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Resumo 
Este trabalho teve como objetivos discutir a importância da 
ginástica geral como um dos possíveis conteúdos da educação 
física escolar, que pode beneficiar crianças e adolescentes em 
sua formação integral; destacar que a ginástica geral tem um 
papel fundamental na educação física escolar e detectar 
através de um questionário de cunho qualitativo, se 
professores de educação física da educação básica conhecem a 
ginástica geral e se têm aplicado esse conhecimento em suas 
aulas. Dos vinte professores entrevistados, somente dois 
trabalham com o conteúdo ginástica geral em suas aulas; 
alguns  a conhecem por terem praticado na faculdade e outros 
a confundem com outros tipos de ginástica. 
 
Palavras chave: ginástica, ginástica geral, educação física. 
 
 

Abstract 
This research have been intended to discuss the importance of 
General Gymnastics like a Physical Education's possible 
content which can take benefits for children and youths for 
their development; showing that General Gymnastics have a 
fundamental role for  Physical Education at school and to 
assess by qualitative questionnaire, if Physical Education 
teachers know General Gymnastics and used to teach it in 
your classes. Among twenty teacher who were interviewed, 
just two used to teach General Gymnastics in their classes; 
someone have been knowing in their graduation course and 
others think and talk about GG like other kinds of Gymnastics. 
 
Key-words: Gymnastics, General Gymnastics, Physical 
Education. 
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Introdução 
 

A prática da ginástica é essencial para o indivíduo, pois contribui para o 

desenvolvimento integral dos alunos considerando os aspectos físico, cognitivo, social 

e psicológico do aluno. 

A ginástica geral (GG) é uma atividade física fundamental nas escolas e hoje 

tem sido pouco ensinada por falta de vivência deste conteúdo pelos professores e 

porque estes normalmente escolhem outras atividades mais conhecidas, como as 

modalidades esportivas. Deste modo, neste estudo será abordado a riqueza da 

ginástica geral em proporcionar conhecimentos diversos, e que esta não deve ficar 

fora da educação física escolar. 

Através deste trabalho, não pretende-se ir contra as modalidades competitivas, 

mas ampliar o universo de possibilidades dentro das aulas, tendo o esporte como um 

dos conteúdos e não o único. Assim, divulgar a ginástica geral como um conteúdo 

possível no ambiente escolar, e os diversos benefícios que ela pode proporcionar aos 

alunos faz-se importante. Será abordado esse repertório de atividades proporcionados 

pela ginástica geral, e como esta pode ser uma ferramenta para que se possa 

conscientizarofessores e porque estes normalmente escolhem outras atividades mais 

conhecidas, como as modalidades esportivas. Deste modo, neste estudo será 

abordado a riqueza da ginástica geral em proporcionar conhecimentos diversos, e que 

esta não deve ficar fora da educação física escolar. 

Sabe-se que muitos fatores influenciam os alunos nas escolhas de suas 

atividades físicas. A mídia, por exemplo, destaca algumas modalidades esportivas que 

alcançam melhores resultados para o país, por exemplo o voleibol, o futebol e a 

própria ginástica artística (competitiva), e isso que acaba gerando maior interesse por 

parte dos alunos por essas atividades.A ginástica é uma atividade física existente há 

muitos anos, tendo sido utilizada como forma de fortalecimento para militares, como 

danças, tendo diferentes manifestações ao longo de todo esse tempo. 

 

Histórico da Ginástica 

 

A ginástica é uma atividade que segundo Ayoub (2004), Castellani Filho (2003), 

Publio (2002) e Souza (1997), existe há muitos anos, e já teve diversos intuitos como 

adquirir força (militares), terapêutica, manifestações livres de movimento 

(funambulescas), que eram pessoas de circo que faziam acrobacias para alegrarem a 

sociedade européia, mas que depois com os movimentos ginásticos foram-se 
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adaptando à prática de acordo com seus interesses, para uma visão de corpo 

educado, adestrado, com movimentos gímnicos perfeitos, descaracterizando assim, 

suas manifestações anteriores. 

        A partir desta ginástica de “educação do corpo”, ela passou a ser limitada a 

poucos e vista como pouco acessível para a grande maioria da população. E essa 

concepção reflete nos dias atuais, onde as aulas de ginástica são pouco praticadas. 

         Por isso a ginástica geral tem como intuito quebrar esses paradigmas, 

concepções de que ela é destinada para poucos e demonstrar que todos podem e 

devem praticá-la. Isso porque ela é uma ginástica de demonstração e extrapola os 

objetivos da competição. 

 

Histórico da ginástica no Brasil 

 

O início da ginástica no Brasil ocorreu em diferentes situações ao longo de todo 

o tempo. Na escola, a ginástica une-se ao início da primeira escola de educação física 

brasileira, criada em 03 de março de 1910 e ministrada inicialmente pelo comandante 

e diretor capitão Delphin Balancior da Missão Militar Francesa, sendo as primeiras 

modalidades ensinadas a ginástica e a esgrima. 

De acordo com estudos de Castellani Filho (2003) houve muita resistência por 

parte da sociedade para que a ginástica fosse praticada nos colégios tanto por 

homens e por mulheres, desde a época higienista (1874), pois havia muito 

preconceito.  A educação física era caracterizada como caráter higienista, onde a 

maior preocupação estava destinada à saúde, higiene pessoal e capacidades físicas da 

população. Os médicos eram quem ditavam as regras através de seus preceitos 

médicos, que por sua vez eram considerados a raça branca da sociedade, a elite. 

Segundo  Publio (2002), antes mesmo da ginástica ser ensinada e praticada 

como conteúdo das aulas de educação física no Brasil, ela já tinha sido iniciada como 

ginástica olímpica, denominada ginástica artística), através da colonização alemã no 

Rio Grande do Sul, em 1824.  

       A Ginástica Moderna, hoje conhecida como GR (Ginástica Rítmica) teve início 

entre os anos de 1953-1954, através da Professora Margareth Frohlich, austríaca, que 

veio ao Brasil para ministrar cursos e logo depois a Professora Ilona Peuker tornou-se 

a principal divulgadora da modalidade no País. 

Segundo Souza (1997) há estudos que relatam a existência da GG no Brasil 

desde 1943, mas foi na década de 80 que ela começou a ser difundida, através da 
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Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), que oficializou um departamento para 

ela. 

A partir da década de 90 a GG teve maior expansão no país, graças ao aumento 

de participantes brasileiros nas Gymnaestradas. 

No Brasil, já existem vários grupos de GG, sendo em escolas, universidades, 

clubes, academias, entre outros. 

 

 

A Ginástica Geral 

 

A Ginástica Geral (GG) - hoje também conhecida com a nomenclatura Ginástica 

para Todos - é uma atividade corporal considerada uma fusão de outras modalidades 

de ginástica, pois se compõe de diversos materiais para caracterizá-la como bolas, 

fitas, solo, plinto, trave, acrobacias, música, entre outros. 

Santos (2001, p.23) define a ginástica geral como “[...] um campo abrangente 

da Ginástica, valendo-se de vários tipos de manifestações, tais como danças, 

expressões folclóricas e jogos, apresentados através de atividades livres e criativas, 

sempre fundamentadas em atividades ginásticas”. 

        O que a difere das outras modalidades gímnicas, é que a GG não tem caráter 

competitivo e sim demonstrativo. Com exceção da Alemanha, que é o único lugar 

onde existe competição de GG, por ser uma atividade muito praticada e fazer parte da 

cultura desse país. Desse modo, a GG tem como “função principal a interação social, 

isto é, a formação integral do indivíduo nos seus aspectos: motor, cognitivo, afetivo e 

social” (SOUZA, 1997, p.26). 

O fato de a GG não ser competitiva, abre muitos caminhos para que ela possa 

ser praticada, conhecida (inclusive na escola), quebrando paradigmas, conceitos que 

muitas vezes a sociedade/mídia impõe no que diz respeito ao “corpo ideal, perfeito” e 

esporte de alto rendimento (competição), sendo praticado por poucos. 

     A ginástica geral tem essa finalidade: todos podem e a devem praticar, não 

importa a idade, altura, peso, flexibilidade. Ela tem o intuito de promover o lazer, a 

alegria, interação entre as pessoas, movimentar-se tendo prazer ao mesmo tempo, 

proporcionando bem estar físico e mental.  

Ayoub (2004), Toledo (2001), Bertolini (2005) e Santos (2001) corroboram a 

idéia que, por suas características, a ginástica geral promove diversos benefícios 

como: diversidade cultural (danças, folclore, jogos, esportes), facilidade de trabalhar 

com materiais convencionais e não-convencionais, ausência de competição, todos 
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podem participar independente de idade, sexo, altura, flexibilidade. A criatividade é 

fundamental, onde se necessita da colaboração de todos e promove interação social 

agregadas à cooperação, amizade, respeito a si próprio e ao colega, bem estar físico e 

mental, entre outros. 

Souza (1997) foi uma das autoras que contribuiu para que pudéssemos 

destacar alguns desses benefícios que podem ser obtidos através da ginástica 

(competitiva ou não) que são: coordenação, confiança, orientação de objetivos, 

disciplina, organização e criatividade. 

 O fato de a GG não ter materiais específicos para se trabalhar, onde a 

criatividade é fundamental, proporciona diversidade, pois a participação de todos é 

necessária e contribui para que ela se adapte aos interesses do grupo, promovendo 

conhecimentos sobre manifestações culturais de outras regiões, onde o grupo respeita 

as suas limitações e as do colega, reconhecendo o outro e assim tendo alegria em 

estar fazendo uma atividade física. 

 

Ginástica geral e educação física escolar 

 

 A ginástica, sendo ela competitiva ou não, em geral é vista como uma 

modalidade pouco acessível para as aulas de educação física escolar, tendo como base 

uma visão elitista, que tem o intuito de formar ginastas em nível de competição. 

Nista-Piccolo (1999) ressalta que isso se deve ao fato de que muitos não 

tiveram vivências anteriores com ginástica e por isso desconhecem o caráter 

pedagógico no processo de aprendizagem da atividade corporal. 

Oliveira e Lourdes (2004, p. 221) vêm reafirmar que a GG é uma possibilidade 

de encontro com a educação física escolar, na medida em que esta tem como 

perspectiva “[...] a integração das diversas manifestações gímnicas e os outros 

componentes da cultura corporal, sendo sua principal característica a ausência da 

competição”. 

     A ginástica geral é um conhecimento a ser vivenciado no âmbito escolar, 

aonde chega a ser um desafio, pois ela é ainda um conteúdo pouco utilizado nas 

escolas, mas que vem se difundindo e ganhando mais espaço através de pesquisas de 

profissionais da área e elaboração de projetos. 

Por isso ressalta-se a importância da ginástica geral na escola como uma 

proposta de ensino, por sua facilidade em se criar, pois ela não exige materiais ou 

espaços específicos. 
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Muitos professores podem alegar não saberem trabalhar com elementos 

ginásticos não tendo por isso possibilidade de ensinar aos seus alunos na escola, mas 

acreditamos que assim como em outras modalidades, é necessário um conhecimento 

para se ensinar, onde é preciso estudar, pesquisar em livros jogos e brincadeiras, e 

com a ginástica não é diferente. 

O professor pode trabalhar com iniciação de ginástica na escola, pois os 

elementos ginásticos não são de difícil execução (ex. mortal, flic), o intuito é 

proporcionar aos alunos mais uma atividade corporal, e se o aluno desejar, pode 

procurar uma escolinha de ginástica para aperfeiçoar-se. 

              Algumas estratégias que podem ser utilizadas durante as aulas de ginástica 

geral para o ensino-aprendizagem podem ser compostas por: Músicas, jogos 

corporais, vivências simbólicas, materiais variados, diversidade cultural, atividades 

individuais e em grupos, circuitos, elementos básicos, entre outros. 

Para que as aulas sejam vivenciadas e que haja inclusão de todos, é muito 

importante que o professor (a) lembre-se de “abrir mão da busca e formação de um 

talento no meio de vários alunos, pela busca do talento que cada um tem” (Bertolini, 

2007). 

 

 

Resultados da pesquisa de campo 

 

 

           Esta pesquisa teve a participação de 20 professores de educação física que 

lecionam em escolas estaduais (7), municipais (8) e particulares (5), e dentre eles 13 

são mulheres e 7 são homens. 

Os dados foram coletados através de um questionário, e as perguntas foram 

criadas a fim de investigarmos e discutirmos qual a importância das aulas de 

educação física escolar, como o conteúdo ginástica é trabalhado na escola (se 

trabalhado) e se os professores conhecem a ginástica geral e se ela é trabalhada. 

Abaixo, segue o modelo do questionário aplicado: 

 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
I-) Dados pessoais : 

1-) Curso superior (local e Data de formação) : 

2-) Experiência profissional  : 
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II-) Dados sobre o trabalho, a escola e comunidade local : 

1-) Qual a importância das aulas de educação física escolar na sua opinião ? 

2-) O que você conhece sobre ginástica geral ? 

3-) Você considera importante trabalhar o conteúdo ginástica nas aulas ? Por quê? 

4-) Você trabalha o conteúdo ginástica nas suas aulas ? Para quais séries ?  

(Obs. Se você respondeu não, pule para a questão n.º 8) 

5-) Qual o espaço físico utilizado para o processo de ensino e aprendizagem da 

ginástica ? 

6-) Quais materiais você utiliza para as aulas de ginástica ? 

7-) Existem dificuldades para aplicação desta modalidade ? Quais ? 

8-) Você já praticou ginástica em algum momento de sua vida ? Quando ? 

9 -) Se você não trabalha com ginástica, por quê ? 

 

Diante da pesquisa de campo realizada, identificou-se que os professores (em 

sua maioria), trabalham com alguns elementos da ginástica (como saltos, corrida, 

exercícios), somente em forma de aquecimento (parte inicial da aula) e alongamento 

(parte final da aula). Alguns também trabalham com movimentos mais ligados à 

ginástica artística. 

Apesar de somente 02 professores do total de 20 que responderam o 

questionário trabalharem com a ginástica geral, é muito importante ressaltar que eles 

têm a preocupação de trabalhar com os alunos no seu desenvolvimento integral, onde 

realizam atividades pensando nos aspectos motor, cognitivo, social e afetivo. 

          A grande maioria acredita que a ginástica é importante de ser ensinada, mas 

citam alguns fatores como empecilhos para a sua prática, como a falta de materiais, 

espaço adequados e falta de interesse dos alunos.Diante dessas dificuldades, 

podemos citar Schiavon (2005) como referência, pois também tinha essa dificuldade 

em suas aulas e com a ajuda de toda a comunidade escolar, confeccionou seus 

próprios materiais, que foi um kit básico de ginástica artística, com baixo custo e para 

assim poder ensinar a ginástica na escola. Essa atitude demonstra-nos que é possível 

adaptar, criar, fugir do comodismo e ampliar seus conhecimentos e o dos alunos. 

      Os professores que responderam o questionário citaram inúmeros locais para a 

prática como: quadra, tatame, árvores, entre outros. E materiais também como 

colchões, fitas, bolas, garrafa pet, entre outros. 

     Quanto à falta de interesse dos alunos, acreditamos que estes gostem de 

novidades, mas é preciso que o professor utilize estratégias para estimulá-los, como, 
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por exemplo, escolhendo ritmos que os atraiam, solicitando ajuda na confecção de 

materiais e coreografias.  

        Um dado que nos chamou a atenção durante a pesquisa, foi a de uma 

professora justificar que não trabalha com ginástica porque tem alunos obesos e esses 

têm dificuldade em realizar os movimentos gímnicos. Sabemos que a obesidade é 

uma preocupação mundial, pois existe um índice muito alto quanto a crianças obesas, 

onde as principais causas são a má alimentação e o sedentarismo. Deste modo, 

devemos estimular a prática de atividades físicas, e a ginástica geral não exclui 

magros ou obesos, ela é destinada a todos, sem segregação. 

          Analisando as respostas através do questionário, observamos que alguns 

professores até conhecem a ginástica geral, mas praticaram somente na faculdade ou 

a confundem com outros tipos de ginástica. 

         Uma professora levantou a questão de que falta literatura e capacitação na área 

de ginástica geral, onde até concordamos, mas é preciso que se divulgue que a 

ginástica geral já tem várias referências e ótimas neste assunto, onde é preciso 

estudar, pesquisar, ir além.  

         Este trabalho contribuiu para despertar nos pesquisados a reflexão sobre sua 

prática profissional e para confirmar a necessidade de atualização e capacitação dos 

profissionais que estao trabalhando nas escolas, para que estes possam compreender 

o objetivo da educação física escolar e diversificar as experiências motoras de seus 

alunos. 

          Como perspectiva de novos trabalhos, podemos sugerir projetos de inclusão da 

ginástica geral para as redes de ensino estaduais, municipais e particulares. 
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