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Introdução – Como eixo norteador do estudo estabelecemos aspectos que permeiam a capacitação 

para reflexões e ações que tematizem e anunciem possibilidades de intervenções pedagógicas em 

diferentes espaços institucionais. Sendo um tema amplo, porém pertinente, para elucidar 

questionamentos que surgem no campo acadêmico se estendendo até a área escolar. Sendo assim, 

entender o fenômeno corpo em movimento faz parte do processo educativo; ele é capaz de receber e 

transmitir conhecimento, todo corpo é corpo de idéias (OLIVEIRA, 2005.p.66). Como nos mostra 

(BRACHT,1999), o papel da corporeidade na aprendizagem foi historicamente subestimado. Hoje 

percebemos um movimento no sentido de recuperar a "dignidade" do corpo ou do corpóreo no que 

diz respeito aos processos de ensino e aprendizagem. Existe um certo estilo de dar aulas de 

Educação Física, na maioria das vezes valorizado pelos alunos, comunidade e direção da escola 

(DAÓLIO, 1993). A Educação Física escolar que vem sendo praticada, além de estilo, necessita ser 

um agente transformador da criança e para a criança, tendo por base os seus conteúdos sim, mas 

trazendo a diversificação, a reformulação dos mesmos através de uma contextualização contundente 

e desafiadora (DARIDO, 2004). Na educação de crianças, há sempre uma grande preocupação com 

o desenvolvimento de sua identidade. O desenvolvimento de sua identidade exige uma conduta 

explorativa (KUNZ, 2006, p.25). Pensando na participação e postura efetiva do professor de 

Educação Física escolar como coadjuvante, esse professor precisa incutir na criança um caráter 

social, ético, crítico e reflexivo (FREIRE, 2004). A escola precisa ser um espaço aberto, 

democrático e permissivo, para que esses atores, professor e aluno, construam essa relação de troca 

de aprendizagens e vivências para a construção do conhecimento (SOARES, 1996), defende ainda 

que, a escola seria um morno oceano onde se mergulha para conhecer. Como não se chega vazio até 

ela, este mergulho não é cego, ele é parte de um impulso humano para aprender. Objetivo - o 

presente estudo teve como objetivo identificar no cotidiano escolar a inserção da prática corporal 

como recurso na transformação da criança no seu desenvolvimento integral. Material e Método – 

realizado em uma escola pública do Estado de São Paulo participaram 32 alunos e 3 professores de 

Educação Física, sendo 15 alunos do sexo feminino e 17 do sexo masculino, divididos entre o 6° e o 

7° ano do Ensino Fundamental II, foi utilizado o teste não paramétrico do quiquadrado, considerado 

um nível de significância de p<0,05 para análise qualitativa, SPSS versão 16.0. Os alunos e 

professores responderam à questionários utilizando a escala de Likert. Resultados e Discussão - 

verificamos o gosto pela prática da Educação Física como agente transformador e sua importância 

em seu desenvolvimento, sendo 96,8% concordantes e 3,2% discordantes deste questionamento, 

bem como seu aprendizado propostos em atividades que contemplem a ludicidade com diferença 

estatisticamente significante (X²=9,978 GL= 1 p<0,005). Conclusão - a prática da Educação Física 



 

escolar possui alta relevância através de atividades propostas para uma aprendizagem significativa e 

transformadora na vida desses alunos quando bem organizada. 
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