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Resumo Apresenta-se uma pesquisa realizada no Mestrado em Educação/ UFRJ intitulada: A 

aprendizagem de Virtudes e desenvolvimento moral nas aulas de Educação Física Escolar. O 

problema se fundamentou em como se desenvolveu o processo da ensino/aprendizagem da ética, das 

virtudes nos modelos pedagógico competitivo e cooperativo na aula de Educação Física Escolar. O 

objetivo geral foi investigar como se desenvolve o ensino/aprendizagem das virtudes na prática 

pedagógica do professor de educação física que concebe, em suas aulas, o modelo pedagógico 

competitivo e cooperativo. Destacamos que a aprendizagem da ética/moral nas aulas de Educação 

Física não se limita às simples vivências ou cumprimento de regras, mas que as transcenda e que 

tenha o sentido de construção da cidadania, identidade e constituição da pessoa humana. 

Pesquisadores salientam que depois de um longo período, sem a devida atenção à Educação Moral, 

estudiosos voltam a levantar a necessidade de se educar moralmente, eixo de preocupação e discussão 

nos mais variados campos, especialmente, no campo educacional. A fundamentação teórica foi por 

meio da filosófia de Aladair MacIntyre, e Theodor Adorno. O filosofo Alasdair MacIntyre (2001) 

apoia sua perspectiva na tradição aristotélica e se preocupa em pesquisar questões da moralidade na 

pós-modernidade e seus pressupostos possibilitam aprofundar os conceitos de Desordem Moral e 

Emotivismo. Frente a uma perspectiva crítica destaca-se a filosofia de Theodor Adorno (2010), para 

quem a educação deve perseguir uma formação para a autonomia e para emancipação do sujeito. 

Dessa maneira, é significativo discutir a presença do conceito de barbárie na filosofia de Adorno 

(2010) atualidade. No que se refere à adolescência salientamos Erikson (1972) no que diz respeito a 

formação do Eu e do Eu mesmo enfatizando-se que uma personalidade saudável diz o que pensa e se 

expressa, de modo que os “eus” contracenam com os “outros” para formar o seu Eu mesmo 

razoavelmente coeso. A metodologia foi de cunho qualitativo na perspectiva de René Barbier (1985), 

que descreve a pesquisa-ação como uma prática de compreensão e de explicação da práxis dos grupos 

sociais de uma instituição por meio da Escuta Sensível. Os dados foram analisados a partir de Bardin 

(1977), com base na observação participante, nas oficinas e entrevistas semi-estruturadas. Os sujeitos 

da pesquisa se constituíram de uma turma comum de vinte nove alunos, sendo seis alunos com 

deficiência. Os resultados foram explicitados por meio das categorias de amizade, coragem, 



 

 

perseverança e justiça. Acredita-se que a aprendizagem das Virtudes tem a possibilidade de apoio 

pedagógico amplo no desenvolvimento moral dos alunos. 
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