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Resumo A atuação do professor de Educação Física pode contemplar a compreensão, interpretação, 

contextualização e produção de diferentes aspectos do patrimônio cultural Através de manifestações 

da cultura material e imaterial que podemos perceber a diversidade e a pluralidade cultural. Para efeito 

deste relato, considera-se patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, expressões, 

conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes 

são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como 

parte integrante de seu patrimônio cultural (UNESCO). A dinâmica das aulas de Educação Física, 

com suas tradicionais metodologias de ensino, pautada no desporto, não tem assegurado a efetiva 

inclusão dos discentes sobretudo quando tratamos de alunos com deficiência. Além disso, a disciplina 

têm sido postas à margem das prioridades do processo de escolarização, ou ainda consideradas 

disciplinas “Curinga”, já que na condição de ferramenta, possibilita ocupação ao aluno enquanto os 

professores das demais disciplinas desenvolvem seus planejamentos (LOYOLA, 2009). Nesse relato 

pretendemos apresentar as experiências vivenciadas na Formação de Professores, na Universidade do 

Estado da Bahia – Brasil, na qual pudemos inserir elementos culturais nas aulas de Educação Física, 

proporcionando um acesso e participação nas aulas de Educação Física. 

Convidando Paulo Freire para o diálogo, vemos que: [...] a educação ou a ação cultural para a 

libertação, em lugar de ser aquela alienante transferência de conhecimento, é o autêntico ato de 

conhecer, em que os educandos – também educadores – como consciências “intencionadas” ao 

mundo, ou como corpos conscientes, se inserem com os educadores – educandos também – na busca 

de novos conhecimentos, como consequência do ato de reconhecer o conhecimento existente. 

(FREIRE, 1984, p. 99). A compreensão da cultura traz à tona a valorização do “conhecimento 

existente”, que se interpenetram, hibridizam e revelam que somos nós, independente da nossa 

condição física ou cognitiva. As manifestações culturais estão diretamente ao movimento corporal 

humano que tem sido classificado com de forma representativa, e acolhida neste texto como “Cultura 

Corporal do Movimento Humano” (SOARES, 1992). 
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