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Ao explicarmos como nos tornamos humanos a partir dos conhecimentos da ontologia, 

identificamos que a natureza humana não é herdada biologicamente, o homem não nasce 

sabendo produzir-se enquanto gênero humano, para isso, é preciso que haja interação com a 

natureza e com os outros homens, apropriando-se dos conhecimentos acumulados pela 

humanidade histórica e socialmente, para que este se torne um ser social. O espaço destinado a 

apropriação dos conhecimentos acumulados pela humanidade de forma sistematizada, para que 

os indivíduos se tornem humanos é a escola, tendo no currículo escolar a organização dos 

conteúdos em disciplinas. Na disciplina Educação Física, temos 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. Para responder as problemáticas significativas apresentadas pela realidade concreta, 

temos como objetivo geral desta pesquisa: compreender a realidade e as possibilidades para o 

trato com o conhecimento da ginástica, no Ensino Fundamental II, na cidade de Governador 

Mangabeira/BA. Para tanto, temos como objetivos específicos: analisar o Projeto Político 

Pedagógico da escola para o trato com a disciplina educação física, especificamente o conteúdo 

ginástica; identificar as concepções de Educação, Educação Física e Ginástica dos professores; 

Apontar as possibilidades de superação das possíveis contradições encontradas. Destacamos 

enquanto resultados parciais desta pesquisa, que o tempo pedagógico vem sendo burlado, que 

existem contradições na metodologia dos professores e os materiais pedagógicos são 

insuficientes e/ou em condições ruins para uso. 
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