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1- Introdução 

O corpo e a cultura numa relação interligada colaboram para o crescimento da construção do 

pensamento sociocultural. Os aspectos sociointeracionais e os grupos sociais como, por exemplo, a 

escola permite um papel fundamental nas relações interpessoais, primordial para o individuo, 

independente da faixa etária. 

A atividade corporal estabelece uma íntima ligação entre a motricidade e a consciência 

corporal que são atos e gestos aprendidos ao longo da vida do ser humano, podendo estar 

correlacionados a sentimentos de prazer e satisfação ou, quando não orientados de forma adequada, 

podem proporcionar frustração e sentimento de incapacidade. 

O ambiente escolar e, principalmente as aulas de Educação Física, afloram aspectos de 

competitividade, exclusão e outros, muitas das vezes oriundos de práticas desportivas de performance, 

conduzidas de modo tecnicista e elitista por alguns profissionais de Educação Física. 

As atividades físicas desenvolvidas na escola são diversificadas e dependentes da proposta 

pedagógica estabelecida pelo estabelecimento de ensino, no entanto, compete ao profissional intervir 

de modo a efetivar um diagnóstico da turma nas aulas de educação física.  

A Ginástica Geral apresenta uma possibilidade de desmistificar conceitos puramente 

tecnicistas, além de possibilitar um trabalho corporal contextualizado no desenvolvimento e resolução 

de problemas surgidos na relação social entre campos afetivos e motores. 

A Ginástica Geral engloba os planos afetivo, cognitivo e motor, assim como os procedimentos 

metodológicos dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) como: procedimental (método de 

desenvolvimento do aluno), conceitual (conceito do desporto) e atitudinal (a prática de atitude do 

professorado para o aprendizado do aluno) endossados pela cultura corporal. 

 
A educação física é uma disciplina que trata pedagogicamente na escola,do conhecimento de 

uma área denominada aqui de cultura corporal. Ela será configurada com temas ou formas de 

atividades, particularmente corporais, como nomeadas anteriormente: jogo, esporte, ginástica, 

dança,ou outras, que constituirão seu conteúdo. O estudo desse conhecimento visa aprender a 

expressão corporal como linguagem (Coletivo de Autores, 1992, pp. 61-62) 

 

Um olhar reflexivo sobre corporeidade permite compreender que o corpo é inserido na cultura 

por ações e códigos sociais. O corpo só apreende se vivenciar a essência da prática corporal numa 

totalidade, por meio de experiências e pelas relações interpessoais. 

 
Daí que a prática transformadora só será possível a partir da compreensão do universo de 

significados do professor de Educação Física. O autor sugere ainda que o ponto de partida da 

Educação Física é o repertório corporal que cada aluno possui quando chega á escola, uma vez 

que toda técnica corporal é uma técnica cultural, e não existe técnica melhor ou mais correta. 

(DARIDO, 2003). 

 

     O principal é compreender e conscientizar que o ser humano é dotado de uma diversidade 

psíquica, afetiva e intelectual refletida na corporeidade. A atividade física de GG na escola pode 

contribuir para aspectos de sociabilizarão, bem como reflexões sobre preconceito, ética, valores 

morais, dentre outros .Também devem ser consideradas questões sobre o desenvolvimento fisiológico 
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e motor, visando a não exclusão daqueles não dotados de habilidade específica de movimentos 

acrobáticos característicos da Ginástica Artística. 

      O presente estudo  visa discutir sobre a promoção da consciência corporal, o respeito ao 

pluralismo e diversidade cultural da criança em fase escolar e a contribuição da GG para os praticantes 

de modo a conscientizar sobre os limites e possibilidades pessoais existentes em torno de seu corpo no 

aspecto físico, social e cognitivo. Portanto, a proposta do estudo é investigar a possibilidade da 

Ginástica Geral ser aplicada na prática pedagógica de forma a contribuir para o desenvolvimento 

motor, cognitivo e sócio-afetivo nas aulas de Educação Física.  Para tal, a intenção foi obter 

informações dos discentes do curso de Licenciatura de Educação Física UFRRJ que já cursaram a 

disciplina Ginástica Artística, visando levantar informações acerca da utilização pelos futuros 

professores de Educação Física a possibilidade e a intencionalidade de trabalhar com  atividades de 

Ginástica Geral no campo de ensino e aprendizagem. 

 

2- Objetivos. 

 2.1-  Objetivo Geral 

Investigar a  Ginástica Geral(GG) como proposta pedagógica  a ser desenvolvida no ambiente escolar 

pelos futuro profissionais de Educação Física. 

 

  2.2- Objetivos Específicos 

-Verificar se, na opinião dos estudantes de Ed. Física, as atividades de Ginástica Geral(GG) propostas 

nas aulas de Educação Física  Escolar(EFE) pode contribuir, para o desenvolvimento do praticante. 

-Identificar a percepção do profissional acerca dos movimentos corporais desenvolvidos na GG. 

-Analisar o grau de importância da Ginástica Geral(GG)  aulas de Educação Física como prática 

pedagógica. 

-Verificar qual  a prioridade do ensino que o futuro professor estabelece  nas aulas GG. 

- Discutir a possibilidade de desenvolvimento sociocultural da GG como conteúdo curricular da EFE. 

  

3 – Questões a investigar 

- A Ginástica Geral(GG) contribuir para o desenvolvimento do praticante? 

- Quais os movimentos corporais podem ser desenvolvidos na GG? 

- Qual o grau de importância da Ginástica Geral(GG) como prática pedagógica nas aulas de EFE? 

- Qual a prioridade do ensino da GG para o futuro professor de Educação Física? 

- Qual a possibilidade de desenvolvimento sociocultural da GG como conteúdo curricular da EFE? 

- A Ginástica Geral enquanto conteúdo curricular na EFE oferece possibilidade de desenvolvimento 

sociocultural? 

 

4–  Suporte Teórico 

 

 

4.1- A Ginástica Geral. 

 O  termo Ginástica no contexto histórico da Educação Física Escolar no Brasil esteve sempre 

vinculado ao conceito anatômico e fisiológico do corpo, idéia de saúde e por longo tempo a doutrina 

do corpo foi entendida como sinônimo de educação física . A metodologia de ensino das atividades 

físicas foi vinculada a parte desportiva, ou seja, de rendimento esportivo e performance . No entanto, 

na década de 90 desencadeiam-se discussões em torno da Educação Física na escola, surgindo o livro 

“Metodologia de ensino da Educação Física”(Coletivo de Autores,1992), contribuindo para a 

consolidação do rompimento do pensamento arcaico  de separação entre corpo e mente difundido por 

muitos anos no campo  da atividade física. 

Dentro da contextualização exposta pelos referidos estudiosos, o termo ginástica e cultura 

corporal apresenta uma importância nunca antes presenciada e amplia as perspectivas de atuação 

através da proposta de difundir  a prática de Ginástica Geral em ambiente escolar. 

De acordo com Martins (2004, p. 35), citando a definição da Confederação Brasileira de 

Ginástica (CBG) afirma que: 
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A Ginástica Geral é a parte da Ginástica que está orientada para o lazer onde pessoas de todas 

as idades participam principalmente pelo prazer que a prática proporciona. Desenvolve saúde, 

a condição física e a interação social, contribuindo desta forma para o bem estar físico e 

psicológico de seus participantes. Oferece um vasto campo de atividades, respeitando as 

características, interesses e tradições de cada povo, expressados através da variedade e beleza 

do movimento. 

 

O presente trabalho sobre Ginástica Geral engloba as atividades corporais da Ginástica 

Artística e Ginástica Rítmica, expressão corporal, dança, dentre outras formas de expressões, agindo 

de forma a desmistificar o conceito apenas tecnicista dos movimentos ginásticos de modo a 

proporcionar a prática das ações gímnicas voltadas para a qualidade de vida e, principalmente no 

campo emocional e sócio educativo, com base na ludicidade.  

A proposta de observação e análise de GG nas aulas de Educação Física  se baseia no  

processo de inclusão, problematização para alcançar soluções na prática de atividade física, respeito à 

diversidade, além da possibilidade de incrementar o desenvolvimento da atividade com recursos 

manuais, através da fabricação de materiais alternativos em substituição aos  oficias da ginástica, o 

que se torna um atrativo e estimulo para o desenvolvimento da referida atividade. 

A prática de GG na escola não tem intuito de ser uma modalidade exclusiva competitiva e sim 

visa a promoção da manifestação da cultura corporal e respeito à individualidade, vivenciadas nas 

aulas de Educação Física. 

A intenção desta proposta é a construção da corporeidade através de atividades nunca antes 

vivenciadas, utilizando a prática de movimentos naturais e elementos básicos com manejos de 

aparelhos manuais oficiais e alternativos associados aos elementos corporais fundamentais (saltos, 

equilíbrios, giros e ondas) e outros da vivência desportiva das Ginásticas (deslizamento, saltitos, 

circunduções, balanceamentos e voltas em torno do eixo corporal, entre outros) 

   

 

4.2-- O desenvolvimento integral através da Ginástica Geral. 

A aprendizagem motora propicia estudar processos e mecanismos decorrentes da aquisição de 

habilidades motoras e fatores influenciadores. De acordo com Go Tani (2005, p.19) existem duas 

vertentes na pesquisa quando se refere à aprendizagem motora: “a- investigação dos mecanismos e 

processos subjacentes à aquisição de habilidades motoras e b- a investigação dos fatores que afetam 

aquisição de habilidades motoras”.  

 

Quadro 1: Sistematização do movimento 

Movimentos Corporais naturais 

O andar de inúmeras formas respeitando os vários significados de corpo na execução do 

movimento. 

O pular como produção de movimento como saltos como, por exemplo: carpado, afastado, 

grupado, dentre outros. 

O equilíbrio é aplicado em brincadeiras em posições estáticas e dinâmicas. 

 

Tais movimentos seguem um nível de adaptação de estágio de desenvolvimento motor e 

cognitivo, entre etapas de ordem prioritária de locomoção, manipulação e estabilidade, tendo como  

conseqüência o refinamento dos movimentos tão importantes e básicos na idade escolar que compete 

ao educador físico acompanhar e  promover seu desenvolvimento ao longo de sua vida. 

Como exemplo, podemos analisar o caminhar, correr, saltar, lançar, sustentar que são 

atividades físicas que não viabilizam custo nenhum de ordem financeira, haja vista que esses são 

decorrentes de movimentos naturais e podem ser praticados em qualquer lugar. 

   As ações gímnicas visam contribuir para a melhoria do acervo motor do individuo através de: 

deslocamento sobre um ou dois pés, equilíbrio estático e dinâmico, rotações nos eixos corporais, 
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saltos, balanços em apoio e suspensão, aterrissagem e equilíbrio recuperado e, principalmente 

movimentos em pé e no solo em vários eixos, posições e planos.  

As dimensões múltiplas da atividade gímnica atuam no impacto sobre a conduta motora 

quanto à questão de descobrir e explorar a significação do corpo no espaço, tempo, ritmo, convivência 

grupal, mecanismos de grande importância nas relações afetivas e sociais, proporcionando a 

construção de um ser social humanizado. A individualidade para execução de movimento estará 

presente, no entanto, as possibilidades criadas por cada um estimulará a participação e a troca mútua 

de experiência, desde que não seja enfocada a perfeição do movimento. 
Pode-se entender a ginástica como uma forma particular de exercitação onde, com ou sem uso 

de aparelhos, abre-se a possibilidade de atividades que provocam valiosas experiências 

corporais, enriquecedoras da cultura corporal das crianças, em particular, e do homem, em 

geral (Coletivo  de Autores, 1992, p.57). 

 

A atividade gímnica proporciona aos indivíduos, principalmente: 

Quadro 2: Capacidades desenvolvidas pela GG 

Superação A capacidade de superar os movimentos naturais partindo de numa progressão 

pedagógica, do fácil, mediano até chegar ao complexo. 

Criação Despertar, por intermédio da consciência corporal, as inúmeras possibilidades 

de movimentos. 

Cooperação A contribuição de cada um, como por exemplo, na composição de uma 

coreografia e no auxílio ao próximo, além de estimular a confiança mútua entre 

os participantes, alem das questões de sexismo tão pertinentes 

Organização  Troca de experiências e apreciações musicais, organização espacial, realização 

de movimentos, bem como na montagem de uma coreografia e na escolha de 

materiais para a composição do movimento. 

Espetáculo Uma obra de arte e beleza produzida pela expressão do corpo associados aos 

movimentos gímnicos e expressivos  

Senso crítico Consciência e respeito das possibilidades e limites do movimento corporal em 

relação a si próprio e ao outro 

 

 

 

 

4.3-Ginástica Geral como proposta pedagógica. 

 A ginástica Geral como conhecimento a ser ministrado na Educação Física Escolar (EFE) 

remete a reflexão e compreensão da importância da cultura corporal  dentro do contexto social  que 

normalmente é difundida como campo de conhecimento  nas instituição de ensino das universidades 

publicas e privadas. 

Segundo Darido (2003), dentro da formação profissional de Educação Física seguem  dois 

tipos clássicos de currículos, o primeiro  tradicional voltado para o esportivo pautado na visão 

biologicista e higienista ainda predominante nas instituições privadas.O outro,o cientifico que prioriza 

os questionamentos acerca dos conteúdos serem desenvolvido na Educação Física Escolar devido a 

constante embates que contribuem produção acadêmica. 
O currículo científico, ao contrário, é empregado especialmente nas instituições públicas porque 

estas demandam poucos alunos por sala, bibliotecas com acervo ampliado, laboratórios de 

pesquisa, e principalmente professores engajados na produção do conhecimento (DARIDO, 

2003, p.26). 
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 O educador físico  necessita  se proporcionar e principalmente  obter conhecimentos em torno 

dos diferentes temas das cultura corporal.E desvincular das atividades somente desportivas  ou mesmo 

“rola bola” e sim legitimar o conteúdo de ensino da Educação Física . 

Uma ação educativa e um processo de intercâmbio entre ações provedoras da construção da 

valorização do ser num todo e não de uma  propagação da esportivização. A Ginástica Geral se 

enquadra nas concepções da prática corporal que constituem núcleo primordial das ginásticas, 

ginástica cientifica e gimnicas contemporâneas. No ambiente escolar esta atividade comporta 

características fundamentais de discussões e vivencias em torno da linguagem corporal. 

 
Apreender Ginástica Geral na escola significa, portanto, estudar, vivenciar, conhecer, 

compreender, perceber ,confrontar ,interpretar , problematizar, compartilhar, apreender as 

inúmeras interpretações das Ginástica para,com base nesse aprendizado, buscar novos 

significados e criar novas possibilidades de expressão gimnica (AYOUB, 2003, p.87) 

 

Portanto, um programa de Ginástica Geral faz parte de um processo educativo de auto-

superação, criatividade, valorização de experiências, capacidades de decisão e,  principalmente, 

estimulo à liberdade  de expressão e autonomia. 
desenvolver um programa de ginástica que provoque no aluno atitudes de "curiosidade", 

"interesse", "criatividade" e "criticidade" exige necessariamente uma nova abordagem, na qual 

"saltar" seja um desafio para "descobrir" uma solução ao problema de desprenda-nos mantém 

presos ao chão. A abordagem problematizadora, anteriormente exemplificada, assegura a 

globalidade das ações das crianças e a compreensão do sentido/significado da própria prática. 

(Coletivo de Autores, 1992,p. 58) 

 

 Em vista dos aspectos abordados, a prática da Ginástica Geral, predispõe as crianças e/ou 

adolescentes a conhecer, criar e transformar o próprio movimento, por meio da consciência de si, do 

outro, do mundo e da própria evolução da sua desenvoltura corporal. 

 

5- Metodologia 

 A pesquisa é de cunho qualitativo. Participaram da pesquisa alunos do curso de Educação 

Física que cursaram as disciplinas de Ginástica Artística I e Ginástica Artística II da Universidade 

Federal Rural  do Rio de Janeiro- UFRRJ. 

 5.1- Procedimentos Metodológicos 

       Após a autorização dos órgãos competentes para a realização da pesquisa, foi apresentado um 

termo de consentimento esclarecendo todos os passos da pesquisa que deveria ser assinado pelo (a) 

participante e, na sequência o questionário foi entregue para 5 alunos para leitura e compreensão das 

questões. Após esse procedimento foi aplicado o questionário para os discentes do curso de EF da 

UFRRJ que cursaram G.A I e G.A II. 

5.2-População e Amostra. 

 Alunos a partir do  5 ºperíodo do curso de EF que já cursaram a disciplina Ginástica Artística I G.A  

que e obrigatória na grade curricular  da UFRRJ. A amostra  constitui de 40 alunos no 1º  semestre de 

2011 Os entrevistados participaram do evento  GINDA  que reúne os  discentes das disciplinas G.A 

I,II e GR isto fator  importante para o estudo.  

 

6- Apresentação e Discussão dos resultados 

 

A amostra do presente estudo foi composta por 40 alunos do curso de Licenciatura em 

Educação Física da UFRRJ sendo 20 do sexo feminino e 20 do sexo masculino. 

A referida amostra são alunos do 5º período em diante, pois a disciplina  Ginástica Artísica - 

GA é oferecida no 4º período e no término da mesma acontece o festival de GINDA. O evento em 

questão enfoca a Ginástica Geral e reúne alunos, tanto de Ginástica Artística I (disciplina obrigatória), 

como da G.A II e Ginástica Rítmica (ambas optativas). 
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Conforme Ayoub (2003), a Ginástica Geral (GG) fundamenta-se nos elementos e  materias 

oficiais das modalidades desportivas(G.A e G.R.D) além de materias não tradicionais  oruindos da 

natureza ou construídos pelos praticantes, culminando na  proposta cooperativa e  sociocultural da 

modalidade. Vale enfatizar que a GG, no âmbito mundial  respaldado pela FIG( Federação 

Internacional de Ginástica) tem como objetivo  primordial praticar as atividades gímnicas através de 

experiências estéticas e prazerosas do movimento. 

A caracterísitica  mais pertinente na GG á a possibilidades das inúmeras experências motrizes, 

conjugadsas aos diferentes conteúdos vinculados a cultura corporal. 

De acordo com o questionamento sobre os diversos desenvolvimentos proporcionados pela 

prática da GG, os dados apresentados foram 80% para o desenvolvimento motor, 10% sociocultural, 

5% afetivo,3% outros e 2% cognitivo.                  

Gráfico 1 
 

 

 
 

 

  
A Ginástica Geral é uma atividade gminica que objetiva propiciar o bem estar 

físico,mental,social e aumento das interação de seus participantes.Por sua caracterísitca 

abrangente e aberta permite vivenciar inúmeras experiencias  motrizes utilizando-se diferentes 

conteùsdos ginásticas,danças, lutas e jogos como diversos temas, formas, estilos, tendencias, 

ritmos,músicas,materiais e vestimentas.Não há um número determinado de 

participantes,podendo ter praticantes de ambos os gêneros,de diferentes idades,  capacidade, 

habilidades, condição física,tradições e culturas.Não sendo seletiva ,não exige um nível 

tecnico(CHAPARIM,2003) 

 

Segundo Guiterrez(2008) a socialização das experiências motoras estão pautadas na formação 

humana e dentro da Ginástica Geral os conteúdos da cultura corporal contribuem 

significativamente. As atividades gimnicas vivenciadas que não se baseiam, na técnica, sendo 

desenvolvidas de forma natural, contribuem para desenvolver a ação motora. 
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Gráfico 3 

 
 

Os dados sobre os movimentos corporais utilizados na GG revelam que a importância para os  

alunos do curso de EF das UFRRJ se destaca, em sua maior parte, de 65% para a autonima, ou seja a 

própria experiência em conjunto com outros praticantes. 

 
  O corpo è um veículo de gestos,expressões e comportamentos individuais e coletivos de um 

grupo,comunidade ou sociedade. Portanto, o corpo de meninos e meninas, homens e mulheres 

deve ser  capaz de colocá-los frente á realidade e confrontar seus problemas  e situações.Deve 

ter a possibilisdade de aventurar-se para vivenciar novas perpesctivas.( PEREIRA, 2010, 

p.412) 

 

   Ainda de acordo com as repostas dos futuros professores de  EF, 25% apresentam a 

importância da repetição de  movimento básicos, atreladas, de forma subjetiva, ‘a  idéia de 

esportivização clássica do contexto das Ginástica. “ Os  movimentos ginásticos exigem a 

performances e padrões de movimento complexos que dependem,consisderavelmente,de uma história 

de vida motora desde a infância” (PEREIRA, 2010, p. 402,2010) 

 

 

 A seguir foi perguntado sobre a importância da prática pedagógica da GG. As respostas 

encontram-se no quadro a seguir. 

  
Quadro 1-  Importância da GG como prática  pedagógica. 

 

Prática da GG Respostas 

Desenvolvimento Motor 21 

Desenvolvimento Sociocultural 7 

Desenvolviemnto Afetivo 4 

Desenvolvimento Cognitivo 2 

Desenvolvimento Psicomotor 2 

Desenvolvimentos Básicos  da GG 2 

Conhecimento corporal 7 

Valências Físicas 5 

Superação de Limites 2 

Experiencias corporais 2 

 

 

   Os dados descritos demonstram uma gama de contribuições da prática da GG para os 

participantes, atividade que necessita ser trabalhada pelos futuros educadores físicos, para assim seguir 

um nível de complexidade  e  consequentemente desenvolver elementos ginásticos. “Ressaltamos 

novamente o quão significativa são para o aluno as diferentes formas de vivenciar aquele conteúdo 
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numa ordem pedagógica, assim como poder, através deles, realmente aprender a forma mais eficaz, 

segura, e, portanto técnica de executá-los” (TOLEDO, p.182, 1999). 
 

 

 

 Outro dado a ser aprofundado diz respeito as valências físicas flexibilidade, força e 

coordenação apresentadas pelos entrevistados, pois, existem formas de se trabalhar essas, no entanto, a 

priorização destas em detrimento do desenvolvimento motor, psicológico e afetivo, na idade escolar  

pode ser uma forma de exclusão dos menos habilidosos não propiciando um desenvolvimento integral 

do individuo. 

 
Professores que precisam de orientações fundamentais para desenvolver sua pedagogia na 

escola, o mais provável é que recebam uma orientação voltada para esse âmbito: o das ciências 

do treinamento esportivo, o que finalmente leva ao professor a reproduzir isso na 

escola.(GUTIERREZ, pag 91,2008). 

 

 

 A questão que investigou sobre o que seria priorizado nas aulas de GG pelos futuros 

professores, apontou para as seguintes respostas: 

 

QUADRO 2- Prioridade nas aulas de GG. 

 

Prioridade de desenvolvimento nas aulas Respostas 

Desenvolvimento  do Movimento 18 

Execução correta 16 

Estímulo Psicomotor 3 

Criatividade 2 

Socialização 2 

Disciplina ,concentração e autocontrole 2 

Interesse dos alunos 2 

 

  O item que mais evidenciou nas respostas foi o desenvolvimento do movimento, que difere da 

priorização da execução correta.Os movimentos naturais estão implícitos na vivencia motora das 

criança desde seu nascimento ate sua idade escolar. A ampliação do acervo motor  pode ser facilitado 

pela convivência grupal  e o direcionamento das aulas ministradas  pelo professor juntamente com a 

processo didático pedagógico da GG. 

 
No processo didático-pedagógico da Ginástica Geral, a etapa de informação é o momento no 

qual o professor explica o conhecimento a ser pesquisado e socializado, primeiro 

individualmente e depois em grupos. Por exemplo, toda a parte de descoberta do pé de pivot e 

as direções básicas de deslocamento que o aluno faz no seu espaço. Informa-se ao aluno das 

possibilidades de ação, mas é ele quem deve descobrir e criar quantas são possíveis. 

(GUTIERREZ,2008). 

 

  Outro item disciplina, concentração e autocontrole  remeteu a concepção higienista  que por 

muito tempo ficou vinculada ao termo  da Ginástica que foi de  exercicios fisicos para disciplinar 

corpo e mente.Tal item é   contraditório,pois, a intenção da proposta pedagógica da GG prioriza  a 

manifestação da cultura corporal entre os praticantes. 

 
Com relação a dar maior ênfase à aprendizagem que ao ensino, é interessante poder formular 

que a Ginástica Geral, ministrada com orientação pedagógica e colocada com sentido humano, 

ao permitir que sejam os alunos os que criam e representam suas expressões corporais, tanto 

individuais quanto grupais, o ensino só diz relação com as ofertas do conhecimento do 

professor, mas a função dele é levar os alunos ao desenvolvimento de sua própria cultura 

corporal, respeitando diferenças individuais e permitindo o encontro com o outro na 

manifestação dinâmica de respeito e aceitação. (GUTIERREZ, pag99,2008) 
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Em sua grande maioria dos respondenters, apenas 5 não  concordam que a GG possibilita o 

desenvolvimento sociocultural. 

 

 Tabela 6- Possibilidade de desenvolvimento sociocultural através da GG 

 

Possibilidades Respostas 

Compreensão de limites e possibilidades 12 

Cooperação 8 

Integração 2 

Troca mútua de conhecimento 2 

Inclusão dos menos habilidosos 2 

Apreender com a História da G.A e GR 1 

Acesso a modalidade esportiva 1 

Intervenção pedagógica 1 

Auto confiança 1 

Autonomia para situações problemas 1 

Não 5 

 

A orientação pedagógica da GG possibilita aos alunos descobrir e criar suas próprias 

expressões de linguagem corporal e, consequentemente, estabelecer vínculos socioafetivos que 

culminam no movimento do corpo para a situação de aprendizagem. 
 

O que será levado em consideração é a percepção que cada um tem sobre a atividade 

desenvolvida,ou seja, o praticante precisa sentir-se bem em participar,sem constrangimento e 

inserido no contexto.Também vale ressaltar que a participação efetiva dos alunos pode ser 

influenciada pela forma como disciplina e desenvolvida,o que dependerá ,sobre a maneira,dos 

aspectos metodológicos,didáticos e socioafetivos utilizados pelos professores (PEREIRA, 

p.408) 

 

 

   

 

De acordo com um dos componentes da amostra, o desenvolvimento sociocultural ‘Depende 

da ação do professor, pois existem casos, onde os alunos  que tenham menos habilidades acabem se 

sentindo excluídos,porem e tambem pode acontecer desses mesmos alunos serem  ajudados por outros 

mais habilidosos o que contribuem para uma inclusão’. 

A resposta acima vem ao encontro com a idéia de outro respondente que afirma que ‘a 

interatividade das aulas permite a troca de conhecimento entre os participantes e a compreensão entre 

os diferentes níveis de habilidades entre eles’. 

 Esta questão nos faz refletir sobre a importância do desenvolvimento da GG nas aulas de 

Educação Física como contribuição para a interação social e para a superação dos limites corporais do 

executante, através do estímulo à auto-confiança e da confiança mútua entre os praticantes. 

  

 

 

 

 

Considerações Finais  

 

O presente estudo teve a intenção de discutir a intervenção do futuro professor Educação 

Física na melhoria de conduta motora e social através das atividades gímnicas, sem estar atrelado à 
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visão somente desportiva. A proposta de Ginástica Geral no ambiente escolar é um modo de ampliar 

as relações interacionais que estimulam e contribuem para reflexões no contexto sócio-cultural, 

endossados por aprimoramento na questão de aprendizagem motora através das ações gímnicas. 

A Ginástica Geral promove a manifestação da cultura corporal por meio das  diferentes 

interpretações da ginástica, seja artística, rítmica, acrobática, entre outras, possibilitando as mais 

variadas formas de expressão do ser humano, sempre  voltada para livre expressão e espontânea do 

movimento.  

Vale enfatizar que as inúmeras possibilidades motoras melhoram como ampliam o acervo 

motor, motivados pela ludicidade e criatividade dos participantes endossados pelo resgate da cultura 

corporal e interação social. A associação do desenvolvimento sociocultural se encontra diretamente 

ligado à conduta do professor e sua prática, pautadas  no respeito aos limites individuais, atrelado à 

motivação e à participação de todos, dentro das inúmeras possibilidades de expressões corporais da 

Ginástica. 

A prática da GG abre novos caminhos como prática pedagógica no ambiente escolar para 

que os  futuros docentes possam desmistificar alguns conceitos relacionados à padronização dos 

movimentos, pois a Ginástica Geral(GG) é uma ginástica de representação, isto é, não é 

competitiva, portanto facilitadora do acesso de todos para sua prática 
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