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A TEMATIZAÇÃO DAS GINÁSTICAS NAS 
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM SÃO 

PAULO: o inédito viável em contextos de 
“uberização” da educação 

Embora cada projeto educativo 

foi possível perceber que as ex-
periências pedagógicas conver-
gem para a problematização de 
diferentes temas relacionados 
com as ginásticas rítmica, artís-
tica, acrobática e para todos, nos 
três relatos narrados.

Palavras-chave: Educação 
Física Escolar; Relato de Experi-
ência; Ginásticas.

Abstract: The objective of 
this paper was to report three 
pedagogical experiences with the 
theme gymnastics, two man te-
achers and a woman teacher, all 
in Physical Education, who teach 

cycles of scholarization. The clas-
ses were realized in Elementary 

that made possible experiences, 

gymnastics for all in the school 
events. The educational project 
developed in High School with 
the thematization of this corpo-
ral practice stimulated the reali-

gymnastics, besides the crea-
tion of a gymnastic choreography 
for all with elements of the so-
cial markers that cross the con-
temporary society. Although ea-
ch educational project described 
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Resumo: O objetivo desse en-
saio foi relatar três experiências 
pedagógicas com a tematização 
das ginásticas, de dois professo-
res e uma professora de Educa-
ção Física, que lecionam na esco-
la pública, em diferentes ciclos de 
escolarização. As aulas realizadas 
no Ensino Fundamental (séries 

-
-

ções de ginástica para todos nos 
eventos das escolas. O projeto 
educativo desenvolvido no En-
sino Médio com a tematização 
dessa prática corporal estimulou 
a realização dos gestos de dife-
rentes ginásicas, além da criação 

para todos com elementos dos 
marcadores sociais que atraves-
sam a socidade contemporânea. 
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to perceive that the pedagogi-
cal experiences converge to the 

-
mes related to rhythmic, artistic, 
acrobatic gymnastics and for all, 
in the three stories narrated.

Keywords: School Physi-
cal Education; Experience Re-
port; Gymnastics.

Introdução

Em agosto de 2017 a revis-
ta Carta Capital publicou uma re-
portagem intitulada “Professor 
Uber”: a precarização do trabalho 
invade as salas de aula30. A auto-
ra do texto explica que em alguns 
Estados brasileiros os/as profes-
sores/as temporários já eram 
maioria em relação aos efetivos e, 
para piorar, o prefeito de uma ci-
dade do interior de São Paulo lan-
çou um projeto para contratar au-
las avulsas de docentes por meio 
de um aplicativo de celular, com 
o objetivo de suprir as ausências 
dos professores e professoras na 
rede municipal de ensino.

A reportagem ainda mencio-
na que na “Uber Educação”, ape-
lido que essa proposta recebeu, 

-
lo empregatício e após receber 
a chamada do aplicativo ele te-
ria 30 minutos para responder se 
aceita a tarefa e uma hora para 
chegar até a escola em que vai 
ministrar aulas aquele dia.

Infelizmente, os professores 
e as professoras vivem em um 
contexto de “uberização” das re-
lações de trabalho, tornando a 

30 Reportagem publicada em: <https://www.cartacapital.
com.br/sociedade/professor-uber-a-precarizacao-do-
trabalho-invade-as-salas-de-aula>.

realidade docente ainda mais 
precária do que já estava.

No caso dos/das docentes de 
Educação Física (EF), estudos 
realizados nas últimas três dé-
cadas mostram que esses pro-

prática pedagógica nas redes de 
ensino que atuam. Essas barrei-
ras estão relacionadas com ques-
tões institucionais, organizacio-
nais, sociopolíticas, culturais e 
pedagógicas, enfatizando ainda 
mais a complexidade da docên-
cia na sociedade contemporânea 
(MALDONADO; SILVA, 2016).

Entretanto, muitos/muitas 
docentes desse componente cur-

-
car a sua prática pedagógica e 

e vivências sobre as manifesta-
ções da cultura corporal para as 
crianças, adolescentes e adul-
tos/as na Educação Básica (NEI-
RA, 2017; NOGUEIRA; FARIAS; 
MALDONADO, 2017; OKIMURA-
-KERR et al., 2017).

Parafraseando Paulo Freire 
(2005), entendemos que esses/

-
cionando experiências pedagógi-
cas para as suas e os seus estu-
dantes de acordo com o Inédito 

trabalho pedagógico nas aulas de 
EF tematizando diversas práti-
cas corporais, utilizando diferen-
tes recursos didáticos, pensando 
em atividades de ensino interes-
santes, avaliando os/as estudan-
tes com diferentes instrumentos, 

-
gicos, biológicos, históricos, eco-
nômicos, políticos e sociais rela-
cionados com as manifestações 
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da cultura corporal, mas não se 
esquecendo das condições de 
trabalho que os professores e as 
professoras possuem no cotidia-
no escolar em que atuam.

Nesse contexto, os/as docen-
tes de EF escolar passaram a pu-
blicar os seus projetos educativos 

-
DO; SILVA; MIRANDA, 2014), em 
anais de eventos (MALDONADO et 
al., 2018) e em capítulos de livros 
(NEIRA, 2018), mostrando uma 
nova realidade das aulas desse 
componente curricular em todos 
os ciclos da Educação Básica.

Portanto, saímos de um pa-
radigma teórico intitulado pe-
la produção acadêmica da área 
“entre o ao mais” e o “ainda 
não” (GONZÁLEZ; FENSTERSEI-
FER, 2009), para uma realida-
de em que os/as docentes de EF 
são considerados como intelec-
tuais da sua própria organização 
didático-pedagógica (MALDONA-
DO; NOGUEIRA; FARIAS, 2018).

Para Bracht (2015) a produ-
ção acadêmica da EF considerou 
os professores e as professoras 
da escola como meros tarefei-
ros, que deveriam aplicar as te-
orias construídas pelos acadê-
micos, não reconhecendo eles e 
elas como produtores de conhe-
cimento e sujeitos dotados de 
autonomia e ação durante mui-
tas décadas. Entretanto, o autor 
menciona que “é preciso pen-
sar o teorizar em educação físi-
ca (em educação) não a partir da 
ideia da aplicação das teorias na 
prática, mas como um processo 
envolvendo a própria ação pe-
dagógica, portanto, envolvendo 
também os sujeitos diretamente 
responsáveis por ela.

Indo ao encontro dos estudos 
em que os/as docentes da Educa-
ção Básica relatam as suas expe-
riências nas aulas de EF com a in-
tenção de tornar público os seus 

as suas ações didáticas e descre-
ver como organizam a sua práti-
ca pedagógica, o objetivo desse 
ensaio foi relatar três experiên-
cias pedagógicas com a temati-
zação das ginásticas, de dois pro-
fessores e uma professora de EF, 
que lecionam na escola pública.

As experiências aqui relatadas 
foram realizadas nas séries dife-
renciadas do Ensino Fundamental 
e no Ensino Médio, em duas redes 
de ensino (Prefeitura de São Paulo 
e Instituto Federal de São Paulo).

A professora e os professo-
res participam do mesmo grupo 
de estudos, onde compartilha-
vam os seus projetos educati-
vos. Acreditamos que a partilha 
de vivências precisa ser divididas 

-
são, tornando assim o trabalho 
docente cada vez mais coletivo.

As experiências

Nesta seção, apresentamos os 
relatos de cada professor separa-
damente, que irão narrar e ana-
lisar suas práticas de forma livre.

Tematização da ginástica 
nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental: 
experiências de um 
professor substituto

Apresento esse relato co-
mo uma forma de materializar 
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minhas ações pedagógicas dian-
te do complexo cenário que a EF 
escolar enfrenta quando tenta 
fugir dos tradicionais conteúdos 
voltados principalmente para os 
esportes coletivos.

Ainda ressalto que o lugar de 
onde falo se trata de uma rede 
Municipal de Educação que pos-
sui peculiaridades que contri-
buem ainda mais para elevar as 

um professor que substitui as 
possíveis ausências do dia das 
docentes polivalentes, sendo que 
tal situação é necessária e se tor-
na fundamental devido ao tama-
nho da rede e a falta de docentes 
por afastamentos médicos.

Muitas vezes, por esse motivo, 
entro em sala esporadicamente 
para ministrar uma aula de 45 mi-
nutos, e pode ser que eu retorne 
nessa mesma turma um mês de-
pois, ou até pode ocorrer de não 
entrar mais durante o ano letivo.

Mesmo nessa lógica, tento de-
senvolver a tematização de di-
versas manifestações da cultura 
corporal nas aulas. Neste rela-
to apresento a minha sistema-
tização sobre a ginástica entre 
os meses de outubro e novem-
bro de 2018, onde trabalhei com 
a ginástica para todos nas cinco 
turmas de 4º ano.

Tematizar a ginástica sempre 

formação inicial tive contato com 
uma visão tecnicista dessa práti-

-
culdade, fui aprendendo ao lon-
go desses 11 anos de experiência 
que tenho como docente da Edu-
cação Básica e com os colegas 

da área que me motivaram pe-
los seus belos trabalhos feitos 
na escola pública com a tema-
tização dessa manifestação da 
cultura corporal.

E foi assim, inspirado por uma 
professora, que quando estava 
trabalhando a ginástica com es-

-
sino Fundamental, narrava seus 

fotos e vídeos, que me motivei a 
trabalhar com o tema. Essas tro-
cas de experiências têm sido evi-
denciadas por alguns estudos, 
como um propulsor que pode 
afastar o desinvestimento peda-
gógico e romper com o isolamen-
to que os/as professores/as de EF 
vivem em seu contexto escolar.

As trocas e as inspirações pro-
movidas pelos pares podem po-
tencializar o rompimento da inér-
cia que, muitas vezes, habita o ser 
docente em um ambiente desva-
lorizado socialmente e que traz 

cultural (FARIAS, 2017; GONZÁ-
LEZ, 2016; MALDONADO, 2016).

Na introdução à temática dis-
cutimos em sala o que era ginás-
tica na visão dos alunos e das 
alunas. As respostas foram va-
riadas: “é fazer academia profes-
sor”, “é correr”, “é se alongar”, “é 
fazer meditação”, “é esporte”, “é 
coisa de menina”. Após essa tro-
ca perguntei para aos/às discen-
tes se era possível praticar ginás-
tica na escola? A grande maioria 
disse que sim, mas tivemos al-
guns estudantes dizendo que era 
necessário ter equipamentos co-
mo barras e o piso com amorte-
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claro que eles e elas tinham al-
gum conhecimento sobre a gi-
nástica, servindo como um diag-
nóstico. Após esse momento 

aula alguns vídeos do youtube e 
apresentei para a turma.

De forma intencional, só mos-
trei vídeos de ginástica artística 
na modalidade masculina, que 
exibiam as provas de argola, ca-
valo com alças e barras. Os alu-

assistindo, um momento ou ou-
tro comentavam sobre como eles 
tinham que ter força, que que-
riam fazer aquilo, que era mui-
to difícil, que apenas meninas fa-
ziam certos movimentos.

Após essa exibição de víde-
os, selecionei outros que mos-

-
damentos das ginásticas rítmica 
e acrobática. Então, perguntei 

aos/às estudantes: o que pode-
ríamos destacar daquela aula? 
De pronto perguntaram quando 
iríamos fazer as práticas. Perce-
bi naquele momento que tinha 
plantado a curiosidade e o inte-
resse pela ginástica.

Optei como estratégia na aula 
seguinte demonstrar alguns mo-
vimentos básicos dessa prática 
corporal, como a ponte, estreli-
nha, avião, vela, canoa, salto te-
soura e outras posições estáticas 
para as cinco turmas. A partir 
daí, elas vivenciaram individual-
mente cada movimento.

Na próxima aula iniciei uma 
conversa em sala sobre a orga-
nização de grupos para elabo-

-
do os movimentos vivenciados e 
outros que as crianças deveriam 
criar. Logo, eles e elas se organi-
zaram e iniciaram as vivências.

Fonte: Arquivo pessoal do professor.
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crianças e começaram a liberar 
elas até em outros momentos 
para continuar as vivências.

O próximo passo foi possibi-
litar que as crianças utilizassem 
materiais na composição de suas 

-
ponibilizei arcos, cordas e bolas. 
Como elas perceberam que po-
deriam ampliar suas possibilida-
des de movimentação, sugeriram 
colocar música na apresentação.

A partir daí, a cada possibili-
dade que eu tinha de estar com 
os/as estudantes, eles e elas se 
organizavam para iniciar suas 
vivências Tudo isso foi pensado 
para que as crianças ampliassem 
seus conhecimentos sobre a gi-
nástica e estimulasse a criação, 
a participação efetiva na aula, a 
autonomia para produzir a con-
vivência, a troca de ideias e o di-
álogo, algo inspirado em Paulo 
Freire que eu considero impor-
tantíssimo e que certas temati-
zações podem promover.

Imagem 2 – Momento mais 
avançado na produção das co-

-
ram nesse momento e nas aulas 
seguintes, pois essas turmas não 
estavam acostumadas a produzir 

-
des para criar, elaborar uma se-
quência. Elas brigavam entre si, 

-
cavam cansados, alguns me-
ninos não queriam fazer, pois 
consideravam a ginástica “coi-
sa de mulher”.

Reuni as crianças no centro da 
quadra e discuti com eles e elas 
os passos para iniciar uma pro-

-
so, questionei a ideia que ginás-
tica era coisa de mulher, de onde 
vem isso? Algumas crianças co-
meçaram a falar: “que não tem 
nada de coisa de mulher, a gen-
te assistiu vários vídeos que os 
homens estavam fazendo ginás-
tica”. Outros deram dicas, como 
pensar nos movimentos e ir ano-
tando em um caderno, falaram 
sobre o posicionamento, se em 

-
mações, levantaram o problema 
de ouvir a opinião de todos, pen-
sar em movimentos que todos 
tivessem condições de execu-
tar. Foi um momento muito enri-
quecedor e, a partir desde pon-
to, os/as estudantes começaram 

-

Após oito aulas nesse proces-
so de criação, os/as discentes já 
estavam se sentindo seguros. 
Percebendo isso, comecei a fazer 
um rodízio de apresentações on-
de uma turma apresentava pa-
ra outra. Esse momento só foi 
possível com a parceria das pro-
fessoras polivalentes, pois elas 
perceberam a empolgação das 
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Fonte: Arquivo pessoal do professor.

Confesso que me surpreen-
di com esse trabalho, pois não 
achava que chegaria a 15 au-
las seguidas discutindo, aprofun-
dando e vivenciando a ginástica 
com as crianças. Essa experiên-

-
va marcado um Sarau na escola 

-
bro de 2018, as inscrições para 
apresentações das mais variadas 

modalidades podiam ser feitas 
pelas crianças diretamente com 
a coordenação da unidade. Algo 
muito surpreendente aconteceu, 
já que oito grupos dessas cinco 
turmas que realizaram as aulas 
comigo efetivaram suas inscri-
ções para apresentar as suas co-

A intenção não era essa ini-
cialmente, mas considerei como 
uma avaliação positiva do pro-
cesso, pois sair dos “modismos” 
e caminhar em terrenos desco-
nhecidos é sempre muito difícil, 
ainda mais dando autonomia pa-
ra as crianças.

Importante ressaltar que nem 
tudo saiu como previsto, já que 
somente quatro meninos quise-
ram apresentar a ginástica no 
Sarau, mesmo que a maioria de-
les tenha participado das aulas 

-
cando um gostinho de objeti-
vo não alcançado.

Tematização da ginástica 

Ensino Fundamental: 
um pequeno passo 
para a emancipação

A experiência pedagógica 
ocorreu em uma Escola Munici-
pal localizada na Zona Norte de 
São Paulo. A professora, que 
nesta escola atua e que aqui ex-
põe sua experiência pedagógica, 
trabalha como Módulo de Edu-
cação Física no período da tar-
de. Por conta da complexida-
de desta rede de ensino, Módulo 
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funcionamento escolar, ela não 
tem turmas atribuídas, mas é 
responsável por cobrir ausências 
e afastamentos de outros/as do-
centes e, auxiliar pedagogica-
mente no cotidiano escolar.

-
tre de 2018, a professora regen-
te de EF, aquela que tem as au-
las atribuídas com a turma do 
nono ano desta escola, preci-
sou de se ausentar por motivos 
de saúde e, assim, as aulas do 
turno da manhã do componen-
te curricular foram atribuídas a 
mim, professora Módulo.

Por conta de assumir a turma 
-

damental e no meio do ano le-
tivo por um período aproxima-
do de seis semanas, período de 
recuperação da professora ti-

-
go que fugisse da lógica espor-
tivista cristalizada na escola foi o 
principal entrave para a realiza-
ção da tematização.

Assim, na primeira aula, usei 
de uma apresentação de slides 
e de pequenos vídeos para con-
versar com as/os estudantes so-
bre os objetivos do componente 
curricular. Disse à elas/eles que 
a escola precisa construir e re-

-
cos e culturais produzidos pela 
humanidade ao longo da histó-
ria (SAVIANI, 2011) e que ca-
bia à EF tematizar as práticas 
corporais que faziam parte des-
te acervo. Falei sobre a impor-
tância de nos aproximar, viven-
ciar e problematizar na escola as 
danças, as lutas, as ginásticas, 

os esportes, os jogos, as brinca-
deiras e as atividades de aven-
tura (BRACHT, 1996).

Neste momento, os/as estu-
dantes perceberam que isso não 
ocorria de fato na escola, falas 
do tipo, “mas, professora, a gen-
te está no nono ano e só viu es-
porte”; “quando a gente era pe-
queno tinha mais brincadeiras, 
agora é só esporte”; “se tivesse 
dança seria ótimo” começaram 
a aparecer enquanto eu explica-
va sobre a importância das au-
las de EF na escola e sobre o que 
era a cultura corporal. Além dis-
so, falas solicitando que eu mi-
nistrasse “aulas livres” até que 
a professora da turma voltasse 
também foram bastante repeti-
das pelas/os estudantes.

O fato de ter realizado es-
ta apresentação sobre os temas 
da EF e, logo em seguida, com a 
turma sentada em círculo, aber-
to para a discussão dialógica so-
bre as percepções, opiniões e 
experiências dos/as estudantes, 
facilitou o entendimento da no-
va proposta e fez com que a tur-
ma participasse de maneira ativa 
das atividades que se seguiriam. 

em pequenos grupos os/as dis-
centes trouxessem para o próxi-
mo encontro propostas de temas 
relacionados às Ginásticas e que 

-
ríamos juntos para construir co-
nhecimentos novos na EF.

Assim, na próxima aula, de-
cidimos que vivenciaríamos as 
modalidades ginásticas: Artísti-
ca; Rítmica; Acrobática; de Con-
dicionamento e; Geral. Na sala 
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de aula havia uma TV, mostrei 
alguns vídeos de atletas para a 
turma e começamos a entender 
o que separava a prática que vi-
venciaríamos na escola do coti-

-
nais. Criamos assim, o primeiro 
bloco de debates que seria cha-
mado de “A Ginástica na Escola e 
a Ginástica da Escola” inspirados 
no texto de Vago (1996).

Assistimos no encontro que se 
seguiu a um documentário so-
bre o treinamento de ginastas 
chinesas para os Jogos Olímpi-
cos, vimos também como atletas 
estão, constantemente, lesiona-
dos e convivendo com a dor, as-
sistimos alguns relatos que tra-
tavam da alimentação, controle 
de peso, horas de sono e rotina 
de treinos. Analisamos até que 
ponto poderíamos, assim, asso-
ciar o que é realmente saudável 
no que se refere ao esporte de 
alto rendimento.

Conversamos que iríamos vi-
venciar as modalidades de gi-
nástica, aproximando-nos da 
prática pela experimentação, 
pelas sensações que ela nos da-
ria e a partir daí, analisaríamos 
de maneira crítica os discursos 
construídos sobre as práticas es-
portivas. Realizamos nesta fa-
se dos encontros o mapeamen-
to das modalidades ginásticas e 
tentamos entender como estas 
modalidades são abordadas pe-
la mídia e como elas surgem em 
nosso cotidiano.

Durante seis encontros expe-
rimentamos os movimentos bá-
sicos das modalidades, assisti-
mos a apresentações amadoras 

participação feminina e masculi-
na nas modalidades e discutimos 
sobre isso, percebemos o espaço 
dado às ginásticas na mídia fren-
te outras modalidades esportivas 
e o seu uso para o culto ao corpo 
ideal, discutimos sobre o precon-
ceito sofrido por atletas homos-
sexuais e o quanto este debate 
nos afasta do senso comum de 
que esporte é cooperação, união 
e saúde. Cada uma destas aulas 
teve como foco a experimenta-
ção e problematização de uma 

sendo elas: Artística; Rítmica; 
Acrobática; Condicionamento e; 
Geral (SÃO PAULO, 2018).

Imagem 3 – Experimentação 
de movimentos básicos nas 

Ginásticas
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Fonte: arquivo pessoal da professora.

Ao conversarmos sobre a Gi-
nástica de Condicionamento, 

assim explicitada no currículo da 
cidade de São Paulo, os/as es-
tudantes indagaram sobre a fal-
ta de espaços no bairro para que 
pudessem praticar as atividades. 
Neste momento, mostrei a elas 
e eles que em bairros mais cen-
trais e localizados mais ao sul 
da cidade era muito comum ob-
servarmos parques e academias 
ao ar livre. Iniciamos uma pro-
blematização interessante sobre 
as diferentes cidades presentes 
dentro da mesma São Paulo. Re-
alizamos assim, uma pesquisa 
que chamamos de “espaços de 
ginástica” no nosso bairro.

Este foi, a meu ver, um mo-
mento rico da tematização, 
pois pudemos extrapolar nos-
sos olhares para a sociedade na 
qual a escola está inserida, ob-
servamos nosso bairro, nos-
sa rua e nossa cidade. Um estu-
dante relatou que nunca havia, 
por exemplo, ido à Avenida Pau-
lista, mesmo tendo nascido em 
São Paulo. Conversei com a co-
ordenação da escola e organiza-
mos um passeio ao parque do 
Horto Florestal e lá pudemos vi-
venciar, discutir e entender um 
pouco mais sobre as diferenças 
sociais e as condições em que 
se encontram diferentes bairros 
em uma mesma cidade.

Apesar de notória resistên-
cia por parte da turma que via 
seu espaço de jogar futebol ser 

-
tica, a sala seguia participando 
de todas as atividades propos-

da tematização, propus duas ati-
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que, organizados/as em peque-
nos grupos e utilizando os te-
mas que havíamos discutido nas 
aulas, as/os estudantes mon-

-
truíram durante o projeto educa-
tivo e a segunda era a construção 

Geral com a participação de toda 
a turma. Para esta atividade re-
servei três aulas e minha atua-
ção foi no sentido de auxiliar na 

Imagem 4 – Construção das 

Fonte: arquivo pessoal da professora.

Na última aula, os/as estu-
dantes apresentaram coreogra-

-
tões de gênero, a desigualdade 
social em São Paulo, a relação 
esporte/saúde, a rotina de trei-
namento de atletas e a cultura 
do corpo ideal na história. Para 

-
ziam com o professor de Histó-
ria, uma música que tratava do 
combate ao fascismo na Itália e 

de TV. Grande parte do que foi 
construído pela turma, foi a pe-
dido delas e deles mesmos, uti-
lizado na apresentação da festa 
junina da escola.

Em julho de 2018, retornei 
para a função de Módulo e não 
mais tive contato, como profes-
sora, com os/as estudantes que 
vivenciaram comigo esta tema-
tização. No entanto, na ava-
liação por escrito que solicitei, 
em forma de relato de experi-
ência, percebi que os conheci-
mentos sobre a manifestação 
da cultura corporal haviam per-

-
nos, levando-os a pensar sobre 
os temas que vivenciaram nas 
aulas. Acredito que este seja o 
caminho para que estes/as jo-
vens possam se posicionar de 
maneira crítica no contexto que 
os/as cerca, ainda de que for-
ma discreta, experiências como 
esta podem contribuir para a 
emancipação e empoderamen-
to de jovens da periferia rumo 
a uma transformação social.
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Tematização da ginástica 
no Ensino Médio: 
marcadores sociais e 
formação da cidadania

Essa experiência ocorreu du-
rante as aulas de EF no Insti-
tuto Federal de São Paulo, com 
uma turma do 1° ano do Ensi-
no Médio, durante o 4º bimestre 
do ano de 2018.

Ao iniciar o ano letivo, plane-
jei tematizar com os/as estudan-

da cultural corporal, dando enfo-
que para os esportes, os jogos, 
as brincadeiras e as ginásticas. 
Ressalto aqui que tenho como 
objetivos nessas aulas que os 
alunos e as alunas possam com-

-
lógica, histórica, política, econô-
mica e social que perpassam as 
práticas corporais, além de pos-
sibilitar vivências dessas mani-
festações da cultura corporal.

Ao organizar as minhas ações 
didáticas para alcançar tais me-
tas, quero que os/as jovens que 
estão no Ensino Médio possam 
adquirir habilidades e conheci-
mentos para interpretar o mun-
do de forma crítica, passan-
do assim a participar de forma 
consciente da sua própria his-
toria (GIROUX, 1997).

Sem sobra de dúvidas, com-
preender todos os temas que se 
relacionam com as práticas cor-
porais pode proporcionar outra 
visão de mundo aos/às estudan-
tes, já que as danças, as ginás-
ticas, as lutas, os esportes, os 

jogos e as brincadeiras fazem 
parte do imaginário social das 
pessoas constantemente. Nes-
se contexto, compartilho com 
a visão de Neira (2018) que os 
conteúdos sistematizados pelos 
docentes de EF precisam abor-
dar as questões de gênero, clas-
se, raça, religião, dentre outros 
marcadores socias que perpas-
sam as práticas corporais.

Assim, iniciei o projeto de gi-
nástica mostrando aos/às alu-
nos e alunas vídeos retirados do 
youtube com diferentes provas 
da ginástica artística, realizan-
do algumas discussões sobre os 
fundamentos e as técnicas utili-
zadas pelos praticantes para re-

dessa prática corporal. Também 
apresentei produções que mos-

-
ca rítmica, realizadas em com-
petições masculinas e femininas, 
para conhecer os principais apa-
relhos dessa modalidade (bola, 

e algumas possibilidades de mo-

nessa parte da experiência, exibi 
apresentações de ginástica acro-
bática e um pequeno documen-
tário que discutia sobre a idade 
que as crianças iniciam os seus 
treinamentos para conseguir al-
cançar a excelência no alto nível.

Utilizei esse momento da au-
la para possibilitar um debate so-
bre a altura das/dos atletas de gi-
nástica, já que existe um discuso 
vinculado ao senso comum que a 
realização dessa modalidade dei-
xa essas pessoas mais baixas, por 
conta do esforço que eles e elas 
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realizam durante os treinamen-
tos. Expliquei aos/às estudantes 
que esse discurso não era verda-

mostram que a realização de qual-
quer prática corporal de forma in-
tensa e prolongada na infância 

-
sea, prejudicando o crescimento 
das crianças e dos adolescentes, o 
que não vai acontecer com os/as 
ginastas, desde que o seu treino 
seja organizado de forma adequa-
da e respeitando os seus limites 
(TSUKAMTO; NUNOMURA, 2005).

Para conhecer melhor sobre 
os aspectos históricos e as re-
gras dessas práticas corporais, 
os/as estudantes organizaram 
jogos de tabuleiro sobre algumas 
modalidades de ginástica, possi-
bilitando que a turma toda co-
nhecesse mais sobre essas mani-
festações da cultura corporal no 
dia organizado para que todos e 
todas contemplassem as produ-
ções elaborados pelos/as jovens.

Imagem 5 – Jogos de tabulei-
ro sobre Ginástica Rítmica e 

Ginástica Artística

Fonte: Arquivo pessoal do professor.

Organizei, em uma das au-
las, uma vivência com movi-

-
ca acrobática, pois os alunos e 

-
polgados quando assistiram as 
apresentações realizadas por 

retirados da internet. Nessa ati-
vidade de ensino, eu mostrava 
algumas pirâmides e todos/as 
os/as estudantes tentavam se 
organizar para vivenciar esses 

os/as discentes criaram as su-
as próprias pirâmides em gru-
pos que foram formados du-
rante as atividades. Importante 
ressaltar que todas as situa-
ções vivenciadas eram sempre 
realizadas com segurança, com 
os próprios discentes tomando 
conta dos seus colegas enquan-
to eles e elas realizavam os mo-
vimentos mais arriscados.
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Imagem 6 – Vivências  
dos gestos da ginástica  
acrobática nas aulas de  
Educação Física Escolar

Fonte: Arquivo pessoal do professor.

Após possibilitar que os/
as jovens conhecessem com 
maior profundidade as ginás-
ticas rítmica, artística e acro-
bática, apresentei aos/às estu-
dantes uma nova modalidade 
intitulada de ginástica para to-
dos. Enfatizei que essa é uma 
ginástica de apresentação e 
que nas suas coreografias, to-
dos e todas precisavam partici-
par, independente do nível de 
habilidade e das suas capaci-
dades físicas. Para Almeida e 
Silva (2013) essa modalidade 
gímnica rompe com o caráter 
excludente, seletivo e compe-
titivo do esporte de alto ren-
dimento, favorecendo a parti-
cipação de todos e todas.

Novamente, mostrei víde-
os de pessoas que realizaram 
apresentações de ginástica pa-
ra todos em diferentes gymna-
estradas e fiz um desafio aos/
às estudantes. Eles e elas pre-
cisariam criar a sua própria 
coreografia. Coloquei como 
obrigatoriedade que essa apre-
sentação precisaria ter um mo-
vimento da ginástica acrobáti-
ca, dois aparelhos da ginástica 
rítmica, dois movimentos da 
ginástica artística, além de ter 
uma temática que representas-
se algum marcador social vi-
gente na sociedade contempo-
rânea. Os alunos e as alunas 
tinham oito aulas para finali-
zar a sua coreografia e reali-
zar a apresentação para os co-
legas de turma.
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Imagem 7 – Vivências dos 
gestos da ginástica para todos 
nas aulas de Educação Física 

Escolar

Fonte: Arquivo pessoal do professor.

Como desenvolvo essa expe-
riência com ginástica há quatro 
anos com estudantes do Ensi-
no Médio, durante as vivências, 

criadas por outras turmas que já 

tiveram aulas comigo, em dife-
rentes escolas. A intenção des-
sa atividade de ensino é possi-
bilitar que os alunos e as alunas 
observem as ideias dos outros 
discentes para conseguir criar a 

ainda que a minha função nessas 
aulas é ajudar os/as estudantes 
no processo de elaboração da 
sua apresentação. Portanto, em 
todas as aulas, caminho entre os 
grupos emitindo sugestões, aju-
dando na realização de alguns 

-
násticas, organizando as músi-
cas que serão utilizadas, além 
de discutir com eles e elas so-
bre a mensagem que querem 
passar ao público que vai assistir 

No dia das apresentações, ca-
da grupo teve um último mo-

o restante da turma. Os temas 
abordados foram: machismo, 
racismo, homofobia e ditadu-

apresentações, organizei os/as 
jovens em círculo para discutir 
sobre os marcadores sociais que 
foram enfatizados nas coreogra-

Ao longo dos anos, mesmo 
com tantos retrocessos sociais 
no país, venho percebendo que 
os alunos e as alunas do Ensi-
no Médio possuem uma postura 
cada vez mais crítica e combati-
va sobre os seus direitos e a lu-
ta por uma vida mais digna para 
todos e todas. Portanto, se a es-
cola tem como um dos seus ob-
jetivos a formação da cidadania 
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dos/das jovens brasileiros, a 
área de EF não pode se esquivar 
desse debate. 

Dessa forma, entendo que os/
as docentes desse componente 
curricular necessitam organizar 
as suas aulas buscando alcançar 
a ideia de justiça curricular, enfa-
tizada por Santomé (2013). Para 
o autor, a justiça curricular pode 
ser considerada os resultados do 
currículo colocado em ação pe-
los professores e pelas profes-
soras, possibilitando que todas 
as atividades de ensino propos-
tas por esses docentes conside-

grupos sociais, permitindo assim 
a construção de um mundo mais 
humano, justo e democrático.

O objetivo desse ensaio foi re-
latar três experiências pedagó-
gicas com a tematização das gi-
násticas, de dois professores e 
uma professora de EF, que lecio-
nam na escola pública, em dife-
rentes ciclos de escolarização.

Embora cada projeto educati-
-

des, foi possível perceber que as 
experiências pedagógicas con-
vergem para a problematização 
de diferentes temas relacionados 
com as ginásticas rítmica, artís-
tica, acrobática e para todos, nos 
três relatos narrados.

Além disso, os/as discentes 
foram protagonistas durante as 
aulas descritas, já que se orga-
nizaram durante as vivências, 
escolheram as músicas, pensa-
ram na participação de todos e 

de ordem social durante a ela-
-

alizaram as apresentações nos 
eventos das escolas ou para os 
colegas de turma.

Esse é mais um trabalho de lu-
ta por uma EF mais plural e valo-
rizada, já que foi possível tema-
tizar a ginástica com os alunos 
e as alunas das séries iniciais e 

e do Ensino Médio.
Pensamos que as aulas de EF 

na Educação Básica precisam fa-
zer com que os/as estudantes 
compreendam o patrimônio his-
tórico produzido pela humanida-
de sobre as práticas corporais, 
acessando todos os aspectos que 
envolvem a sua cultura e tendo 
possibilidade de criar/transfor-
mar novas formas de se – movi-
mentar e de perceber o mundo.

Inspirada e inspirados pe-
lo pensamento freireano, estru-
turamos nossas práticas políti-
co-pedagógicas orientadas ao 
desenvolvimento do senso crí-
tico de nossos alunos e alunas 

-
cente convicta de inacabamen-
to (FREIRE, 1996, 2005, 2014). 
Assim, alimentamos a utopia da 
construção de uma sociedade 
menos desigual e, em meio aqui-
lo que conseguimos fazer, mes-
mo quando o sistema quase nos 
imobiliza, continuamos lutando 
para que cada aula seja uma no-
va oportunidade para o debate, 

-
se, na EF, tem sido, portanto, o 
nosso Inédito Viável.
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