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CULTURA NA EDUCAÇÃO FÍSICA: PROPOSTA A PARTIR DA DISCIPLINA DE
PRÁTICA PEDAGÓGICA III
Sabrina Gomes, Ana Caroline Lopes, Danielly Nunes, Franciana Paula, Tiago Paula
Durante sua história a Educação Física priorizava o desenvolvimento das qualidades físicas,
motora de iniciação desportiva. A partir dos anos 80, estudiosos começaram a criticar esse
predomínio biológico. A Educação Física é uma área que trabalha com os conhecimentos
corporais. Na escola, seus conteúdos (danças, jogos, ginástica, esportes e as lutas) devem ser
compreendidos como manifestações culturais corporal. Não havendo outra prática pedagógica
que se preocupe com a cultura corporal, a Educação Física não deve ser vista como uma
simples atividade para completar o currículo escolar. Dentre várias abordagens presentes na
Educação Física, a abordagem Cultural de Jocimar Dáolio apresentada em seu livro “Da
cultura do corpo (1994)” destaca por tratar o aluno como produtor de cultura não os
diferenciando. Os objetivos deste trabalho são: Compreender a abordagem Cultural no
contexto escolar da Educação Física; Identificar possíveis formas de desenvolver na escola,
descrita por autores e uma proposta do grupo. Trata-se de uma pesquisa de revisão
bibliográfica de cunho qualitativo com base em artigos de revistas científicas eletrônicas
encontradas no Google Acadêmico e no Scielo, além de nossa vivência em prática pedagógica
III. A proposta de Daolio, apresentar novos olhares a educação física como componente ativo
dentro do ambiente escolar. Com tudo, observa-se que existem várias maneiras de trabalhar
nesta perspectiva olhar ao seu redor e tratar o ser humano nas suas manifestações culturais
relacionados ao corpo e ao movimento humano. Conclui-se que dentro de um país
multicultural a educação física pode fazer muito pela educação. Dando uma seqüência a isso
tudo se pode problematizar a prática corporal. Levando os alunos a pensarem, refletirem e
discutir sobre esse assunto. Mostrando para os alunos tudo que é importante dando-lhes
informação e ajudando eles a terem seu próprio pensamento.
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