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Resumo. O presente trabalho pretende apresentar um levantamento e uma coleta de dados junto a 

professores de Educação Física que atuam nas primeiras séries do ensino fundamental e verificar quais 

os conteúdos da cultura corporal de movimento que segundo eles são prioritários no momento de 

organizar e planejar o ensino da Educação Física durante o ano letivo. Elencamos uma série de 

conteúdos culturalmente mais presentes na trajetória da pedagogia da Educação Física escolar, desde 

os clássicos como o esporte e a ginástica, passando pela capoeira, pelos jogos, atividades circenses, 

exercícios, atividades rítmicas e dança, práticas corporais alternativas, lutas e atividades físicas de 

aventura. Acreditamos que essa seleção de conteúdos enumerados compõe o rico patrimônio cultural 

que a humanidade produziu e que ao longo do tempo vem sendo valorizado, transmitido e 

resignificado pela Educação Física no espaço escolar. Ressaltamos que cada escola ou cada região do 

país também se constituem de traços culturais específicos e podem produzir e valorizar outros 

elementos da cultura corporal, mas com esse nosso estudo podemos apontar algumas indicações e 

algumas tendências na definição e na escolha dos conteúdos a serem pedagogizados e também de 

como eles são determinados por um critério de preferência pessoal. Nossa intenção como já dissemos 

foi mapear a opinião dos professores de educação física sobre como eles ordenaram, por um critério de 

preferência individual, os conteúdos da cultura corporal de movimento que são transformados em 

conhecimentos nas dimensões atitudinal, conceitual e procedimental pela disciplina Educação Física. 

Obviamente as respostas e as preferências não formam um consenso, mas nesse trabalho foi marcante 

a importância que os professores conferiram aos jogos como sendo o conteúdo de maior prevalência. 

Entendemos que esse fato ocorreu pela influência que as abordagens desenvolvimentista e 

construtivista de Educação Física exercem sobre a prática e sobre o discurso da Educação Física no 

cotidiano da Escola. Professores representantes dessas abordagens possuem uma inserção marcante 

nas escolas de ensino fundamental na prática da Educação Física infantil. Após a presença marcante 

do jogo enquanto conteúdo preferidos dos professores, aparecem pela ordem : atividades rítmicas e 

dança, ginástica, atividades circenses, práticas corporais alternativas, exercícios, atividades físicas de 

aventura, capoeira, lutas e esportes. 
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