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se os professores acreditam que 
a Ginástica Geral pode ser uma 
estratégia para melhorar a in-
teração entre os gêneros. Fize-
ram parte da amostra 15 profes-
sores de Educação Física Escolar 
atuantes no ensino fundamental 
II, que responderam um ques-
tionário. Dentre os sujeitos 08 
professores descreveram a Gi-
nástica Geral (GG) como conte-
údo do seu planejamento, ape-
nas 03 docentes levantaram 
como objetivo trabalhar a GG a 

de movimentos dos alunos e 10 
professores acreditam que a GG 
é uma estratégia de interação 
entre os gêneros. Os professores 
que demonstraram conhecimen-
to e domínio da GG transcreve-
ram sua importância e benefícios 
compatíveis ao referencial teórico 
utilizado. Ainda podemos ressal-
tar que cabe introduzir a GG nas 
aulas de Educação Física Escolar 
abordando qualquer das dimen-
sões de conteúdos, conceitual, 

critério do educador designá-la 
de acordo com a necessidade e o 
objetivo pretendido.
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Resumo

A Ginástica Geral, inserida 
no ambiente escolar tem obje-
tivos similaridade com o obje-
tivo da Educação Física escolar 
para com o aluno de acordo com 
os PCN’s, ainda a GG faz parte 
de um dos cinco eixos que com-
põem a cultura corporal de mo-
vimentos. Porém as aulas de 
Educação Física cada vez mais, 
vem sendo desenvolvidas com 
prioridade esportivista. A partir 
dessa problemática os objetivos 

a Ginástica Geral é conteúdo do 
planejamento da Educação Físi-
ca Escolar do Ensino Fundamen-

-
jetivo dos professores ao incluir 
a Ginástica Geral como conteúdo 
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GENERAL GYMNASTICS: 
a perspective teaching in 
school Physical Education

Abstract

The General Gymnastics, in-
serted in the school environment 
has goals similarity with the pur-
pose of the School Physical Edu-
cation with the student according 
to the PCN’s also the GG is part 

up the culture of body move-
ments. However, the physical 
education classes increasingly 
has being developed with sports 
priority. From this problemat-
ic the goals of this research is: 
Make sure the General Gymnas-
tics is physical education plan-
ning content Elementary School 
II, identifying what is the point 
of teachers to include the Gener-
al Gymnastics as content in the 
planning and making sure that 
teachers believe the General 
Gymnastics can be a strategy to 
improve the interaction between 
genders. The sample included 
15 physical education teachers 
working in elementary school II, 
who answered a questionnaire. 
Among the 08 subject teach-
ers described the General Gym-
nastics (GG) as contents of your 
planning, only 03 teachers raised 
aimed GG working to expand the 
culture of body movements of 
students and 10 teachers believe 
that GG is an interaction strategy 
between genders. Teachers who 
have demonstrated knowledge 
and mastery of GG transcribed 

-
patible to the theoretical frame-
work used. We can still point out 
who will deliver the GG in physi-
cal education classes addressing 
any of the content dimensions, 
conceptual, procedural and atti-
tudinal, it is at the discretion of 
the educator assign it according 
to the need and the desired goal.

Keywords: School Physical 
Education; Gymnastics; Contents.

Introdução

A Educação Física Escolar 
(EFE) passa por carência de me-
todologias adequadas para mi-
nimizar as exclusões nas aulas, 
que pode acontecer por diversos 
motivos, inclusive pela diferen-
ça de gêneros. Segundo Duar-
te e Mourão (2007) é necessário 
investigar várias práticas pe-
dagógicas para compreender a 
permanência ou quebra da se-
paração de meninos e meninas 
durante as aulas, pois é caracte-
rística marcante a diferenciação 
das experiências e competências 
de movimentos dos garotos para 
com as garotas.

Uma possibilidade de vivên-
cia corporal proposta pelos Pa-
râmetros Curriculares Nacionais 
(PCN’s) para a Educação Física 
é a utilização da Ginástica Geral 
(GG) como uma técnica de tra-
balho corporal, “a prática da GG 
é trazida como proposta de co-
nhecer o corpo, pois ela permite 
uma percepção facilitada deste”
(BRASIL, 2000, p. 49). E conti-
nua, a GG assume um caráter 
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diversas, como a manutenção e 
recuperação da saúde, recreação 
e o convívio social e ainda acre-
dita que o uso de estratégias in-
dividualizadas pode facilitar o re-
lacionamento entre os gêneros.

um campo abrangente da Ginásti-
ca, valendo-se de vários tipos de 
manifestações, como a dança, ex-
pressões folclóricas, jogos, ativi-
dades circenses, entre outras, po-
dendo ser apresentados por meio 
de atividades livres e criativas 
apoiadas em atividades gímnicas. 
Não apresenta competitividade e 
tampouco qualquer tipo de limita-
ção, seja em relação a sexo, idade 

A Ginástica Geral ou Ginás-
tica para todos segundo Ayoub 
(2003), na Educação Física Es-
colar, tem como objetivos: favo-
recer a saúde, a condição física e 
a integração social; despertar o 
interesse pessoal pela prática da 
atividade física contribuindo para 
o bem-estar físico e psicológico 
de seus praticantes; valorizar 
as experiências e interesses dos 
alunos e proporcionar situações 
para o desenvolvimento de sua 
capacidade de decisão e de ação, 
visando, sobretudo, a autonomia 
dos alunos convocando-os para 
a responsabilidade compartilha-
da do processo educativo. 

Os objetivos da GG englo-
bam a promoção de lazer e ale-
gria, bem-estar físico e mental, 
interação com pessoas e prazer 
ao movimentar-se, sem limita-
ções por qualquer caracterís-
tica ou padrão físico (RAMOS; 
VIANA, 2008). Desde janeiro 

de 2009, a Ginástica Geral pas-
sa a ser chamada de “Ginástica 
para todos” por determinação 
da FIG - Federação Internacio-
nal de Ginástica (CBG).

Citados os intuitos e benefícios 
da GG, é visível que sua prática 
e aceitação como temáticas em 
aulas de Educação Física escolar 
podem auxiliar os professores na 
formação de seus alunos, já que 
os objetivos da GG atende ao que 
os parâmetros curriculares nacio-
nais visam como importante ao 
desenvolvimento dos estudantes 
nas aulas de Educação Física que 
é: a participação dos alunos em 
atividades corporais com autono-
mia, reconhecer e respeitar suas 
características físicas e desem-
penho motor, como de seus cole-
gas sem que haja discriminações 
pelo sexo, físico, social e cultural 
(BRASIL, 2000).

Para Vianna et al. (2006) as 
-

vestigar a problemática de gê-
neros na Educação Física Escolar 

que há uma crença em discrimi-
nação entre meninos e meninas 
decorrente ao esporte nas aulas, 
para esses autores os questio-
nários e entrevistas trazem per-

-
tese, resultando em argumentos 
de evidências frágeis.

Vianna et al. (2006) abre um 
questionamento a partir da pro-
blemática acima: Se realmente 
os esportes coletivos de confron-
to são instrumentos de domina-
ção, onde as mulheres são mi-
noria no lazer, não seria mais 
transformador insistir no ensino 
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dessas modalidades a todas as 
meninas? Não seria interessan-
te turmas separadas para que 
elas se apropriassem do conteú-
do do dominador?

Sousa e Altmann (1999) de-
claram que não se deve genera-
lizar que as meninas sofrem de 
exclusão nos jogos escolares por 
uma questão de gênero, nos dias 

que uma garota não pode jogar 
pelo fato de ser mulher, mas sim 
pelas limitações que são atribuí-
das a elas como serem mais fra-
cas e menos habilidosas. Vian-
na et al. (2006) acrescenta que 
dentro da sua pesquisa não foi 
encontrado argumentos que de-

-
tegoria de exclusão ou inclusão 
das meninas nas aulas práticas, 
mas aparece em grande porcen-
tagem relatos de que as garotas 
não têm habilidades técnicas dos 
esportes como os meninos.

Porém separar as aulas de 
Educação Física, não soluciona o 
problema de exclusão, pois se a 
exclusão é uma questão dos alu-
nos de menos habilidades, os 
meninos considerados fracos e 
com pouca habilidade também 
são excluídos nos jogos. Assim as 
aulas separadas ainda impossibi-
litam relacionar meninos e me-
ninas em atividades próprias da 
disciplina (VIANNA et al., 2006).

-
mam que muitas vezes nas aulas 
mistas não é levado em conside-
ração a diversidade na questão 
dos gêneros, promovendo a ex-
clusão das alunas, privilegiando 
os meninos. Mas esses mesmos 

autores acreditam que ativida-
des que estimulem a interação 
entre meninos e meninas possi-

-
bre a necessidade de saber res-
peitar as diferenças.

De acordo com Sousa e Alt-
mann (1999) trazer metodolo-
gias que revertam esse quadro 
é um processo lento, os alunos 
vêm com crenças prévias, con-

-
tamentos e atitudes adquiridos 
fora do ambiente escolar, po-

se tornar empecilhos para o pro-
pósito de contribuir na formação 
de melhores cidadãos, porque a 
escola constrói cultura, cultura 
essa que vai ser levada para fora 

para toda a vida do aluno.
Se pensarmos que na Edu-

cação Física a prioridade são 
os esportes, no qual a mulher é 
vista como perdedora quando se 
coloca em equivalência aos me-
ninos, a prática da ginástica so-
fre o inverso os meninos muitas 
vezes consideram-se prejudica-

-
da por muitos, uma prática que 
feminiza. Devido aos seus mo-
vimentos, serem visto como le-

-
de (SOUSA; ALTMANN, 1999). 

São muito valiosas ativida-
des que permitem trocar experi-
ências, respeitando as diferenças 
e que leve a ser compreendido 
que movimentos corporais não le-

-
dos e nem mulheres masculiniza-
das (ANDRADE; DEVIDE, 2006). 
Para Ricci et al. (2008), quando 
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corretamente aplicada a GG con-
trapõe o estereótipo, que é uma 
atividade feminina, pois sua práti-
ca gera possibilidades sem deter-
mina restrições em relação à ida-
de, gênero, número e condição 
física ou técnica de quem pratica. 

Oliveira e Lourdes (2004) 
acreditam que atividades explo-
radas pela Ginástica Geral pri-
vilegiam os alunos no contexto 
educativo, pois estas atividades 
são geradas de maneira espon-
tânea trabalhando a criatividade, 
o contato com o outro, a percep-

e mais que a GG tem a função 
de socialização, solidariedade e 

o convívio em grupos, onde o in-
-

cação para despertar um caráter 
de autonomia. 

-
ciar em mudanças internas na 
história de vida do aluno, pois 
a manifestação dessa prática 
aproxima de um ambiente cul-
tural diferenciado. Porém para 
tal conquista é importante o uso 
de uma metodologia adequada 

-
dantes de como a GG pode con-
tribuir em suas ações cotidianas 
(RICCI et al., 2008).

Contribuindo com o relato Ra-

que a GG permite conhecer ma-
nifestação de cultura de outras 
regiões, explorar a criatividade, 
já que não há uso de materiais 

cada integrante do grupo devem 
ter função, participar dentro das 
suas capacidades, levando aos 

integrantes respeitarem as suas 
limitações e a dos seus colegas.

Martins (2004) declara que a 
GG possibilita a exploração de 
materiais ginásticos ou alter-
nativos que devem ser escolhi-
dos pelos próprios alunos, assim 
como as músicas a serem utiliza-
das e os temas a serem aborda-
dos em uma série de GG. 

A Ginástica Geral promove 

alunos trocam ideias e promovem 
a criação dos movimentos (MAR-
TINS, 2004). A GG tem gran-
de tendência em ser uma prática 
prazerosa a todos, portanto inse-
ri-la na escola possibilita enrique-
cer o desenvolvimento físico, so-
cial, cognitivo e psicológico dos 
alunos (RAMOS; VIANNA, 2008).

Diante do exposto esta pesqui-
sa apresenta os seguintes objeti-

é conteúdo do planejamento da 
Educação Física Escolar do Ensino 

o objetivo dos professores ao in-
cluir a Ginástica Geral como con-
teúdo no planejamento, e identi-

que a Ginástica Geral pode ser 
uma estratégia para melhorar a 
interação entre os gêneros.

Metodologia

Este trabalho caracteriza-se, 
de acordo com Thomas e Nel-
son (2002), como uma pesqui-
sa descritiva, pois consiste em 
um estudo de status e é utilizada 
na educação e nas ciências com-
portamentais.  A amostra des-
sa pesquisa foi determinada por 
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conveniência e composta por um 
total de 15 (n: 15) professores de 
Educação Física (média de idade 

de variação 27,72%), atuantes no 
ensino fundamental II, sendo 09 
do sexo masculino (n:09, média 

de variação 31,04%) e 06 (n: 06) 
do sexo feminino (média de idade 

-
te de variação 24,77%); referente 
a idade os dados não demonstram 
ser homogêneos demonstrado pe-

-
riação, portanto uma amostra com 

-
jeitos o tempo mínimo de atuação 
na área é de 3 meses e o máximo é 
de 39 anos, desta maneira a média 
de tempo de atuação é de 18,26 

apresentam tempo média de atua-
ção em suas atuais escolas de 9,06 
(±7,31) anos, existindo uma cor-
relação moderada (p=0.34) entre 
o tempo de formação e o tempo de 
atuação nas atuais escola, isso sig-

a medida que aumentasse o temo 
de formação em conjunto com o 
tempo de atuação na mesma ins-
tituição. As instituições participan-
tes são 8 entre essas, 2 escolas da 
prefeitura de Santana do Parnaíba, 
2 escolas estaduais e 2 particula-
res da zona Sul de São Paulo, 1 es-
cola particular da zona central de 
São Paulo e 1 escola particular do 
município de Barueri, todas per-
tencentes a região Oeste da Gran-
de São Paulo, Capital, Brasil.

O instrumento utilizado é um 
questionário elaborado pela pró-
pria autora, composto por 08 

questões entre abertas e fecha-
das.  As informações adquiridas 

sexo, faixa etária, formação aca-
dêmica e tempo de atuação pro-

as seguintes variáveis: utilização 
da GG no planejamento das au-
las; utilização da GG para intera-
ção entre gêneros; conteúdo da 
GG e seus respectivos objetivos; 
aceitação da GG pelos alunos.

A coleta foi realizada na es-
cola onde o professor leciona.  
Por meio do contato com as es-
colas e autorização da pesqui-
sa, bem como assinatura da 
Carta de Informação à Institui-
ção pela direção de cada esco-
la. A partir daí foi feito o contato 
com os professores. A utilização 
dos dados coletados nas esco-
las e dos sujeitos selecionados só 
aconteceu mediante a autoriza-
ção dos docentes participantes, 
após assinatura da Carta de In-
formação ao Sujeito de Pesquisa 
e do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, ressaltando 
que as identidades serão pre-
servadas durante toda a utiliza-
ção dos dados, e a liberdade dos 
sujeitos para abandonar a pes-
quisa, caso julguem oportuno in-
dependente da fase que a pes-
quisa se encontrar.

Os dados obtidos com as res-
postas do questionário foram tra-
tados com base em conteúdos do 
procedimento da Análise de Con-
teúdo, Bardin (2007) que busca 

respostas dos indivíduos e cate-
-

mos os dados de forma a apre-
senta lós em frequência relativa e 
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absoluta, média, desvio padrão e 
correlação (p
somente calculado com o tempo 
de formação e tempo de atuação 
na instituição de ensino.

Resultados e discussão

Na questão sobre os conteú-
dos que os docentes abordam no 
planejamento, as respostas es-
tão apresentadas na tabela 1.

 TABELA 01: Conteúdos 
citados no planejamento 
dos Professores para o 
Ensino Fundamental II

Categorias N* %

Esportes coletivos 14 25,08

Esportes individuais 

(atletismo/ lutas/ GA/ tênis)
10 17,85

Jogos (cooperativos/ 

populares/ recreativos)
9 16,07

Ginástica Geral/ 

Ginástica e dança
7 12,5

Conteúdos do caderno 

do estado/ prefeitura)
3 5,35

Capacidades físicas 2 3,57

Composição corporal 1 1,78

Hipertrofia 1 1,78

Desvios posturais 1 1,78

Frequência cardíaca 1 1,78

Higiene e saúde 1 1,78

Competição 1 1,78

Esportes radicais 1 1,78

Esportes internacionais 1 1,78

Modalidades adaptadas 1 1,78

Ginástica de academia 1 1,78

Capoeira 1 1,78

Total de citações 56 100%

*foram citados mais de um conteúdo

Podemos considerar que hou-
ve unanimidade na abordagem 
dos esportes coletivos como con-
teúdo, já que um dos sujeitos não 
citou na integra, respondeu so-
mente que trabalha os conteúdos 
do caderno do estado. Por já ter 
tido acesso a cadernos do estado 
do planejamento da EFE do En-
sino Fundamental II, e esse ter 
como conteúdo os esportes co-

-
ção. Em seguida vemos que as 
demais práticas esportivas, clas-

-
ais, também são trabalhados por 
grande parte dos professores. 

Desta maneira, Ferreira Jr. et 
al. (2015) enfatiza que a prá-
tica deve promover uma mu-
dança de comportamento que 
afetam diretamente nos valo-
res individuais e coletivos das 
pessoas, transformando-os, 
seja para uma educação que 
promova a conscientização de 
uma cidadania autônoma, críti-
ca e solidária.

Fortalecendo a fala de Ayoub 
(2003) de que as aulas de EFE 
têm se tornado aulas esportivas. 
Segundo Ramos e Viana (2008) 
não se devem desconsiderar a 
importância de trabalhar espor-
tes, mas os autores ressaltam 
que a GG é uma prática mui-
to rica em contribuição para ser 
desconsiderada no âmbito esco-
lar, como conteúdo de aprendi-
zagem. Podemos observar que 

-
ram a GG como conteúdo, lem-
brando que se incluiu o sujeito 
que respondeu conteúdos do ca-
derno do estado, nesse número. 
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Sendo esse número menor do 
que o esperado, já que a ginás-
tica vem sendo descrita nos pa-
râmetros curriculares nacionais 
(PCN’s) e na cultura corporal de 
movimentos como um conteúdo 
extremamente rico a formação 
dos alunos. 

Quando perguntado aos pro-
fessores sobre o conhecimento 
sobre a GG, 9 professores (60%) 
tiveram contato com a GG du-
rante sua formação acadêmica. 
Porém é um número pequeno, se 
pensarmos nas contribuições da 
ginástica em relação a individuo, 

-
jetória da GG na história da Edu-
cação Física brasileira. Dentro da 
amostra, 2 dos sujeitos tem for-
mação acadêmica anteceden-
te a década de 80, porém esses 
sujeitos responderam que a GG 
fez parte de sua formação. Dos 
5 professores que declaram que 
a GG não fez parte da sua grade 
curricular no curso superior, 4 ti-
veram a conclusão do curso após 
a década de 90, dados esses que 
mostra que nem todas as insti-
tuições de ensino superior, mes-
mo com a expansão da ginástica 
entenderam a sua importância.

Para Silva et al. (2014), em es-
tudo realizado com recém-forma-

apresentaram estar aptos para 
atuar no âmbito escolar de uma 
forma a qual os alunos venham 
adquirir diversos conhecimentos, 
onde o professor aplicará diver-
sos tipos de conteúdo, seguindo 
os PCN´s fazendo de suas aulas, 
um ambiente prazeroso, com a 
participação de todos os alunos.

A respeito de trabalhar a GG 
como conteúdo nas aulas de 
Educação Física escolar no en-
sino fundamental II. Dentre os 
6 professores (40%) que res-
ponderam não trabalhar a GG 
em suas aulas, 5 desses não 
tiveram GG como conteúdo em 
sua formação acadêmica, as-
sim podemos considerar que 
no caso, desse estudo, se con-

Viana (2008) que consideram 
que um dos motivos dos pro-
fessores não incluir a GG como 
conteúdo em suas aulas é a fal-
ta de conhecimento e ou viven-
cia dos próprios em relação a 
esta prática.  Mesmo que esse 
número seja reflexo da falta 
do conteúdo acadêmico desses 
professores, era esperado um 
número maior de professores 
que abordassem a GG como 
temática em suas aulas. Como 
já discutido a importância da 
GG e indicação de seu trabalho 
como conteúdo de aprendiza-
gem nas aulas de Educação Fí-
sica pelo PCN e pela cultura 
corporal de movimento. 

A seguir estão citados os ob-
jetivos que os professores espe-
ram alcançarem ao trabalhar a 
GG em suas aulas.
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TABELA 02: Objetivos de 
incluir a Ginástica Geral como 

conteúdo no planejamento

Objetivos N* %

Ampliar a cultura de movimentos 3 17,68

Preparar para desenvolver 

outros conteúdos
2 11,76

Desenvolver as capacidades 

físicas (força/equilíbrio)
2 11,76

Desenvolver o aspecto rítmico 2 11,76

Melhorar a consciência corporal 2 11,76

Melhorar a coordenação motora 1 5,88

Melhorar o desenvolvimento 

motor em diferentes planos
1 5,88

Adquirir morfo funcionalidade 1 5,88

Preparar para apresentação anual 1 5,88

Melhorar a postura 1 5,88

Diversificar 1 5,88

Total de citações 17 100%

*foi citado mais de um objetivo

De maneira explicita apenas 
três sujeitos descreveram a GG 
incluída no planejamento de seus 
conteúdos, na intenção de am-
pliar a cultura corporal de movi-
mentos dos alunos. Porém outros 
objetivos também vão favorecer 
para os alunos aumentarem seu 
repertorio motor, sendo esse 
ganho por meio da ginástica terá 
relação com cultura de movimen-
tos, que é caso de usar a GG para 
preparar os alunos aos demais 
conteúdos, levando a pensar que 
a consciência e desenvolvimento 
motor que a ginástica promove fa-
cilita o aprendizado de habilidades 

muito provavelmente da própria 
cultura corporal de movimentos, 
o desenvolvimento rítmico e mo-
tor em diferentes planos, diver-

nessa explicação. 

Quando perguntados aos pro-
fessores sobre a aceitação da 
GG pelos alunos, 27% da amos-
tra não responderam de manei-
ra objetiva a pergunta, sim ou 
não. Dentro dos que responde-
ram entre sim ou não, 73% da 
amostra, 08 entre 11 sujeitos, 
acreditam que a GG é uma es-
tratégia bem aceita pelos alunos 
de Educação Física do ensino 
fundamental II; 3 dos profes-
sores disseram que a GG não é 
bem aceite pelos alunos, 1 pro-
fessor não sabia e 3 não respon-
deram a esta questão. As justi-

encontram se na Tabela 03.

pela aceitação ou não 
dos alunos da GG

Justificativas N* %

Estratégia bem aplicada 

é sempre bem aceita
2 14,29

Apresentação dos 

objetivos aos alunos
2 14,29

Vivencia motora diversificada 2 14,29

Respeito a individualidade 1 7,14

Conhecimento do próprio corpo 1 7,14

Atividades coletivas 

são bem aceitas
1 7,14

Construção de relacionamentos 1 7,14

Uma forma de socialização 1 7,14

A GG irá tirar o tempo 

de jogo dos alunos
1 7,14

Os alunos podem sentir medo 1 7,14

Ainda não aplicou a GG 1 7,14

Total de citações 14 100%
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Por meio de todas as conside-
rações citadas referentes aos be-
nefícios da GG, inseri-la nas aulas 
conscientizando os alunos da con-
tribuição que terá para sua forma-
ção de cidadão autônomo, onde 
além dos ganhos de repertório 
motor, melhora das capacidades 
físicas e capacidade de cognição, 
o professor irá possibilitar um me-
lhor convívio social, no ambiente 
escolar e fora dele. Já que a GG 
auxilia na aprendizagem de inte-
ragir com as pessoas e a respeitá-
-las como são. Os professores que 
consideram que os alunos podem 
sentir medo a vivenciarem a GG, 
ou mesmo que essa não terá acei-
tação devido a preferência pelos 
jogos, tem a necessidade de es-
clarecer os objetivos da Educação 
Física para si e por consequência 
para seus alunos.

Na opinião de Ramos e Viana 
(2008), o interesse dos alunos é 
maior por práticas tradicionais, 
os esportes trazidos pela mídia e 
o que os alunos são acostuma-
dos a vivenciarem nas aulas de 
EFE.  Monteiro e Souza (2008) 
acreditam que as aulas de EF 
devem superar o ensino, apenas, 
das modalidades e técnicas espor-
tivas e, principalmente, o ensinar 
por ensinar. Os professores de-
vem estar atentos aos interesses 
dos alunos, reconhecendo e res-
peitando o aporte cultural de cada 
um, garantindo com isso, o ensi-
no contextualizado das manifes-
tações relativas a cultura de movi-
mento, possibilitando dessa forma, 
com que os alunos adquiram um 
senso crítico em relação a como 
são transmitidas tais atividades.

Ainda, Souza Jr. et al. (2012) 
relata que a GG é uma atividade 

prazerosa e deve ter adesão dos 
participantes de livre e espontânea 
vontade, desde que seja realiza-
da em forma de projeto extracur-
ricular, onde os elementos podem 
ser fundamentais na melhora das 
capacidades físicas e de composi-
ção corporal de seus praticantes. 
As respostas dos professores que 
lecionam em aulas mistas, 09 en-
tre 11 relataram que meninos e 
meninas tem o mesmo índice de 
participação em suas aulas, ape-

índice de participação de meni-
nos e meninas não são o mes-
mo, os meninos participam mais, 

-
cia na participação dos alunos, a 
oportunidade é igual para ambos 
os gêneros, os meninos demons-
tram ter mais interesse pelas prá-
ticas esportivas.

Daólio (1995) completa dizendo 
que a educação motora na escola 
deve contemplar não só a plura-
lidade da cultura corporal, como 
os jogos, as danças, as lutas, os 
esportes, mas a expressão diferen-
cial da cultura nas aulas, despindo 
as práticas de preconceitos.

Apesar da maior parte da amos-
tra alegar que meninos e meninas 
tem o mesmo índice de participa-

-
car este dado houve a descrição de 
que os meninos têm maior interes-
se, e subentende-se que mesmo 
nas aulas mistas os conteúdos 
são diferentes ou é trabalhado 
o mesmo conteúdo em momen-
to diferente em relação a garotos 
e garotas. E ainda temos relatado 
que a participação é obrigatória e 
ou que há requisitos de notas, o 
que pode interferir em um apren-



REBESCOLAR 29

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano I, V2 - Nov. 2015

levam a questionar se nas aulas 
mistas que os conteúdos são tra-
balhados em momentos diferentes 
por meninos e meninas, qual é sua 
vantagem comparada a aula sepa-
rada.  Em um estudo realizado por 
Machado et al. (2010) que ques-
tionou professores de Educação 
Física sobre as aulas serem mis-
tas ou não, 90% dos pesquisados 
acreditam que as aulas devem sim 

muito importante, porque aulas 
onde meninos e meninas fazem ati-
vidades juntos é um momento que 
estimula a integração entre os se-
xos, para a formação da personali-
dade e cidadania dos alunos, livres 
de preconceitos e exclusões. 

A tabela 5 corresponde a ques-
tão que levanta quais as estraté-
gias dos educadores, dessa pes-
quisa, utilizam para minimizar a 
discriminação entre gêneros nas 
aulas de Educação Física no en-
sino fundamental II.

TABELA 04: Estratégia para 
não acontecer a discriminação 

entre os gêneros

Estratégias N* %

Jogos cooperativos/ alternativos 4 26,71

Discussões/ Reflexões 3 20

Regras e normas disciplinares 1 6,66

Valorizar aprendizagem sem 

discriminação do menos eficiente 1 6,66

Ensinar o respeito mutuo 2 13,33

Competição 1 6,66

Apresentar conceitos 1 6,66

Atividades diversificadas 1 6,66

Divisão de equipes mistas 1 6,66

Total de citações 15 100%

*foi citado mais de uma estratégia

Quando os docentes foram 
questionados referente a estra-
tégia para minimizar a possibili-
dade de discriminação em suas 
aulas, os jogos cooperativos, 
ou mesmo adaptados foram os 
mais citados, acordo com Sou-
sa e Altmann (1999) o uso de 
estratégias de adaptação jogos 
para diminuir a exclusão de me-
ninas na atividade, soluciona 
um problema, mas pode trazer 
outro, pois as meninas podem 
ser consideradas culpadas pela 
necessidade das mudanças no 
jogo que os meninos são acos-
tumados a jogarem.  

No estudo realizado por Ma-
chado et al. (2010), a estratégia 
mais usada pelos professores de 
Educação Física para proporcio-
nar a integração entre os gêne-
ros são jogos, brincadeiras, tra-
balhos em equipe com a mesma 
regra para meninos e meninas, 
20% da amostra dessa mesma 
pesquisa declararam aplicar ati-
vidades mistas nas quais é im-
posto alguma regra que leve a 
participação das meninas na ati-
vidade. Porém o uso de jogos 

alunos tragam estratégias para 
que todos participem das ati-
vidades, colocando eles como 
participativos pode evitar que 
as meninas sejam vistas como 
“débil”. Cabe à escola compro-
meter-se com a cidadania e se 
opor a exclusão, assim os seus 
representantes, os educadores 
devem ser conscientes dos prin-
cípios da educação, da política 
de igualdade, de solidariedade 
e ética (MACHADO et al., 2010). 
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Na opinião de Martins e Freire 
(2008) o professor de Educação 
Física deve ter um olhar voltado 
a formação de indivíduos autôno-

-
lher seus valores, atitudes e nor-
mas de forma consciente, o que 
só será possível com a aplicação 
de estratégias para a internaliza-
ção de valores.  Assim trabalhar o 
conteúdo atitudinal aplicado com 
o objetivo de os alunos valoriza-
rem e respeitarem as diferenças 
tende a contribuir para a forma-
ção de um aluno que saberá con-
viver melhor em sociedade. 

Quando perguntado aos pro-
fessores sobre a possibilidade de 
interação dos gêneros por meio 
da Ginástica Geral, entre os 15 
professores, 10 (67%) acredi-
tam que a GG pode ser uma es-
tratégia de interação entre meni-
nos e meninas, mesmo docentes 
que declaram não trabalhar com 
esse conteúdo em aula. Apenas 

que a GG não auxilia na intera-
ção entre os gêneros, entre es-
ses professores um leciona aula 
somente para meninos. Na opi-
nião de Machado et al. (2010), 
o professor quando tem a pre-
ocupação de ser um bom edu-
cador deve trabalhar a questão 
de gênero nas aulas de Educa-
ção Física, com a preocupação 
de abordar o respeito as diferen-
ças, sendo essa atitude possível 
por meio de atividades coletivas 
sempre com ambos os sexos. 

-
sentadas encontramos par-
tes dos objetivos da Ginásti-
ca Geral, como a valorização de 

experiências dos e entre os alu-
nos, interação e colaboração en-
tre os participantes. 

se opõe a interação dos gêne-
ros por meio da GG, pois na opi-
nião dessa professora usar a GG 

gozação. Para evitar determina-
da situação deve haver antes de 
um trabalho prático, uma apre-
sentação do que é a GG e seus 

os alunos antes de lidar com o 
desconhecido, ou mesmo um 
conteúdo pouco abordado. 

Vale lembrar que o papel da 
Educação Física enquanto com-
ponente curricular deve assumir 
então a tarefa de introduzir e in-
tegrar o aluno na cultura corporal 
de movimento formando o cida-
dão que vai produzi-la, reprodu-
zi-la, transformá-la, instrumen-
talizando para usufruir o jogo, 
do esporte, das atividades rítmi-
cas e danças, ginásticas e práti-
cas de aptidão física, em benefí-
cio da qualidade de vida (BETTI; 
ZULIANI, 2002).

O professor não deve se ren-
der ao comodismo ou se apegar 

de exercer o papel de educa-
dor e a preocupação na forma-
ção global do aluno. Para Ricci 
et al. (2008), a GG desenvol-
vida dentro da escola vai além 
de promover autonomia moto-
ra, ela permitir a experimenta-
ção de possibilidades corporais, 
resultando na formação humana 
do aluno, por meio de ação crí-

-
cleo social.
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na sociedade, atualmente exclu-
dente, na intenção de diminuir 
essa problemática as escolas e 
os professores devem trabalhar 
com o intuito de conscientiza-
ção dos alunos da igualdade da 
questão dos gêneros dentro da 
sociedade. O autor ainda levanta 
algumas possibilidades de inter-

e gincanas em família, trabalhos 
em conjunto e a aplicação nas 
aulas de atividades integradoras.

Esperava- se que a GG fosse 
descrita como conteúdo no pla-
nejamento da Educação Física 
do ensino fundamental II, den-
tro dos 15 sujeitos, apenas 08 
professores descreveram a Gi-
nástica Geral como conteúdo a 
ser trabalhado. Quanto aos pro-
fessores incluem a GG no plane-

-
nos ampliem os conhecimentos 
da cultura corporal de movimen-
tos, foi citada de maneira expli-
cita, por poucos docentes. Po-
rém os demais objetivos que os 
educadores levantaram ao tra-
balhar a GG (tabela 2) são ob-
jetivos que favorecem o desen-
volvimento geral do aluno.  Não 
foi citada entre os objetivos a in-
teração de gêneros, por nenhum 
dos sujeitos da pesquisa, mas ao 
questioná-los se acreditam que a 
GG pode ser uma estratégia que 
implique nessa interação, grande 

-
ram que sim.

Acredita-se que os professores 
veem a GG como uma possibili-
dade de interação entre os gêne-
ros, mas não a utiliza com esse 
propósito e sim outras estraté-
gias como jogos cooperativos, 

Dentro desse estudo os professo-
res, que transpareceram ter co-
nhecimento e domínio da GG, le-
vantaram como possibilidades de 
utiliza lá na Educação Física es-
colar do ensino fundamental II, 
para que seus alunos possam 
melhorar a consciência corporal, 
o desenvolvimento motor, as ha-
bilidades básicas, tenham mais 
facilidade em aprenderem habili-

-
pacidades físicas condicionantes 

coordenativas (coordenação mo-
tora e coordenação do ritmo), 
melhorem o convívio social pela 
interação com os colegas e pe-
las apresentações, ampliem cul-
tura pela prática em si da ginásti-
ca e pelas trocas com os colegas 
e ainda aprendam e pratiquem o 
respeito entre os alunos.

Ressaltados os benefícios da Gi-
nástica Geral, de maneira geral e 
dentro do âmbito escolar pode-se 

que pode e deve ser abordado nas 
três dimensões, conceitual, proce-
dimental e atitudinal. 
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