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Resumo: O presente trabalho é fruto da proposta submetida ao Edital
FUNCAP nº 03/2018 - Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa,
Estímulo à Interiorização e à Inovação Tecnológica – BPI refere-se ao
fortalecimento da produção e transferência do conhecimento das Práticas
Corporais do Cariri cearense. O foco central é a região do Cariri em que se
abordam as práticas corporais nas produções acadêmicas dos discentes do
Curso de Educação Física, tanto em sala de aula na disciplina “História da
Educação Física” quanto nos trabalhos monográficos. Esta comunicação tem
como objetivo compreender a linguagem da prática corporal da Lapinha no
Cariri na produção acadêmica da sala de aula, a partir da disciplina “História da
Educação Física” do Curso de Educação Física da Universidade Regional do
Cariri - URCA. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa que parte de
um mapeamento das práticas corporais em espaços delimitados, tendo em
vista constituir um quadro de referências e possibilitar a eleição de algumas
práticas considerando o aspecto relacionado à exequibilidade da pesquisa e de
coerência com o referencial metodológico. Constata-se que o referido trabalho
é inerente das aulas ministradas na Graduação, especificamente da disciplina
“História da Educação Física” bem como, nas monografias que abordaram a
história cultural das práticas corporais da região, entre elas a Lapinha. A
pesquisa se encontra em andamento e a próxima etapa realizar-se-á o
levantamento de dados assentados no rigor científico e no conhecimento
fidedigno do material. Essa etapa tem a finalidade de identificar e registrar os
seguintes aspectos: a prática corporal da Lapinha em seus significados
culturais; valores sociais de pertencimento grupal, de solidariedade e
identidade. A contribuição dessa pesquisa está no fomento da produção e da
transferência do conhecimento das práticas corporais no curso de Licenciatura
em Educação Física, como um dos elementos de fortalecimento da formação
do docente e do diálogo dessa produção com a escola, em particular, com as
práticas corporais manifestadas na cultura regional.
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