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RESUMO
O presente projeto pretende investigar a função da Educação Física Escolar no Ensino
Fundamental, a fim de averiguar as razões desse componente curricular ser considerado
por professores e por alunos, muitas vezes uma disciplina secundária no meio
educacional. A Educação Física Escolar, segundo autores como Kunz (2001), Castellani
Filho (1994) entre outros, é de suma importância para o aluno em vários aspectos, por ser
uma disciplina que trabalha várias competências do indivíduo. Entretanto, observa-se que
apenas uma pequena parcela dos alunos está engajada nas atividades. Qual a real razão
de fato como esse? A pesquisa pauta em uma revisão da literatura em livros, periódicos
científicos, teses e dissertações. Em seguida utilizamos a pesquisa bibliográfica, que teve
como finalidade comparações e análise entre os autores pesquisados, possibilitando nos
dar suporte para responder ao problema colocado neste trabalho, para que possamos dar
uma contribuição efetiva e não simplesmente uma coleta de pontos de vistas de diferentes
pesquisadores. A investigação, que ainda está em andamento, indica, provisoriamente
que, a Educação Física Escolar, necessita que tenha diferente métodos didáticos para se
trabalhar com suas turmas dentro e fora das salas de aulas, diversidades de atividades
práticas e teóricas para meninas e meninos para que possam participar e não permaneçam
na mesma rotina, como também os professores de Educação Física precisam que se
mantenham atualizados com os conteúdos pedagógico baseando-os no cotidiano de seus
alunos para que possam ter um feedback e assim planejar suas aulas com o fator de
interesse da turma no conteúdo.
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