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A GINÁSTICA GERAL COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E 

DESDOBRAMENTOS PARA O FESTIVAL DE GINASTICA DA REDE MUNICIPAL DE 

ANÁPOLIS-GO. 

 

RESUMO 

O presente trabalho objetiva discutir a ginástica geral como um dos conteúdos da 

Educação Física Escolar, destacando suas possibilidades e seus desafios de aplicação para 

prática pedagógica. Como procedimentos metodológicos, foi realizado uma revisão 

bibliográfica que buscou apresentar o percurso histórico da ginástica e seu desenvolvimento até 

os dias atuais, problematizando-a como um conteúdo da Educação Física Escolar. Além disso, 

o artigo consiste em um relato da experiência do Festival de Ginástica da Rede Municipal de 

ensino de Anápolis-Go, que se apresentou como uma proposta relevante para se trabalhar a 

ginástica na Educação Física Escolar, contribuindo para sua legitimação. 
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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho discute a respeito da ginástica como conteúdo das aulas de Educação 

Física Escolar numa perspectiva crítica, que valoriza a participação dos alunos e sua 

singularidade, criatividade e expressão corporal. Para isso foi realizado um estudo histórico 

sobre a ginástica, com objetivo de compreender como se desenvolveu até os dias atuais para 

que possa pensá-la no presente contexto escolar. 

Posteriormente este artigo relata e relaciona uma experiência do Festival de Ginástica 

da Rede Municipal de Ensino da cidade de Anápolis-GO, destacando seus objetivos, 

desenvolvimento e possíveis reflexões sobre o evento. 

Em relação à fundamentação teórica, o trabalho apoia-se em Soares (1998) e Dallo 

(2007) para pensar o contexto de formação histórica da ginástica, bem como discute as idéias 

de Escobar (1995) em relação a importância da Educação Física Escolar como componente do 

currículo escolar. No que concerne especificamente às contribuições da ginástica como 

conteúdo dessa disciplina as idéias de Ayoub (2004), Silva (2001) e Coletivo de autores (2009) 

foram essenciais para essa discussão.  

 

A GINÁSTICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 



Pensar sobre a Ginástica no contexto da Educação Física escolar é pois um desafio frente 

aos meios de uma política do esporte, tendo em vista que se constituiu historicamente a partir 

destes determinados modelos garantindo lucro de mercado e o interesse de uma classe 

minoritária e excludente, especialmente nas escolas ginásticas da Europa, trazendo como 

características marcantes seu caráter esportivizado.  

SOARES (1998), aponta que o modelo linear e fragmentado das aulas de Educação 

Física presenciados nas escolas tem sua origem no Movimento Ginástico Europeu do século 

XIX. Naquela época, a ginástica dita científica foi construída a partir dos conhecimentos mais 

avançados com base nas ciências naturais e biológicas. A satisfação pessoal de seus praticantes 

não era buscada, mas sim a melhoria da saúde, disciplina do corpo e a construção de um modelo 

de homem que pudesse atender aos interesses da Pátria e do mercado de trabalho. A ginástica 

buscava a eficiência característica da sociedade capitalista, que é voltada para o rendimento, e, 

por isso, visava o adestramento do homem, aprimorando-o fisicamente e levando-o a perfeição 

técnica.   

Ainda no decorrer dos anos, tal modelo ainda esteve presente e marcante na formação 

profissional em Educação Física que se pode perceber em alguns contextos da prática 

pedagógica escolar limitando e influenciando nas diversas possibilidades de atividades 

expressivas corporais existentes na Educação Física como: jogo, esporte, dança, ginástica e 

lutas, formas estas que configuram uma área de conhecimento que podemos chamar de cultura 

corporal. 

 As ginásticas são técnicas de trabalho corporal que, de modo geral, podem assumir um 

caráter para além do individualizado com finalidades diversas. Por exemplo, pode ser feita 

como preparação para outras modalidades, como relaxamento, manutenção ou recuperação da 

saúde (considerando o termo no seu sentido global – físico, social e psíquico -), recreativo, 

competitivo e de convívio social. Envolvem ou não a utilização de materiais e aparelhos, 

podendo ocorrer em espaços fechados, ao ar livre e na água. Cabe ressaltar que é um conteúdo 

com relação privilegiada aos “Conhecimentos sobre o corpo”, pois, nas atividades ginásticas, 

esses conhecimento se explicitam com bastante clareza. Atualmente, existem várias técnicas de 

ginástica que trabalham o corpo de modo diferente das ginásticas tradicionais (de exercícios 

rígidos, mecânicos e repetitivos), visando a percepção do próprio corpo: ter consciência da 

respiração, relaxamento e tensão dos músculos, sentir as articulações da coluna vertebral 

(BRASIL, 1997). 

A escola tem o papel de socializar o saber produzido historicamente, no sentido de 

propiciar condições para que o indivíduo se aproprie dos elementos necessários ao processo de 



hominização. Cabe destacar que, nesse processo, o conhecimento tratado no âmbito escolar não 

pode se circunscrever aos saberes empíricos, imediatos e/ou cotidianos, necessita sim 

reproduzir/produzir o conhecimento elaborado em suas formas mais avançadas: as ciências, a 

cultura, a ética, a estética, a política e as linguagens (DUARTE, 2001). 

A Educação Física constitui-se como uma particularidade do complexo cultural 

produzido pela atividade criadora humana para atender a determinadas necessidades de 

conteúdo sócio-histórico – tais como os agonísticos, os lúdicos, os sagrados, os produtivos, 

éticos, estéticos, performativos, artísticos, educativos e de saúde – e se institui como área de 

conhecimento importante no processo de formação humana, passível de ser traduzida como 

disciplina curricular no processo de escolarização dos indivíduos. Tal disciplina é responsável 

pela mediação dos conhecimentos relacionados à Cultura Corporal (ESCOBAR, 1995). 

 

A GINÁSTICA GERAL COMO ELEMENTO DA CULTURA DE MOVIMENTO 

A partir do final do século XIX as escolas de ginástica que se alastraram pelo mundo 

ocidental tiveram objetivos parecidos, que caracterizam essa prática. Os objetivos se deram com 

a intenção de garantir a educação e a formação do ser humano do ponto de vista da saúde: 

formação morfofuncional harmônica, coordenação dos movimentos corporais e entre outros. 

Esses objetivos se conservaram durante as etapas de desenvolvimento das diferentes escolas de 

ginásticas (DALLO, 2007). 

Foi a partir da descoberta de seu caráter científico que a burguesia também do século 

XIX vê a necessidade e possibilidade de diferenciar a aplicação da ginástica para militares e 

para a população civil. Para tanto, caberia então a ginástica “(...) ser pensada pelo aparato 

científico disponível e assim colocada em igualdade com outras práticas sociais, explicada e 

sistematizada. Devia torna-se obrigatória para a sociedade em geral, bem como prática em todos 

os currículos escolares.” (SOARES, 2005, p. 22). 

Onde o termo ginástica naquele momento lembra a noção de uma educação corporal ou 

do cultivo de uma cultura corporal para a exercitação física (SILVA, 2011). 

Os métodos ginásticos vão sendo desenvolvidos em diversos países europeus, 

inicialmente para a defesa das fronteiras, articulando educação e política que se sistematizam 

ao redor de uma educação do corpo. Por métodos da ginástica temos: o Método francês onde 

seu principal representante foi Francisco Amoros (1770 – 1848) que trabalhava os fundamentos 

de saltos, arremessos, corridas, trepar, lançar, pegar, cantos, jogos. Foi por meio desse método 

que a ginástica chega ao Brasil através do exército; o Método sueco criado pelo médico militar 

Per Henrik Ling (1776 – 1839) que teve objetivos mais pedagógicos e higiênicos, com 



características de exercícios analíticos e por graduações em nível de dificuldade; e o Método 

alemão com origem nas idéias de Guths Muths (1759 – 1839) e de Friedrich Ludwig Jahn (1778 

– 1825) de caráter patriótico, servindo para construir a identidade entre os estados alemães 

(SILVA, 2011). 

No currículo nacional brasileiro são encontradas diversas manifestações da ginástica 

advindas de vertentes européias, nas quais são trabalhadas formas básicas do atletismo como 

caminhar, correr, saltar, arremessar, e também formas básicas da ginástica como pular, 

empurrar, levantar, carregar e esticar, com o objetivo de desenvolver algumas capacidades 

físicas como força, agilidade, destreza (COLETIVO DE AUTORES, 2009). 

Partindo de Ayoub (2004), observa-se que a ginástica contemporânea ainda é fortemente 

vinculada à obtenção da saúde e automatização de movimentos, refletindo em uma percepção 

de um corpo reducionista, no qual se sobrepõem os aspectos biológicos desse corpo. 

Acredita-se que ao considerar o corpo somente como um mero aglomerado de órgãos, 

ocorre uma negação da totalidade do mesmo que ao mesmo tempo é possuidor de história e 

cultura. Marcel Mauss apud Daólio (2007), ao elaborar o conceito de “fato social total” pontua 

que o ser humano deve ser visto de maneira complexa, englobando as dimensões fisiológica, 

sociológica e psicológica. A esse respeito Ayoub (2004) alerta sobre a necessidade “(...) de 

imaginar uma ginástica contemporânea que privilegie acima de tudo, a nossa dimensão humana, 

o que quer dizer o ser humano-cultura e não o ser humano-máquina, o ser humano-sujeito e 

não o ser humano-objeto.” p. 39 

Vê se assim a necessidade de repensar a ginástica para compreendê-la como conteúdo a 

ser trabalhado na Educação Física Escolar, não apenas no viés da saúde, mas valorizando 

aspectos relevantes como a autonomia, a criticidade e a criatividade do educando. É nesse 

caminho que se destacam as contribuições da ginástica na escola que acabam por legitimar sua 

relevância: 

 

A presença da ginástica se faz legítima na medida em que permite ao aluno a 

interpretação subjetiva das atividades ginásticas, através de um espaço amplo 

de liberdade para vivenciar as próprias ações corporais. No sentido da 

compreensão das relações sociais, a ginástica promove a prática das ações em 

grupo (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p. 76). 

 

Nessa direção, a ginástica como um conteúdo da Educação Física Escolar deverá ser 

compreendida na perspectiva da ginástica geral (GG) proposta por Ayoub (2004), que valoriza 

a participação de todos, considerando o respeito às diferenças de cada participante, o processo 



de construção criativo, o corpo como forma de expressão e linguagem, a ludicidade e a 

utilização de materiais diversos. 

Vale destacar que a ginástica geral não enfatiza exclusivamente os gestos técnicos 

engessados, a competição exacerbada e as regras rígidas estabelecidas. Nessa concepção, não 

se concebe uma idéia de ginástica excludente, valorizando apenas os melhores no que concerne 

à aptidão física, mas pelo contrário, a ginástica geral é destinada à todos. 

 

A ginástica geral tem sido compreendida como uma ginástica para todos, 

orientada para o lazer, que visa, sobretudo, estimular o prazer pela prática da 

ginástica com criatividade e liberdade de expressão, podemos reconhecê-la 

como um espaço viável para a vivência do componente lúdico da cultura e, 

mais especificamente, da cultura corporal. Isso quer dizer que a GG traz a 

possibilidade de redescobrimos o prazer, a inteireza e a técnica-arte da 

linguagem corporal (AYOUB, 2004, p. 60-61). 

 

Cabe problematizar os pilares fundamentais que sustentam a ginástica geral para melhor 

compreender a proposta dessa ginástica como um dos conteúdos a serem trabalhos no currículo 

da Educação Física Escolar. São eles: 

 

Sem finalidade competitiva, a GG está situada num plano básico, com abertura 

para o divertimento, o prazer, para a simplicidade, para o diferente, para a 

participação irrestrita, para todos; 

Na ginástica geral, o principal alvo de atenção deve ser a pessoa que a pratica, 

sendo as suas metas fundamentais promover a integração entre pessoas e 

grupos [...]. 

Devido à sua amplitude e diversidade, a GG engloba atividades no campo da 

ginástica, dança e jogos e não tem regras rígidas preestabelecidas.  Dessa 

forma, a ginástica geral abre um leque imenso de possibilidades para a prática 

de atividade corporal, uma vez que não determina limites em relação à idade, 

gênero, número e condição física ou técnica dos participantes, tipo de material, 

música ou vestuário (AYOUB, 2004, p. 68). 

 

O PROJETO FESTIVAL DE GINASTICA NA REDE MUNICIPAL DE ANÁPOLIS-GO. 

Visto que a ginástica quase não é percebida na escola possivelmente devido a 

preconceitos, por serem consideradas atividades extremamente difíceis de aplicação por alguns 

professores e/ou pelos alunos, pela falta de formação ou vivencia do professor e outros, 

podemos perceber “[…] que o processo de limitação que vem ocorrendo na Educação Física 

escolar brasileira, restringindo seu conteúdo ao esporte e deixando de lado a ginástica (entre 

outros temas da cultura corporal), é muito séria e preocupante.” (AYOUB, 2003, p.84), visto a 

possibilidade de formação e contribuição cultural, corporal e criativo que tal conteúdo pode 

trazer ao aluno.  



A ginástica com suas respectivas atribuições pode cooperar como facilitadora e criadora 

de oportunidades para o desenvolvimento de competências na perspectiva de preparar os alunos 

para obter sucesso nos estudos e no exercício de sua cidadania. 

Tendo esta como tal problemática, fora almejado trazer uma proximidade de tal 

conteúdo pela proposta e elaboração do Festival de Ginástica destinado à Secretaria Municipal 

de Educação e Desenvolvimento (SEMED) de Anápolis-Go com o objetivo geral valorizar o 

conteúdo ginástica na Rede Municipal de Ensino considerando a escola um espaço que 

contribui para o desenvolvimento cognitivo, social, psicomotor, afetivo permitindo uma 

integração entre escola, família e comunidade. 

Tal Festival teve como objetivo trabalhar a ginástica com os alunos do Ensino 

Fundamental nas aulas de Educação Física durante todo o ano letivo de 2013, onde os 

professores deveriam trabalhar a ginástica artística com a intenção de disseminar o esporte e 

valorizar o conteúdo no que diz respeito à grade curricular preparando os alunos para uma 

apresentação de ginástica no final do ano sem caráter competitivo.  

Cada escola deveria organizar três apresentações: dois solos individuais (masculino e 

feminino) e uma de grupo feminino, sendo de responsabilidade do professor de Educação Física 

atuar com competência, tais como: cumprir a proposta do projeto, ter disciplina quanto aos 

horários das aulas, estimular seus alunos a praticarem tal atividade e outros. 

Ou seja, mais especificamente o objetivo seria: promover ações através da ginástica que 

visem garantir ao educando o melhor desenvolvimento de suas qualidades no que se refere a 

diversidade cultural, lazer e saúde, contribuindo para a formação do cidadão participativo e 

consciente, e realizar um evento esportivo com a participação dos professores, alunos e 

comunidade escolar, onde o professor possa apresentar o seu trabalho através de seus alunos. 

A culminância de tal projeto teve sua culminância no final do ano de 2013 na Escola 

Municipal Manoel Gonçalves da Cruz onde todos que participaram foram premiados, 

ressaltando mais uma vez que o objetivo não a participação. Inicialmente o custeio considerado 

pela secretaria (SEMED) e responsáveis pelo projeto seria com a premiação e o transporte dos 

alunos, professor e interessados das Unidades Escolares participantes. 

 

CONSIDERAÇÕES RELEVANTES SOBRE O FESTIVAL DE GINÁSTICA   

 A culminância do evento ocorreu em dois dias do mês de novembro na Escola 

Municipal Manoel Gonçalves da Cruz envolvendo um total de 25 escolas e mais de 40 

apresentações. Diferente da proposta inicial apresentada ainda no projeto, as apresentações não 

se restringiram apenas a ginástica rítmica e artística, como também apresentações de ginástica 



geral, ginástica aeróbia e dança, onde entre elas não houve caráter competitivo. O público 

presente era formado por alunos, professores, coordenadores e autoridades políticas e 

educacionais. 

Percebeu-se que as apresentações foram construídas de acordo com a realidade de cada 

unidade escolar, considerando os aspectos de sonoridade, movimentos, figurinos e até mesmo 

o uso de materiais alternativos confeccionados pelos próprios alunos: fitas, bolas, arcos 

(materiais da ginástica rítmica), entre outros. 

Durante e após o festival, foi possível perceber tanto nos participantes quanto no público 

o interesse e apreciação pelo evento e pela ginástica, onde todas as apresentações foram 

apreciadas trazendo novas descobertas e anseios acerca de um evento que muito provavelmente 

não estão presentes e próximas do seu cotidiano valorizando o trabalho e dedicação de cada 

participante, o que demonstra ter por este projeto uma possibilidade de vivenciar, conhecer e 

concretiza a ginástica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Educação Física é a área do conhecimento que trata da cultura corporal de movimento 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992), e como tal deve-se compreender que o movimento não é 

apenas um deslocamento do corpo ou de suas partes, mas se constitui como uma particularidade 

do complexo cultural produzido pela atividade criadora humana (o trabalho) para atender a 

determinadas necessidades de conteúdo sócio-histórico (Escobar, 1995) 

Assim, a Ginástica Geral (GG) ou Ginástica para Todos (nomenclatura utilizada pela 

Federação Internacional de Ginástica desde 2007) analisada aqui, surge como uma opção 

contrária a essas modalidades gímnicas de caráter competitivo ou de culto ao corpo. A GG pode 

proporcionar além do divertimento, a satisfação provocada pela própria atividade e o 

desenvolvimento da criatividade, ludicidade e participação, a apreensão dos alunos das 

inúmeras interpretações da ginástica, a busca de novos significados e possibilidades de 

expressão gímnica (AYOUB, 2004). Soares (2001), também reforça o caráter do prazer 

presente na proposta da GG e amplia essa prática na perspectiva do respeito as características e 

as manifestações socioculturais de seu povo. 

A perspectiva é constituir-se num espaço de vivência corporal, de cooperação e de 

superação dos próprios limites acadêmicos formativos, desvelando o corpo, o movimento e os 

determinantes que constituem a formação humana. Nesse sentido, o Projeto Festival de 

Ginástica proposto pela Rede Municipal de Educação de Anápolis-Go, apesar de não se 

restringir à Ginástica Geral, não teve caráter competitivo atendendo a lógica da GG, e tendo um 



número significativo de escolas envolvidas, permitindo assim, uma apropriação da ginástica 

enquanto elemento da Cultura Corporal. 

 

GYM AS A GENERAL CONTENT OF SCHOOL PHYSICAL EDUCATION AND 

DEVELOPMENTS FOR THE FESTIVAL OF GYMNASTICS HALL OF NETWORK 

ANÁPOLIS-GO. 

 

ABSTRACT 

This article focuses on the overall fitness as one of the contents of physical education, 

highlighting their possibilities and challenges of applying for teaching practice. The 

methodological procedures, a literature review that aimed to present the historical background 

of gymnastics and its development to the present day, discussing it as a content of physical 

education was conducted. Furthermore, the article consists of an account of the experience of 

Gymnastics Festival of Municipal teaching Annapolis-Go, who introduced himself as a relevant 

proposal to work for gymnastics in physical education, contributing to their legitimacy.  

Keywords: Gymnastics; school; physical education 

 

GYM COMO CONTENIDO GENERAL DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DESARROLLOS PARA EL FESTIVAL DE GIMNASIA DEL SALÓN DE LA RED 

ANÁPOLIS-GO. 

 

RESUMEN 

Este artículo se centra en la condición física en general como uno de los contenidos de la 

educación física, resaltando sus posibilidades y desafíos de la aplicación de la práctica docente. 

Los procedimientos metodológicos, se llevó a cabo una revisión de la literatura que tenía como 

objetivo presentar los antecedentes históricos de la gimnasia y su desarrollo hasta nuestros días, 

discutiendo como un contenido de la educación física. Por otra parte, el artículo consiste en un 

relato de la experiencia de Gimnasia Festival de Municipal enseñanza Annapolis-Go, que se 

presentó como una propuesta pertinente a trabajar para la gimnasia en la educación física, lo 

que contribuye a su legitimidad.  

Palabras clave: Gimnasia; Escuela; educación Física 
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