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 RESUMO 

A Educação Física escolar desenvolve o conhecimento por meio das relações entre os 

indivíduos e é responsabilizada por ter conteúdo específico tematizando o saber relacionado às 

práticas corporais favorecendo o contato cultural imposto pela humanidade. Kunz 2010, reforça 

que na tentativa de mostrar mais uma vez que o esporte, conhecido atualmente pela sua alta 

performance e competitividade e mostrado na mídia, apresenta valores que são reduzidos no 

esporte para um tratamento pedagógico na escola. Ainda Bracht 2005, defende que no campo 

educacional o paradigma de aptidão física e esportiva que se sustentava de forma extensiva as 

práticas pedagógicas da Educação Física nos pátios escolares não tem o mesmo poder. A 

educação física não se trata apenas no aspecto físico, tem um sentido bem mais amplo, pois 

abrange diversos aspectos que contemplam a cultura corporal. Neste sentido Betti 2007,  

argumenta sobre a concepção de “cultura” que emergiu, nos anos 80 e 90 do século passado, 

como uma adequada resposta para os impasses teóricos e a “crise de identidade” da Educação 

Física à época. “Cultura corporal”, “cultura de movimento”, “cultura corporal de movimento.  

Daolio 2001, também afirma que a visão semiótica de cultura, entendida como conjunto de 

padrões de significados, permitiria considerar todos os homens como agentes de cultura e 

ampliar o conceito de cultura para um processo simbólico absolutamente dinâmico. Afim da 

descoberta do conhecimento prévio do professor sobre o esporte, é necessário que o professor 

de Educação Física tenha o conhecimento sobre a importância de desenvolver suas atividades 

pensando na cultura corporal do aluno. O objetivo deste estudo é verificar se os professores de 

Educação Física na escola trabalham o esporte numa perspectiva da cultura corporal.  
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