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I. INTRODUÇÃO 

 

 

Iniciada por Basedow e Guts Muths, a Ginástica se desenvolveu na Alemanha com a impulsão 

dada por Friedrich Ludwig Jahn, o denominado pai da ginástica (Turvater), o grande precursor da 

Ginástica Olímpica, hoje Artística3, pelo mundo inteiro (PUBLIO, 2002, p.22). 

Segundo Publio (2002, p. 32), a Ginástica surgiu graças à “Batalha de Jena”, apresentada por 

confrontos entre a França e a Prússia no século XVIII, na disputa de territórios, perdendo os 

prussianos. Jahn, analisando esta situação, resolveu incitar a mocidade prussiana para se preparar 

fisicamente a fim de expulsar o exército invasor. 

Jahn, dos anos de 1811 a 1844, construiu três locais ao ar livre onde era praticada a ginástica 

artística na Alemanha, no Volkspark Hasenheide, chamados de Turnplats (local de Ginástica). O 

primeiro local foi de 1811 a 1812, o segundo de 1812 a 1820 e o último de 1844 a 1934. 

Posteriormente, os aparelhos foram transferidos a locais fechados devido ao “Bloqueio Ginástico”, de 

1820 a 1842, contribuindo para o crescimento da prática da ginástica, posteriormente proibida pelo 

governo prussiano (PUBLIO, 2002, p.37-46). 

É a partir de então que surgem os aparelhos que compõem a ginástica artística da atualidade, 

criados nos locais de ginástica – Turnplats. 

Na Ginástica Artística são comuns, no programa de competição masculino e feminino, o solo e o 

salto sobre a mesa, existindo exclusivamente para os homens a barra fixa, as paralelas simétricas, as 

argolas e o cavalo com alças, e para as mulheres a trave de equilíbrio e as paralelas assimétricas 

(feminino), sendo, no entanto, muito evidentes, as semelhanças entre este aparelho e a barra 

(MOREIRA, 2007). 

 

 

                                                 
1 Graduando em Educação Física – Universidade de Taubaté. 
2 Profa. Dra. Virgínia Mara Próspero da Cunha – Dep. Educação Física - Universidade de Taubaté. 
3 Esse nome foi sugerido por profissionais pertencentes à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), em 1985, 
com os argumentos de que assim seguiriam a nomenclatura utilizada pela maioria dos países e pela própria FIG 
(Federação Internacional de Ginástica). 

 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2009 

2. A GINÁSTICA ARTÍSTICA NO ESPAÇO BRASILEIRO 

 

A Ginástica Artística (GA) teve seu início no Brasil com a colonização alemã, no Rio Grande do 

Sul, no ano de 1824. Para os alemães, a ginástica era uma forma de lazer (PUBLIO, 1977 apud 

BUSTO, R. M. et al, 2002). Mas, somente em 1888 é que ela começou a ser difundida pelo país, 

principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro (NUNOMURA, 2004). 

Em 1942 foi fundado o Departamento de Ginástica na FARG (Federação Atlética Rio 

Grandense), que 20 anos mais tarde, originou a Federação Rio-grandense de Ginástica (FRG), sendo o 

primeiro Estado a iniciar oficialmente a prática da Ginástica Artística no Brasil (PUBLIO, 2002, 

p.191).  

Em território paulista, a ginástica veio a ser oficializada em 1956, quando a Federação Paulista 

de Ginástica e Halterofilismo se desmembraram, tornando-se Federação Paulista de Ginástica, 

passando a ter vida autônoma. No Rio de janeiro, no dia 11 de maio de 1950, era fundada a Federação 

Metropolitana de Ginástica, mas só depois de 4 anos foi realizado o Primeiro Campeonato Estadual de 

Ginástica (PUBLIO, 2002, p.194).  

Segundo Publio (2002, p.201-210), o Brasil teve vários precursores da modalidade, dentre os 

quais podemos citar Jakob Aloys Friederichs (em 1888, entra para o Clube de Ginástica de Porto 

Alegre), Georg Black (em 1903, se junta ao Clube de Ginástica de Porto Alegre), Alfred Schutt (em 

1867, funda o primeiro Clube de Ginástica), Antônio Boaventura da Silva (em 1960, assume a 

presidência da Federação Paulista de Ginástica), Enrique Wilson Libertário (em 1909, atua no Clube 

Ginástico e Desportivo – Rio de Janeiro) e Siegfried Günter Fischer (em 1967, ingressa a Sociedade 

de Ginástica de Porto Alegre).   

A Ginástica brasileira só começou a ser aprimorada tecnicamente com a vinda de delegações 

estrangeiras da Alemanha e do Japão, em 1952 e 1954, respectivamente (NUNOMURA, 2004). 

Contudo, a oficialização da Ginástica Artística no Brasil se deu em 1951, com a filiação das 

Federações do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro à Confederação Brasileira de Desportos 

sendo, nesse mesmo ano, iniciados os Campeonatos Brasileiros de Ginástica (PUBLIO, 2002, p.210). 

 

 

3. A GINÁSTICA ARTÍSTICA ENQUANTO POSSIBILIDADE NA ESCOLA 

 

De acordo com Venâncio & Carreiro (2005, apud DARIDO & RANGEL, 2005, p. 228), a 

palavra ginástica pertence ao gênero feminino, porém ficou caracterizada a partir de elementos 

associados ao gênero masculino, tais como força, agilidade, virilidade, energia, entre outros. 

Uma das manifestações clássicas da cultura corporal que compõem o roll de conhecimentos da 

Educação Física é a Ginástica que, no nosso entender, pode provocar valiosas experiências corporais, 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2009 

enriquecendo o universo de conhecimento do ser humano (RINALDI, 2005, p.77). Incluída nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) como disciplina formadora, pois ajuda a desenvolver o 

equilíbrio, a resistência, a flexibilidade e a força (BUSTO, R. M. et al, 2002). 

O termo “Ginástica” existe há milhares de anos como uma ginástica educativa, de formação, 

conhecida também como Educação Física ou ginástica médica ou terapêutica, praticadas nas antigas 

civilizações (BEZERRA, 2006). 

Trabalhar com a ginástica artística nas aulas de educação física escolar constitui um desafio, 

considerando-se a complexidade do trato metodológico com esse conhecimento, assim como as 

resistências culturais, histórico-sociais e pedagógicas que o permeiam (SERON, et al, 2007). 

Concordamos com HOSTAL (1982, p.5) quando diz que, 

 

De todas as formas de Educação Física e Esportiva, a ginástica está entre as que 

menos entusiasmo suscita junto aos professores; talvez por ser considerada matéria de 

especialistas?... pensam, talvez, que a ginástica requer material caro? É realmente 

lamentável. 

 

Glomb e Lopes (2003, apud SERON, et al, 2007), salientam que a educação física escolar tem a 

responsabilidade de garantir às crianças o acesso às práticas da cultura motora por meio da ginástica, 

contribuindo para a construção de conhecimentos e sua reflexão consciente. 

Ayoub (1998, p.125, apud SERON et al, 2007) reforça a idéia afirmando “[...] que o processo de 

limitação que vem ocorrendo na Educação Física Escolar brasileira, restringindo o seu conteúdo ao 

Esporte e deixando de lado a Ginástica (entre outros temas da cultura corporal), é muito sério e 

preocupante”. 

A Ginástica Artística é uma modalidade que possui amplo repertório de exercícios que podem 

ser executados através da combinação entre si. Dela fazem parte os mais diferentes tipos de ações 

motoras, com uma técnica característica para cada movimento ou gesto. Seus elementos básicos de 

movimentação são essencialmente variados e, se tratados numa visão educativa, tornam-se 

fundamentais para as aulas de educação física escolar (KOREN, 2004, p.57). 

Porém, a Ginástica aplicada na escola de forma pedagógica deve ser trabalhada com atividades 

de fácil execução, estimulando a criança a participar prazerosamente num mundo de descobertas, 

como salienta Hostal (1982, p.10 apud KOREN, 2004, p.59), auxiliando-a no desenvolvimento das 

habilidades motoras básicas, como propõe (GALLAHUE, 2005, p.226): 

 

A progressão para estágios mais amadurecidos de um padrão de movimento 

fundamental depende de vários fatores experimentais, incluindo, encorajamento e 

ensino em ambiente propício ao aprendizado.  
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Gentile (1972, apud Schimidt & Wrisberg, 2001, p.2), diz que, em todos os casos, a 

aprendizagem inicial é caracterizada por tentativas do indivíduo de adquirir a idéia de movimento, ou 

entender o padrão básico de coordenação (NEWELL, 1985 apud Schimidt & Wrisberg 2001, p.2).  

De acordo com Schiavon & Piccolo (2007), as diferentes pesquisas realizadas apontam que o 

desconhecimento sobre como aplicar a Ginástica Artística, por parte dos professores, nas aulas de 

Educação Física, é a principal razão apresentada, mostrando que esses profissionais têm dificuldades 

em visualizar essa modalidade esportiva além da sua perspectiva competitiva. 

 

 

4. OBJETIVO DO ESTUDO 

 

O objetivo deste estudo é analisar se os professores de Educação Física, de escolas públicas de 

ensino fundamental, das cidades de Pindamonhangaba e de Taubaté, no Estado de São Paulo, abordam 

ou não a GA como conteúdo nas aulas de Educação Física e quais os motivos que os levam a tal 

atitude. Contudo, também descobrir se os mesmos têm a consciência dos benefícios que o ensino da 

Educação Física, utilizando-se da Ginástica Artística, oferece aos educandos, tais como o 

desenvolvimento dos aspectos afetivos, cognitivos e motores, desenvolvendo a Cultura Corporal de 

Movimento. 

 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Foram pesquisados doze (12) professores de escolas públicas de ensino fundamental, sendo seis 

(6) de cada cidade. Os sujeitos foram submetidos a um questionário composto de 3 perguntas abertas e 

11 perguntas fechadas, abordando os seguintes temas: 

 

- Formação profissional; 

- Atualização na área de Educação Física; 

- Tempo de atuação profissional; 

- Tempo de atuação no Ensino Fundamental; 

- Vivência com o conteúdo na graduação; 

- Utilização da GA como conteúdo das aulas; 

- A opinião sobre a relevância da GA na escola; 

- Os benefícios que a GA pode oferecer; 

- A capacidade de trabalhar este conteúdo. 
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A metodologia utilizada foi a da pesquisa qualitativa (ANDRÉ, 1995), onde a análise foi feita 

através de  análise de conteúdos para as perguntas abertas e fechadas, resultando na construção de 

tabelas. 

 

6. RESULTADOS 

 

Dos sujeitos entrevistados (n total=12), 66,6% é do gênero masculino e 33,4% do gênero 

feminino, 66,6% com idade acima de 40 anos, 16,7% de 36 a 40 anos e 8,4% com idade de 31 a 35 

anos e de 21 a 25 anos.  

Em relação à formação acadêmica dos sujeitos, 100% dos entrevistados concluíram a graduação 

em universidades ou faculdades privadas (Figura 1), entre os anos de 1978 a 2004. Como 

enriquecimento curricular, a maior parte dos sujeitos executou algum tipo de especialização (Figura 

2), entre eles Fisiologia do Exercício, Basquetebol, Gestão Escolar, Natação e algum curso 

relacionado à área de educação física nos dois últimos anos (Figura 3), como por exemplo, aqueles 

oferecidos pela Secretaria da Educação e também outros como Basquetebol, Atletismo pela 

Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), Medicina Tradicional Chinesa – Lien Chi, Recreação 

Comunitária, Primeiros Socorros, Natação para Asmáticos, Clínica Técnica para Profissionais, e 

Gestão Escolar.   

Os sujeitos (58,1%) atuam como profissionais de educação física há mais de 20 anos (Figura 4) 

e no âmbito escolar formal, especificamente no Ensino Fundamental, a maior parte (41,5%) leciona 

também há mais de 20 anos. 74,9% dos sujeitos não tiveram a disciplina na graduação (Figura 6), 

sendo que o restante da amostra (25,1%), mesmo não vivenciando a GA durante formação acadêmica, 

conhece a modalidade e, 66,4%, relatou que já utilizou a GA como conteúdo nas aulas de educação 

física (Figura 7). Também 74,9% dos entrevistados achou relevante a GA ser inserida como conteúdo 

nas aulas (Figura 8). Os professores opinaram como benefícios que a GA pode oferecer aos 

educandos, com maior incidência a coordenação motora e a disciplina, e com menor incidência os 

aspectos psicológicos e sociais (Figura 9). Questionando-os sobre a possibilidade de a GA diminuir a 

evasão dos alunos nas aulas, 58,1% relatou a favor desta hipótese (Figura 10). Contudo, os 

profissionais foram questionados se sentiam capazes de abordar este conteúdo nas aulas, como 

sugerem os PCN’s (1997), sendo que 66,4% disse se sentir capaz de administrar este conteúdo (Figura 

11). 

 

 

Figura 1. Formação Acadêmica. 

Pindamonhangaba Taubaté 
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                                                          % 

Privada              6                          100 

 

Pública              0                              0 

                                                          % 

Privada              6                          100 

 

Pública              0                              0 

 

100% dos professores, de ambas as cidades, concluíram sua graduação em universidades ou 

faculdades privadas. 

 

Figura 2. Realização de cursos de especialização. 

Pindamonhangaba Taubaté 

                                                          % 

Strictu sensu                    2          33,4 

 

Latu sensu                       2         33,4 

 

Sem especialização         2          33,4 

                                                          %  

Strictu sensu                    0              0 

 

Latu sensu                       2          33,4 

     

Sem especialização         4          66,8 

  

 

Na cidade de Pindamonhangaba, a realização de especialização pelos professores apresentou-se 

igual comparando com a cidade de Taubaté, diferenciado somente o tipo de especialização, sendo que 

33,4% não tem especialização na primeira cidade.  

 

 

Figura 3. Realização de cursos nos dois últimos anos. 

Pindamonhangaba Taubaté 

                                                          % 

Sim                  6                            100                 

 

Não                 0                                 0 

                                                          % 

Sim                     5                        83,5 

 

Não                     1                        16,7 

 

Comparando ambas as cidades, apenas um professor não realizou algum curso nos dois últimos 

anos na área de educação física.   

 

Figura 4. Tempo de atuação como profissional de Educação Física. 

Pindamonhangaba Taubaté 

                                                          % 

Menos de 1 ano               0               0 

De 1 a 5 anos                   0               0 

De 6 a 10 anos                 2          33,4  

De 11 a 20 anos               1          16,7 

Mais de 20 anos              3             50 

                                                          % 

Menos de 1 ano                 0             0 

De 1 a 5 anos                     1        16,7 

De 6 a 10 anos                   1        16,7  

De 11 a 20 anos                 1        16,7 

Mais de 20 anos                3           50  

 

Nas duas cidades, 50% dos sujeitos atua há mais de 20 anos como professor. 
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Figura 5. Tempo de atuação profissional no Ensino Fundamental. 

Pindamonhangaba Taubaté 

                                                          % 

Menos de 1 ano               1          16,7 

De 1 a 5 anos                   2          33,4 

De 6 a 10 anos                 0               0  

De 11 a 20 anos               1          16,7 

Mais de 20 anos              2          33,4 

                                                          % 

Menos de 1 ano                 0             0 

De 1 a 5 anos                     1        16,7 

De 6 a 10 anos                   1        16,7  

De 11 a 20 anos                 1        16,7  

Mais de 20 anos                 3          50  

 

50% dos professores da cidade de Taubaté atua há mais de 20 anos no Ensino Fundamental. 

Figura 6. Vivência da disciplina GA na graduação. 

Pindamonhangaba Taubaté 

                                                          % 

Sim                  6                            100                 

 

Não                 0                                 0 

                                                          % 

Sim                     3                           50 

 

Não                     3                           50 

 

Em Pindamonhangaba 100%, e em Taubaté 50% dos professores tiveram a GA na graduação.  

 

 

 

Figura 7. A utilização da GA como conteúdo na escola. 

Pindamonhangaba Taubaté 

                                                          % 

Sim                  5                            83,5                 

 

Não                 1                            16,7 

                                                          % 

Sim                     3                           50 

 

Não                     3                           50 

 

Em Pindamonhangaba, 83,5% e, em Taubaté, 50% dos professores disse já ter utilizado a GA 

como conteúdo das aulas de Educação Física. 

 

 

 

Figura 8. A relevância da GA na escola: opinião dos professores. 

Pindamonhangaba Taubaté 

                                                          % 

Sim                  5                            83,5                 

 

Não                 1                            16,7 

                                                          % 

Sim                     4                        66,8 

 

Não                     2                        33,4 

 

A maior parte dos professores afirmou ser relevante a aplicabilidade da GA nas aulas de 

Educação Física. 
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Figura 9. Benefícios que a GA pode oferecer: opinião dos professores. 

Pindamonhangaba Taubaté 

% 

Equilíbrio                              4                  66,8 

Coordenação motora           3                     50 

Disciplina                              2                  33,4 

 Força                                    2                  33,4 

Raciocínio                             1                 16,7     

Agilidade                               1                 16,7 

Melhora postura                  1                  16,7 

Velocidade de ração            1                   16,7 

Força Explosiva                   1                  16,7 

Aspectos neuromotores       1                  16,7 

Formação corporal              1                  16,7 

Flexibilidade                         3                  16,7 

Alongamento                        1                  16,7 

Resistência                            2                  16,7 

Concentração                       3                  16,7 

Atenção                                 2                  16,7 

Responsabilidade                 1                  16,7 

Preocupação                         1                  16,7  

                                                             % 

Coordenação motora        4                     66,8 

Disciplina                           3                        50  

Raciocínio                          1                     16,7 

Força                                  1                     16,7 

Agilidade                            1                     16,7 

Equilíbrio                           1                     16,7 

Reflexo                                1                    16,7 

Superação                          1                     16,7 

Psicológicos                        1                     16,7 

Sociais                                 1                    16,7 

Postura                               1                     16,7 

Domínio do corpo              1                    16,7 

Descobrir limites  

físicos                                  1                     16,7 

Ampliação do  

vocabulário motor             1                    16,7                                                        

 

 

 

 

Figura 10. A GA como possibilidade de diminuir a evasão dos alunos nas aulas: opinião dos 

professores. 

Pindamonhangaba Taubaté 

                                                          % 

Sim                   3                             50                 

 

Não                  3                              50 

                                                          % 

Sim                     4                        66,8 

 

Não                     2                        33,4 

 

Na cidade de Taubaté, um número maior de professores acredita que a GA possa diminuir a 

evasão dos alunos nas aulas. 

 

 

Figura 11. A capacidade dos professores em trabalhar a GA: auto-avaliação. 

Pindamonhangaba Taubaté 

                                                          % 

Sim                   5                          83,5                 

 

Não                  1                           16,7 

                                                          % 

Sim                     3                           50 

 

Não                     3                           50 

 

Na cidade de Pindamonhangaba, os professores se sentem mais capazes em trabalhar o conteúdo 

GA na escola. 
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DISCUSSÃO 

 

A pesquisa, de forma geral, buscou investigar a inserção da GA como conteúdos nas aulas de 

Educação Física Escolar, acreditando que, a partir dessas reflexões construídas, possa oferecer 

subsídios aos professores que atuam nas escolas, alertando-os sobre os benefícios que a GA oferece ao 

desenvolvimento humano enquanto forma de diversificar os conteúdos das aulas, deixando de lado o 

ensino tradicional, a educação “bolística”, inserindo assim, de outra forma, os alunos da Cultura 

Corporal de Movimento. 

  Apesar das contribuições deste tema para as experiências de vivências das crianças e das 

referências na Educação Física, “atualmente, a ginástica, como conteúdo de ensino, praticamente não 

existe mais na escola brasileira” (AYOUB, 2003, p.81 apud SCHIAVON, 2003, p.12). 

A falta de conhecimento sobre a Ginástica faz com que a maioria dos profissionais não visualize 

as possibilidades de execução de elementos da GA, permanecendo uma imagem de leigos a respeito 

das possibilidades de ensino dessas modalidades no ambiente escolar (SCHIAVON, 2003, p.14). Isso 

demonstra-se quando questionamos os professores sobre a realização de cursos e especializações 

(conforme as figuras 2 e 3). Nenhum professor tem especialização em GA. Acreditamos que isso se 

deva ao pouco oferecimento de cursos de especialização nesta área, contribuindo para o baixo 

conhecimento dos professores em relação à GA, além da baixa procura dos mesmos para atualizações. 

Também observou-se que os profissionais estavam pouco interessados em diversificar os conteúdos 

nas aulas, possivelmente pelo fato de estarem atuando a um período muito longo (conforme as figuras 

4 e 5).  

Referindo-se à vivência da GA na graduação (conforme a figura 6) a maior parte dos 

entrevistados, teve a GA durante a sua formação acadêmica. Apesar deste tema estar presente nos 

currículos dos cursos de graduação, parece não haver uma transferência do que foi aprendido para a 

sua efetivação na escola, como podemos constatar nos estudos de Nista-Piccolo et al (1988, apud 

SCHIAVON, 2003, p.15). 

Isso contribui para a formação de um profissional que não sabe adaptar os conteúdos aos 

objetivos do cenário escolar como espaço de aprendizagem de diferentes conhecimentos 

(SCHIAVON, 2003, p.16). 

De acordo com os estudos de Nunomura (2000, apud NUNOMURA & PICCOLO, 2005, p. 28), 

os cursos de graduação em Educação Física, em sua maioria, não oferecem subsídios suficientes para 

que os profissionais dessa área possam desenvolver esta modalidade em seu ambiente de ensino. 
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Questionando os professores sobre a aplicabilidade do GA nas aulas (conforme a figura 7), a 

maior parte relatou que já utilizou a GA como conteúdo e que acha relevante a aplicação do conteúdo 

na escola (conforme a figura 8). Contudo, não há um planejamento para abordar este conteúdo de 

forma sólida, para fazer com que os alunos realmente entendam, aprendam e não só executem a GA na 

escola. 

Analisando a opinião dos professores sobre os benefícios que a GA pode oferecer aos educandos 

(conforme a figura 9), foram poucos os benefícios psicológicos e sociais citados, ou seja, os 

profissionais estão limitados aos aspectos da dimensão procedimental, esquecendo das outras 

dimensões como a atitudinal e conceitual, possibilitando o desenvolvimento de valores, respeito mútuo 

entre os alunos durante esta prática, a cooperação, a persistência, a coragem, conhecimento da história 

da GA, sua influência na sociedade, relacionar a GA e a mídia, fatores econômicos, como por 

exemplo, o Marketing Esportivo, Esporte Saúde, de Auto-rendimento, discussão da GA enquanto 

Lazer e pesquisar os locais na cidade que oferece este esporte, sugerir a construção de materiais 

alternativos na escola, enfim, são várias as possibilidades de desenvolvimento deste conteúdo de 

forma atrativa com os alunos. 

Tendo a GA como subsídio para possível diminuição da evasão dos alunos nas aulas (conforme 

a figura 10), de forma geral os professores opinaram a favor desta possibilidade. Devido a GA ser uma 

prática desafiadora, seria um atrativo com adaptações voltadas para o lazer. O restante que opinou 

contra esta possibilidade, relatou que a evasão está ligada com a Didática do professor, como ele 

administra a aula, que os alunos iriam ter preconceitos, ficariam tímidos com qualquer atividade que 

os colocam em exposição, que os alunos gostam das modalidades tradicionais.  

Contudo, a maior parte dos professores relatou se sentir capaz de aplicar este conteúdo nas suas 

aulas de forma básica e superficial, com exercícios de equilíbrio e coordenação motora (conforme a 

figura 11). Junto a isso, relataram a falta de material como fator importante para a não aplicabilidade 

deste conteúdo, indo ao encontro do estudo de Bezerra et al (2006), que buscou identificar e 

quantificar as principais dificuldades para que o professor de Educação Física inserisse os conteúdos 
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da GA nas aulas, descobrindo entre as dificuldades a falta de infra-estrutura, tanto em escolas da rede 

pública, como em escola da rede privada. 

De acordo com Schiavon, (2005, apud NUNOMURA & PICCOLO, 2005, p.181), a resistência 

em incluir o conteúdo GA nas aulas de Educação Física não se justifica somente pela falta de 

materiais, mas pode-se dizer que é um fator que colabora para que este conhecimento esteja tão pouco 

presente na escola.   

 

 

CONCLUSÃO 

 

A GA é composta de elementos considerados fundamentais para o desenvolvimento motor do 

ser humano, tais como rolar, equilibrar, saltar, girar, entre muitos outros. Aprender a executá-los, 

combinando-os em seqüência de movimentos, facilita o aprimoramento das capacidades físicas mais 

complexas e amplia as possibilidades de desempenho de habilidades motoras (PICCOLO, 2005 apud 

NUNOMURA & PICCOLO, 2005, p.33). 

O principal motivo da aplicação desta modalidade na escola deve-se à importância que a prática 

da GA representa para o desenvolvimento das crianças em todas as dimensões, seja física, motora, 

cognitiva, afetiva ou social (SCHIAVON, 2005, apud NUNOMURA & PICCOLO, 2005, p.170).  

A Educação Física, de forma geral, deve se atualizar para atender à demanda que a escola 

anualmente tem com a entrada de inúmeros alunos, diversificando os conteúdos e buscando meios de 

torná-la mais importante aos olhos dos educandos. É a partir da utilização de conteúdos diferentes, 

como a GA, que esses objetivos podem ser alcançados, desde que sejam trabalhados de forma 

planejada e dentro das três dimensões dos conteúdos (conceituais, procedimentais e atitutinais), para 

que os alunos possam entendê-la e, a partir das vivências, desenvolvam sua autonomia, seu senso 

crítico e outros aspectos importantes para a sua formação. Além disso, os profissionais devem também 

estar sempre em constante atualização, lançando mão de diversos conteúdos nas aulas, como a GA, 

criando meios e estratégias para o sucesso nestes desafios. 
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Contudo, a partir dos achados, acredita-se que a GA ainda é vista pelos professores como um 

conteúdo de difícil aplicação e que devem saber fazê-la para poder ensinar, mas esquecem-se que 

poderiam utilizar outros meios, como por exemplo vídeos e figuras dos movimentos mais simples a 

serem aprendidos. Entre os fatores discutidos que dificulta a inserção da GA nas aulas, este também se 

apresenta com grande incidência na realidade estudada, valendo lembrar a importância de novos 

estudos para investigar outras faces que envolvem a GA na escola. 
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