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Os conhecimentos acumulados e sistematizados pela humanidade historicamente e 

socialmente, são também distribuídos para que nos tornemos humanos, pois a humanidade 

não é dada biologicamente ao nascermos. O espaço destinado à apropriação dos 

conhecimentos acumulados pela humanidade de forma sistematizada, para que os indivíduos 

se tornem humanos é a escola. Para tanto, esses conhecimentos são organizados no currículo 

escolar, dispostos nas disciplinas nas áreas de humanas, exatas, entre outros. Destacamos 

nesse referido projeto de pesquisa, a disciplina Educação Física, tendo a Cultura Corporal 

como objeto de estudo, que tematiza seus conteúdos em lutas, danças, jogos, esporte, 

ginástica, entre outros. O trato com o conhecimento da ginástica no âmbito escolar contribui 

para a formação humana desse aluno, em especifico a Educação Infantil. Para responder aos 

problemas apresentados pela realidade concreta, temos como objetivo geral desta pesquisa: 

verificar o trato com o conhecimento da Cultura Corporal na Educação Infantil, no município 

de Castro Alves/BA. Para alcançar este objetivo, traçamos enquanto objetivos específicos: 1- 

Verificar os materiais e espaço disponível para as aulas de Educação Física; 2- Identificar o 

trato com o conhecimento dos professores nas aulas de Educação Física; e 3- Verificar como a 

gestão escolar dispõe o acesso aos conhecimentos da Cultura Corporal na escola. Este projeto 

de pesquisa é de caráter qualitativo descritivo, onde será aplicado um questionário para a 

gestão da escola e a observação participante das aulas na Educação Infantil. Buscamos com 

este trabalho contribuir para o entendimento sobre como vem se dando o trato com o 

conhecimento da Cultura Corporal, na perspectiva da formação humana das crianças, no 

município de Castro Alves/BA. 
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