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JOGOS OLÍMPICOS E GINÁSTICA 
NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 

pode ser espetacular!

Larissa Graner41

Resumo: Este texto faz uma 
-

ximação entre o processo de 
ensino-aprendizado da ginás-
tica na escola e o acontecimen-
to das competições de ginásti-
ca nos jogos olímpicos. A ideia é 
partir da curiosidade gerada pe-
las imagens e sons da ginástica 
espetacular, apreciadas e narra-
das pelos alunos e alunas, pa-
ra dialogar, reorganizar, ampliar 
e aprofundar os conhecimentos 
sobre ela. Contudo, pretende-se 
ir além, confrontando-a por meio 
da projeção de imagens e sons 
de outras formas de manifesta-
ções gímnicas, proporcionando 
aos alunos e as alunas a elabo-

-
prias formas de praticar a ginás-
tica, possibilitando a realização 
de seus próprios espetáculos de 
ginástica e a produção de suas 
próprias imagens e sons. Nesse 
processo, almeja-se ainda que 
os alunos e as alunas alcancem 
uma compreensão da ginásti-
ca de maneira mais aproximada 

sobre o termo podendo apreciá-
-la e pratica-la nas suas diversas 

41 Mestra em educação pela FE – Unicamp (2013). 
Professora de educação física da rede municipal de 
Vinhedo – SP desde 2004. E-mail: larissagranersp@
gmail.com

formas de manifestação ao longo 
-
-

sa contribuir para o processo de 
ensino-aprendizado da ginástica 
nas escolas.

Palavras-chave: Jogos Olím-
picos; Ginástica; Educação Físi-
ca Escolar.

OLYMPIC GAMES AND 
GYMNASTICS IN SCHOOL 
PHYSICAL EDUCATION: 
it can be spectacular!

Abstract: 
the possible approximation be-
tween the teaching-learning pro-
cess of gymnastics at school and 
the event of gymnastics com-
petitions in the Olympic games. 
The idea is to start from the cu-
riosity generated by the images 
and sounds of spectacular gym-
nastics, appreciated and narrat-
ed by the students, to dialogue, 
reorganize, expand and deep-
en the knowledge about it. How-
ever, it is intended to go further 
confronting it through the pro-
jection of images and sounds of 
other forms of gymnastic man-
ifestations, providing students 
with the elaboration and mean-
ing of their own ways of practic-
ing gymnastics, enabling the re-
alization of their own gymnastics 
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shows and the production of own 
images and sounds. Further-
more, in this process, it is ex-
pected that the students achieve 
an understanding of gymnastics 
in a way that is closer to the sci-

the term, being able to appreci-
ate and practice it in its various 
forms of manifestation through-
out their lives. Finally, it is ex-

out can contribute to the teach-
ing-learning process of gymnas-
tics in schools.

Keywords: Olympic Games; 
Gymnastics; School Physical 
Education.

A ginástica na escola

A ginástica faz parte da his-
tória da educação física nas es-
colas do Brasil (SOARES, 2012), 
mas durante as últimas déca-
das tem sido pouco abordada 
nos currículos de educação fí-
sica. A partir da segunda guer-
ra mundial foi sendo substituída 
por jogos coletivos, relacionados 
a esportes e a sua prática limita-
da a momentos de “preparação” 
(BRACHT, 1992).

Esse fato começou a ser mu-
dado a partir de obras produzi-
das nas décadas de 80 e 90 que 
passaram a denunciar a ausência 
da ginástica no currículo escolar 
(NISTA-PICCOLO, 1988), junta-
mente com outras, que passaram 
a defender a ginástica como ob-
jeto de conhecimento da área da 
educação física e como poderia 
ser tratada pedagogicamente na 

escola (COLETIVO DE AUTORES, 
1992). Mesmo que por perspec-
tivas diferentes, importantes pu-
blicações foram realizadas dando 
continuidade a esse trabalho, no 
sentido de contribuir com o tra-
tamento pedagógico da mesma, 
tanto na escola como em outros 
contextos, como os trabalhos 
de Nista-Piccolo (1995), Gallar-
do (1993) e Gallardo e Souza 
(1997). Inspirados por esse mo-
vimento, outros trabalhos foram 

-
ra o desenvolvimento da ginás-
tica nas escolas, como as pes-
quisas de Ayoub (1998), Toledo 
(1999), Schiavon, (2003), Ber-
tolini (2005), dentre outras.

Por causa de todos esses es-
forços acadêmicos e de outros, o 
trabalho relacionado ao ensino-
-aprendizado da ginástica na es-
cola começou a melhorar, tanto 
na abrangência quanto na qua-
lidade. A ginástica foi contem-
plada nos Parâmetros Curricu-
lares Nacionais (1997) e passou 
a integrar propostas curricula-
res de estados e municípios, co-
mo a proposta do estado de São 
Paulo (2009) e, mais adiante, in-
tegrou a Base Nacional Comum 
Curricular (2020). Atualmente, 
pode ser encontrada como pro-
posta de estudo na escola em 
obras provenientes de diferen-
tes abordagens da educação físi-
ca escolar, como a de Bregolato 
(2002) e Neira (2014), em livros 
didáticos como o de Darido et 
al. (2017), além de textos com 
propostas de organização curri-
cular como o de Barbosa-Rinal-
di e Pizani (2017), por exemplo. 
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Somando-se a esses, existem di-
versos outros trabalhos publica-
dos em eventos da área, algo que 
pode ser constatado com a pes-
quisa de Gomes, Oliveira e Tole-
do (2018), a respeito das publi-
cações relacionadas à ginástica e 
à escola nas diversas edições do 
Fórum Internacional de Ginásti-
ca para Todos.

Todavia, a ginástica ainda não 
ocupa um espaço de equida-
de em relação aos outros temas 
trabalhados pela educação físi-
ca na escola. Talvez, ainda per-
dure a ideia reforçada pela mídia, 
de que a prática das ginásticas 
competitivas seja extremamen-
te difícil e que “[…] só podem ser 
praticadas por ‘superatletas’ e 
orientadas por ‘supertécnicos’”. 
(AYOUB, 2007, p. 82). Além dis-
so, há outros importantes fatores 
apresentados por Nista-Piccolo e 
Schiavon (2007), como a falta de 
conhecimento a respeito dos con-
teúdos, métodos e estratégias 
para o ensino. Como bem obser-
vado por essas pesquisadoras, 
tais fatores estão relacionados 

-
nal de professores e professoras 

-
pedidos) pela falta de materiais e 
infraestrutura nas escolas.

Necessário se faz, portanto, 
continuar buscando ideias, ins-
pirações para melhorar o ensino 
da ginástica no país, tanto em 
abrangência quanto em qualida-
de. Com a aproximação do acon-
tecimento dos jogos olímpicos, é 

possível aproximação entre o 
processo de ensino-aprendizado 

da ginástica na escola e as com-
petições de ginástica realizadas 
nesse grande evento. Este tex-
to se propõe a pensar ideias pa-

-
soras e professores.

Imagens-sons42, 
curiosidade, ponto 
de partida

Durante o ano em que os jo-
gos olímpicos são realizados, os 
principais meios de comunicação 
como televisão, jornais, revistas 
e, principalmente nos últimos 
anos, a internet, gradativamente 
passam a noticiar os seus acon-
tecimentos. São evidenciados 
os processos de preparação, a 
abertura do evento, as competi-
ções esportivas eleitas pelo Co-
mitê Olímpico Internacional e 
uma série de outros assuntos re-
lacionados a isso. O público que 
consome esses meios de comu-
nicação recebe uma avalanche 
de informações relacionadas às 
modalidades esportivas parti-
cipantes. Imagens de diversos 
esportes começam a chamar a 
atenção dos espectadores pelas 
suas brilhantes performances, 
mesmo acompanhadas de erros 
ou acidentes.

As competições da ginás-
tica durante esse evento com-
põem grande parte de todo esse 
espetáculo. Sua gestualidade exi-

-
brio, precisão, graciosidade, tem 

42 O termo “imagem-som” é utilizado neste texto inspirado 

“Imagens e sons: a nova cultura oral” (ALMEIDA, 1994).
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um grande poder de chamar a 
atenção. Juntamente com as 
imagens, aparecem as falas dos 
comentaristas, das propagan-
das, das entrevistas e outras, 
que possibilitam a apreensão 
de diversos conhecimentos re-
lacionados a essas modalidades, 
mesmo que de maneira sincré-
tica. Essas são as imagens e os 
sons ensinando. De acordo com 
Almeida (1994), se antigamen-
te a maioria dos conhecimentos 
eram transmitidos pela cultura 
oral, atualmente vivemos apren-
dendo pela nova cultura oral de 
imagens e sons:

Uma das coisas de que se fala 

e do cinema, a forte absorção e 
reprodução de comportamen-
tos e visões de mundo expressas 
nesses meios. As imagens e os 
movimentos sonorizados do ci-
nema e da televisão têm um grau 
forte de “realidade”. Realidade no 
sentido de que aquilo que a pes-
soa está vendo “é”, mais do que 
“parece ser” […]. Essa proximi-
dade real das imagens tem uma 

oralidade, o que explica, em par-
te, o fato de que as imagens são, 
às vezes, mais fortes do que um 
texto (ALMEIDA, 1994, p. 9).

esporte, Betti (1997, p. 37) traz 

Para a televisão, importa tanto 
a forma de mostrar o esporte, 
como seu conteúdo. Uma con-
sequência imediata é a fragmen-
tação e a distorção do fenômeno 
esportivo, pois a televisão sele-

ciona imagens esportivas, e as 
interpreta para nós, propõe cer-
to “modelo” do que é “esporte” e 
“ser esportista”. Mas, sobretudo, 
fornece ao telespectador a ilusão 
de estar em contato percepti-
vo direto com a realidade, “como 
se estivesse olhando através de 
uma janela de vidro”.

-
cia dos meios de comunicação, 
que tratar dos jogos olímpicos 
com os alunos e alunas passa a 

-
sores e professoras de educação 
física nas escolas. Dependen-
do da opinião desses educado-
res e educadoras, a atitude dian-
te do tratamento desse tema no 

O receio de que as ideias e as 
imagens transmitidas pela mí-
dia possa atrapalhar a compre-
ensão do que está sendo trata-
do na escola, leva à escolha de 

-
tar do assunto. Porém, negar es-
se acontecimento permite que 
a compreensão dos discentes a 
respeito do que se aprende na 
escola, não se relacione com o 
que se assiste, com os aconteci-
mentos do mundo. Além de não 
exercitarem uma atitude crítica 
diante do que se vê, podem pro-
duzir ideias equivocadas. Con-
tudo, é possível, por parte dos 
docentes e das docentes, um tra-
tamento deste evento de manei-

-
barão apenas reforçando aquilo 
que a mídia já traz como infor-
mação, não realizando uma ati-
tude crítica juntamente com alu-
nos e alunas.



138

De acordo com Rodrigues e 
Montagner (2005, p. 1), “[…] 
se a pedagogia não promove 
um diálogo, o discurso torna-
-se o modelo e os alunos me-
ros consumidores e reproduto-
res do espetáculo esportivo.” Daí 
a decisão em tratar do evento na 
escola, tentando relacionar os 
temas aprendidos ou que estão 
para aprender a esse aconteci-
mento do mundo. Quando essa 
decisão é tomada por educado-
res e educadoras, encontra-se 

-
mento na escola irá “competir” 
com as interessantes imagens-
-sons produzidas pela mídia. De 
acordo com Rodrigues e Montag-
ner (2005, p. 1):

O professor deve lidar com essa 
relação trazendo proveito para 
a sua proposta de ensino, tendo 
conhecimento de que ele mesmo 
é também um meio pelo qual o 
aluno colhe informações, possibi-
litando uma pedagogia do espor-
te que considere o que o aluno já 
sabe, e aproveitar este conheci-
mento direcionando-o de acordo 
com os objetivos do ensino.

É justamente no poder das 
imagens-sons e da atenção que 
geram nos alunos e alunas por 
causa de seu caráter espetacu-
lar, que professores e professo-
ras podem considerá-las como 
potenciais geradores de curiosi-
dade, como pontos de partida. 
Isso seria aproveitar os conhe-
cimentos vindos pelas imagens-
-sons para ajudar os estudantes 
a passarem da “curiosidade in-
gênua” para a “curiosidade epis-
temológica”:

Na verdade, a curiosidade ingê-
nua que, ‹desarmada›, está as-
sociada ao saber do senso co-
mum, é a mesma curiosidade 
que, criticizando-se, aproximan-
do-se de forma cada vez mais 
metodicamente rigorosa do ob-
jeto cognoscível, se torna curio-
sidade epistemológica (FREIRE, 
1996, p. 34-35).

As modalidades competiti-
vas da ginástica têm apresenta-
do uma melhora nos resultados 
em competições internacionais 
nos últimos anos. No caso da gi-
nástica artística masculina, Oli-
veira e Bortoleto (2009, p. 307) 
apontam que a modalidade te-
ve uma evolução expressiva nos 
seus resultados competitivos in-
ternacionais, colocando alguns 
ginastas brasileiros entre os me-
dalhistas desse esporte. Contu-
do, o aparecimento da ginásti-
ca nas suas formas competitivas 
na mídia ainda está restrito ao 
acontecimento desses eventos.

É por isso que o tratamen-
to da ginástica na escola po-
de encontrar lugar perfeito para 

-
res e professoras, quando inse-
rida no contexto dos jogos olím-
picos. Ao mesmo tempo em que 
o tratamento desse conhecimen-
to precisa ganhar mais espaço e 
ser trabalhado na escola, por ou-
tro lado, durante os jogos olím-
picos, as imagens-sons rela-
cionadas à ginástica se tornam 
mais presentes, proporcionan-
do verdadeiros espetáculos, pos-
síveis de chamar a atenção dos 
alunos e alunas, podendo ser in-
teressantes pontos de partida. 
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Seria partir das raras e oportu-
nas imagens-sons da “ginástica 
espetacular”43 para se chegar em 
muitos outros lugares.

Das imagens-sons 
às narrativas

Passa-se a pensar de que ma-
neira tais ideias poderiam acon-
tecer no cotidiano escolar. Pa-
ra iniciar um trabalho como este, 
é preciso oferecer espaços pa-
ra que as primeiras curiosidades 
dos alunos e alunas, a respeito 
do que estão assistindo e ouvin-
do relacionado à ginástica duran-
te os jogos olímpicos, sejam nar-
radas: “A narrativa constitui-se, 
então, numa forma particular 
de reconstrução da experiência, 
através da qual, mediante um 

-

(ALMEIDA JÚNIOR, 2012, p. 8).
Diversas formas de narrativas 

podem possibilitar aos professo-
res e às professoras na compre-
ensão das primeiras elaborações 
dos alunos e das alunas a respei-
to da ginástica nesse contexto. 
Continuar dialogando com elas, 
pode possibilitar seguir reorgani-
zando, ampliando, aprofundando 
conhecimentos sobre este tema. 
Algumas estratégias, que já fa-
zem parte do cotidiano escolar, 
como a realização de desenhos, 
frases, textos, recortes de ima-
gens, podem compor um mu-
ral ou serem realizadas em um 
caderno de registro. A roda de 

43 O termo “ginástica espetacular” é utilizado por Eliana 
Ayoub na sua obra “Ginástica geral e educação física 
escolar” (2007).

conversa pode ser outra estra-
tégia. Ela pode ser realizada no 

-
pre que for pertinente. É possível 
também que o próprio professor 
ou professora faça uma seleção 
de imagens-sons relacionadas à 
ginástica no contexto dos jogos 
olímpicos (com a abertura, pe-
quenos momentos de competi-
ções, entrevistas e outras) e faça 
uma projeção para a turma as-
sistir na própria escola, para en-
tão propor diversos tipos de mu-
ral, tarefas no caderno e rodas 
de conversa. Nesse caso, o ob-
jetivo das imagens-sons selecio-
nadas seria chamar a atenção, 
suscitar curiosidade, investigar o 
que sabem sobre o evento.

Organizando, ampliando, 
aprofundando 
conhecimentos das 
ginásticas participantes 
dos jogos olímpicos

É interessante que os alunos 
e as alunas apresentem as su-
as narrativas para a turma. Isso 
possibilita que o grupo todo sai-
ba o que os colegas e as colegas 
estão elaborando e assim podem 
ampliar os interesses, curiosida-
des pelo tema e essas curiosi-
dades podem tornar-se comuns. 
Pelas falas dos alunos e alunas 
será possível notar certo conhe-
cimento a respeito do assunto, 
porém, do ponto de partida, esse 
conhecimento se apresentará de 
maneira sincrética, algo que Sa-
viani (1991, p. 80) ajuda a en-
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[…] a compreensão dos alunos é 
sincrética uma vez que, por mais 
conhecimentos e experiências 
que detenham, sua própria con-
dição de alunos implica uma im-
possibilidade, no ponto de parti-
da, de articulação da experiência 
pedagógica na pratica social de 
que participam.

Sendo assim, para dar con-
tinuidade ao trabalho, as ima-
gens-sons narradas em recortes, 
desenhos, frases, textos, falas 
poderão revelar o conhecimento 
prévio e a primeira curiosidade 
dos narradores e das narrado-
ras. Ao mesmo tempo, poderão 
oferecer uma oportunidade para 
o professor ou para a professora, 
de encontrar pontos iniciais para 
um diálogo. Um diálogo em di-
reção à problematização (SAVIA-
NI, 1991, p. 80), momento em 
que se procura detectar quais 
questões precisam ser resolvi-
das no âmbito da prática social 
e quais conhecimentos serão ne-
cessários dominar.

Dessa forma, na continuida-
de desse processo, é importan-
te que o professor ou a profes-
sora tenham a sensibilidade para 
realizar bons encontros entre os 
conhecimentos que são neces-
sários dominar revelados pelas 
narrativas e as práticas pedagó-
gicas que ajudarão na organi-
zação, ampliação e aprofunda-
mento de tais conhecimentos, 
ou seja, na instrumentalização. 
De acordo com Saviani (1991, 
p. 81), a instrumentalização é o 
momento do processo que são 
apropriados pelos alunos e alunas, 
instrumentos teóricos e práticos 

necessários ao equacionamento 
dos problemas detectados na 
prática social.

Assim, conforme as curiosida-
des narradas pelos alunos e alu-
nas forem demonstrando a ne-
cessidade de maior organização, 
com ampliação e aprofundamen-
to em determinados saberes re-
lacionados à ginástica, os profes-
sores e as professoras precisam 
seguir tratando de temas ao lon-
go das aulas, que possam trazer 
instrumentos teóricos e práticos 
para que esses saberes se desen-
volvam.

 Todo esse processo não pode 
ser antecipado neste texto, pois 
se constitui no cotidiano escolar 

-
des. Entretanto, é interessante 
que o professor ou a professo-
ra façam um estudo a respeito 
de saberes relacionados à ginás-
tica, para que possa ajudar alu-
nos e alunas nessa organização 
(mesmo sabendo que o cotidia-
no escolar demandará novos es-
tudos e suscitará outros aprendi-
zados). Abaixo será apresentada 
uma sugestão de alguns pontos 
de estudo que possam ajudar 
os docentes e as docentes nes-
se processo:

• As modalidades da ginásti-
ca que participam dos Jo-
gos Olímpicos: Ginástica 
Artística Feminina (GAF), 
Ginástica Artística Mascu-
lina (GAM), Ginástica Rít-
mica (GR) e Ginástica de 
Trampolim (GT)44;

44 Para o estudo a respeito de diferentes expressões 
da ginástica e os seus fundamentos, consultar a obra 
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• As características dos ges-
tos gímnicos da GAF, GAM, 
GR e GT. As principais dife-
renças entre essas modali-
dades na sua gestualidade e 
o que se pode perceber de 
comum em cada uma delas;

• Os diferentes aparelhos 
utilizados na GAF, GAM, GR 
e GT. Quais utilizam apare-
lhos de grande porte e qual 
usa aparelhos portáteis;

• Os espaços utilizados pela 
GAF, GAM, GR e GT;

• Os tempos médios de ca-
da prova realizada na GAF, 
GAM, GR e GT;

• A utilização ou não da mú-
sica na GAF, GAM, GR e GT;

• As vestimentas utilizadas 
na GAF, GAM, GR e GT;

• O número de participantes 
nos diferentes tipos de pro-
vas da GAF, GAM, GR e GT;

• As regras gerais de compe-
tição da GAF, GAM, GR e GT;

• A relação entre os aspec-
tos (participantes, espaços, 
tempos, gestualidades, apa-
relhos e regras) na consti-
tuição de cada uma das mo-
dalidades (GAF, GAM, GR e 
GT) como um todo;

• As histórias das modalida-
des da ginástica que par-
ticipam de uma competi-
ção olímpica. Quais indícios 
dessas histórias podem ser 
percebidos nas suas gestua-
lidades, aparelhos, tempos, 

a respeito das modalidades da ginástica no contexto 

(2004), Schiavon (2009), Brochado e Brochado (2011), 
Schiavon et al. (2014).

espaços, regras, vestimen-
tas, participantes?45

• A história de vida das pes-
soas que praticam a GAF, 
GAM, GR e GT e chegam a 
uma competição olímpica. 
O que essas histórias po-
dem ensinar a respeito da 
vida de atleta como condi-
ções de saúde, condições 
psicológicas, condições de 
treinamento, como acon-
tecem os seus estudos e a 

46

Esses são apenas alguns 
exemplos. Além desses podem 
existir outros estudos que po-
derão ajudar na organização e 
compreensão das modalidades 
da ginástica no contexto dos jo-
gos olímpicos. Como dito ante-
riormente, muitos podem surgir 
a partir do que o grupo produ-
zir como curiosidade, do conhe-
cimento que apresentarem, das 
características da turma. Podem 
ser reunidos e combinados com 
foco de estudo em uma moda-
lidade, podendo ser estudados 
isoladamente com foco nas qua-
tro modalidades olímpicas, den-
tre outras combinações.

Conforme esses temas forem 
surgindo e sendo trabalhados é 

45 As narrativas realizadas na obra “O processo de ensino 
aprendizado da ginástica na ‘minha escola’” (PINTO, 

de estudo da relação entre indícios históricos e 
gestualidades da ginástica nas aulas de educação física 
na escola.

46 Importantes informações a respeito da vida de atletas 
femininas da ginástica artística podem ser encontradas 
na tese de doutorado “Ginástica artística feminina 
e história oral: a formação desportiva de atletas 
brasileiras participantes de jogos olímpicos (1980-
2004)” (SCHIAVON, 2009).
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possível realizar propostas práti-
cas relacionadas a eles. Tais te-
máticas podem ser abordadas 
nas próprias aulas em que as 
narrativas forem apresentadas 
ou em qualquer outro momento 
do processo que se acreditar im-
portante.

Para uma melhor explanação 
das ideias aqui tratadas, consi-
dera-se interessante apresentar 
algumas propostas inspiradas 
em alguns dos temas de estudo 

que determinada turma da es-
cola tenha indicado curiosidades 
relacionadas à ginástica, que ne-
cessitam estudar tais temas pa-
ra uma melhor compreensão so-
bre ela.

 Uma dessas propostas de es-
tudo é a de observar as princi-
pais características das gestu-
alidades das modalidades da 
ginástica participantes dos jo-
gos olímpicos, o que seria co-
mum entre elas e o que seria di-
ferente em cada uma delas. Essa 
possibilidade de estudar o que 
é comum entre as diversas ma-
nifestações gímnicas é revelada 
pelos trabalhos de Russel e Kins-
man (1986) e pode ser encon-
trada em Nunomura et al. (2016, 
p. 226), quando apontam que a 
partir de um olhar voltado para a 
biomecânica das práticas da gi-
nástica, nota-se que são consti-
tuídas por seis padrões comuns 
de movimento: posições estáti-
cas, saltos, deslocamentos, ro-
tações, balanços e aterrissagem.

Outra possibilidade de estu-
dar o que é comum na gestua-
lidade da ginástica na sua forma 

competitiva, trata-se de realizar 
um olhar histórico sobre elas. 
Aqueles olhares que apontam 
que as modalidades da ginásti-
ca competitiva, de maneira ge-
ral, têm suas origens na fusão 
e esportivização de práticas ori-
ginárias dos Métodos Ginásticos 
Europeus (LANGLADE; LANGLA-
DE, 1970, p. 31) e observam que 
esses métodos, de maneira ge-
ral, tiveram suas inspirações em 
práticas voltadas para o cam-
po dos divertimentos (SOARES, 
2005, p. 18).

Em princípio, um estudo par-
tindo dessas duas ideias parece 
um pouco difícil, porém, pode ser 
iniciado de maneira sutil como é 
imaginado a seguir:

• Apresentar aos alunos e 
alunas imagens-sons das 
competições de ginástica 
nos jogos olímpicos, aju-
dando-os (as) a reconhe-
cer os padrões mecânicos 
de movimento (posições 
estáticas, saltos, desloca-
mentos, movimentos de 
rotação, balanços, aterris-
sagem) nas gestualidades. 
Tentar visualizar como es-
sas gestualidades, consti-
tuídas de retidão e rigidez, 
ao mesmo tempo, possuem 
vestígios de práticas corpo-
rais relacionadas ao campo 
dos divertimentos (como 
as danças, as acrobacias e 
outras que atualmente po-
dem ser encontradas no 
circo). Dependendo do ci-
clo em que forem aborda-
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-
fundadas;

• Continuar o estudo com 
propostas práticas, toman-
do como tema “posições 
estáticas”;

• Realizar um preparo corpo-
ral, que aqui é sugerido pela 
brincadeira estátua, em que 
os alunos e alunas podem 
deslocar-se (correndo e 
ocupando os espaços, pas-
sando por pequenos obstá-
culos, dançando) e ao sinal 
da professora ou professor 
devem posicionar o corpo 
em estátua. (É interessante 
que os preparos corporais 
introduzam os alunos e alu-
nas ao tema da aula);

• Pedir que os alunos e alu-
nas criem uma posição es-
tática com o corpo (que 
não seja arriscada ao ponto 
de se machucarem);

• . Sugerir que um aluno ou 
uma aluna apresente o que 
criou para todos do grupo;

• Caso seja possível e não 
seja arriscado, pedir pa-
ra que o grupo tente reali-
zar o que foi apresentado. 
Continuar com essa dinâ-
mica em que os alunos e 
alunas demonstram suas 
ideias para todos tentarem 
realizar até que essas su-
gestões tenham sido bas-
tante exploradas;

• Então, a professora pro-
põe aquilo que ainda não 
foi sugerido. Por exemplo, 
dentro das possibilidades 
de realizar posições estáti-
cas com o corpo (apoiando 

apenas um pé no chão, 
apoiando um pé e duas 
mãos no chão, apoiando 
um pé e uma mão no chão, 
apoiando apenas o quadril 
no chão, em duplas, entre 
outras), qual ainda não foi 
explorada pelos alunos e 
alunas? A partir dessas no-
vas ideias, a dinâmica an-
terior pode recomeçar, ou 
seja, alguém demonstra 
uma maneira de realizar a 
nova proposta e o grupo 
pode tentar;

• Ensinar os elementos bá-
sicos e tradicionais da gi-
nástica, como o afundo, o 
avião, a vela, a parada de 
três apoios e outras (ava-
liando as condições de se-
gurança), atentando os 
alunos e as alunas sobre a 
retidão e rigidez, como de-

-
latando as transformações 
ocorridas com as práticas 
corporais relacionadas ao 
campo dos divertimentos 
no processo de constitui-
ção das práticas de ginásti-
ca presentes atualmente;47

• Pedir que os alunos e alu-
nas realizem em grupos, 
uma composição a ser 
apresentada, constituída 
por um conjunto de gestu-
alidades realizadas na aula. 
Tais gestualidades além de 
incluir as posições estáticas 

47 No seu estudo, Larissa Graner Silva Pinto (2013) 
percebeu que o ensino dos indícios da história nas 
gestualidades das aulas de ginástica na escola, ajudava 
na realização da própria gestualidade pelos alunos e 
pelas alunas.
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que aconteceram nas pri-
meiras criações, podem 
compreender outros gestos 
que surgirem nas discus-
sões e elaborações do gru-
po. Nessa organização, as 
sugestões individuais po-
dem ser transformadas;

• Apresentar o que foi elabo-
rado e assistir às apresen-
tações dos outros grupos;48

• Roda de conversa. Nessa 
roda, além de abordar as-
suntos que os alunos e as 
alunas desejarem, pode-se 
discutir sobre o momento 
da aula em que, em meio 
às posições estáticas suge-
ridas pelos alunos e alunas, 
houve uma intervenção pa-
ra ensinar elementos tradi-
cionais da ginástica, bus-
cando a retidão e a rigidez. 
Nesse momento, é possí-

-

recriação das gestualida-
des na história da ginástica 
e sobre a maneira como fo-

pelos alunos e pelas alunas 
na aula.

Este trabalho pode ser conti-
nuado para tratar a questão dos 
diferentes aparelhos e espaços 
utilizados nas modalidades da 
ginástica participantes dos jo-
gos olímpicos. O estudo deles 
pode ajudar a compreender as 

48 No seu estudo, Larissa Graner Silva Pinto (2001) 

relação entre quem se apresenta e quem assiste em 
apresentações de ginástica, para a compreensão dos 
alunos e alunas a respeito da expressão corporal como 
linguagem.

diferenças nas suas gestualida-
-

xões realizadas na aula exem-

experimentar as posições corpo-
rais estáticas em diferentes situ-
ações que buscam aproximações 
com aquelas vividas corporal-
mente em diversos aparelhos ou 
portando um aparelho. Abaixo 
é apresentada uma proposta de 
estudo que poderia ser realizada:

• Roda de conversa pa-

aparelhos utilizados em 
cada modalidade da gi-
nástica presente nos jogos 
olímpicos;

• Preparo corporal: entregar 
um arco para cada aluno ou 
aluna, pedir que o deixem 
no chão e que corram pe-
lo espaço, saltando-os. Ao 
sinal do professor ou pro-
fessora, devem parar den-
tro do círculo formado pelo 
arco, realizando uma posi-
ção estática;

• Sugerir que cada pessoa 
portando um arco tente re-
alizar uma posição estática 
sem encostá-lo no chão;

• Sugerir que cada pessoa, 
portando um arco, tente 
realizar, de maneira contí-
nua, uma posição estática 
por alguns segundos, se-
guida de balanceamentos e 

outra posição estática;
• Sugerir que cada pessoa, 

portando um arco, tente re-



REBESCOLAR 145

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

um movimento de rotação 
do arco no chão, seguin-
do para uma posição está-
tica por alguns segundos e, 
em seguida, tente recupe-
rar o arco, sem deixá-lo cair 
no chão;

• Solicitar que um aluno ou 
uma aluna apresente ideias 
realizadas nas três propos-
tas anteriores para a turma 
tentar realizar;

• Continuar a dinâmica an-
terior com outras pessoas 
apresentando ideias;

• Tentar realizar uma po-
sição estática por alguns 
segundos antes e após 
passar por um obstácu-
lo saltando. Seria interes-
sante saltar passando pe-
las gavetas de um plinto, 
mas caso a escola não te-
nha esse material disponí-
vel, pode-se saltar passan-
do por outra pessoa, como 
na brincadeira pula sela ou 
pula sapinho;

• Tentar manter-se em algu-
ma posição estática sobre 
uma superfície da largura e 
comprimento de uma trave 
de equilíbrio (os limites po-
dem ser estabelecidos por 
cordas no chão);

• Tentar manter-se em al-
guma posição estática so-
bre uma estrutura que se-
ja um pouco mais alta do 
que o chão. Pode ser sobre 
as gavetas de um plinto ou 
outra estrutura da escola, 
caso as condições sejam 
seguras;

• Caso a escola tenha al-
gum equipamento no qual 
seja possível pendurar-se 
com segurança, pedir que 
os alunos e as alunas ex-
perimentem se posicionar 
parados por alguns segun-
dos com o corpo em sus-
pensão;

• Elaborar uma composição 
em grupo inspirada nas 
posturas realizadas na au-
la para ser apresentada pa-
ra toda a turma;

• Apresentar o que foi elabo-
rado e assistir às apresen-
tações dos outros grupos;

• Realizar uma roda de con-
versa a respeito das expe-
riências de realizar posi-
ções estáticas a partir de 
diferentes situações de es-
paço e aparelhos. Qual é 
a diferença entre realizar 
uma posição estática an-
tes e após saltar um obs-
táculo e fazer uma posição 
estática antes e após um 
balanceamento e uma cir-
cundução de um aparelho 
portátil? Qual é a diferen-
ça entre realizar uma posi-
ção estática enquanto es-
tá sobre um aparelho alto, 
um aparelho estreito e re-
alizar uma posição estática 
enquanto mantém um apa-
relho portátil em rotação? 
Qual é a diferença entre re-
alizar uma posição está-
tica mantendo um apare-
lho portátil sobre o corpo 
e mantendo o corpo sus-
penso em um aparelho de 
grande porte?
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– Ludwig Jahn. De acordo com 
Langlade e Langlade (1970, p. 
344), “[…] Jahn reprocha a los 
estudiantes su blandura, exhor-

-
recerse, a despertar su espíri-
tu combativo por medio de los 
ejercicios físicos”. Tudo isso po-
de ser conversado com os alu-
nos e as alunas, para a com-
preensão de que os gestos são 
constituídos historicamente e 
continuam em transformação, 
para a compreensão das práti-
cas corporais como forma de ex-
pressão, como linguagem.

foi possível imaginar um estu-
do aproximado das situações do 
trampolim acrobático, pois se 
pretendeu demonstrar exemplos 
mais próximos das realidades 
nas escolas brasileiras. Contu-
do, é possível destacar a rela-
ção entre esse aparelho e sua 
gestualidade (controle do cor-
po ao saltar e aterrissar sobre 
uma superfície instável e elásti-
ca e ter grande controle do cor-
po na sua fase de voo), e como 
esses fatores estão relacionados 

ou seja, a sua relação com acro-
bacias e redes de proteção do 
circo (POL; STEIGLEDER; DOR-
NELLES; PADILHA, 2006). Com 
a presença de um trampolim na 
escola, ou de um material se-
melhante adaptado, isso pode 
ser também vivenciado.

Como dito anteriormente, as 
-

ram ser acessíveis no que se 
refere aos materiais que ge-
ralmente estão disponíveis na 

A ideia com essas práticas, 

utilizados nas modalidades com-
petitivas da ginástica presentes 
nos jogos olímpicos, é realizar 

alunas a respeito de como a es-

cada uma das modalidades da 
ginástica é constituída por um 
conjunto de fatores, sendo os 
espaços e aparelhos alguns de-
les. Além disso, é possível de-
mostrar aos alunos e às alunas 
que esses aparelhos apresentam 

-

cada uma dessas modalidades, 

-
tualidade. A ginástica rítmica, 
oriunda de propostas do método 

da dança, constitui a sua gestu-
alidade com ênfase na expres-
sividade, no ritmo e na música 
(TOLEDO, 2016, p. 151-152). O 
uso de aparelhos parece vir ao 
encontro da ênfase recebida por 
ela. De acordo com Langlade e 
Langlade (1970, p. 109), pa-

Henrich Medau, “[…] los apara-
tos constituyen uma suerte de 
procedimento metodológico pa-
ra lograr movimentos rítmicos, 

.”. Em oposição 
a essa suavidade, no caso das 
modalidades da ginástica artís-
tica, o uso dos aparelhos pelos 

-
ta sobre obstáculos, desloca-se 
em equilíbrio, parece ter gran-
des relações com os ideais do 
seu grande precursor Friedrich 
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escola ou que são mais fáceis de 
serem providenciados. São ati-
vidades possíveis de serem re-
alizadas na ausência da maioria 

aqui é encorajar, mesmo que 

acordo com Schiavon e Nista-Pi-
collo (2007, p. 147): “Quando 
o professor tem o conhecimen-
to do conteúdo a ser ensinado 
e de como deve ensinar, pode 
transformar suas ideias em uma 
prática possível, inclusive crian-
do alternativas de materiais”. 
Compreende-se que os mate-

-
rem adquiridos pela maioria das 
escolas públicas brasileiras, mas 
caso haja interesse e seja pos-
sível, Schiavon (2003) apresen-
ta algumas propostas de cons-
trução de materiais alternativos 
para a GA e GR.

Esses estudos poderiam ser 
continuados abordando, por 
exemplo, a questão das regras 
e o processo de esportivização 
das modalidades. A turma po-
deria estabelecer, em acordo, 
cinco possibilidades de posições 
estáticas a serem compostas em 
grupo para a realização de uma 
série a ser apresentada para to-
da a classe. A turma pode esta-
belecer, por exemplo, “ser obri-
gatório” realizar uma série com 
posições estáticas com apoio do 
corpo em um pé, após saltar um 
obstáculo e após lançar e recu-
perar um objeto, além de uma 
postura livre para a posição ini-

poderiam ser realizadas: Como 
é realizar uma composição ten-
do que cumprir requisitos obri-
gatórios em uma sequência re-
alizada por todos do grupo? E 
se essa sequência fosse avalia-
da individualmente? Como seria 
se tivessem que realizá-las in-
terpretando uma música? Co-
mo seria se fossem compará-las 
umas com as outras?

É importante considerar que 

estudo (posições estáticas) está 
inspirado nos trabalhos a respeito 
dos padrões de movimento 
presentes nas modalidades da 
ginástica, com olhar voltado para 
as modalidades competitivas 
presentes nos jogos olímpicos. 
O modo como esse tema é 
proposto aos alunos e às alunas, 
está fundamentado em algumas 

processo de ensino-aprendizado 
da ginástica na ‘minha escola’” 
(PINTO, 2013) e que têm a 
oportunidade de ser aqui sinte-
tizadas: Na apreensão dos co-
nhecimentos (fundamentada na 
relação indícios históricos/ges-
tualidade), as narrativas corpo-
rais dos alunos e das alunas são 
contempladas em processos de 
criação coletivos que acontecem 

Essas criações, relacionadas à 
apreensão dos conhecimentos, 
iniciam de maneira sutil no pre-
paro corporal e continuam nas 
sugestões individuais (que são 
logo socializadas), nas suges-
tões propostas pela professora 
ou pelo professor e nas criações 
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em grupo para serem apresen-
tadas e assistidas49. Acredita-se 
que, nessa proposta, as narrati-
vas do corpo em diálogo com o 
conhecimento continuam sendo 
consideradas.

Esses são apenas exemplos 
de trabalho e podem acontecer 
de diversas maneiras. As narra-
tivas e os diálogos com os alunos 
e as alunas podem produzir di-
versas ideias. É preciso ter aten-
ção a elas.

A ginástica para além 
dos jogos olímpicos

Assim como defendido desde 
o início do texto, a ideia é apro-
veitar desse grande evento, da 
atenção gerada pela imprensa, 
das imagens-sons narradas, co-
mo um ponto de partida para en-
sinar a respeito da ginástica, ini-
ciando pelos jogos olímpicos e 
continuando o estudo para além 
dele. Na continuidade desse es-
tudo é preciso que questões im-
portantes sejam asseguradas. 
Em algum momento desse pro-
cesso é necessário destacar para 
os alunos e as alunas:

• Que existem outras mo-
dalidades da ginástica que 
realizam grandes compe-
tições, por exemplo: Ginás-
tica Acrobática, Ginástica 
Aeróbica, Ginástica Estéti-
ca, dentre outras;

49 Na obra citada é explicado como esse método 
pedagógico é sintetizado a partir da integração e 
transformação de outros três presentes em Nista-
Pícollo (1995), Perez Gallardo e Souza (1993) e Ayoub 
(1998).

• Que é possível praticar mo-
dalidades competitivas da 
ginástica, presentes ou não 
nos jogos olímpicos, porém 
sem o objetivo de compe-
tir;

• Que é possível praticar 
aquelas modalidades de gi-
nástica mesmo não reali-
zando os elementos gím-
nicos mais difíceis, de alto 
nível de desempenho físi-
co;

• Que não somente aqueles 
tipos físicos de corpo po-
dem praticar aquelas mo-
dalidades de ginástica, mas 
sim pessoas de diferentes 
níveis de desempenho fí-
sico, pessoas de diferentes 

-
ências e pessoas dos dife-
rentes gêneros;

• Que outras expressões da 
ginástica existem além das 
modalidades competitivas 
e com diferentes objeti-
vos: para a saúde, para o 
condicionamento físico, pa-
ra o autoconhecimento, pa-
ra o convívio social, para 
o prazer, para a realização 
de apresentações, sendo 
que esses objetivos podem 
combinar-se na prática da 
ginástica.

Contribuindo para essa com-
preensão, uma interessante es-
tratégia pode ser a projeção de 
novas imagens-sons para os alu-
nos e alunas. Imagens-sons sele-
cionadas para dialogar, debater, 
confrontar com imagens-sons 
assistidas nos jogos olímpicos. 
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Por isso, propõe-se aqui a pro-
jeção de imagens-sons sobre as 
Gymnaestradas Mundiais5051. A 
Gymnaestrada Mundial é um fes-
tival de ginástica para todos52. A 
ginástica para todos é uma for-
ma participativa e inclusiva da 
ginástica. Sua prática é compos-
ta por diversas expressões gím-
nicas e pode incorporar elemen-
tos de outras práticas corporais 
como as danças, os jogos, as lu-
tas, as práticas circenses, além 
de dialogar com outras formas 
de expressão como a música, as 
artes cênicas, as artes plásticas, 
dentre outras. Sua característica 
inclusiva permite que pessoas de 
diversas idades e condições fí-
sicas participem da sua prática, 
geralmente realizada para o pra-
zer. Pertencente à Federação In-
ternacional de Ginástica, a Gym-
naestrada Mundial acontece a 
cada quatro anos e desde a sua 
criação tem sido sediada por al-
gum país da Europa, mas recebe 
milhares de participantes de to-
dos os continentes. Ao longo de 
uma semana, crianças, jovens, 
adultos, idosos, pessoas com 

-
ções de ginástica e prestigiam 

50 Uma diversidade de vídeos a respeito das 
Gymnaestradas Mundiais pode ser encontrada no 

(FIG). Para iniciar, considera-se interessante assistir 
a apresentação “This is the World Gymnaestrada – 
We are gymnastics!” (2019), disponível em: https://m.
youtube.com/watch?v=Zl1GPR1DQ5Y.

51 Para maiores informações a respeito da Gymnaestrada 
Mundial, consultar as obras de Souza (1997), Ayoub 
(2007), Santos (2009), Paoliello et al. (2014) e Bortoleto 
e Paoliello (2017).

52 Para maiores informações a respeito da ginástica para 
todos, consultar as obras de Souza (1997), Ayoub 
(2007), Toledo e Silva (2013), Paoliello et al. (2014), 
Oliveira e Toledo (2016) e Bortoleto e Paoliello (2017).

as apresentações de grupos de 
diversos países, tendo a opor-
tunidade de aprender, conhecer 
pessoas de diferentes culturas, 
estabelecer laços de amizade e 
de se divertir.

Acredita-se que o estudo a 
respeito da ginástica para todos 
e das Gymnaestradas Mundiais 
pode contribuir para o que Betti, 
(1997, p. 266) expressa: “Deve-
mos, portanto, sempre conside-
rar a possibilidade da mudança, 
e manter vivos os contra-este-
riótipos: ao lado das medalhas, 
a satisfação pessoal de praticar 
esporte; ao lado do esporte tra-
balho, o esporte lazer, etc.”. Es-

respeito da ginástica, Ayoub 
(2007, p. 86) propõe “[…] uma 
retomada da ginástica na esco-
la por meio do ‘confronto’ entre 
as tradicionais e as novas for-
mas de exercitação, possibilitan-
do aos alunos uma prática cor-
poral que lhes permita atribuir 
‘sentido próprio às suas exerci-
tações ginásticas’”.

Pode ser que, mediante as au-
-

teriormente, o confronto entre 
antigas e novas formas de exer-
citação da ginástica tenha sido 
sutilmente realizado e os proces-
sos de criação tenham permitido 
aos alunos e às alunas atribuir 
sentido próprio às suas exercita-
ções ginásticas. Porém, aqueles 
foram apenas exemplos.

Caso professoras e professo-
res optem por abordar o ensi-
no da ginástica competitiva de 
maneira diferente nas suas pro-
postas de estudo e prática (por 
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outros conteúdos e métodos), 
considera-se imprescindível que 
ampliem os estudos sobre a gi-
nástica com os seus alunos e as 
suas alunas a partir dos pon-
tos ressaltados acima. Tanto pa-
ra um caso, como para o outro, 
aconselha-se a seguir com novas 
propostas práticas a partir das 
narrativas dos alunos e das alu-
nas a respeito do que assistiram 
sobre uma Gymnaestrada Mun-
dial ou a respeito de outras ima-
gens-sons relacionadas à ginás-
tica para todos.

É possível acrescentar a 
continuidade dessas propostas 
práticas com perguntas para a 
turma a respeito de quais gestu-
alidades realizadas anteriormen-
te interessaria conhecer mais ou 
quais ainda não foram vivencia-
das e apreciariam aprender. Não 
seria necessário seguir uma mo-
dalidade da ginástica, mas sim 
gestos gímnicos que agradaram 
ou que têm curiosidade, experi-
ências corporais que desejariam 
continuar desenvolvendo coleti-
vamente.

Muito importante nesse pro-
cesso é a realização de criações 
em grupos53, dessa vez a res-
peito de tudo o que gostariam 
de expressar sobre o que estu-
daram sobre a ginástica. Mui-
tas vezes, a partir dessas cria-
ções, o professor ou a professora 
pode ajudar a agrupá-las, “cos-
turando-as” como uma “colcha 

53 
coletiva vivenciados na escola pública consultar Pinto 

sobre processos de criação coletiva vivenciados no 
Grupo Ginástico Unicamp, consultar Graner, Paoliello e 
Bortoleto (2017).

de retalhos” para uma apresen-
tação com toda a turma. Pode-
-se inclusive, encontrar um tema 
que permeie a todas elas e esse 
ser o tema de uma apresentação 
realizada por todos da turma, a 
ser apresentado em um festival 
de ginástica na escola ou em al-
gum outro evento. O professor 
ou a professora pode encontrar 
também um tema que permeie 
as criações das turmas que fre-
quentam determinado ano. As-
sim, caso venham a apresentar-
-se, cada ano será representado 
por um tema diferente, inspirado 
nas suas próprias criações. Pode 
ser que as criações de todos os 
alunos e alunas da escola, com 
as suas particularidades, aca-
bem representando outro grande 
tema. Em todas essas possibili-
dades, as apresentações podem 
compor um festival de ginástica 
que poderá expressar um gran-
de tema para a produção de um 
espetáculo na escola. É impor-
tante considerar que as apresen-
tações, por mais organizações, 
orientações, readequações que 
tenham por parte do professor 
ou professora (e isso é necessá-
rio), devem ter suas gestualida-
des constituídas das pequenas 
criações realizadas pelos alunos 
e alunas, só assim poderá repre-
sentar suas expressões e poderá 
ser uma experiência prazerosa. 
As criações em grupo relacio-
nadas à ginástica podem ter co-
mo tema um assunto que a tur-
ma tenha estudado em outras 
disciplinas e escolhido para se-
rem tratados ali. As criações de 
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de processo também podem se 
inspirar em um grande tema re-
lacionado a outros projetos es-
tudados por todos da escola, 
sendo narrado (predominante-
mente) pela linguagem corpo-
ral, partindo dos estudos das ex-
pressões gímnicas realizados por 
toda a escola.

Ao longo desse estudo, o pro-
fessor ou a professora pode so-
licitar que os alunos e as alunas 
(por um revezamento) realizem 
o registro de todas essas aulas 

-
cluindo o dia do festival escolar. 
Pode-se produzir entrevistas, re-

-
ra toda a escola assistir poste-
riormente. Acredita-se que o 
estímulo à manipulação direta 
das imagens pelos alunos e pe-
las alunas pode contribuir para a 
compreensão deles sobre o tra-

-
-a (EURASQUIM; MATILA; VAZ-
QUES apud BETTI, 1997, p. 45).

Ainda sobre criar

Com relação às criações, é in-
teressante considerar que, em 
meio àquelas produzidas em prá-
tica (pequenas criações nas ati-
vidades das aulas, produção de 
apresentações em grupos, pro-
dução de apresentações da tur-
ma como um todo em festivais 
da escola, produção de imagens-
-sons) existe também a possi-
bilidade de recriar a ideia de gi-
nástica. Sendo possível realizar 
novas narrativas por meio de de-
senhos e escritas a respeito do 
que foi vivido, arrisca-se a inferir 

que nelas serão encontradas sis-
tematizações a respeito da ideia 
de ginástica, mais elaboradas 
que nas primeiras narrativas. 
Nesse processo de apreensão do 
conhecimento e criações, ideias 
relacionadas à ginástica passam 
por sistematizações, deixando 
de ser sincréticas para uma no-
va sistematização talvez mais 
aproximada das sistematizações 

-
-se ao momento da catarse: Is-
so é considerado como: “[…] a 
efetiva incorporação dos instru-
mentos culturais, transformados 
agora em elementos ativos de 
transformação social” (SAVIANI, 
1991, p. 81). Isso interessa mui-
to ao processo de escolarização.

Do aplauso ao olímpico 
aos aplausos na escola

-
te texto se iniciam imaginando o 
estudo da ginástica pelos alunos 
e alunas na escola a partir do 
contexto do esporte espetáculo e 
se encerram imaginando um es-
petáculo de ginástica pelos alu-
nos e alunas na escola. Inicia-se 
com alunos e alunas narrando 
imagens-sons assistidas e chega 
à produção dos alunos e das alu-
nas das próprias imagens-sons.

Por um lado, pretende-se que 
compreendam melhor o que 
irão assistir a respeito das mo-
dalidades da ginástica no con-
texto das competições de alto 
rendimento, podendo, inclusi-
ve, serem potenciais apreciado-
res dessa forma de espetáculo, 
em que, dependendo do ciclo de 
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escolarização que estiverem, po-

profundas sobre isso nesse con-
texto. Contudo, além disso, es-
pera-se que a prática da ginásti-
ca continue nas suas vidas para 
além do que se assiste nas gran-
des competições. A ginástica po-
de fazer parte dos festivais es-
colares, da cultura escolar, da 
cultura do bairro em que se mo-
ra, das políticas públicas da cida-
de em que se vive. Dessa forma, 
“A ‘janela de vidro’, de simples 
abertura que emoldura a con-
templação do mundo, torna-se 
uma janela que se atravessa pa-
ra nele intervir.” (BETTI, p. 271, 
1997). Então se poderá, junta-
mente com a sua comunidade, 
compreender, apreciar e prati-
car a ginástica, indo ao encon-
tro do que propõe Saviani (1991, 
p. 81): “[…] O ponto de chegada 
é a pratica social, compreendida 
não mais em termos sincréticos 
pelos alunos”.

-
fessores e as professoras pos-
sam inspirar-se com a exposição 
dessas ideias para seus trabalhos 
na escola e que possam criar ou-
tras propostas para o estudo da 
ginástica, partindo do contexto 
dos jogos olímpicos para chegar 
a outros interessantes lugares.
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