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conteúdos, ou como preferem denominar, segundo Cury (2018), direitos de 

aprendizagem (MEC, 2018, apud Cury, 2018). Nas discussões entre currículo e 

BNCC, assim afirma Cury sobre o documento oficial do MEC: 

 

BNCC serve como referência para a construção e adaptação dos currículos 
de todas as redes de ensino do país. As redes e escolas seguem com 
autonomia para elaborar, por meio do currículo, metodologias de ensino, 
abordagens pedagógicas e avaliações, incluindo elementos da diversidade 
local e apontando como os temas e disciplinas se relacionam. BNCC e 
currículos têm, portanto, papéis complementares: a Base dá o rumo da 
educação, mostrando aonde se quer chegar, enquanto os currículos traçam 
caminhos. (MEC, 2018, apud, Cury, 2018) 
 

Diante do exposto, é importante também pensar currículo, a partir do aspecto 

da desigualdade e do papel que a escola tem em articuladora os processos de 

escolarização em um contexto de uma sociedade tão desigual. Neste sentido, o 

papel da BNCC também deve prevê o combate às desigualdades existentes no que 

se refere ao acesso ao conhecimento, as vivências e as oportunidades de 

aprendizagem existentes em todas as regiões do país.  

Sendo assim, torna-se ainda mais urgente aprofundar os estudos curriculares 

como forma de entender como funcionam os interesses sociais que se misturam ao 

conhecimento escolar na busca de uma visão homogênea de mundo. Cury (2018) 

destaca a necessidade de investir nas várias dimensões da formação humana, o 

que ao ver coaduna, em parte, com as pretensões da BNCC. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Política Educacional tem como objetivo também a formação de cidadãos 

críticos, sabedores de seu papel e este objetivo vai de encontro a proposta do 

esporte educacional, no qual utiliza de metodologia que despertam nos educandos o 

desenvolvimento da autonomia, do senso crítico, tornando-o conhecedor de seus 

direitos e deveres. 

 Diante do exposto, a educação física é uma disciplina que vem a ensinar os 

alunos a ter uma vida mais saudável tanto fisicamente quanto psicologicamente, 

entretanto, na prática é mais possível enxergar o ensino de esporte como 

rendimento nos espaços educativos, onde a inclusão acontece somente nas 

atividades de brincadeiras populares quando há incentivo por parte do professor. 

 Neste contexto, a partir dos estudos realizados nesta pesquisa, procurou-se 

ressaltar a influência do esporte educacional na formação cidadã de crianças e 

adolescentes sob a ótica do trabalho realizado pela Associação Cultural Pisada do 

Sertão confrontado com as ideias de diversos autores que dialogam com o tema.  

  Esta pesquisa revela que é possível sim, realizar atividades esportivas com 

foco no desenvolvimento integral dos educandos, sem necessariamente deixar a 

competição de fora do jogo, mas, trabalhar a compreensão de competição como 

algo que engaje os jogadores, levando-os a pensar e agir coletivamente, se 

colocando no lugar do outro. 

 Ainda nesta visão, o estudo realizado vem confirmar que o esporte é uma 

ferramenta que propicia os educandos a ampliação da visão sob sua realidade, os 

incentivando a lutarem pelos seus direitos assim como dos outros, contribuindo para 

a formação humana nos seus diversos aspectos.  

 Assim, justifica-se que práticas esportivas nessa linha educativa devem ser 

cada vez mais desenvolvidas e ofertadas nos diversos espaços da educação formal 

e não formal, pois favorecem uma melhor relação entre os educandos e com o meio 

que estão inseridos.  

  É importante destacar ainda que os desafios relacionados a execução dessa 

proposta também são muitos, como bem citou a Coordenadora Pedagógica, visto 

que já se inicia pela divergência da proposta executada nas escolas onde os 

mesmos educandos da Pisada do Sertão estudam, de um lado a proposta inclusiva 
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de outro lado a proposta competitiva e limitada apenas a algumas modalidades, 

além disso o maior desafio é o interesse dos professores no que se refere ao 

reconhecimento da importância dessa prática não só para o desenvolvimento dos 

educandos, mas também para a escola, pois o “ser cidadão” não deve e nem pode 

ser depois dos muros escolares. A autonomia, liderança e demais valores 

despertados nos educandos devem acompanhá-los nos diversos espaços que 

forem, agora imaginemos se a proposta de educação física fossem na mesma 

perspectiva o quão de resultados conquistados não haveriam. 

  Contudo, por meio desta pesquisa foi possível constatar que o trabalho 

realizado na oficina de esportes da Pisada do Sertão vem possibilitando muitos 

resultados em relação ao desenvolvimento e o interesse dos educandos pelas 

atividades esportivas, a equidade de gênero nos jogos onde oportuniza a inclusão 

de todos, bem como, o reconhecimento de seus direitos e deveres enquanto 

participante de uma sociedade. 
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APÊNDICE A:  

 

Instrumentos: Roteiros de entrevista 

 

Roteiro de entrevista para educandos. 

1) O que é cidadania para você? 

2) Você acha que a Associação Cultural Pisada do Sertão contribui para sua 

Cidadania? 

3) Quais os seus direito e deveres em quanto cidadão? 

4) Antes de participar das atividades esportivas da Pisada do Sertão, como era a 

sua relação com a prática de esporte? 

5) Você considera que de alguma forma o esporte praticado na Pisada do 

Sertão contribui para o seu desenvolvimento enquanto cidadão? 

 

Roteiro de entrevista aplicado a Coordenadora Pedagógica da Associação 

Cultural Pisada do Sertão. 

 

1) O que é cidadania para você? 

2) Você acha que a Associação Cultural Pisada do Sertão contribui para a 

Cidadania? Por quê? 

3) Você observa mudanças relacionadas a cidadania nos educandos após 06 

meses no mínimo de participação nas atividades esportivas da Pisada do 

Sertão?  

4) Há aspectos diferentes entre o currículo de Educação Física na Pisada do 

Sertão e na Escola? 
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APENDICE B 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Declaramos para os devidos fins, que aceitaremos o pesquisador José Orlando da 

Silva a desenvolverem o seu projeto de pesquisa Esporte educativo como 

ferramenta para inclusão de crianças e adolescentes: uma experiência da 

Associação Cultural Pisada do Sertão, que está sob a coordenação/orientação da 

Prof. Giulyanne Maria Silva Souto cujo objetivo é avaliar os aspectos 

comportamentais de crianças e adolescentes que participam das atividades de 

esporte educacional da Associação Cultural Pisada do Sertão, no Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Sousa. 

Esta autorização está condicionada ao cumprimento do pesquisador aos 

requisitos das Resoluções do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares, 

comprometendo-se utilizar os dados pessoais dos participantes da pesquisa, 

exclusivamente para os fins científicos, mantendo o sigilo e garantindo a não 

utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades. 

Antes de iniciar a coleta de dados o pesquisador deverá apresentar a esta 

Instituição o Parecer Consubstanciado devidamente aprovado, emitido por Comitê 

de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, credenciado ao Sistema 

CEP/CONEP. 

 

Sousa, em _____/ ________/ __________. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Nome/assinatura e carimbo do responsável onde a pesquisa será realizada  
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