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Resumo: Este é um estudo 
de abordagem qualitativa, cujo 

-
cias de estudantes de um curso 
superior de licenciatura em edu-
cação física com ginástica escolar 
e a visão deles sobre essa área 
de conhecimento, antes e depois 
de cursarem a disciplina de Gi-
nástica I. Para coleta de dados, 
utilizamos um diário de campo 
e dois questionários com per-
guntas fechadas e abertas, apli-
cados no início e ao término da 
disciplina. Os dados foram trata-
dos a partir da análise de con-
teúdo, frequências e porcenta-
gens. Os resultados indicam que 
os participantes tiveram pouca 
ou nenhuma experiência, tinham 
uma visão biológica ou esporti-
vista e apresentavam muitas dú-
vidas sobre a proposta da ginás-
tica na educação física escolar. 
Concluímos que a disciplina con-
tribui para avanços que conside-
ramos importantes no proces-
so de formação de professores, 
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entretanto, é preciso que estes 
futuros professores tenham ou-
tras experiências de aprendiza-
gem no meio acadêmico.

Palavras-chave: Ginástica; 
Formação de Professores; Edu-
cação Física.

Gymnastics at school: 
Experiences and challenges

Abstract: This is a qualitative 
study whose the purpose was to 
verify the experiences of univer-
sity students who study Physic-
al Education with the content 
Gymnastics since the primary up 
to high schools as well to ver-
ify their view point on this ar-
ea of knowledge, before and af-
ter that they end the discipline of 
Gymnastics I. For the data’s col-

and two questionnaires which 
had closed and open questions, 
which were applied at the begin-
ning and at the end of the disci-
pline. The data were treated 
based on the analysis of content, 
frequencies and percentages. As 
results this study indicated that 
the students had a little or they 
hadn’t experiencies with gym-
nastics’ content. They had a bio-
logical or sports vision point and 
many doubts about the pur-
pose of gymnastics as a content 
in physical education at school. 
We conclude that the discipline 
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contributes to advances that we 
consider to be important in the 
teacher education process, how-
ever, it is necessary that these 
future teachers have other learn-
ing experiences in the academic 
environment.

Keyword: Gymnastics at 
School; Teacher Trainning; Phys-
ical Education.

Introdução

Para compreender a ginástica 
necessitamos estabelecer laços 
com sua história e as produções 
culturais, que vem sendo cons-
truídas desde os primórdios, for-
mando todo o conteúdo ginástico 
(OLIVEIRA; NUNOMURA, 2012).

A ginástica possui um facili-
tador de promover experiências 
grandiosas aos seus praticantes, 
com grandes possibilidades de 
desenvolvimento do ser huma-
no em um todo, com isso, jun-
tamente com os jogos, as dan-
ças e as lutas, é maior do que 
uma mera “atividade física”, ela 
é importantíssima para a cons-
trução da cultura corporal, consi-
derada um conjunto de práticas 
corporais que foram desenvolvi-
das pelo homem no seu tempo 
e espaço (COLETIVO DE AUTO-
RES, 2012).

Sendo um dos conteúdos 
mais importantes na área esco-
lar, a ginástica possibilita diver-
timento e satisfação aos alunos, 
além de desenvolver a criativida-
de, ludicidade e a maior partici-

possibilidades de expressão gím-
nica (AYOUB, 2003).

Com isso, a ginástica como 
parte integrante do conjunto de 
conteúdos que devem compor 
a disciplina de Educação Física, 
caracteriza-se como um conhe-
cimento de grande importância e 
que não pode ser simplesmente 
colocado à margem na institui-
ção escolar (AYOUB, 2007).

O termo “Educação Física”, 
sempre nos remete à educação 
do físico, por meio de exercícios, 
competições e práticas esporti-
vas. No entanto, a Educação Fí-
sica é um conhecimento e neces-
sita do seu espaço e valor dentro 
da escola.

Como disciplina escolar, a Educa-
ção Física é uma das “entidades 
culturais” da Escola. Nessa condi-

desse lugar, encarnando-o. Nou-
tras palavras, ela é uma proprie-
dade e um produto do ambien-

se constitui e se realiza (VAGO, 
2003, p. 215).

A escola como detentora de 
conhecimento necessita inserir o 
aluno em um mundo de oportuni-
dades e saberes, deixar com que 
o aluno tenha possibilidades de 
práticas corporais diferenciadas, 
e não apenas focar em planos co-
ordenados e sistematizados.

Transformar a ginástica em 
-

ra os alunos, cria uma rica e gi-
gantesca teia de conhecimentos, 
de construções de saberes, con-
quistas e de possibilidades, que 
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novos a todo o momento (GAIO; 
GOIS; BATISTA 2010, p. 471).

A ginástica é reconhecida pe-
los Parâmetros Curriculares Na-
cionais (PCNs) (BRASIL, 1998, p. 
29). Com isso, é direito garanti-
do da criança e adolescente go-
zarem das aulas de ginástica na 
escola. A ginástica “é uma forma 
particular de exercitação, onde, 
com ou sem aparelhos, abre-se 
a possibilidade de atividades que 
provocam valiosas experiências 
corporais, enriquecedoras da cul-
tura corporal da criança” (COLE-
TIVO DE AUTORES, 2012 p. 77).

Os professores de Educação 
Física com formação em licen-
ciatura tem um papel decisivo na 
formação dos alunos, visto que, 
possuem o conhecimento neces-
sário para atuar na Educação Fí-
sica escolar. No entanto, cursos 
superiores de licenciaturas en-
tendem que estudantes/licen-
ciandos não tem concluído sua 
formação acadêmica com conhe-

-
do, portanto, de uma formação 
superior continuada, que implica 
na sua carreira docente (METZ-
NER, 2016; KRONING, 2016)

Os estudos de Rinaldi (2008) 
revelaram que o professor não 
está cumprindo seu papel de for-

quase ausência da ginástica na 
escola, mesmo sendo um dos sa-
beres da Educação Física escolar. 

-
tudantes de Educação Física re-
latam pouquíssimas ou nenhu-
ma experiência com ginástica na 
formação escolar básica, e quan-
do sim, elas foram praticamente 

relacionadas ao esporte (COLE-
TIVO DE AUTORES, 2012).

Na escola, o conteúdo gi-
nástica é tratado como esporte 
de rendimento ou apoia para o 
mesmo, sendo trabalhado como 
aquecimento ou relaxamento no 
início ou término das aulas. Por-

-
culdades de legitimação no uni-
verso escolar, com objetivos e 
conteúdos próprios. Entendemos 
que essa realidade pode resul-
tar em um processo pedagógi-
co fragilizado, onde esse conhe-
cimento não se articula com a 
realidade, nem tampouco seja 

-
RIO; PEREIRA, 2007).

Segundo Rinaldi (2008), após 
o método tecnicista ser implanta-
do no Brasil na década de 1970, 
a consolidação do esporte como 
conteúdo primordial na Educa-

abandono da ginástica nas esco-
las brasileiras, reduzindo os con-
teúdos desta área à técnicas e 
exercícios de altas performances. 
Com isso, a ginástica passa a ser 
um conteúdo distante e difícil na 
maioria das escolas brasileiras.

A partir disso, os cursos su-
periores de Educação Física pas-
saram a priorizar as pedago-
gias tecnicistas na formação de 
professores, e que quando eles 
chegavam às escolas, não en-
contravam condições ideais do 
esporte-rendimento para desen-
volverem esse conteúdo, o que 
gerava grandes barreiras. Na 
concepção de Ayoub (1998), um 
dos principais motivos da ausên-
cia da ginástica como conteúdo 
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legítimo nas aulas Educação Fí-
sica está relacionado com a for-
mação dos professores.

Ao meio dessa gama de opor-
-

te trabalho tem por objetivo ve-

com o conteúdo ginástica, quan-
do se encontravam na forma-
ção escolar básica, e analisar o 
seus pontos vista, ao cursarem a 
disciplina de Ginástica I, em um 
curo superior de formação de 
professores de Educação Física.

Metodologia

A metodologia deste trabalho 
é baseada nos pilares da pesqui-
sa qualitativa.

A pesquisa qualitativa responde à 
questões muito particulares. Ela 
se preocupa, nas ciências sociais, 
com um nível de realidade que 

seja, ela trabalha com o universo 
-

ções, crenças, valores e atitudes, 
o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que 
não podem ser reduzidos à ope-
racionalização de variáveis (MI-
NAYO, 2002, p. 21-22).

Participaram desta pesqui-
sa 32 estudantes que cursavam 
o primeiro período de um curso 
superior de licenciatura em Edu-
cação Física, do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia, localizado no interior de Mi-
nas Gerais. A amostra constituiu-
-se de 19 homens e 13 mulheres, 
com idades entre 17 e 32 anos.

Utilizamos dois questionários, 
compostos de questões fecha-
das e abertas e que foram elabo-
radas pelos responsáveis desta 
pesquisa para atender os obje-
tivos propostos. Aplicamos os 

do semestre letivo. O primeiro, 
quando os participantes estavam 
iniciando a disciplina Ginástica I 
e o último quando estavam con-
cluindo. Todos os participantes 
consentiram em participar des-
te estudo.

Além dos questionários foi fei-
to um diário de campo onde re-
gistramos nossas observações 
durante as aulas. A disciplina Gi-
nástica I é ofertada no primei-
ro semestre do curso e possuía 
uma carga horária de 60 aulas. 

dos resultados, junto ao referen-
cial teórico, estudamos o plano 
de ensino do professor, bem co-
mo os planos de aula por ele de-
senvolvidos.

O primeiro questionário abran-
gia questões sobre as experiên-
cias dos participantes com ginás-
tica no ensino básico e sobre o 
olhar que eles tinham sobre ginás-
tica na escola, antes do ingressar 
no curso de Educação Física. No 

algumas questões do primeiro e 
elaboramos outras, no intuito de 

Ginástica I no ponto de vista do 
participante sobre o ensino da gi-
nástica na educação física.

Para as respostas abertas, uti-
lizamos a metodologia propos-
ta por Bardin (1977), no qual a 
análise de conteúdo é entendida 
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“como um conjunto de técni-
cas de análise das comunicações 
que utiliza procedimentos siste-
máticos e objetivos de descrição 
do conteúdo das mensagens” 
(1977, p. 38). As categorizações 
das respostas foram utilizadas 
apenas as questões abertas.

Para as questões fechadas, os 
dados foram tabulados medindo-
-se as porcentagens no progra-
ma Excel.

Resultados e discussão

Os dados apontam uma pos-
sível realidade sobre o conteúdo 
ginástica nas aulas de Educação 
Física. Discutiremos os questio-
nários em dois momentos: o pri-
meiro, dando ênfase às experiên-
cias dos discentes com ginástica 
na escola e a forma como eles 
chegaram ao ensino superior. No 

da disciplina de Ginástica I em 
suas opiniões, visões e percep-
ções sobre o tema abordado.

O primeiro momento

A formação dos participantes 
no ensino básico

Em relação à formação dos es-
tudantes observamos que no en-
sino fundamental I e II, 81,25% 
estudaram em escolas públicas 
(municipal ou estadual) e 18,75% 
em escolas particulares. No en-
sino médio, 84,37% estudaram 
em escolas públicas, 9,37% em 
particulares e 6,25% em escolas 
púbicas da rede federal. Perce-
bemos que há muito mais ingres-
santes de escolas públicas do que 

em particulares, no entanto, em 
relação às experiências com gi-
nástica na escola, não houve di-
ferença entre o tipo de escola em 
que os participantes estudaram.

A ginástica foi um conteúdo 
abordado nas aulas de 
Educação Física?

No Ensino Fundamental I 
31,25% dos participantes res-
ponderam que tiveram ginástica, 
59,37% não tiveram e 9,37% 
não se recordavam. Já no Ensino 
Fundamental II, 6,25% disseram 
que sim, 90,62% disseram que 
não e 3,12% não se lembravam. 
No ensino médio, a realidade 
não foi diferente, pois, 18,75% 
disseram que sim, 78,12% que 
não e 3,12% não se lembravam.

 A ginástica como conteúdo 
da Educação Física ainda é pou-
co disseminada nos níveis de en-
sino básico. Cesário e Pereira 

-
ca ainda não conseguiu um es-
paço estruturado e organizado 
com objetivos, fazendo com que 
o processo de aprendizagem se-
ja falho, com poucas vivências 
e experiências. Um dado curio-
so encontrado foi que 17 parti-
cipantes responderam nunca ter 
tido ginástica na escola, fortale-
cendo a ideia de que esse conte-
údo ainda é pouco desenvolvido 
nas aulas de educação física.

Que tipo de ginástica 
vivenciou na escola?

Apontamos as seguintes ca-
tegorias de respostas pa-
ra essa questão: alongamento, 



REBESCOLAR 179

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano VI, V. 1 – Jul. 2020

condicionamento físico e moda-
lidades esportivas de ginásticas. 
Os 17 participantes que respon-
deram nunca ter tido ginástica 
relataram que vivenciaram alon-
gamentos. Já os 15 restantes 
responderam que em pelo menos 
uma etapa de ensino básico tive-
ram ginástica, destes, alonga-
mentos foi a respostas que mais 
apareceu, seguida de ginásti-
ca de condicionamento físico, gi-
nástica artística, ginástica geral e 
acrobática.

O enfoque esportivo para o 
conteúdo ginástica na educação 
física ainda é muito forte, mes-
mo com tantos avanços no cam-

-
nástica como um conteúdo em 
potencial educativo de formação 
humana. A esse respeito, pode-
mos entender como causas des-
sa natureza o processo de for-
mação de professores. Segundo 
Ayoub (2003) o que muitas ve-
zes acontece é que a formação 
universitária nada mais é do que 

que visa o produto para o rendi-
mento levando para uma espor-
tivização maior. “Em nossos dias, 
a atividade física passou a ser si-
nônimo de esporte. A esportivi-
zação das práticas corporais (in-
clusive da ginástica) consiste em 
uma das principais característi-
cas da cultural corporal na atua-
lidade” (p. 37).

O professor abordava 
algum tipo de ginástica? E 
como era desenvolvido?

As categorias de respos-
tas para essa questão foram: 

ginásticas, condicionamento físi-
co e outras atividades. As princi-
pais respostas foram: a utilização 
da ginástica como preparação 
para práticas esportivas, para as 
aulas de educação física em ge-
ral, usadas para condicionamen-
to físico e algumas brincadeiras 
e/ou jogos. Uma fala interessan-
te de um participante foi sobre 
a divisão feita na própria escola.

Tinha na escola diversos tipos de 
ginásticas, porém não era desen-
volvido para todos os alunos, e 
sim só para as meninas, que ti-
nham mais facilidades para par-
ticiparem da fanfarra da escola, 
como balizas e eventos de apre-
sentações (PARTICIPANTE, 2017).

Outro participante respondeu 
assim:

Eram divididos em duas turmas, 
uma tinha que ir para a aula de 
espanhol e outra para a ginástica 
circense. Aprendia a fazer cam-
balhota, saltos e usar aparelhos 
(PARTICIPANTE, 2017).

A partir dessas respostas nos 
permitimos a pensar sobre uma 
possível fragilidade docente em 
entender, primeiramente, o sen-
tido da ginástica na Educação Fí-
sica escolar e como poderiam 
tratar esse conteúdo. Sentimos 
também um grande espaçamen-
to entre a escola e o sentido da 
ginástica como um conhecimen-
to, com suas particularidades  

-
são dos alunos sobre ginásti-
ca se torna limitada. Pressupõe 
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que isto se dá, entre outros fa-
tores, pela falta de conhecimen-
to do professor sobre as dimen-
sões pedagógicas da ginástica, 
inviabilizando o discente a co-
nhecer, experimentar e fruir este 
conteúdo. Segundo Souza (1997 
p. 25) a ginástica, “no decor-
rer dos tempos, tem sido dire-

-
cados ampliando cada vez mais 
as possibilidades de sua utiliza-
ção”, portanto, o professor teria 
um leque de oportunidades pa-
ra desenvolver esse conteúdo na 
escola.

O trabalho dos professores 
com materiais alternativos

Perguntado aos participan-
tes se seus professores utiliza-
vam materiais alternativos nas 
aulas de ginástica, apenas 9,37% 
disseram muitas vezes, 28,12% 
poucas vezes, 12,5% nenhu-
ma e 50% disseram que não ti-
nham aula de ginástica. Enten-
demos que o desenvolvimento 
de material alternativo nas aulas 
de Educação Física poderia am-
pliar a oportunidade do aluno de 
conhecer, experimentar, estudar 
e transformar suas práticas cor-
porais, portanto desenvolver su-
as capacidades criativas e cogni-
tivas.

Os materiais alternativos 
usados pelo professor 
nas aulas de ginástica

Categorizando as respos-
tas da questão 10 encontramos 
como resultado: bolas, cones, 

colchonetes, pneus, brinquedos 
desenvolvidos pelos alunos, pa-
pelão, jornal, bancos, músicas e 

Para Schiavon (2003), o uso 
de materiais alternativos na es-
cola é mais viável do que a com-

-
dalidades esportivas, pois na 
maioria das escolas, não há es-

quando necessário, e para isso, 
a melhor solução seria a adap-
tação desses materiais da for-
ma que sejam facilmente usá-
veis por alunos e professores. 
Para a autora, os materiais al-
ternativos necessitam de alguns 
objetivos solucionados, tais co-
mo: ofertar possibilidade ao alu-
no se adaptar à modalidade, ser 

-
to baixo para as instituições. Po-
rém, a autora respalda que al-
guns professores não possuem 
um empenho e dedicação de 
que seus alunos tenham aces-
so a esse material e também 
por possuir pouco conhecimen-
to na área não contempla o uso 
desses facilitadores de aprendi-
zagem. Entendemos que o con-
junto de ações entre a escola, 
alunos e professores para ela-
boração de aparelhos alternati-
vos, que possam ser utilizados 
nas aulas de Educação Física, 
contribuiria com uma gama de 
possibilidades. Nesse momen-
to, o aluno se reconhece como 
autor e partícipe de um proces-
so que se estabeleceu, incitando 
um novo olhar para essa experi-
ência, e, à medida que o aluno 
percebe as várias possibilidades 
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de se apropriar, esse elo entre a 
ginástica e o material se torna 

Sobre a prática com 
outro tipo de ginástica 
fora da escola

Perguntado aos participan-
tes sobre suas experiências com 
ginástica fora da escola, obser-
vamos pouquíssimas ou nenhu-
ma experiência, sendo que 18% 
disseram que sim, mas 82% dis-
seram que não tiveram experi-
ências com ginástica fora da es-
cola. Dos que disseram sim, as 
experiências se deram em clu-
bes ou projetos sociais. Isso re-
trata uma realidade brasileira 
onde o acesso à ginástica por 
crianças e jovens ainda é peque-
no. Consequentemente, a práti-
ca da ginástica ainda é escassa, 
principalmente quando desen-
volvida como modalidade espor-
tiva. Como exemplo, Schiavon 

de se difundir a prática da ginás-
tica artística brasileira

O ensino-aprendizado da ginásti-
ca artística é realizado em clubes 
particulares e o desenvolvimento 
desse processo sempre está liga-
do à competição de alto nível e 

-
sa modalidade. Isso faz com que 
ocorra uma limitação de sua prá-
tica, já que a maioria da popula-
ção brasileira não tem condições 

clube, ou mesmo não tem apti-
dão necessária para tornar-se 
um atleta de alto nível (SCHIA-
VON, 2003).

Quais foram os temas 
abordados nas suas 
aulas de educação física 
sobre ginástica?

As categorias de respostas para 
essa questão foram: esportes, co-

53,12% dos participantes respon-
deram que nenhum dos temas su-
geridos no questionário tinham si-
do abordados, enquanto 46,88% 
disseram que os temas mais abor-
dados foram: desenvolvimento de 

Este resultado demonstrou que 
mesmo com poucos temas traba-
lhados os que mais se destacaram 
ainda são os trabalhos coreográ-

-
dos eventualmente em datas co-
memorativas na escola ou sobre a 
ginásticas competitivas.

Por vez, entendemos que o 
espaço correto para a democra-
tização e difusão da ginástica é 
na escola, onde professores, alu-
nos e a comunidade são partici-
pantes desse processo. Schiavon 
e Nista-Piccolo (2006) projetam 

a barreira do esporte, na insu-
-

res, e por muitas vezes, na pou-
ca formação inicial acadêmica, 
por isso dão um enfoque espor-
tiva da ginástica – na sua forma 
competitiva, excluindo-a do es-
paço pedagógico.

Não queremos manifestar aqui 
nossa insatisfação com as coreo-

-
mente populares em muitos tra-
balhos gímnicos escolares, pelo 
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contrário, sabemos o quanto es-
te trabalho pode ser valioso. No 
entanto, é preciso valorizar so-
bretudo o processo para se che-
gar lá, ou seja, as relações e sig-

no desenvolvimento do trabalho 
artístico, onde todos pudessem 
participar da construção de for-
ma ativa, consciente e criativa.

Qual era seu conceito 
sobre ginástica na 
escola antes cursar a 
disciplina Ginástica I?

Como categorias de respos-
tas tivemos: esportes e ginás-
ticas. 38,46% dos participan-
tes não tinham nenhum conceito 
formado, 34,61% a viam como 
modalidade esportiva, 15,38% 
não sabiam que existia ginásti-
ca na escola, 7,69% pensavam 
ser impossível ensinar ginástica 
e 3,84% a viam como saúde. Um 
participante disse: “se eu nunca 
aprendi e nunca vi em nenhuma 
escola da minha cidade, não tem 
como eu ter um conceito sobre. 
Para mim, ginástica seria o que 
eu vejo na televisão”. Outro par-
ticipante disse que “a ginástica 
não é um conteúdo que deveria 
ser estudado na escola, não pre-
cisava e não era necessário”.

O fenômeno esportivo con-
quistou de forma exuberante o 
seu espaço nas práticas corporais 
nas sociedades contemporâneas, 

de Educação Física não passam 
a verdadeira essência de possibi-

-
tica pode proporcionar na escola 

(AYOUB, 1998). Esses aspectos 
acabam limitando uma discussão 
mais plausível da ginástica que 
considere os aspectos sociocul-
turais, inclusive seu formato es-
portivo, impedindo assim certos 
avanços pedagógicos.

Diante das respostas, enten-
demos que pelo fato da ginásti-
ca ter sido um conteúdo traba-
lhando com inúmeras lacunas 
no ensino básico, e por estarem 

-
cava difícil dos participantes te-
rem um olhar mais amplo sobre 
as possibilidades pedagógicas da 
ginástica e sua importância pa-
ra o processo de formação. Co-

-
ram pela disciplina no início.

Você abordaria o 
conteúdo ginástica 
enquanto professores 
de educação física?

As categorias de respostas fo-
ram: possibilidades fáceis, difí-
ceis e impossíveis. 3,12% res-
ponderam que seria fácil, porém 

-
deraram difícil e 18,75% impos-

pela falta de conhecimento, de 
materiais e espaços, pela falta 
de interesse deles e dos alunos. 
Um participante disse: “os alu-
nos são fechados a qualquer tipo 
de atividade que não seja futebol 
e vôlei”. Para outro participante, 
“a ginástica é só para quem tem 
habilidade física, pois os alunos 
não teriam a capacidade de re-
produzirem movimentos que eu 
pensava serem ginásticos”.
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Percebemos certo receio dos 
participantes em relação ao con-
teúdo ginástica na escola. Prova-
velmente, pelo fato de suas expe-
riências terem sido relacionadas a 
uma fazer muito difícil ou impos-
sível. A esse respeito, destaca-
mos que o professor de Educação 
Física que não trabalha ginástica 
na escola, por falta de preparação 
e conhecimento, acaba não pro-
porcionando muitas experiências 
que seriam enriquecedoras aos 
alunos (RINALDI, 2008).

Constatamos ser preciso in-
vestir em cursos de formação e 
formação continuada de profes-
sores, para estudar, conhecer e 
atualizar saberes no que diz res-

na Educação Física escolar.

O segundo momento

Qual é a sua visão sobre 
ginástica na escola hoje?

As categorias de respostas fo-
ram: práticas corporais, promo-
ção de saúde e diversidade.

Os participantes enfatizaram 
a importância de os alunos te-
rem experiências com o conteú-
do ginástica na escola. Eles ob-
servaram que o universo gímnico 
é cheio de possibilidades impor-
tante para o processo de forma-
ção educacional.

Um ponto importante na fa-
la dos participantes é clareza de 
que a ginástica pode trazer de-

-
mento e prazer, além de ser é 

entendimento pode ser exempli-

Hoje vejo o que realmente é a gi-
nástica. Vai muito além daqui-
lo que eu via na televisão. São 
movimentos e ações que vão dos 
mais simples aos mais comple-
xos, aliás, não são apenas mo-

educação, autoestima, conheci-

2017).

O processo de formação de 
professores deve partir de uma 

-
nhecimento adquirido duran-
te todo o curso. O curso supe-
rior deve trazer possibilidades 

com saberes e experiências (MA-
CENHAN et. al, 2016). Buscar a 
problematização destes saberes 
parece ser uma proposta viável, 

-
xão e de discernimento.

A disciplina Ginástica I 
mudou sua visão sobre 
ginástica na escola?

Todos os participantes res-
ponderam que sim. Percebemos 
o quanto as disciplinas podem 

pensamento mais crítico e cons-
ciente do aluno. Para Pereira e 
colaboradores (2010), é impres-
cindível que o professor de Edu-
cação Física tenha conhecimen-
to pedagógico dos conteúdos, 

-
sionais estarão sujeitos a uma 
“inadequada adaptação aos fa-
tores contextuais do processo de 
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ensino”. O possível conhecimen-
to que se tem, a partir das disci-
plinas de ensino, é fundamental 
para ordenação, sequencializa-
ção e grau de desenvolvimento 
dos conteúdos.

Quais aspectos da disciplina 
mudou sua visão sobre 
ginástica na escola e sobre a 
importância deste conteúdo 
na educação física?

As categorias de respostas fo-
ram os aspectos pedagógicos e 
as possibilidades de ensino. Ob-
servamos mudanças no que diz 
respeito a uma concepção espor-
tivista da ginástica e de uma vi-
são rasa como conteúdo difícil. 
Os participantes perceberam o 
quanto poderiam explorar o en-
sino da ginástica na escola e sua 
importância como conteúdo.

Entendemos ser a ginástica co-
mo um campo de conhecimento 
fértil, com identidade, valores e 
espaços para construção de re-

-
tanto, torna-se urgente que nos 
cursos de formação de professo-
res de Educação Física esse co-
nhecimento seja desenvolvido na 
superação de uma dimensão téc-
nica e esportiva para uma dimen-
são pautada na formação huma-

e aprendizagens para a vida.

Você se sente preparado 
para trabalhar com o 
conteúdo ginástica?

Nesta questão, 12 partici-
pantes responderam que não, e 

-
mo a disciplina ter desenvolvido 
conhecimentos novos, eles ain-
da se sentiam despreparados e 
necessitavam de mais experiên-
cias. Outros 20 participantes res-
ponderam que sim. Esclareceram 
que depois da disciplina conse-
guiriam trabalhar com este con-
teúdo, embora necessitassem 
também de mais conhecimentos.

Entendemos que ao cursar 
uma disciplina como Ginástica I, 
o aluno estaria propenso a sin-
tetizar uma série de informações 
que contribuiriam no seu proces-
so de formação. No entanto, o 
processo de formação é univer-
sal, necessitando que o discen-
te estude outras áreas de conhe-
cimento. Ressaltamos também 
o quanto é importante na for-
mação docente as diversas ex-
periências no campo do ensino, 
extensão e pesquisa e que vão 
complementar seu conhecimen-
to e lhe trarão mais segurança.

As contribuições do conteúdo 
trabalhado na formação

Todos os participantes respon-
deram que o conteúdo contribuiu 
muito e que foi importante para 
a construção de novos conheci-
mentos sobre ginástica na esco-
la. Esse ponto de vista pode ser 
retratado na fala de um partici-
pante: ele contribuiu para “novos 
olhares para a ginástica e suas 
várias possibilidades na escola.”

Ao se referirem aos “novos 
olhares”, entendemos que os 

-
do para ginástica da escola, um 



REBESCOLAR 185

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano VI, V. 1 – Jul. 2020

campo de conhecimento bastan-
te amplo no âmbito da Educação 
Física escolar, capaz de propor-
cionar experiências importantes 
para o desenvolvimento.

Como você trabalharia 
ginástica na Educação 
Física agora que concluiu 
a disciplina Ginástica I?

As categorias de respostas fo-
ram: de forma lúdica, com deba-
tes e uso de materiais.

A maioria dos participantes 
disseram que trabalhariam os 
fundamentos da ginástica com lu-

-
ternativos, partindo das experiên-
cias dos alunos, e que buscasse 
debater temas tais como gênero.

Considerando os participan-
tes estarem no primeiro período 
do curso, as respostas sinaliza-
ram certos avanços, por exem-
plo, em relação ao métodos pe-

as abordagens pedagógicas são 
discutidas e apresentam propo-
sições metodológicas que justi-

escola. Apresentaremos a seguir 
algumas delas.

A ginástica como conteúdo 
da Educação Física escolar de-
ve apresentar-se como um con-
teúdo essencialmente de caráter 
formativo, em que as possibili-
dades de atividades corporais se 
fundamentem em elementos na-
turais como correr, saltar, sal-
titar, rolar, equilibrar, balançar, 
manipular, entre outros, utilizan-
do-se de formas variadas de mo-
vimentos corporais, em diversas 

posições, com ou sem uso de 
materiais auxiliares (GARANHA-
NI, 2010).

A escola é um lugar privile-
giado para o desenvolvimen-
to de temas, que para nós, são 
urgentes na educação brasilei-
ra, como gênero, sexualidade, 
diversidade cultural, ética, tra-
balho e meio ambiente. Ressal-
tamos aqui a proposição desses 
temas de acordo com os (PCNs) 
no âmbito da ginástica escolar 
(GAIO; GOIS; BATISTA, 2010). 
A exemplo disso, podemos tra-
tar os aspectos históricos e so-
cioculturais das ginásticas, bem 
como o fenômeno esportivo e 
suas relações com a sociedade, 
a inclusão, a saúde, o merca-
do e consumo, entre muitos ou-
tros que se relacionam com a vi-
da do educando e são essenciais 
no processo de formação cidadã.

A ginástica deve oportunizar 
um espaço de vivências dos va-
lores humanos, onde as experi-
ências e os elementos da cultura 
corporal considerados relevantes 
para o grupo são extremamente 
importantes para integração so-
cial do aluno (GALLARDO, 2001). 
Essa valorização das experiên-
cias é um elo forte entre o sig-

do aluno, pois também estimula-
rá seu interesse.

A utilização de materiais nas 
aulas de Educação Física já é 
uma tradição secular, embora 
muitas vezes se restrinja a uma 
apropriação técnica voltada para 
as modalidades esportivas. Nes-
se sentido, corroborando com 
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acreditamos que um dos maiores 
-

zação de materiais seja o fato de 
-

sibilidades pedagógicas que per-
mitam contextualizar aquilo que 
se ensina e se aprende. Somos a 
favor de que a utilização do ma-
terial possa ir muito além “do 
esperado”, não se convertendo 
apenas a uma única possibilida-
de de trabalho ginástico. Segun-
do as autoras mencionadas aci-
ma (2016, p. 97), “a utilização de 
materiais deve ir em prol de uma 
pedagogia criadora e inventiva”, 
capaz de exercitar as capacida-
des imaginativas, sem considerar 
a técnica como um fundamento 
único e sem se desvincular de 

Ao sistematizarmos a peda-
gogia da ginástica, temos co-
mo propostas metodológicas que 
constituirão o ensino/aprendiza-
gem dos saberes da ginástica na 
Educação Física escolar: o desa-

-
ses princípios aparecerão como 
uma estratégia metodológica pa-
ra o desenvolvimento dos conte-
údos do professor (GARANHANI, 
2010). Entendemos que são pos-
síveis caminhos, mas é impor-
tante considerarmos os diferen-
tes contextos educacionais.

 Apoiados na análise do pla-
no de ensino do professor e na 
observação das aulas desenvol-
vidas durante o semestre, en-
tendemos que a proposta da 
disciplina Ginástica I foi con-
templada. Consideramos que o 
docente buscou desenvolver a 

disciplina de acordo com seu pla-
nejamento pedagógico, com en-
foque nos saberes da ginástica 
para formação de professores de 
Educação Física, na relação dos 
saberes dessa prática com o pro-
cesso de formação do aluno e no 

desse conteúdo na educação do 
indivíduo de forma geral. Adian-
te, fortaleceremos esse entendi-
mento no tópico sobre as experi-
ências durante o semestre.

De acordo com o plano de en-
sino os objetivos da disciplina Gi-
nástica I eram:

-
pectos históricos da ginástica e da 
Educação Física nas manifesta-
ções gímnicas da atualidade, es-
tabelecendo relações entre esse 
processo evolutivo e o ensino da 
ginástica; Estudar e reconhecer 
as propostas pedagógicas da gi-
nástica no ensino da Educação 
Física, dando ênfase não só aos 
conhecimentos técnicos da ginás-
tica, mas às contribuições dessa 
área para formação humana; Co-
nhecer os fundamentos da ginás-
tica artística e ginástica acrobática 
e suas possibilidades educativas 
na escola; Ampliar o pensamen-
to sobre a ginástica como prática 
educativa, linguagem e seu papel 
social de transformação e supera-

-

Educação Física no espaço educa-
cional formal.

Portanto, entendemos que os 
objetivos aqui apresentados vão 
ao encontro do desenvolvimento 
das aulas, bem como o que a lite-
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sobre o ensino da ginástica na 
Educação Física escolar.

Estudos sinalizam que a ginás-
tica é um conhecimento amplo e 
rico, capaz de inúmeras possibi-
lidades pedagógicas no ambiente 
escolar (SOARES, 1992). Com as 

-

foi possível repensar a “ginástica 
da escola”, de forma que esse co-

-
cação Física, não como uma me-
ra atividade física ou esportiva, 
mas um conhecimento dotado de 
sentidos socioculturais, que per-
mitam o aluno dar sentido às su-
as exercitações ginásticas.

Nessa proposta, ao conhecer a 
“ginástica da escola”, o aluno ex-
perimentaria novas formas de se 
exercitar, discutir sobre os fenô-
menos que circundam o campo 
gímnico, participar dos processos 
criativos, debater, sentir e viver o 
prazer pela prática e assim des-
pertar novos conhecimentos.

Portanto, ao responderem co-
mo trabalhariam a ginástica na 
escola (de forma lúdica, com de-
bates e uso de materiais alter-
nativos), compreendemos que 
muitos conceitos e concepções 
de ginástica na escola mudaram 
para os participantes e sinalizam 
avanços. Sendo a ginástica um 
dos conteúdos mais antigos da 
grade curricular da Educação Fí-
sica e de exercitação humana, as 
universidades, docentes, escolas 
e alunos precisavam dar valor e 
pesos maiores para esse conhe-
cimento pouco difundido no âm-
bito escolar.

Levando em consideração que 
um dos elementos para a quali-
dade de ensino é a formação do-
cente, Garcia (1999) conceitua a 
formação dos professores como.

Área de conhecimentos, investi-
gação e de propostas teóricas e 
práticas que […] estuda os pro-
cessos através dos quais os pro-
fessores – em formação ou em 
exercício – se implicam individu-
almente ou em equipe, em expe-
riências de aprendizagem através 
das quais adquirem ou melhoram 
seus conhecimentos, competên-
cias e disposições, e que lhes per-

desenvolvimento do seu ensino, 
do currículo e da escola, com o 
objetivo de melhorar a qualidade 
da educação que os alunos rece-
bem (GARCIA, 1999, p. 26).

-
ciplinas de ginástica direcionam 
o aluno para uma capacitação e 
para o mercado de trabalho, não 
tendo uma preocupação com os 
conhecimentos necessários para 
atuação na área escolar.

Observamos que na discipli-
na de Ginástica I foi considerado 
e problematizado o esporte com 
os alunos, dando enfoque ao es-
porte para todos, ao lúdico e ao 
tratamento pedagógico deste fe-
nômeno na aulas de Educação 
Física, sobretudo mediando dis-
cussões sobre a importância do 
professor no fazer pedagógico. 
Os resultados foram satisfatórios 
e esperançosos quando mostra 
que para professor de Educação 
Física estar preparado, ele ne-
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expostas, necessitando criar la-
ços com a escola, universidade e 
professor (RINALDI, 2008).

Sobre as experiências 
durante a disciplina 
Ginástica I

No início de cada aula alunos 
e professor conversavam sobre 
objetivos, conteúdos e ativida-
des que seriam desenvolvidas. 
Nesse momento buscava-se um 
estado positivo inicial de aula, 
cujo objetivo era motivar a tur-
ma. Algumas questões eram co-

-
mo aquele conteúdo poderia ser 
importante para formação do 
aluno. Entendemos ser este um 

-
car o que será desenvolvido. Ao 

uma outra conversa, onde algu-
mas questões eram recolocadas 

As aulas práticas eram reali-
zadas no laboratório de ginástica 
e dança (LAGIND), onde havia 
muitos materiais, e que de fato, 
chamavam atenção dos alunos. 
Embora eles entendessem que 
o laboratório era um espaço pa-
ra a construção do conhecimen-
to, de início, muitos alunos não 
o viam assim, mas como um lo-
cal para mera diversão e prazer. 
Não podemos esquecer que os 
participantes acabavam de che-
gar do ensino médio e que, in-
felizmente, para muitos, as aula 
de Educação Física caracteriza-
-se como um momento de lazer, 

recreação, ensaios de quadrilha, 
ou onde acontecia a “pelada”.

Foram desenvolvidas sessen-
ta aulas na disciplina Ginástica I. 
O interessante é que o conteú-
do mais teórico também era de-
senvolvido a partir das práticas 
corporais. Citaremos alguns de-
les adiante.

Enfatizando os aspectos so-
cioculturais, foi estudado os pe-
ríodos históricos da humanidade, 
fazendo-se uma analogia com o 
desenvolvimento da própria gi-
nástica. Foram estudados os 
métodos ginásticos europeus do 
século XIX e as relações desse 
marco histórico com as manifes-
tações gímnicas atuais (AYOUB, 
1998). Nas aulas práticas o mes-
mo conteúdo foi desenvolvido 
a partir de jogos, brincadeiras 
e artes corporais, onde contex-
tos, personalidades e fatos his-
tóricos foram vivenciados de for-
ma divertida. A exemplo disso, a 
ginástica naturalística e utilita-
rista, a história do circo, as téc-

-
senvolvidas para os soldados; a 

movimentos ginásticos esporti-
vos, entre outros. Esses elemen-
tos foram discutidos numa pers-
pectiva crítica, estimulando a 

-
tância desse conhecimento nas 
aulas de Educação Física.

No conteúdo fundamentos 
da ginástica o professor propõe 
os alunos a conhecerem e reco-
nhecerem as manifestações gí-
mnicas atuais, estudando sobre 
o processo de sistematização, 
os fundamentos e as principais 
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características das ginásticas e 
vivenciando no laboratório al-

bloco foi apresentado uma clas-
-

racterizando-se das seguintes 
formas: ginástica formativa ou 
educativa, de compensação, de 
condicionamento físico, despor-
tiva e especial (SILVEIRA (s/d)). 
Foi apresentado esse “universo 
da ginástica” e discutido a im-
portância de se conhecer, expe-
rimentar e estudar sobre essas 
manifestações gímnicas, de for-
ma sistemática, e como um con-
teúdo da Educação Física. Com 
esse conteúdo, o professor tam-
bém buscou romper com certos 
padrões de movimentos, estimu-
lando os alunos a descobrirem e 
recriarem movimentos a partir 
de algo conhecido. Entendemos 
ser este um caminho interessan-
te e possível, capaz de superar a 
ideia de uma ginástica meramen-
te esportiva/padronizada e de-
sarticulada de um saber cultural.

Outro conteúdo desenvolvido 
foi a confecção de materiais al-
ternativos. Os alunos foram de-

alternativos de ginástica artísti-
ca que fossem próximo das pos-
sibilidades da maioria das esco-

responsável por um material e 
assim desenvolveram colchoes, 
traves, barras, trampolins, cava-
los etc. Os aparelhos foram de-
senvolvidos com material reci-
clável envolvendo a participação 
da família e da comunidade. Ca-
da grupo apresentou o processo 
de construção desses materiais 

que foram usados em dois mo-
mentos. No primeiro, os pró-
prios discentes apresentaram 
uma prática com todos os mate-
riais expostos na quadra. Todos 
os alunos da Educação Física co-
nheceram o trabalho e participa-
ram das atividades. Na segundo 

-
na para três turmas de crianças 
de uma escola pública da região. 
Os grupos gostaram muito des-
sa experiência, e muitos relata-
ram que naquele momento, tive-
ram certeza de que queriam ser 

-
teriais foram doados para esco-
las públicas do município.

A confecção de materiais al-
ternativos na ginástica artísticas 
pode ser um conteúdo riquíssimo 
na formação de professores. Di-

-

ou industrializados dessa natu-
reza. Constatamos que ao envol-
ver os alunos, a escola e a co-
munidade, o processo se tornou 
muito mais prazeroso, criativo 
e interativo. A participação dos 
alunos de um curso de forma-
ção de professores reforça tam-
bém a importância do papel do 

criativo na construção do conhe-
cimento e na promoção de expe-
riências negadas a tantos crian-
ças brasileiras.

Em Ginástica Acrobáticas os 
alunos trabalharam com o tema 
ética. Este centralizava conteú-
dos, processos e ações. As aulas 
seguiam com a aprendizagem de 
exercícios acrobáticos e as pos-
sibilidades de criação, enfocando 
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a importância do trabalho cole-
tivo, da responsabilidade, res-
peito, solidariedade e igualdade. 
Para desenvolver esse conteúdo 
o professor sugeriu que os alu-
nos conhecessem e experimen-
tassem algumas pirâmides hu-
manas e então começassem a 
criar suas próprias pirâmides, 
adequando-se às necessidades 
e possiblidades de todos. O de-

começou a falar sobre o traba-
lho humano que estava por trás 
de tantas belezas nas pirâmides, 
castelos, igrejas e monumentos 
em todo mundo. Perguntou aos 
discentes se eles conheciam co-
mo se deu o processo de cons-
trução das grandes pirâmides do 
Egito e as igrejas no período co-
lonial do Brasil. Poucos alunos 
falaram sobre. Adiante, o pro-
fessor relatou um pouco da his-
tória sobre a escravidão no Egi-
to Antigo e no Brasil Colonial. 
Falou que pirâmides, igrejas e 
tantos outros monumentos vi-
raram atrações turísticas e que 
hoje acabam gerando lucro. No 
entanto, poucos sabem que por 
trás de tanta grandiosidade hou-
ve trabalho escravo de milhares 
de homens, mulheres e crianças 
que viveram em condições subu-
manas por muitos séculos, en-
quanto uma minoria social des-
frutava de conforto e poder. E 

-
das daí, como por exemplo as 
relações de trabalho hoje, sobre 
a escravidão, a luta por justiça 
de melhores condições de vidas 
dos trabalhadores, entre outras. 
Uma questão posta foi: “seria 

possível construirmos tanto mo-
numentos belos hoje com uma 
valorização igualitária do traba-
lho e do trabalhador?”. Então o 
professor sugeriu que os alunos 
criassem suas pirâmides, pré-
dios e monumentos, de várias 
formas, mas que se sensibilizas-
sem, sobretudo, com as relações 
de respeito às diferenças e opini-
ões, assim como o trabalho cole-
tivo, igualitário, solidário e justo. 
Na medida que iam criando, os 
alunos fotografavam suar “artes 
corporais” para registra-las com 
um texto sobre o tema e publi-
cá-los em redes sociais a gosto. 
A aula foi debatida em sequên-
cias e contextualizada na esco-
la. Portanto, a ginástica pode ser 
um campo fértil para discussões 
e experiências, que proporcio-
ne um saber consciente e críti-
co e que se relaciona com eixos 
transversais possíveis de serem 
desenvolvidos nas aulas de Edu-
cação Física.

No bloco ginásticas competi-
tivas foi estudado conceitos, as-
pectos socioculturais, organi-
zação e princípios da ginástica 
artística, acrobática e de tram-
polim. Os alunos conheceram al-
gumas técnicas, curiosidades, 
aprenderam certas leis do julga-
mento no esporte e tiveram vi-
vências práticas no laboratório. 
O interessante é que vez ou ou-
tra perguntavam se estavam se 

-
xões sobre as modalidades com-
petitivas caminhavam no sen-

fenômeno esportivo ginástica. 
Aprenderam que as ginásticas 
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em sua forma competitiva eram 
organizadas em códigos de mo-
vimentos estipulados e julgados 
conforme as regras dos códigos 
de pontuação. Estas regem to-
das as características do espor-
te, e assim atletas e treinadores 
se orientam em busca da melhor 
execução através delas.

Nesse conteúdo, os alunos 
participaram de uma aula onde 
cada equipe deveria “treinar um 
determinado elemento de equi-
líbrio, popularmente conhecido 
com avião. O professor orien-
tou para que pudessem ensaiar 
o melhor avião possível, de acor-
do com as normas do código de 
pontuação. Depois que estavam 
bem ensaiados, pediu que cada 
equipe escolhesse somente um 
representante para participar de 
um “campeonato de aviões”. En-
tão, um representante por equi-
pe apresentava o melhor avião 
possível. Junto dos alunos e con-
siderando as condições de jul-
gamento do código, o profes-
sor pediu que todos votassem 
no melhor avião. Assim, o pro-
fessor ia conversando com a tur-
ma sobre algumas questões que 
circundam o fenômeno esporti-
vo ginástica, como padrões de 
movimentos, treinamento des-
portivo, seleção de atletas, jul-
gamento e questões de gênero. 
A exemplo, como por que o solo 
masculino não tem música nem 
passos de dança como no femi-
nino, e porque homens não com-
petem na trave nem mulheres 

Nas aulas seguintes os 

transformarem os elementos das 
ginásticas competitivas aprendi-
dos, criando outras possibilidades 
de se movimentarem. Sugeriu 
que eles recriassem exercícios, 
trocando experiências e experi-
mentando incluí-los em ativida-
des lúdicas, como jogos e brinca-
deiras. Os alunos criaram outras 
possiblidades de aviões, rola-
mentos, deslocamentos, saltos 
etc. Demonstraram elementos 
corporais que tinham aprendido 
na dança, capoeira, lutas, circo e 
em outros esportes e os relacio-
naram com a ginástica, contaram 
suas histórias e experiências fora 
da escola.

A partir dessas experiências, 
percebemos que os alunos discu-
tiram com um pouco mais de pro-
priedade “a ginástica da escola”. 
Naturalmente, para um estudan-
te de licenciatura em Educação 
Física do primeiro semestre, há 

as práticas corporais com os con-
teúdos teóricos, mas sentimos 
que houve muitos avanços a par-

questões foram levantadas, co-
-

sores de Educação Física tinham 
em desenvolver o conteúdo gi-
nástica, oportunizando os alunos 
a conhecerem melhor, a experi-
mentarem sua diversidade e a re-

a história, a sociedade e a vida. 
Vale ressaltar que o professor re-
tornaria com esse conteúdo na 
disciplina de Ginástica II e Ginás-
tica III, ao abordar o conteúdo gi-
nástica de conscientização corpo-
ral, de condicionamento físico, e 
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ginástica para todos no contex-
to escolar, momento este em que 
os alunos estariam no terceiro e 
quarto semestre do curso.

Na última etapa da discipli-
na Ginástica I, os alunos se en-
volveram com um festival de gi-
nástica, dança e artes corporais, 
evento tradicionalmente reali-
zado em todo semestre do cur-
so. Com a ajuda do professor, a 
turma se organizou em grupos 
e pensou em uma temática pa-

-
pos trabalharam com elementos 
estudados na disciplina, como a 
história da ginástica, do período 
pré-histórico a era moderna; O 
movimento ginástico europeu e 
suas relações com a escola; As 
diversas manifestações gímni-
cas sociais e suas relações com 
outras manifestações da cultu-
ra corporal, como o circo, dança, 
lutas e esportes. Pensaram tam-
bém na forma artística da com-
posição, que dialogasse passado, 
presente e futuro, exercitas-
se relações de trabalho igualitá-
ria e respeitassem a diversida-
de de cada um. Os participantes 
apresentaram seus trabalhos no 
dia do festival e os trabalhos fo-
ram muito criativos. Percebe-
mos o quanto eles se sensibili-
zaram com os temas tratados na 
Ginástica I e manifestaram artis-
ticamente seus saberes. Enten-
demos que um evento artístico 
dessa natureza é um momen-

partilha do conhecimento para 
todos envolvidos. Também par-
ticiparam do festival alunos en-
volvidos com outras disciplinas 

– Ritmo e Expressão, Dança e 
as Ginásticas, bem como proje-
tos de extensão interno de aten-
dimento à comunidade e os pro-
jetos externos da região.

Concluímos que os participan-
tes tiveram pouca ou nenhuma 
experiência escolar com ginás-
tica na Educação Física. Os que 
tiveram relataram raras vivên-
cias, desconectadas de um con-
teúdo sistematizado e próprio, 
tais como aquecimento físico, 
apresentação artística eventu-
al ou conteúdo esportivo. Antes 
de concluírem a disciplina Ginás-
tica I, tinham uma visão super-

resumia às ginásticas competiti-
-

ticipantes ampliaram essa visão. 
Perceberam que é um conteúdo 
legítimo da Educação Física, com 
saberes próprios, capaz de con-
tribuir no desenvolvimento hu-
mano e que a ginástica é uma 
área de conhecimentos, possi-
bilidades e valores importan-
tes para o processo de formação 
educacional.

Acreditamos que a ginásti-
ca é um componente curricular 
importante na formação de pro-
fessores de Educação Física. No 
entanto, a ginástica será uma 
disciplina efetiva no ensino supe-
rior, se houver uma valorização e 
(re)conhecimento dos professo-
res sobre essa área de conheci-
mento e seu verdadeiro sentido 

é preciso investir em políticas 
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públicas que valorizem e estimu-
lem a formação continuada de 
professores, no intuito de contri-
buir com a qualidade do ensino 
na educação básica.
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