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A Educação Física foi considerada, em tempos outros, uma mera atividade extracurricular, e a 

partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n°9.394/96, tornou a Ed. Física em 

um componente curricular obrigatório. Foi então, que por meio da LDB, se percebeu alguns avanços 

da disciplina no âmbito escolar, pois ganhou certa importância e passou a ser tratada como as demais 

disciplinas do currículo.  

Um dos objetivos desta disciplina na escola, é a vivencia dos alunos em diferentes 

manifestações da cultura corporal, fazendo-os compreendê-las na sociedade. Assim, na Ed. Física, 

espera-se que, por exemplo, o aluno seja autônomo em relação à cultura corporal após um período de 

aulas, para que o aluno passe apreciar jogos, se posicionar criticamente sobre a violência nos esportes 

sem auxilio de um profissional da área.  Entende-se também que o professor tem papel importante 

nesse cenário quando deve contribuir com a formação de competências nos educandos para ler, 

interpretar e compreender as linguagens produzidas em suas múltiplas formas. (DARIDO, 2005, p. 40) 

Para esta pesquisa, buscou-se também compreender o significado do termo manifestação 

cultural para em seguida entender de que forma a mesma aparece nas aulas. Como este significado é 

bastante amplo, buscou-se o terno no dicionário, observou-se que ele está relacionado a "expressão, 

revelação, demonstração pública  dos sentimentos, enquanto a palavra cultura, segundo a mesma 

fonte, por sua vez ao “ato, efeito ou modo de cultivar” (FERREIRA, 2001) 

O objetivo do trabalho foi identificar as práticas corporais ministradas nas aulas de Educação 

Física, analisando se o conteúdo está reforçando a cultura dominante ou valorizando práticas por vezes 

socialmente silenciadas. 

Foi investigada uma escola estadual na cidade de Poá – SP e suas turmas do Ensino 

Fundamental II durante as aulas de Educação Física. O trabalho envolveu uma pesquisa de cunho 

qualitativo, com realização de observação de aulas e entrevistas semi-estruturadas com a professora de 

Educação Física, a coordenadora pedagógica, bem como alunos de diferentes turmas/anos buscando 

compreender suas visões sobre as aulas. 

Com as observações realizadas foi possível identificar que há um grande desacordo entre os 

temas das aulas, isto é, não há um tema central a ser seguido em um período de tempo e os mesmos 

são abordados aleatoriamente.  



7º edição do Congresso dos Professores de Educação Física Escolar – CONPEFE 2017 
 
 

Na entrevista com a coordenadora pedagógica, percebeu-se que, enquanto partícipe da 

comunidade escolar esboça uma “opinião-clichê” quando questionada a respeito do objetivo da Ed. 

Física na escola quando afirmou que “oportunizar uma atividade pessoal com relaxamento faz com 

que o aluno  conheça o próprio corpo e desenvolva a capacidade de controlar o mesmo, e permite ao 

aluno a convivência, a socialização... o relacionamento em grupo, e a aprendizagem global, além de 

promover a saúde, o bem estar... né!? que reflete a importância de ter um estilo de vida ativo.” 

Já a professora de Ed. Física afirmou que a função da disciplina na escola “é preparar o aluno 

para o futuro lá fora, dar condições para que o aluno possa escolher  que rumo seguir,  na área do 

esporte ou do movimento corporal o que ele  se identificar melhor, não só pelo esporte em si, mas sim 

na promoção da saúde, porque muitas doenças que ele tiver futuramente são por causa do 

sedentarismo. Fazer com que eles  identifique a importância do se movimentar” 

Assim, com estes pequenos trechos entende-se e critica-se que algumas práticas serão 

reforçadas e valorizadas dentro do universo escolar enquanto os professores e demais membros não 

compreenderem a real função social da escola e a função do componente curricular Educação Física, 

mostrando-nos aulas descontextualizadas com a faixa etária em questão, sem objetivos e planejamento 

prévios, sem atenção a ancoragem social dos conhecimentos trabalhados (NEIRA, 2011), ou seja, sem 

um aprofundamento e tematização das práticas estudadas nesta escola. 

Já nas entrevistas com os alunos, notamos que os mesmos possuem dúvidas, e dificuldades em 

expor os motivos da Educação Física na escola e por vezes tratam como um “passa-tempo” por 

ignorarem as possibilidades que a mesma apresenta em seu currículo.  

Contudo pode-se concluir que seja qual for o tema abordado, se não houver fundamentação 

nas aulas, há riscos de gerar conflitos e situações ultrajantes entre os membros da comunidade escolar. 
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