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Este trabalho tem como objeto de estudo o trato com o conhecimento da Educação 

Física. A educação física escolar contribui para formação humana tanto das crianças 

como dos adolescentes. O trato com o conhecimento da cultura corporal - o esporte, 

jogo, dança, lutas, ginástica - na escola tem como objetivo a elevação do pensamento 

teórico dos alunos. Assim o modo como o conhecimento é tratado na escola diz o tipo 

de sujeito que ela pretende formar, portanto tratando de conteúdos que tenham uma 

relevância social e que venham fazer com que o indivíduo modifique sua realidade 

social posteriormente, confrontando o conhecimento já existente que eles trazem de fora 

da escola com o conhecimento teórico para criar novas possibilidades e percepções 

sobre determinados fenômenos. Diante disto, este trabalho tem como objetivo geral: 

Analisar como são tratados os conteúdos da Educação Física em uma escola na Rede 

Municipal De Cruz Das Almas No Ensino Fundamental II. Como objetivos específicos: 

a) Investigar a metodologia utilizada para o ensino dos elementos da cultura corporal 

pelos professores de Educação Física no município de cruz das almas. b) Investigar o 

Projeto Político Pedagógico da escola em relação à cultura corporal. c) Identificar como 

é organizado, sistematizado, selecionado e apresentados os conteúdos. Iremos utilizar a 

metodologia qualitativa, a pesquisa qualitativa se basea na qualidade para garantir sua 

representação. Será feita uma pesquisa documental para coletar informações 

relacionadas ao projeto político pedagógico da escola e será aplicado um questionário 

aos professores das escolas do município de cruz das almas – BA, proveniente de um 

mapeamento das escolas municipais do município de Cruz das Almas – BA onde 

selecionaremos a com o maior grupo de amostragem. Resultado esperado será 

identificar como os conteúdos da Educação Física são tratados pedagogicamente pelos 

professores de Educação Física. 

 

Palavras-Chave: Educação Física. Trato com o conhecimento. Cultura corporal. 

                                                           

Discente do curso de licenciatura em Educação Física da Faculdade Maria Milza. 

Rodrigow4@hotmail.com 


Professora do curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade Maria Milza.  Mestra em 

Educação pela Universidade Federal da Bahia. jaqueflima@hotmail.com 

mailto:Rodrigow4@hotmail.com
mailto:jaqueflima@hotmail.com

