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RESUMO 
 
 

A cultura corporal de movimento tem sido objeto de estudo da Educação Física Escolar desde 
sua inserção após a publicação nos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) da Educação 
Física. Entende-se que as aulas devem compor, dentre seus conteúdos, manifestações 
corporais como esportes, jogos, lutas, ginásticas e atividades rítmicas e expressivas. Devendo, 
assim, haver a diversificação dessas práticas, não determinando apenas uma ou outra 
modalidade a ser trabalhada na escola e desvalorizando as demais. Busca-se, dessa forma, 
explorar o máximo possível de todas essas manifestações para ampliar a cultura corporal de 
movimento do aluno inserido no contexto escolar. O objetivo da pesquisa é identificar quais as 
manifestações da cultura corporal os estudantes da rede pública de ensino conhecem e quais 
dessas manifestações eles já vivenciaram nas aulas de Educação Física. O estudo foi 
realizado em uma escola publica do município de Tremembé, participando 20 alunos, de 
ambos os gêneros, que estão inseridos no Ensino Fundamental II. Para coleta dos dados foi 
aplicado um questionário contendo duas questões abertas: a primeira para identificar as 
manifestações da cultura corporal os estudantes da rede pública de ensino conhecem e, a 
segunda, para saber quais dessas manifestações eles já vivenciaram nas aulas de Educação 
Física. Com a coletada dos dados, tabelaram-se as manifestações de forma fragmentada, em 
esportes, jogos, lutas, ginasticas e atividades rítmicas e expressivas, para a quantificação das 
mesmas. Os resultados obtidos evidenciaram que, no total, dentre as manifestações 
esportivas, os alunos conhecem 26 esportes e vivenciaram 6 nas aulas, dentre os jogos, os 
alunos conhecem 8 e vivenciaram 7, dentre as lutas conhecem 10 e vivenciaram 1, dentre as 
atividade rítmicas e expressivas, conhecem 8 e vivenciaram 1 e relataram não conhecer e não 
ter vivenciado nenhuma ginastica. Percebe-se, com esses dados, que há um desequilíbrio de 
manifestações: o conteúdo esporte é pouco aproveitado proporcionalmente comparado com o 
conhecimento dos alunos; os jogos são aproveitados, porém poder-se-ia pensar em ampliar 
esse conhecimento; a lutas e as atividades rítmicas e expressivas se enquadram em um 
mesmo padrão em que os alunos conhecem certa variedade que é pouco explorada nas aulas; 
As ginasticas demonstram o resultado mais negativo, pois os alunos responderam não 
conhecer nenhuma modalidade desta categoria. Considera-se, com a realização da pesquisa, 
que as aulas de Educação Física Escolar em que foi aplicado o estudo não aproveitam dos 
conhecimentos prévios dos alunos para seus conteúdos. Deve-se levar em conta ser um 
estudo sucinto, porém por meio dos resultados podemos identificar algum problema que pode 
estar sendo vivenciado em mais ambientes escolares. Com tudo, a pesquisa identificou um 
problema em que as aulas de Educação Física podem não estar aproveitando um de seus 
principais objetivos de estudo, segundo o PCN, que é ampliar as manifestações da cultura 
corporal de movimento de seus alunos. 


