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1. RESUMO 

O conhecimento da cultura corporal de movimento viabiliza o processo de ensino 

aprendizagem a estabelecer significados na formação integral dos educandos. O 

objetivo desse estudo nesta primeira etapa foi identificar a cultura corporal de 

movimento de escolares. Foram entrevistados 98 alunos do ensino fundamental II, 

de uma escola municipal de Santos/SP. Utilizou-se um questionário tipo (surveys). 

Observou-se que 60% dos alunos atribuem a importância do desenvolvimento de 

uma cultura corporal de movimento para suas vidas, entretanto há uma contradição 

em estabelecer uma prática consciente. ( utilizou-se e observou-se ...repetitivo) 

Palavras – chaves: cultura corporal de movimento, ensino fundamental II. 

2. INTRODUÇÃO 

A Educação Física Escolar possui conteúdos próprios que estão associados a 

um conjunto de conhecimentos, como o indicado por Saviani (2003). Assim, é 

relevante pensar que a Educação Física necessita identificar conteúdos, métodos de 

ensino e avaliações em funções das características, anseios e histórico social nos 

quais os alunos então inseridos, do contrário, a mesma, assume um papel negativo 

e sem significado para sua prática (OLIVEIRA, 1991). 

Entretanto, os conteúdos desenvolvidos, ainda estão aprisionados a uma 

visão biofisiológica e tecnicista, muitas vezes ignorando a complexidade de 

compreender o processo de desenvolvimento integral do homem (SOUZA, 2003). 

Afastando-se dos objetivos dos PCNs (1997) que ressalta a importância de que os 

conteúdos a serem desenvolvidos, proporcionem além da vivência de diferentes 

práticas corporais advindas das mais diversas manifestações culturais, possam ser 

identificados como algo relevante para vida cotidiana dos alunos. “A integração que 

possibilitará o usufruto da cultura corporal de movimento há de ser plena – é afetiva, 

social, cognitiva e motora” (BETTI, 1992). 

Sem uma investigação sobre a cultura corporal de movimento de grupos, fica 

inviável desenvolver uma sistematização, uma organização de aprendizagem 

significativa e que esteja de acordo com as necessidades dos alunos (NUNES & 

couto). Logo, propõe-se investigar a cultura corporal de movimento e suas possíveis 

implicações na prática pedagógica da Educação Física Escolar. Portanto trata-se de 

uma pesquisa descritiva e o método utilizado é o exploratório (survey). 



 

3. OBJETIVOS 

 O presente estudo refere-se a primeira etapa de um projeto que visa 

inicialmente identificar a importância da cultura corporal de movimento para alunos 

integrantes do ensino fundamental II de uma escola municipal de Santos, 

participante do projeto PIBID – Projeto de Iniciação à Docência, desenvolvido pela 

CAPES. 

4. MÉTODO  

 É um estudo exploratório de caráter descritivo no qual será utilizado na 

primeira e na segunda etapa, questionários tipos (surveys).  

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram entrevistados 98 alunos, 48 do gênero feminino e 50 do gênero 

masculino, do ensino Fundamental II, da Escola Municipal Florestan Fernandes, 

município de Santos, SP. Participantes do projeto de iniciação à docência, realizado 

na escola desde abril de 2014.  

  Foram assinados os termos de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 

responsáveis dos alunos. Os mesmos responderam os questionários de forma 

individual, antes da participação das aulas de Educação Física. Para a primeira 

etapa, utilizou-se um questionário elaborado pelo grupo de bolsistas do PIBID, 

constando 14 perguntas. O intuito foi levantar o histórico do perfil social, bem como 

identificar as práticas corporais que integram a rotina desses escolares. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Em relação a identificação da cultura corporal de movimento do grupo, 

observou-se que 60% dos alunos atribuem a importância do desenvolvimento de 

uma cultura corporal de movimento para suas vidas. Isto foi identificado quando 

revelaram buscar essa cultura fora do âmbito escolar. Entretanto,97% dos escolares 

disponibilizam em média, 24,5 horas por semana na utilização de aparelhos 

eletrônicos portáteis, contrapondo-se em média a 4 horas dedicadas às práticas 

corporais por semana. Logo, percebe-se uma contradição entre ter o conhecimento 



da importância dessa cultura de movimento e estabelecer uma prática consciente da 

mesma.  

Na segunda etapa pretende-se investigar, do ponto de vista dos alunos, as 

possíveis contribuições dessa investigação nas aulas de Educação Física Escolar, 

durante o ano letivo de 2014. 
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