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RESUMO — Apresentamos neste estudo argumentos em favor da educação física escolar 

comprometida com o sujeito em sua totalidade enfatizando a importância do professor na busca por 

subsídios para uma prática pedagógica com princípios metodológicos que se apropriem de novas 

concepções educacionais. Uma proposta educativa que proporcione a todos os alunos a vivencia da 

expressão corporal a partir da cultura corporal. O objetivo do estudo foi identificar se o professor de 

Educação Física na escola utiliza a prática esportiva na perspectiva da cultura corporal como 

componente de inclusão. A metodologia foi desenvolvida a partir de uma revisão da literatura 

especializada, em um segundo momento foi realizada a pesquisa de campo com a aplicação de 

questionários em professores de Educação Física e alunos do 6º ao 9º ano do ensino básico e na 

observação das aulas em uma escola pública da zona leste do município de São Paulo. Em um terceiro 

momento após compilar os dados eles foram analisados em um enfoque qualitativo, posteriormente em 

discussão teórica a partir de autores eruditos foi constatado que os professores defendem uma educação 

física na perspectiva da cultura corporal caracterizados pelas suas práticas. As visões limitadas dos 

alunos demonstraram grande relevância ao estudo quando indagados sobre as preferências pelas práticas 

variadas, propostas estas que incluíam todos naturalmente nas aulas além de despertar valores 

intrínsecos extremamente significativos. Nos aspectos finais do trabalho verificamos que os professores 

que atuam na escola reforçam nos seus discursos que as metodologias inovadoras propõem uma prática 

esportiva na perspectiva da cultura corporal promovendo a inclusão dos seus alunos. 

PALAVRAS — CHAVES: cultura corporal esportiva, inclusão 

The sport of body culture in school as part of inclusion 

ABSTRACT—  We present in this study arguments in favor of school physical education committed 

to the subject in its entirety emphasizing the importance of the teacher in seeking grants for a pedagogic 

practice with methodological principles to take ownership of new educational concepts . An educational 

program that provides all students the experiences of bodily expression from the body culture . The aim 

of the study was to identify the physical education teacher at the school uses sports from the perspective 

of culture as inclusion body component. The methodology was developed from a review of the literature 

, in a second phase field research with questionnaires in Physical Education teachers and students from 

6th to 9th grade of basic education and observation of classes was held in a public school in the eastern 

part of the municipality of São Paulo . In a third time after they compile the data were analyzed in a 

qualitative approach , in later theoretical discussion from scholars authors it was found that teachers 

advocate a physical education from the perspective of physical culture characterized by their practices . 

The limited vision of the students showed great relevance to the study when asked about preferences for 

different practices , these proposals that included all course classes besides awakening extremely 

significant intrinsic values . In the final aspects of the work we found that teachers who work in schools 

reinforce in their speeches that innovative methodologies proposes a sports practice from the perspective 

of physical culture promoting the inclusion of their students . 
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INTRODUÇÃO 

Para o desenvolvimento deste trabalho apresentamos argumentos de   dois tipos de metodologia 

de ensino e a partir de então identificaremos qual seria mais adequada, que proporciona trabalhar com 

o esporte da cultura corporal na escola de uma maneira que todos os alunos sejam incluídos de maneira 

igualaria. 

Não podemos falar que há aprendizagem por simples repetição de movimentos dos esportes 

como passe, finalização, etc. A padronização de movimentos, segundo FREIRE (2005) não deve existir, 

as crianças devem se desenvolver como um todo. Sendo os esportes tecnicistas exclusivo, em sua 

maioria, é natural que muitos alunos se desmotivem e não tenham interesse nas aulas de Educação Física. 

 Conforme MIZUKAMI 1986. O adulto, na concepção tradicional, é considerado como homem 

acabado, "pronto" e o aluno um "adulto em miniatura", que precisa ser atualizado. O ensino será centrado 

no professor. O aluno apenas executa prescrições que lhe são fixadas por autoridades exteriores. Neste 

tipo de metodologia de ensino o aluno não tem o poder de contestar e nem de dar sua opinião, a 

aprendizagem e concedida de maneira decorativa e por meio de treino. Nesta dimensão pedagógica o 

aluno tem que estar habito a responder situações novas de forma semelhante a situações anteriores, o 

aluno não e estimulado cognitivamente tornando-se evidente a redução do processo educativo, 

exclusivamente na dimensão do saber. 

 Sendo assim, objetivo da escola tradicional e transformar súditos em cidadãos fazendo com que 

o aluno cresça pelo próprio mérito a partir do professor que passa a eles todo o conhecimento de uma 

forma extremamente mecânica e crua, não visando aspectos importantes como; cognitivos, motores, 

psicossociais.  

(SAVIANI 1988) 

   Quando o esporte da cultura corporal e inserido nas aulas de educação física escolar e tratamos 

com uma nova concepção metodológica onde a dimensão do saber e mais importante do que a 

reprodução de movimentos estereotipados, as aulas se evidenciam em uma outra dimensão do saber, se 

tornando mais interessantes para os alunos, privilegiando todos a se inserirem na pratica a partir da 

cultura corporal individual, por conseguinte desenvolverem o trabalho no coletivo. Portanto quando nos 

apropriamos do esporte na escola sempre nos preocupando a partir de procedimentos,  conceitual, 

atitudinal e procedimental, o   professor justifica sua própria importância no processo de ensino e 

aprendizagem,  se tornando longe de ser o único detentor das tarefas de ensino e passa a ser o ser humano 

que vai fazer parte da construção do ser, contribuindo para que desta os aluno se engajam nas aulas de 
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educação física e sintam inserido na pratica,  fazendo com que encontrem soluções próprias para 

problemas contextualizados. (GRAÇA; MESQUITA, 2006).  

Partindo do princípio da cultura corporal do movimento, entrelaçando com o esporte na escola, 

onde o aluno e colocado para   pensar, refletir, raciocinar, resolver situações problemas e não somente 

reproduzir movimentos estereotipados.  A educação transcende de maneira positiva em toda a vida do 

aluno, contribuindo para que novas concepções sejam tomadas perante a Sociedade.  (SAVIANI 1991).                                     

O professor de educação física quando proporciona o esporte da cultura corporal e justifica a 

responsabilidade ser um agente mediador, capaz de dosar o nível de exigências, para que os alunos 

possam se engajarem e sempre ter prazer na prática, em vez de condená-los a frustrações e inseguranças. 

Deverá ser capaz de fazê-los aproveitar diferentes emoções, por exemplo, saber lidar com vitórias e 

derrotas, êxitos e fracassos, desenvolver e aprimorar a capacidade de se criar e transformar problemas 

em soluções, compreender a competição e identificar a necessidade do outro para que possa existir o 

jogo, aprender que nem sempre somos capazes de realizar sozinho um trabalho que deverá ser feito em 

equipe, desenvolver a capacidade de liderar e ser liderado, sem se abdicar do direito de questionar. 

(PEREZ, 2007). 

METODOLOGIA 

A metodologia foi desenvolvida a partir de uma revisão da literatura especializada, em um 

segundo momento foi realizada a pesquisa de campo em uma escola pública da zona leste do município 

de São Paulo. Foram aplicados questionários de caráter qualitativo descritivo para os professores de 

Educação Física e alunos do 6º ao 9º ano do ensino básico que abordavam as metodologias e a aderência 

respectivamente. O requisito para participar da pesquisa para o professor. Teria que ministrar aula de 

educação física para os alunos do 6º ao 9º do ensino básico. Os requisitos de participação para os alunos. 

Teria que esta regularmente matriculado na escola onde se efetuou a pesquisa.  O total de alunos que 

participou da pesquisa foram 30 alunos, e dois professores que exercem carreira efetiva no estado. Os 

professores responderão um questionário com dez questões, onde perguntas foram formuladas na 

concepção do resgate da cultura corporal na escola. Os alunos responderão questionário com quatorze 

questões pertinente as aulas de educação física e possíveis opiniões das aulas, mediante a uma 

autorização assinadas pelos pais ou responsáveis.  Na observação das aulas averiguou se as práticas do 

esporte condiziam com os discursos descritivo do questionário. Em um terceiro momento os dados 

foram analisados em um enfoque qualitativo, cujas respostas aliadas as observações foram utilizadas 

para construir novos textos e posteriormente organizadas em discussão teórica a partir de autores 

eruditos. Finalmente constatar se os professores que defendem uma prática esportiva na educação física 

na perspectiva da cultura corporal que se caracteriza como componente de inclusão 
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

Para iniciarmos a pesquisa foi feito um comparativo entre a educação física e a as outras matérias 

para os sujeitos da pesquisa. Perguntamos para os alunos qual aula eles jamais deixariam de participar. 

Os alunos responderam: matemática; ciências; história; inglês, e as aulas de educação física. Portanto 

dentro destas matérias os alunos acham todas importantes para o aprendizado, sendo a com maior 

destaque português, matemática e educação física. E assim quando perguntamos. De qual matéria os 

alunos não dão importância. A minoria citou matérias diferenciadas da grade escolar, portanto a maioria 

citou a matéria de artes como uma matéria sem importância nenhuma. Na sequência perguntamos de 

que aula o aluno não deixaria de participar. Todos responderam, as aulas de educação física. Então 

perguntamos qual a importância das aulas de educação física. Obtivemos as diversas respostas sendo 

ela: a educação física e muito importante por movimentar o corpo; para ter uma saúde melhor; aprender 

a se exercitar; faz parte do processo educativo; contribui para o desenvolvimento físico; adquirimos 

massa muscular e trabalhamos com alongamento. Analisando as afirmações sobre a motivação dos 

alunos para a aprendizagem escolar, entendemos que a cultura corporal do movimento pode ser 

resgatada, sem margem de prejuízo, para o âmbito da Educação Física Escolar, pois segundo (KUNZ 

1991) a Educação Física também se constitui de uma prática pedagógica, com suas peculiaridades, mas 

que se assemelha, em muito, com as demais disciplinas escolares, pois seu objetivo final também é a 

formação. É o seu objeto de estudo - a cultura de movimento humano - que confere a educação física 

tem algumas diferenças estruturais e que acaba influenciando direta ou indiretamente na motivação e, 

sobretudo, na forma como as aulas tornam-se atrativas ou não para os alunos. Sendo assim pedimos a 

opinião referente as aulas teóricas de educação física. A maioria achou as aulas não importante, e uma 

minoria achou importante para reforçar o conhecimento. Conforme (DARIDO e RANGEL 2005) que 

ao discorrer sobre as dificuldades que os professores possuem com relação às aulas teóricas, apontam 

que os alunos apresentam características de resistência à proposta de trabalho sistematizado da dimensão 

conceitual e também atitudinal dos conteúdos, pois já estão habituados às aulas de Educação Física com 

caráter divertido, voltado ao simples fazer da atividade, não se atendo à compreensão de seus 

significados e sentidos. 

Por conseguinte, perguntamos para os sujeitos da pesquisa qual a importância do movimento. 

Foi citado o movimento como parte da vida do ser humano, o primeiro canal de comunicação inserido 

no contexto da atividade, e desta maneira desempenha um papel decisivo ao dar sentido as ações. 

Portanto o movimento interferi na construção da vida contribuindo para uma vida saudável. O corpo é 

considerado a primeira forma de linguagem para a criança, já que com ele, a criança introduz sua 

comunicação com o meio. A psicomotricidade através do movimento desenvolve no indivíduo 

capacidades afetivas, cognitivas e motoras. (KUNZ 1991) ressalta a importância da linguagem do 

movimento quando diz que: Na educação física a tematização da linguagem, enquanto categoria de 
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ensino ganha importância maior, pois não só a linguagem verbal ganha expressão, mas todo o "ser 

corporal" do sujeito se torna linguagem, a linguagem do" se movimentar "enquanto diálogo com o 

mundo. E desta maneira qual seria o entendimento da cultura corporal. As respostas permearam sobre 

contextualização das manifestações relacionada ao movimento a partir de vivencias anteriores, 

possibilitando que os alunos desenvolvam o senso crítico em relação as atividades como são transmitidas 

(BETTI, 1992 e BRASIL,1997).      

 Nos aspectos sobre a melhor abordagem eles acreditam na construção do conhecimento 

reforçado por (DARIDO, 2003). Já os alunos enxergam a educação física com uma mistura de prazer e 

lazer, e não dever. FREIRE, 2005 defende o lúdico como um facilitador da aprendizagem e (KUNZ 

1991), reforça que o movimento humano não pode ser reduzido a um fenômeno meramente físico, tido 

estritamente como um deslocamento do corpo no espaço e sim uma prática pedagógica, condição não 

entendida pelos alunos. O esporte na escola passou a assumir os princípios da instituição esportiva, 

dando maior valor a competição, concorrência e rendimento (BETTI 1991, p. 53). Darido e Rangel 2005 

no mesmo sentido os alunos apontam este desinteresse pela dimensão conceitual nas aulas teóricas de 

Educação Física, limitando assim a compreensão. Freire, 1996 o inconformismo, na busca por novos 

meios e transformações na prática de jogos/esporte torna-se imprescindível. Neste sentido quando 

indagados sobre o assunto os alunos responderam querer práticas diferenciadas, aulas de skate, esportes, 

brincadeiras, eventos com músicas e esportes interessantes. E desta maneira o professor no processo 

ensino-aprendizagem deverá assumir o papel de agente mediador e incentivador na busca do saber 

(GRAÇA; MESQUITA, 2006). De acordo com Nista-Piccolo 2003, devemos considerar que antes da 

prática esportiva propriamente dita, devemos priorizar os direitos da criança de primeiramente brincar, 

e na nossa ambição, mais do que tudo, brincar de praticar esportes, já que nessa perspectiva, nossa 

preocupação central será educar o sujeito em sua forma mais plena. (BETTI 2005), salienta a 

importância de a Educação Física trabalhar em suas aulas mais do que a execução de movimentos, 

incluindo em seu programa questões relacionadas à cultura corporal de movimento, a história das 

práticas corporais, construção e discussão de regras, resgate da cultura lúdica, atitudes de participação e 

cooperação, discussão de valores como: doping; estética e beleza, moda, propaganda e patrocínio 

esportivo, alimentação e estereótipos. E desta maneira quando tratamos a educação física, como 

conteúdo educacional, isso fica claro que a disciplina trata do conhecimento denominado cultura 

corporal que visa apreender a expressão corporal como linguagem (COLETIVO DE AUTORES, 1992).  

Argumento este que busca atender as expectativas do professor e de seus alunos. Portanto, cabe ao 

professor acompanhar, diversificar as estratégias de abordagem dos conteúdos de forma a proporcionar 

além de integração, a construção e descoberta de possibilidades reais de apropriação do conhecimento 

e aprendizagem significativa para o aluno (BRASIL, 1998).  Logo ao utilizarmos as práticas esportivo-

corporais, como facilitador do processo de ensino-aprendizagem, que priorize o despertar do ser humano 
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em sua condição autônoma, crítica e mais humana, tomamos para nós professores a responsabilidade 

para e com a formação global do indivíduo, que através do ambiente do jogo exteriorizam manifestações 

intrínsecas como o desejo, prazer, euforia, que estão diretamente ligados a momentos da vida do 

indivíduo no âmbito moral, social, afetivo e espiritual, fazendo a interação entre o agente a ser 

transformado (aluno) e o agente facilitador de um ambiente propício para a transformação, acontecendo 

em uma via ininterrupta em direção ao conhecimento. (REVERDITO, 2005). 

 E assim para finalizar a pesquisa na escola, perguntamos para os sujeitos da pesquisa.  Qual a 

satisfação de trabalhar como professor de educação física no sistema público de ensino.  Ambos citam 

a satisfação pela profissão, portanto a valorização, o salário baixo, a falta de material, o sistema de 

educação falido se torna um grande problema. Porém o professor em processo de formação na faculdade, 

não tem a vivencia de como e ser professor no sistema público de ensino, e partindo deste princípio 

temos que desconstruí o aprendizado e reconstruí tudo novamente. Para que a educação possa ganhar 

dimensão como um todo. Todavia o professor por fazer parte da construção do ser deveria ser melhor 

valorizado. A grande realidade e que o  professor  recém formado chega à escola, com muita vontade 

de colocar em prática tudo que aprendeu, portanto encontra grande barreiras,  e alguns professore acaba 

pegando turmas que estão acostumadas com a mesma educação física desde as séries iniciais que 

vivenciaram as aulas de educação física não muito agradáveis,  a aceitação do esporte da escola se torna 

impactante, com o passar do tempo esse professor modifica sua disposição e cai em uma conclusão que 

é uma tarefa bastante complicada de mudar a realidade, e acaba como se desmotivando no aspecto 

educacional. (RUBELLITA  2011). 

CONCLUSÃO 

 O presente trabalho procurou demonstrar alguns fatores relevantes sobre a inclusão de alunos 

nas aulas de Educação Física. É através destas investigações podemos considerar que os professores que 

atuam na escola reforçam nos seus discursos que as metodologias inovadoras fazem parte do início de 

suas carreiras, mas ao final tornam-se impraticáveis mesmo quando os alunos demonstram interesse 

nestas propostas. Sendo assim, concluímos no nosso estudo que as educações físicas na escola para o 

ensino do esporte na perspectiva da cultura corporal promovem sim a inclusão dos seus alunos. 
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