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A presente pesquisa tem como tema central Limites e possibilidades do trato com o 

conhecimento da cultura corporal na educação no campo:análise do trabalho pedagógico 

do professor de educação física numa escola do município de Muritiba-Ba. Tal 

inquietação surgiu através de intervenções, e trabalhos voluntários em escolas no 

campo, na qual foi possível observar o trabalho pedagógico do professor de Educação 

Física dentro desses espaços, uma vez que o trabalho pedagógico do professor deve ter 

algumas peculiaridades e deve compreender a realidade social onde a escola está 

inserida para assim adequar as possibilidades sócio-cognocitivas dos alunos. O objetivo 

principal desta pesquisa é investigar os fatores determinantes: limites e possibilidades 

no trato com o conhecimento da cultura corporal na escola do campo, especificamente 

nas séries inicias do ensino fundamental II, na escola Lindaura Marques Sampaio 

distrito de Muritiba-BA. Para além disso, compreender a concepção de ser humano no 

currículo de acordo com a realidade escolar; Identificar os princípios curriculares para o 

trato com o conhecimento dentro do trabalho pedagógico do professor. Partindo da 

pesquisa qualitativa, foi realizada a aplicação de questionários em professores 

selecionados para fazer parte da pesquisa, docentes das turmas 6
0
, 7

0
 e 8

0
 ano do ensino 

fundamental II, da escola municipal Lindaura Marques Sampaio Muritiba-BA. Além de 

promover uma análise documental do Projeto Político Pedagógico - PPP e Plano de 

ensino da instituição pesquisada. Para realizar a análise dos materiais da pesquisa 

(questionário, planos de ensino e PPP), foi utilizado enquanto técnica a análise de 

conteúdo. Dentre a aplicação dos questionários percebe-se que o trabalho pedagógico 

dos professores possui alguns impasses, a falta de recursos materiais dificultava a 

docência, porém a mesma era exercida existiu certa dificuldade dos professores 

responderem alguns conceitos. 
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